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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Att tillämpa improvisation inom olika organisationer, när de ställs inför en kris –  

 

En studie om hur organisationer inom den offentliga förvaltningen och Röda Korset kan 

tillämpa improvisation för att möta nya behov och krav från omvärlden.  

 

Ämne/Kurs: Företagsekonomi III, Kurskod: 2FE78E 

 

Författare: Lina Andersson och Lisa Johansson 

 

Handledare: Krister Bredmar 

 

Examinator: Mikael Lundgren 

 

Datum: 2016-01-12 

 

Ämnesord: Improvisation, kris, anpassning och innovativa lösningar 

 

Bakgrund/problem: Vi lever i en värld som hela tiden förändras, där det krävs ständig 

anpassning på grund av nya förutsättningar eller behov som uppstår skapade av 

omvärlden och dess faktorer. Under kriser behöver organisationer anpassa sig och skapa 

nya lösningar och det här ofta under en pressad tidsram. Med den aktuella 

flyktingkrisen som pågår idag har det här bidragit till att många svenska organisationer 

främst inom den offentliga förvaltningen och dess aktörer har behövt hitta lösningar till 

de akuta behoven som uppstått. För att lösa dessa olika problem har de olika 

organisationerna behöva använda sig av improvisation för att skapa nya lösningar.  

 

Syfte: Syftet med den här studien är att få en mer djupgående förståelse för att se hur 

olika aktörer tillämpar improvisation i deras arbete. Skapa en förståelse för hur fler 

organisationer kan använda sig av improvisation och de möjligheter improvisation kan 
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bidra till, när det gäller att lösa problem på grund av extraordinära händelser under 

akuta omständigheter. 

 

Metod: En kvalitativ forskning med en kompletterande kvantitativ forskning har 

tillämpats där ansatsen har varit abduktiv. Studien har genomförts av en 

semistrukturerad intervjumetod då vi intervjuade sju olika personer som är aktiva inom 

olika organisationer inom den offentliga förvaltningen och Röda Korset. 

 

Teori: Den teori vi använt oss av tar upp ämnesområden inom ämnet improvisation, 

dess användning och möjligheter främst inom situationer där organisationer har behövt 

anpassa sig på grund av akuta omvärldsförändringar. 

 

Empirisk Analys och Diskussion: Vi redovisar i detta kapitel de observationer som 

gjorts samt en analys av dessa. Vi kommer även att diskutera analysen där vi tar stöd av 

teorin. 

 

Slutsats:  

Studien visar på att improvisation idag nyttjas inom organisationer i stor utsträckning 

och i olika nivåer. Det är viktigt att organisationer tar beslut utifrån ett långsiktigt 

perspektiv och är medvetna om de konsekvenser som kan uppstå. Genom att tillämpa 

improvisation kan organisationer utveckla nya rutiner och skapa lösningar på de olika 

problem och situationer de ställs inför. Det här leder till att organisationen får ta 

kreativa och innovativa beslut för att anpassa sig efter omvärlden vilket bidrar till 

organisationens utveckling.  
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ABSTRACT 

 

Title: Applying improvisation within organizations, when faced with a crisis – 

 

A study of how organizations in the public administration and Red Cross can apply 

improvisation to meet the new needs and demands of the outside world. 

 

Subject: Business economy III, 2FE78E 

 

Author: Lina Andersson and Lisa Johansson 

 

Tutor: Krister Bredmar 

 

Examinator: Mikael Lundgren 

 

Date: 2016-01-12 

 

Subject terms: Improvisation, crisis, customization and innovatie solutions 

 

Frame of reference: We live in a world today that is constantly changing, which 

constantly requires adjustment due to new circumstances or needs that arise due to 

various external factors. During different crises, organizations need to adapt and create 

new solutions to meet the new needs and this often during a short period of time. With 

the current refugee crisis in progress today, this has led to that many Swedish 

organizations, primarily within the public administration are forced to come up with 

new solutions because of the urgent needs, that arose due to the refugee crisis. To find 

solutions to these different problems, different organizations needed to use 

improvisation in order to create new solutions. 

 

Purpose: The purpose of this study is to gain a more profound understanding to see 

how different actors apply the concept of improvisation in their work, and to create a 

deeper  
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understanding of how organizations can use improvisation in their continuous work. By 

applying improvisaiton, organizations can investigate the opportunities it can offer 

when it comes to solving problems due to extraordinary events during urgent events or 

circumstances. 

 

Method: A qualitative research with a complementary quantitative research has been 

applied where the approach has been abductive. The study was conducted by a semi 

structured interview approach when we interviewed seven people who are active in 

various organizations. 

 

Theory: The theory, which we have used brings up topics within the subject of 

improvisation, its use and possibilities within situations where organizations are forced 

to adapt due to different urgent external changes. 

 

Empirical Analysis and Discussion: In this chapter we will present the observations 

completed during the study and also analyze these. We will also discuss the results of 

the analysis where we take support of the theory. 

 

Conclusions: The study has shown that improvisation is used today within 

organizations on different levels and to different extents. It is important that 

organizations take decisions based on a long-term perspective and that they are aware of 

the consequences that may arise because of that decision. By applying improvisation, 

organizations can develop new routines and create new solutions to the various 

problems and situations, which they might be faced with the future. This leads to 

organizations having to use creative and innovative decisions in order to adapt to the 

outside world and contribute to the development of the organization.  
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Tack! 

Den här uppsatsen har givit oss som författare en djupare förståelse om fenomenet 

improvisation och vi vill nu ge er läsare en god kunskap och förståelse i ämnet. 

Vi vill därmed rikta ett stort tack till de respondenter som har tagit sig tid att medverka 

i våra intervjuer och som på ett tillmötesgående sätt har besvarat våra frågor. 

Vi vill även tacka vår handledare Krister Bredmar som har givit oss konstruktiv kritik 

och nya infallsvinklar för vår uppsats, vilket har bidragit till att studien har kunnat 

färdigställas. 

Ett sista tack vill vi ge till vår examinator Mikael Lundgren samt till de opponenter som 

under seminarietillfällena bidragit med bra kommentarer, feed-back och nya 

tankegångar. 

Vi vill slutligen tacka varandra för ett fantastiskt samt lärorikt samarbete. 

 

 

 

 

 

__________________   _________________ 

Lina Andersson   Lisa Johansson
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1. Inledning 
I kapitlet nedan beskrivs bakgrunden till begreppet improvisation och hur det behöver 

tillämpas i olika organisationer både på en organisatorisk samt en individuell nivå. 

Därefter förklaras det problemområde vi har valt att studera och en kortare diskussion 

kring de. Kapitlet tar även upp studiens forskningsfrågor samt syftet med studien. 

 

 

1.1. Bakgrund 
Arbetet inom organisationer blir idag mer komplext och improvisation används mer och 

mer vid extraordinära händelser på grund av omvärldens förändringar. Improvisation 

kan lösa olika problem av komplexitet och tvetydigheter som olika organisationer ställs 

inför i dagens turbulenta tider och kriser (Leybourne 2010). Det finns olika typer av 

katastrofer och kriser som är grupperade i sex olika huvudkategorier: 1: naturlig, 2: 

teknisk, 3: långsam debut, 4: komplexa politiska nödsituationer, 5: permanenta 

nödsituationer och 6: massbefolkningsförflyttningar. Vid de olika kriserna kan 

organisationer använda sig av improvisation för att skapa nya lösningar för att hantera 

de situationer de ställs inför (Tint m.fl., 2015).  

 

Sverige och EU står idag inför de stora massbefolkningsförlyttningarna som kan 

förklaras som den aktuella flyktingkrisen (Eu-upplysningen.se). Dessa förändringar sker 

på grund av omvärldens förändringar så som osäkerheter i vissa områden runt om i 

världen. Det här bidrar till att organisationer behöver reagera snabbt för att kunna möta 

de nya behoven som uppstår. Enligt Cunha med flera (2003) kan tillämpade övningar 

inom improvisation underlätta och ge ökade möjligheter för aktörerna att reagera när de 

ställs inför kaos och osäkerhet. När de under press är tvungna att agera skickligt och 

smidigt för att arbeta över kulturella, språkliga och kontextuella barriärer (Cunha m.fl., 

2003). Den aktuella krisen kräver att olika organisationer eller aktörer använder sig av 

improvisation, för att kunna lösa situationen och med hjälp av deras befintliga resurser. 

Tint med flera (2015) förklarar det som att improvisation innebär en anpassningsbar 

respons på olika oväntade eller förväntade situationer. 
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De största aktörerna som arbetar med flyktingkrisen i Sverige är Röda Korset, som är en 

icke-statlig organisation samt den offentliga förvaltningen som består av statliga 

myndigheter, kommuner och landsting (riksarkivet.se). Den offentliga förvaltningen är 

idag organiserad på tre nivåer: central, regional och lokal (ne.se). I den offentliga 

förvaltningen ingår de olika aktörerna så som Migrationsverket, de olika länsstyrelserna 

samt kommunerna i Sverige. Migrationsverket är den myndighet i Sverige som prövar 

ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, söka skydd undan förföljelse 

eller söka svenskt medborgarskap (migrationsverket.se). I början av november 

publicerades en artikel i Dagens Nyheter där de skrev om hur Migrationsverket just nu 

står inför den största massbefolkningförflyttningen genom tiderna. Danielsson, 

generaldirektör på Migrationsverket, anser att det inte går att jämföra dagens situation 

med Balkankrisen på 90-talet (Dn.se) då enligt Migrationsverket 84 000 människor 

sökte asyl i Sverige jämfört med hittills i år där siffran är uppe i 120 000 (2015-11-12) 

människor (migrationsverket.se). 

 

Den offentliga förvaltningen och dess olika aktörer har trots sina strategiska planer fått 

använda nya tillvägagångssätt för att lösa den kris de står inför med 

omvärldsförändringarna. Med den aktuella flyktingkrisen finns det inga förutbestämda 

föreskrifter för att lösa problemen utan istället handlar det om att skapa nya samarbeten 

mellan aktörer för att besvara de nya behoven. Organisationerna måste med hjälp av 

improvisation finna nya lösningar för att kunna hantera situationer de ställs inför. I 

slutet av november berättade Johansson i en intervju med Sveriges radio att kommuner 

diskuterar tillsammans med länsstyrelserna för att sammanställa hur många personer 

som varje kommun kan ta emot. Johansson förklarar att dessa i sin tur behöver kontakta 

lokala aktörer för att diskutera möjligheter för att genomföra de nya uppsatta målen 

(sverigesradio.se). På det här sättet behöver de olika aktörerna inom den offentliga 

förvaltningen tillsammans använda sig av improvisation för att lösa den aktuella kris de 

står inför idag.  

 

Ordet kris kan förklaras på olika sätt och enligt Persson kan en kris förklaras som ”en 

samhällskris är en kris som drabbar många människor och stora delar av samhället 

samt hotar grundläggande värden och funktioner” (Persson, 2010:13). En kris är även 

oväntad och någonting som kan hota liv, hälsa och säkerhet. Det kan förklaras som 
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extraordinära händelser, händelser som avviker från det normala och kräver snabba 

insatser. Det är ett tillstånd där normala resurser inte räcker till för att hantera 

situationen de befinner sig i. Samhällskriser kräver ofta handlingsutrymme för att se hur 

stor den faktiska krisen är och hur den kan lösas. (Persson, 2010). Den typen av kris 

som Sverige står inför har en påverkan på människor och samhället och kräver nya 

lösningar och snabba beslut. Den offentliga förvaltningen och Röda Korset har ett stort 

ansvar när det gäller den aktuella flyktingkrisen och måste med hjälp av de resurser de 

har tillgängliga hantera situationen och skapa lösningar. 

 

För att kunna lösa olika kriser eller problem kan improvisation tillämpas enligt (Cunha 

m.fl., 2003). Improvisation kan belysas ur många olika aspekter och förklaras på olika 

sätt vilket skapar dess komplexitet men ger oss som författare en chans att se det ur flera 

perspektiv. Improvisation kan användas i flera olika organisationer och på olika sätt. 

Dess process inom en organisation ser inte densamma ut i nästa. I praktiken kan 

improvisation tillämpas när en arbetsgrupp eller organisation möter en oväntad situation 

som kan vara framkallad av turbulenta omgivningsfaktorer (Cunha m.fl., 2003). För att 

kunna använda sig av improvisation inom en organisation behöver organisationen ta 

risker samt ändra sina rutiner. För att ändra rutinerna inom en organisation eller ta risker 

behöver ibland befintliga regler och lagar brytas (Berrvman-Fink & Fink 1996). 

Organisationerna måste vilja handla med improvisation och se det som ett verktyg som 

kan hjälpa dem finna nya lösningar för organisationen. Hur välplanerad en aktivitet eller 

process än är kommer det alltid finnas en ny uppsättning av omständigheter runt 

omkring planeringen och på samma sätt kan improvisation förklaras enligt Leybourne 

(2006). I den forskning som finns presenterad idag har improvisation olika betydelser 

och tolkningar. Improvisation kan förklaras som begreppen flexibilitet, anpassning samt 

innovation. Det är något som bara händer och ses som något oplanerat. På grund av det 

här kan de vara svårt att applicera improvisation som en strategi. Studien har valt att 

presentera improvisation så som innovation och anpassning som är de gemensamma 

nämnare från artiklarna skriva av Leybourne (2010) och Trotter med flera (2013). 

Innovation och anpassning är två begrepp som hjälper oss att förstå improvisation och 

dess tillämpning. 

 



 

   (103) 
 

12 

1.2. Improvisation 
Improvisation kan ha flera olika betydelser, huvudfokus kommer belysa begreppet 

improvisation som anpassning samt innovation. I texten nedan kommer improvisation 

förklaras och dess historia presenteras. Det här för att kunna presentera den tidigare 

forskningen som finns presenterad inom ämnet improvisation. 

 

 

En definition menar att improvisation är en generell kontrast med rationella modeller av 

organisatorisk beslutsfattande. Dessa förutsätter en logisk process där planer först har 

utarbetats innan de beslutas att genomföras (Tint m.fl., 2015). Smith och Blundel (2014) 

förklarar att begreppet improvisation härstammar från ordet "proviso” som syftar till ett 

tillstånd eller bestämmelse och att tillsatsen av prefixet "im" betyder utan villkor eller 

bestämmelser. Betydelsen av improvisation är därför motsatsen till det förutsedda och 

planerade. De säger även att de definierar improvisation som "improviserade åtgärder", 

aktiviteter som äger rum med en begränsad mängd av förberedelser (Smith & Blundel, 

2014). Improvisation kan även kort förklaras som det oförutsedda, spontana och 

oplanerade (ne.se). 

 

Konceptet improvisation anses egentligen komma från drama men har utvecklats till 

olika nya genrer (Hodgson & Richards, 1978). Begreppet kan bland annat kopplas till 

musikgenren Jazz, där musiker ofta använder sig av improvisation men endast när 

publiken eller förutsättningarna tillåter till det. Jackson (1995) menar att improvisation 

innebär en viss frihet men inom den förutbestämda ramen. Under 1960 talet sågs dock 

improvisation som någonting dysfunktionellt och att det drev bort organisationer från 

den traditionella och implementerade strukturen i organisationen (Leybourne, 2006). 

Desto mer oväntade situationer vi utsätts för desto mer spontana och mer direkta blir  

reaktionerna och att i olika situationer där improvisation skall användas måste vi som 

tidigare nämnt använda våra egna befintliga resurser (Hodgson & Richards, 1978), som 

Leybourne (2010) förklarar som bricolage. Bricolage beskrivs som en konstruerad 

lösning där organisationen använder sig av de befintliga resurser de har att 

tillhandahålla just för stunden (Leybourne, 2006). 
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Med hjälp av den tidigare forskningen har vi kunnat att smala av improvisation till de 

aspekter vi anser vara mest relevanta för studien. Improvisation kan fortfarande 

förklaras på andra sätt än presenterat och olika aspekter går att finna i olika 

organisationer. Improvisation finns i olika nivåer och har olika betydelser beroende på 

val av applicering till specifika situationer. Innovation och anpassning kan beskrivas 

som att finna nya kreativa lösningar på problem samt anpassa sig på grund av oväntade 

situationer på olika sätt påverkade av omvärlden.  

 

1.3. Problemformulering  
Inom den offentliga förvaltningen finns det idag olika krishanteringsrutiner förberedda 

för organisationer och dess hantering av olika oväntade situationer. För att kunna lösa 

kriser uppkomna av omvärldens förändringar behöver enligt Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) organisationer förbättra sina rutiner (msb.se). Det 

finns sällan finns “det perfekta sättet” att lösa en kris på och det är ofta svårt att hantera 

kriser enligt den planlagda ordningen som organisationer ofta redan har lagt fram, det är 

istället här som improvisation kan tillämpas. 

 

Improvisation i organisationer kan som tidigare nämnt ha olika betydelser och nyttjas på 

olika sätt. Improvisation inom olika organisationer ser nästan aldrig densamma ut och 

tidigare forskning som är presenterad belyser improvisation på olika sätt, dessa kommer 

att beskrivas mer djupgående senare under uppsatsen. Improvisation inom den 

offentliga förvaltningen används när lösningar måste skapas under kortare tid och ofta 

under press, likaså inom Röda Korset. Improvisation handlar om att skapa nya lösningar 

med hjälp av de resurser som finns att tillhandahålla för den specifika situationen ofta  

under tidspress (Leybourne, 2010). Utfallet av improvisation kan därför bli olika inom 

olika organisationer och då improvisation kan användas på olika nivåer. För att kunna 

förstå konceptet improvisation och hur det används inom den offentliga förvaltningen 

samt Röda Korset måste de olika faktorerna till varför improvisation tillämpas 

undersökas.  

 

Olika organisationer måste idag arbeta med kreativitet och innovation (Berrvman-Fink 

& Fink, 1996). På grund av dagens turbulenta tider behöver aktörer ta snabba beslut 
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med hjälp av improvisation för att kunna möta de nya kraven de ställs inför. 

Improvisation kan ske på organisatorisk samt på individnivå. För att nyttja 

improvisation kan de vara nyttigt för organisationen att veta om de använder sig av 

improvisation på en organisatorisk nivå eller individnivå för att kunna nyttja det och 

finna så effektiva lösningar som möjligt till de uppkomna behoven. De behöver möta 

nya behov och lösa nya problem men måste veta hur och vem som ska arbeta med det. 

Om organisationen inte vet tror vi att det kan leda till en förvirring och missförstånd 

som studien behöver undersöka.  

 

Vi tror att organisationer kan använda sig av improvisation utan att vara medvetna om 

det. De förstår dess handlande av improvisation i efterhand eller inte alls vilket leder till 

att studien undersöker hur organisationers medvetenhet om dess nyttjande och handling 

med improvisation. Det här för att kunna besvara frågan om improvisation ens används 

i organisationer som väcktes tidigt av oss i studiens början.  I den forskning som finns 

presenterad idag existerar ett tomrum när de gäller användning av improvisation under 

akuta och oväntade omständigheter i olika organisationer och hur det tillämpas. Studien 

behöver därför undersöka hur tomrummet kan fyllas och hur olika organisationer 

behöver går tillväga. Improvisation är som tidigare nämnt komplext och dess innebörd 

förändras i de olika situationerna som olika aktörer ställs inför. Till den aktuella 

flyktingkrisen har improvisation behövt tillämpas på olika sätt och skapar en flexibilitet 

till improvisation och dess tillämpning. Improvisation nyttjas på grund av flyktingkrisen 

inom den offentliga förvaltningen och Röda Korset på olika sätt. Den här typen av 

improvisation kan skilja sig från improvisation inom mindre organisationer som lättare 

kan anpassa sig efter omvärldens förändringar. På grund av flyktingkrisen har aktörer 

inom den offentliga förvaltningen och Röda Korset i princip tvingats till att 

snabbt anpassa sig och skapa lösningar på problem som de tidigare inte har ställts inför i 

lika stor grad. Därför är det intressant att undersöka improvisation och dess tillämpning 

vid extraordinära händelser. 

 

1.4. Forskningsfrågor 
För att kunna forska vidare inom det presenterade problemområdet har två frågor valts 

ut för att kunna besvara studiens problemformulering. Det här för att undersöka 
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improvisation och dess tillämpning inom olika organisationer och dess nyttjande. Se 

vilka faktorer som improvisation påverkas av och vilka förutsättningar som krävs. Det 

här har lett till följande frågor; 

 

Hur improviserar organisationer inom den offentliga förvaltningen och Röda Korset 

vid en krissituation? 

 

I vilka olika sammanhang används improvisation i organisationer på organisatorisk 

och individuell nivå och hur kan vi se improvisationens handling och dess nyttjande? 

 

1.5. Syfte 
Med den här studien vill vi undersöka hur olika aktörer tillämpar improvisation i deras 

arbete. Skapa en förståelse för hur fler aktörer kan arbeta med improvisation och 

undersöka vilka möjligheter improvisation kan bidra till. Det här för att lösa olika 

problem vid extraordinära händelser under akuta omständigheter samt skapa en 

medvetenhet hos organisationerna om dess nyttjande av improvisation. 

 

1.6. Avgränsningar 
För att genomföra studien har vissa avgränsningar behövts göras, men även för att 

besvara vår problemlösning så effektivt som möjligt, under de förutsättningar som 

fanns. Valet var någonting som bestämdes i början av studien och på grund av det 

gjordes ett medvetet val av ämne. Huvudfokus kommer att vara på den offentliga 

förvaltningen och dess olika aktörer för att undersöka hur de arbetar med improvisation 

samt Röda Korset. Ur den offentliga förvaltningen belyses Migrationsverket, 

kommunerna samt länsstyrelser i Sverige för att kunna undersöka deras handlande med 

improvisation. Då studien undersöker hur improvisation används i olika samband i och 

med den aktuella flyktingkrisen har vissa avgränsningar behövts göra under studiens 

gång då olika aktörer inte haft tid eller möjlighet för att ställa upp på intervjuer. En 

aktör ur den offentliga förvaltningen, Migrationsverket hade inte möjlighet eller tid att 

ställa upp på intervjuer som vi önskat, dock hade vi möjlighet att genomföra en 

mailintervju med Migrationsverkets kontor i Högsby. Det här har lett till att nya aktörer 
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har lyfts fram och bidragit till att studien har fått ett bredare forskningsområde och där 

nya perspektiv på begreppet improvisation har undersökts. 

 

Studien har avgränsats till att fokusera främst på omvärldens förändrade faktorer som 

bidrar till att organisationer snabbt behöver fatta nya beslut utöver deras förutbestämda 

handlingsplan. Beslut som grundas på olika extraordinära händelser de ställs inför olika 

kriser. Dock generaliserar det här inte alla världens organisationer och omvärlds 

förändringar men kan ge en klarare bild för arbete med improvisation inom 

organisationer i Sverige. 
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2. Metod  
Studien har fokuserat på improvisation och dess samband till olika organisationer, 

främst inom den offentliga förvaltningen och Svenska Röda Korset. Till vår uppsats 

valde vi att genomföra intervjuer med olika personer samt samla information från olika 

källor för att använda i en gemensam analys. Det här för att motverka subjektivitet, 

dock är vi medvetna om att de intervjuer som genomförts har präglats av subjektivitet 

på grund av att vår empiri grundar sig på specifika individers tankar och tolkningar. 

Improvisation inom organisationer teoretiskt och praktiskt skiljer sig till stor del och 

därför kan inte endast tidigare forskning vara till grund för den här studien. 

 

2.1. Forskningsansats 
En studie som är gjord med hjälp av insamlad data kan göras på olika sätt, antingen 

genom en deduktiv- eller en induktiv ansats (Jacobsen, 2009) eller så kan dessa två 

olika ansatser kombineras, vilket skapar en abduktiv ansats (Lind, 2014). Under vår 

studie har vi använt oss av en abduktiv ansats. I början av vår studie använde vi oss av 

en deduktiv ansats för att samla in olika teorier och utforska det valda ämnet. När 

intervjuerna ägt rum så ansåg vi att det saknades teorier som stöttade empirin och att 

nya infallsvinklar och intressanta aspekter som vi ville belysa mer i studien lyftes fram. 

Fördelen med den deduktiva ansatsen enligt Patel & Davidson (2011) är att som 

forskare antas man vara objektiv genom att skapa uppfattningar från de befintliga 

teorierna samt från insamlad data. Vi anser att vi fick möjlighet att studera 

improvisation objektivt till vår studie och inte dra förhastade slutsatser innan vi 

utformade studiens upplägg och intervjuer. Detta för att kunna skapa en förståelse av 

vad improvisation betyder och hur det används i olika organisationer. Med hjälp av de 

teorier som vi läste kunde vi skapa enkätundersökningen och dess utformning för att 

utforska ämnet. Det här ledde till att enkätundersökningen är skapad på den teori som 

samlades in i början av studien.  

 

Intervjuerna som senare ägde rum i studien bidrog till ny empirisk information som vi 

ville undersöka djupare till studien och detta bidrog till att studien då fick en induktiv 
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ansats. Intervjupersonerna belyste ämnen och information som vi inte tidigare hade 

funnit teori om och ville lyfta fram i studien. Empirin som då samlades in belyste ny 

information om ämnet som behövdes undersökas djupare. Vi började om från studiens 

upplägg och ny teori samlades in för att kunna styrka den insamlade empirin och finna 

samband som vi kunde undersöka. Empirin som samlades in behövde styrkas av teori, 

då vi ansåg den för relevant för att förbises och behövde lyftas upp i studien. Då vi 

utgick från en deduktiv ansats hade vi möjlighet att smalna av ämnet improvisation och 

dess komplexitet och efter de olika intervjuerna finna ny information inom den 

referensram vi utgick ifrån. Vid tillämpning av en deduktiv ansats är forskningens mål 

att frambringa empiriska belägg som studien sedan kan pröva mot redan insamlade 

teorier. Teorier som har samlats in anses vara sanna och insamlad data styrker teorierna 

(May, 2013), medan en induktiv ansats handlar om att först samla in det empiriska 

materialet och sedan försökt finna teorier som styrker den insamlade informationen. Då 

studien efter intervjuerna fick en induktiv ansats skapades en balans mellan den 

deduktiva och den induktiva ansatsen som Lind (2014) förklarar som abduktiv ansats. 

Då improvisation är ett komplext ämne har den abduktiva ansatsen hjälpt oss att hela 

tiden utforska improvisation och finna ny information för att skapa en djupare förståelse 

för ämnet. Till vår studie valde vi från början att låta teori styra oss, men insåg snabbt 

att vi behövde fler teorier som stärkte den insamlade datan och som hjälpte oss att 

utforska ämnet mer och lyfta fram nya intressanta perspektiv. Enligt Lind (2014) så 

används den abduktiva ansatsen då teorier hela tiden integreras i arbetets gång 

tillsammans med empirin. Med hjälp av den abduktiva ansatsen har vi haft möjlighet att 

kunna diskutera teorier, förkasta dem eller behålla dem. Den abduktiva ansatsen har gett 

oss möjlighet att hela tiden integrera ny teori efter utfall av empirin samt ändra studiens 

utformning. Vi har under studiens gång med hjälp av den abduktiva ansatsen kunnat 

väva in nya teorier och välja nya infallsvinklar för att kunna utforma studien på bästa 

sätt. 

 

Enkätundersökningen bestod av åtta olika frågor relaterade till hur organisationer 

använder sig av improvisation. Undersökningen bygger på tidigare teorier inom ämnet 

improvisation och om orsaker till att organisationer behöver använda sig av 

improvisation, dess möjligheter samt om de förutsättningar som krävs för det. Enkäterna 

skickades ut i början av studiens gång innan några andra intervjuer hade tagit plats. Av 
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290 utskickade enkätundersökningar till Sveriges olika kommuner fick vi svar från 128 

kommuner, vilket betyder att vi fick ett bortfall på 162 stycken. Av de 21 utskickade 

enkätundersökningarna till länsstyrelserna fick vi svar från tio länsstyrelser, vilket 

betyder att vi fick ett bortfall på 11 stycken. Genom att vi fick ett bortfall i våra 

enkätundersökningar som är högre än 50 % för både kommuner samt länsstyrelser är det 

viktigt att vara kritisk till hur vi tolkar resultaten från dessa undersökningar, då vi inte 

kan garantera att dessa siffror representerar hur alla Sveriges kommuner samt 

länsstyrelser arbetar med improvisation. Vi är medvetna om att olika förutsättningar 

samt krav finns och är annorlunda inom varje kommun och länsstyrelse och att det 

därför bidrar till att det är svårt att generalisera de resultat vi har kommit fram till.  

Under studiens gång har vi även insett att vissa av de frågor som ställdes i 

enkätundersökningen inte var av stor relevans för vår studie och för att besvara våra 

forskningsfrågor. Dock anser vi att det här ger en ungefärlig bild för hur kommuner 

samt länsstyrelser arbetar med improvisation, bland annat genom att de svarande är 

utspridda både geografiskt samt storleksmässigt. Efter enkätundersökningen valde vi att 

skicka ut kompletterande frågor byggda på en kvalitativ ansats till 30 stycken av de 

svarande kommunerna. Dessa valdes ut då de har en aktuell roll i flyktingkrisen och 

bidrar på bästa sätt till vår studie, av 30 kommuner valde 12 stycken att svara. 

 

2.2. Förförståelse 
Då improvisation är ett komplext begrepp behövdes en förförståelse skapas för att 

kunna forska inom ämnet. Kunskapen vi hade i början av vår studie behövdes 

kompletteras med tidigare forskning för att ge oss en djupare förståelse för ämnet och 

välja inriktning för studiens undersökning. Gummesson (2000) menar på att begreppet 

förförståelse beskriver människors befintliga kunskap inom ett visst specifikt ämne 

innan ett arbete påbörjas. Han menar att om brist på förståelse av ämnet existerar bidrar 

det till att författarna behöver spendera mer tid på att samla grundinformation inom 

ämnet innan det påbörjas. Vi kom i kontakt med vårt ämne, improvisation, genom att 

det idag är ett aktuellt ämne och som vi fastnade för på grund av just dess komplexitet 

samt tvetydighet.  
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2.3. Undersökningsdesign 
En studie kan se ut på olika sätt, så kallad forskningsdesign. Exempel på olika typer av 

design kan vara fallstudie eller tvärsnittsstudie, vilket den sistnämnda är tillämpad till 

den här studien. Studien undersöker ett fenomen under en viss tidpunkt eller under 

kortare tidsintervall (Lohr, 2010). Det här genom att samla in information från fler olika 

fall och komma fram till uppsättning av minst två eller fler variabler som sedan 

granskas för att kunna finna olika samband (Bryman & Bell, 2010. För att undersöka 

improvisation har studien valt att intervjua personer som besitter olika positioner i 

skilda organisationer. Det här för att få ta del av flera olika personers åsikter. Med hjälp 

av tvärsnittsstudien kan vår studie finna de gemensamma sambanden mellan de olika 

organisationerna och hur deras nyttjande och tillämpning av improvisation. Den valda 

designen ger oss möjligheten att få ta del av flera olika organisationers perspektiv och 

kunna se begreppet som sin helhet. Med hjälp av enkäterna som har tagit plats har vi 

kunnat undersöka ett större geografiskt svarsområde och kunna finna dess olika likheter 

och olikheter. Dessa har sedan hjälpt oss utveckla sambanden till de personliga 

intervjuerna för att kunna undersöka improvisation mer djupgående och skapa förståelse 

för tillämpning av improvisation inom olika organisationer. Samband kan då skapas 

mellan de genomförda personliga intervjuerna och vilket bidrar till att nya hypoteser 

undersöks. 

 

2.4. Kvalitativ och kvantitativ ansats 
Till en studie kan en forskare använda sig av antingen en kvalitativ- eller kvantitativ 

ansats, den kvantitativa och den kvalitativa ansatsen kan inte ersätta varandra (Starrin & 

Svensson, 1994). Till vår studie har vi valt att använda oss till största del av en 

kvalitativ ansats, en ansats som intresserar sig för meningar och innebörden snarare än 

resultat grundade på siffror.  Det på grund av att studien studerar improvisation och dess 

möjligheter och ger oss möjlighet att kunna se improvisation utifrån. respondenternas 

perspektiv. För att möjliggöra studien och uppfylla studiens syfte behövde vi få kontakt 

med personer som är aktiva i organisationer som ställs inför olika 

omvärldsförändringar. Det här för att undersöka hur de upplever dess möjligheter och 

tillämpning av improvisation. Det hjälpte oss att undersöka improvisation och dess 

nyttjande samt hur olika aktörer och organisationer tillämpar improvisation i deras 
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arbete. Det har även hjälpt oss att skapa en förståelse för hur de olika aktörerna kan 

arbeta mer med improvisation under extraordinära händelser och under akuta 

omständigheter.  

 

För att undersöka det valda området lämpar sig en kvalitativ ansats bäst, då den 

kvalitativa forskning som studien bygger till största del på är tolkande forskning och 

bidrar till ett mer generellt tolkande för att ge förståelse för ett fenomen (Alvehus, 

2013). Det har hjälpt oss kunna undersöka improvisation ur flera olika perspektiv och 

med hjälp av respondenternas personliga tankar. Den kvalitativa ansatsen gör det 

möjligt för oss att få kontakt med olika personer inom organisationer som med sina 

egna ord kan förklara hur de använder sig av improvisation. Studiens insamling av data 

valdes noga ut i början av uppsatsen gång, då ett medvetet val gjordes att utföra 

intervjuer för att kunna ta del av synpunkter hos de olika respondenterna. 

 

Enligt Björklund och Paulsson (2012) kan en studie bestå av både sekundär- samt 

primärdata när det gäller att samla in information. Med primärdata menas den data som 

har samlats in i syfte till att informationen använda i den aktuella rapporten (Björklund 

& Paulsson, 2012). Primärdata som vi har använt oss av under studiens gång är olika 

intervjuer för att besvara våra forskningsfrågor samt enkätundersökningen. Dessa 

intervjuer har bestått av personliga intervjuer, mailintervjuer, telefonintervjuer samt 

enkätundersökningar. Med hjälp av dessa olika typer av intervjuer har studien fått ta del 

av olika synpunkter och skapat en bredd till primärdatan. Genom att intervjua olika 

personer som besitter kunskap om ämnet improvisation har vi fått möjlighet att ta del av 

deras tolkningar av improvisation och användning. Det här var ett medvetet val då vi 

ville förstå kontexten i hur improvisation används inom organisationer och främst inom 

den offentliga förvaltningen. Genom de kvalitativa intervjuerna fick respondenten 

möjlighet att besvara de olika frågorna på de sätt de själva ansåg vara mest relevant för 

deras organisation. Det här bidrar till att studien kan studera det valda ämnet djupare 

och bidra till en djupare förståelse för hur de olika organisationerna använder sig av 

improvisation.  

 

En kvantitativ ansats har även fått ta plats i studien för att komplettera den kvalitativa 

ansatsen, där mätningar har hjälpt oss se användandet av improvisation i organisationer.  
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Det hjälper oss att undersöka nyttjandet av improvisation i större geografisk 

utsträckning som leder till olika samband. Enkätundersökningen skickades till samtliga 

kommuner och länsstyrelser i Sverige och fungerar som en komplettering till de 

kvalitativa intervjuerna som senare tog plats under studiens gång. Enkätundersökningen 

bestod av åtta olika frågor relaterade till hur organisationer använder sig av 

improvisation. Undersökningen bygger på tidigare teorier inom ämnet improvisation 

och om orsaker till att organisationer behöver använda sig av improvisation, dess 

möjligheter samt om de förutsättningar som krävs för det. Enkäterna skickades ut i 

början av studiens gång innan några andra intervjuer hade tagit plats. Utav 290 

utskickade enkätundersökningar till Sveriges olika kommuner fick vi svar från 128 

kommuner, vilket betyder att vi fick ett bortfall på 162 stycken. Utav de 21 utskickade 

enkätundersökningarna till länsstyrelserna fick vi svar från tio länsstyrelser, vilket 

betyder att vi fick ett bortfall på 11 stycken. Genom att vi fick ett bortfall i våra 

enkätundersökningar som är högre än 50 % för både kommuner samt länsstyrelser är det 

viktigt att vara kritisk till hur vi tolkar resultaten från dessa undersökningar, då vi inte 

kan garantera att dessa siffror representerar hur alla Sveriges kommuner samt 

länsstyrelser arbetar med improvisation. Vi är medvetna om att olika förutsättningar 

samt krav finns och är annorlunda inom varje kommun och länsstyrelse och att det 

därför bidrar till att det är svårt att generalisera de resultat vi har kommit fram till.  

Under studiens gång har vi även insett att vissa av de frågor som ställdes i 

enkätundersökningen inte var av stor relevans för vår studie och för att besvara våra 

forskningsfrågor. Dock anser vi att det här ger en ungefärlig bild för hur kommuner 

samt länsstyrelser arbetar med improvisation, bland annat genom att de svarande är 

utspridda både geografisk samt storleksmässigt. Efter enkätundersökningen valde vi att 

skicka ut kompletterande frågor byggda på en kvalitativ ansats till 30 stycken av de 

svarande kommunerna. Dessa valdes ut då de har en aktuell roll i flyktingkrisen och 

bidrar till på bästa sätt till vår studie. Av 30 kommuner valde 12  

 

Enkäterna är uppbyggda på att mäta kommunernas och länsstyrelsernas attityd gentemot 

improvisation samt dess användande av improvisation i olika sammanhang. Dessa 

enkäter kompletterade de kvalitativa intervjuernas data till studien och skapar en större 

bredd i forskningen då den har gett oss möjlighet att samla in svar från ett större 

geografiskt område. Det här för att se hur olika kommuner arbetar med improvisation i 
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olika delar av landet och därefter skapa generella tolkningar för de svarande 

kommunerna samt länsstyrelserna och deras attityd gentemot improvisation. 

Undersökningen bidrar med numerisk data som vi kan använda oss av för att kunna 

förkasta eller bekräfta insamlad data av de kvalitativa intervjuerna och kunna fatta 

generella slutsatser. Den ger oss även en inblick i hur vanligt det är inom den offentliga 

förvaltningen att använda sig av improvisation och om det fungerar. Den här typen av 

undersökning är en kvantitativ ansats som Ekeroth (1994) menar endast kan kvantifiera 

de aspekter av kvalitet och sådant som kan mätas i siffror, i jämförelse med den 

kvalitativa metoden där studien försöker beskriva eller analysera ett fenomens kvaliteter 

eller ett begrepps sammanhang av kvaliteter. Den kvalitativa ansatsen har därför under 

den här studien hjälpt oss finna mer primärdata om ämnet och tillämpning av 

improvisation i olika organisationer och kunna förstå hur det tillämpas medans den 

kvantitativa ansatsen har hjälpt oss få en bredd i svaren och kunnat mäta attityder 

gentemot improvisation och dess tillämpning. Att både använda sig av kvalitativ och 

kvantitativ ansats har detta lett till att vi både fått ta del av personliga tolkningar från 

respondenterna samt numerisk data kring hur organisationer inom den offentliga 

förvaltningen, hur dess attityd ser ut gentemot improvisation.  

 

Sekundärdata har även använts till studien för att kunna lyfta fram primärdata och 

styrka den. Den sekundärdata som studien har använts sig av är relevant litteratur, 

vetenskapliga artiklar, olika rapporter samt andra externa källor. Det här för att finna 

ytterligare information om ämnet samt information om de organisationer som inte har 

haft tid att ställa upp för intervjuer. Björklund och Paulsson (2012) beskriver 

sekundärdata som den data som har lyfts fram och finns tillgänglig men som inte har 

tagits fram i syfte till den aktuella rapporten. Tillsammans skapar primär och 

sekundärdata grunden till studien och hjälper oss undersöka improvisation ur flera olika 

aspekter.  

 

2.5. Enkätundersökningen 
Till vår studie valde vi i början att skicka ut enkäter till samtliga kommuner och 

länsstyrelser i Sverige för att kunna tolka och förstå hur deras möjligheter samt attityd 

gentemot improvisation. De enkäter som skickades ut till kommunerna samt 
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länsstyrelser var istället strukturerade med förutbestämda frågor och genomfördes med 

hjälp av Likert-skalan. Enkäten bestod av åtta olika frågor, med fem olika 

svarsalternativ. Två liknande enkäter skickades ut till länsstyrelserna samt till samt 

kommunerna. Resultaten från samtliga enkäter förklaras senare under empiriavsnittet 

och finns även bifogade som bilagor. 

 

Den här typen av formulär, Likert enkät består av ett visst antal förutbestämda 

påståenden som de tillfrågade ska instämma i eller helt ta avstånd från. Den här typen 

av formulär är bra att använda när du som forskare vill se individens eller aktörens 

attityd till någonting, syftet är bland annat att kunna skilja mellan de som har en positiv 

respektive negativ attityd mot ett specifikt påstående. Under formuläret poängsätter 

respondenten svarsalternativen, vanligtvis från ett till fem eller ett till sju. Sedan delas 

vanligtvis svaren in i två olika grupper, till exempel en grupp där respondenterna är 

väldigt för de flesta påståendena samt en grupp som till hög grad är emot de flesta 

påståendena (Patel & Davidson, 2011). 

 

2.6. Kvalitativa intervjuer 
Vi har i vår uppsats valt att genomföra intervjuer med olika organisationer för att 

undersöka improvisation. Till studien genomfördes två personliga intervjuer, fyra 

telefonintervjuer samt två mailintervjuer där intervjuerna som följde en vald struktur 

sökte svar från tidigare insamlade teorierna. Intervjuerna var förbereda med ett antal 

frågor för att leda intervjun i en viss riktning och för att kunna utforma och ställa 

följdfrågor om så behövdes.  

 

De organisationer vi valde att intervjua till vår studie valdes ut då vi ansåg att de kunde 

bidra med information till studien och besatt kunskap inom de valda ämnet. Då ett antal 

telefonintervjuer genomfördes är vi medvetna om att telefonintervjuer kan innebära att 

du som forskare går miste om att upptäcka eller tolka respondenternas reaktioner i form 

av gester eller ansiktsuttryck. Till studien valde vi att genomföra telefonintervjuer på 

grund av tidsskäl från organisationernas sida. Intervjuerna till respondenterna var 

semistrukturerade där öppna frågor ställdes för att ge en djupare inblick i ämnet. En 

anledning till att vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer till vår studie är att 
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vi ville låta respondenterna besvara våra frågor på ett öppet sätt där de hade möjlighet 

att utforma sina svar utifrån sina egna infallsvinklar och perspektiv. Syftet med de 

semistrukturerade intervjuerna var att få djupare förståelse för hur improvisation 

använts i praktiken jämfört mot de tidigare utgivna teorierna. Semistrukturerade 

intervjuer innebär att forskaren gör en lista över specifika teman som skall beröras men 

intervjupersonerna har en stor frihet att utforma svaren (May, 2013). Frågorna som vi 

valde att ställa var öppna och gav intervjupersonen ett brett spektrum att utforma sina 

svar. Syftet med dessa intervjuer till vår studie var att få ta del av intervjupersonens 

värld och uppfattning om ett fenomen. Öppna frågor bidrar till en större möjlighet för 

respondenten att besvara frågorna (Ejvegård, 2009).  

 

2.7. Val av organisationer 
Till de kvalitativa intervjuerna valdes några organisationer ut för att hjälpa oss 

undersöka improvisation inom olika organisationer kopplade till den aktuella 

flyktingkrisen. En aktör som arbetar med den aktuella flyktingkrisen är den offentliga 

förvaltningen, främst Migrationsverket, kommunerna och länsstyrelserna. Kommunerna 

har bland annat fått gå in och använda sina resurser för att lösa bland annat boenden till 

de olika nyanlända flyktingarna. Länsstyrelsernas roll har varit att med hjälp av deras 

resurser bidra de olika aktörerna och stötta andra organisationer under den aktuella 

krisen. En annan organisation som har ett stort ansvar i den aktuella flyktingkrisen är 

Röda Korset. De har med hjälp av sina frivilliga varit utplacerade i landet på olika 

tågstationer, färjeterminaler och andra platser för att möta flyktingarna. Tillsammans 

har dessa fyra olika aktörer försökt skapa olika lösningar på den aktuella krisen vilket 

gör dem intressanta att undersöka till vår studie.  

 

2.8. Urval 
Till studien valde vi att fokusera på den offentliga förvaltningen och dess olika aktörer, 

detta för att de idag arbetar med den aktuella flyktingkrisen som kan ses som en 

extraordinär händelse. Enligt Dalen (2015) är det extra viktigt att vid en kvalitativ 

ansats göra ett urval och inte ha för många respondenter då intervjuer och behandling av 

dessa tar tid. Urvalet skapades då kring den aktuella flyktingkris Sverige står inför idag 

och för att se hur de olika aktörerna inom den offentliga förvaltningen arbetar med 
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improvisation. Utöver enkätundersökningen valde vi i vår studie att göra en 

telefonintervju med en anställd på Borgholm kommun för att på ett djupare sätt ta del av 

deras arbete med improvisation. 

 

Vi valde att undersöka hur organisationer inom den offentliga förvaltningen tillämpade 

sig av improvisation nu under den aktuella flyktingkrisen. De har då en stor och viktig 

roll gällande olika samhällsfunktioner och när det gäller att hitta lösningar till de nya 

behoven som uppstått på grund av den aktuella krisen. Inom den offentliga 

förvaltningen ingår ett stort antal organisationer som har en betydande roll för hela 

samhället och inte endast under kris. Det är därför intressant att studera dessa 

organisationer för att få en djupare förståelse för hur de använder sig av improvisation 

för att möta de nya behoven samt kraven, just på grund av de stora förändringar som har 

skett i samhället.  

 

En annan aktör som arbetar med den aktuella flyktingkrisen är Röda Korset som arbetar 

tillsammans med Migrationsverket och den offentliga förvaltningen. På grund av Röda 

Korsets betydelse under den aktuella krisen valde vi att undersöka hur de arbetar med 

improvisation i olika situationer och löser de problem de ställs inför. Migrationsverket 

står under en svår uppgift på grund av den tidspress de arbetar inom och hade därför 

inte möjlighet att ställa upp på personliga intervjuer. Vi valde därför till vår studie att 

undersöka Röda Korset som hjälper Migrationsverket samt organisationer inom den 

offentliga förvaltningen med olika arbeten, särskilt vid kriser. Röda Korset är en aktör 

som ställts inför en stor och svår uppgift med den aktuella flyktingkrisen och är därför 

intressant att få ta del av kunskap och åsikter om hur improvisation kan tillämpas. Dessa 

aktörer tillsammans ger oss en möjlighet att förstå användandet av improvisation och 

ger oss även en möjlighet att undersöka deras tillämpning av improvisation vid akuta 

händelser. 

 

2.9. Tolkning av data 
Enligt Trost (2011) finns det tre steg som en forskare behöver följa för att tolka insamlat 

material. Det första steget är att samla in material för att sedan analysera det och för att 

till slut tolka det insamlade materialet. Datan samlades in vid sju olika intervjutillfällen, 
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där de skedde via mail, telefon samt personligen, där samtliga telefon- samt personliga 

intervjuer spelades in för att sedan efter intervjun transkriberas. Trost (2011) menar att 

det är bra för forskare eller författare att medverka under intervjun för att ta del av olika 

tolkningar samt för bearbetning av intervjuerna. För att analysera det insamlade 

materialet från våra olika intervjuer valde vi att transkribera samtliga intervjuer för att 

läsa och lyssna på dem igen och se om det var något som missades. Under tolkningen av 

vårt empiriska material insamlat från de olika intervjuerna valde vi att, efter att ha 

transkriberat intervjuerna samt analyserat, att låta intervjuerna “mogna” ett tag, för att 

sedan tolka och analysera datan igen och ta ut det mest väsentliga enligt oss för vår 

studie för att kunna besvara våra forskningsfrågor. Det här för att kunna diskutera, 

analysera och tolka den empiri vi samlat in och att inte försumma viktig information. 

Nya perspektiv och viktiga data fick möjlighet att lyftas fram igen och hjälpa oss 

utforska ämnet och skapa en trovärdighet till studien. Till studien valde vi sedan att dela 

upp och kategorisera empiriavsnittet enligt samma rubriker som i teoriavsnittet, det här 

för att förenkla för läsaren. Vi är medvetna om att den tidigare forskning som gjorts har 

haft en stor roll för vår tolkning av det insamlade materialet och dess inriktning. Med 

hjälp av den tidigare forskningen har vi kunnat välja vilken inriktning vi ville studera 

vidare inom och var vi ansåg information saknades.  

 

För att analysera det insamlade materialet från de enkätundersökningar som 

genomfördes, valde vi att sammanställa de olika svaren i diagram (se bilaga 1 och 2) för 

att sedan kunna jämföra de olika kommunernas samt länsstyrelsernas svar gentemot 

olika påståenden. Genom att vi i vår undersökning använde oss av en skala från ett till 

fem, där siffran ett betydde att personen var helt emot ett påstående och siffran fem helt 

instämde med ett påstående. Genom att ange siffran två, betydde det att personen delvis 

inte instämde med påståendet och där siffran fyra innebar att personen delvis instämde 

med påståendet. Genom att välja siffran tre innebar då att personen varken instämde 

eller var emot ett påstående. När vi sammanställt våra svar från enkätundersökningarna 

valde vi att dela in svaren i två olika grupper. Där den ena gruppen var emot ett 

påstående, där ingick svarsalternativ ett och två. Där den andra gruppen var för ett 

påstående ingick svarsalternativ fyra och fem. Det här för att få en bättre bild av hur 

kommuner samt länsstyrelser ser på improvisation samt dess attityder gentemot det. I 

empiriavsnittet valde vi sedan att jämföra dessa grupper mot varandra genom att 
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använda oss av procentenheter för respektive grupp, för att sedan kunna jämföra dessa 

svar med det insamlade materialet från de olika intervjuerna och finna gemensamma 

nämnare samt nyckelord. Vid en tolkande studie använder man sig av hermeneutik som 

betyder tolka eller översätta. Hermeneutik är enligt Widerberg en tolkningslära som 

baserar sig på vissa grundläggande antaganden och förutsättningar. I tolkningen är de 

olika delarna beroende av helheten och tvärtom (Widerberg, 2009). Till den här studien, 

är det av stor vikt att vi ser helheten och dess delar för att kunna tolka det insamlade 

materialet för att kunna bidra med denna förståelse vidare till läsaren men även för oss 

själva som forskare. Vi har försökt att se sambanden mellan enkätundersökningarna 

samt intervjuerna för att kunna se helheten och vilket resultat de bidrar till. Då vi har 

haft möjligheten att samla in empiri genom olika metoder kan vi vara mer kritiska och 

jämföra de olika utfallen bättre beroende på vilket metod som användes.  

 

2.10. Trovärdighet 
Genom att studien har utgått från en kvalitativ forskningsansats behövde giltigheten ses 

över samt tillförlitligheten för studien. Det här gjordes genom att använda olika begrepp 

och definiera dessa samt beskriva den använda metoden och processen för 

genomförandet av studien. Det här genom relevanta begrepp för studiens syfte, samt 

teorier och exempel på improvisation som har bidragit till studiens trovärdighet. Till vår  

studie har vi har detaljerat beskrivit hur studien har genomförts där syfte samt 

frågeställning har diskuterats och besvarats. Tillförlitligheten går inte att mäta på 

samma sätt inom den kvalitativa forskningsansatsen som den kvantitativa ansatsen där 

tillförlitligheten beräknas med siffror. Vid en studie med en kvalitativ ansats handlar det 

mer om att kunna beskriva de tillvägagångssätt studien använt sig av för att samla in 

data och tolkning av innehållet. Till vår studie är vi medvetna om att studien har en 

tolkning av vad improvisation innebär vilken studien har utgått ifrån. 

 

Genom att studien har intervjuat flera olika personer är den väl insatt i ämnet och har 

bidragit till en möjlighet att stärka trovärdigheten i studien. Dels genom att vi har 

kunnat ställa intervjuer mot varandra samt jämföra teorier samt empiri. På det här sättet 

styrks eller verifieras empirin och studien samt dess tillförlitlighet. Triangulering kan 

användas i en studie för att öka trovärdigheten, triangulering innebär att olika källor kan 
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ställas mot varandra för att skapa en stark trovärdighet till studien och dess insamlade 

data. Det här används för att studera ett fenomen och komma fram till dess korrekta 

eller sanna innebörd (Yin, 2013). Med hjälp av teori och empiri kan studien undersöka 

improvisation djupare för att finna den korrekta innebörden och skapa en större 

trovärdighet för studien . 

 

2.11. Forskningsetik 
Lind förklarar att ”all forskning aktualiserar etiska föreställningar” (Lind, 2014:132) 

och att det därför finns olika lagar och överenskommelser som reglerar hur forskare 

under sin studie ska förhålla sig till de kontexter eller människor som studeras. Det är 

aldrig meningen att dessa lagar och överenskommelser skall påverka de individer 

negativt som medverkar i studien. Inom Sverige finns en specifik lag som de 

forskningsetiska frågorna regleras efter (Lind, 2014). Det är viktigt att de som 

medverkar under studien är informerade om studiens syfte och ska samtyckt till sitt 

medverkade och veta om sin rätt att avsluta sin medverkan under sitt deltagande. De 

personer som deltagit under studien har blivit informerade om innebörden i 

undersökningen samt dess syfte. De är även medvetna om att intervjuer samt att 

enkätundersökningarna har varit frivilliga. Till vår studie är vi medvetna om att risken 

finns med att vi tolkar dess mening annorlunda än vad som var menat från 

respondenterna men försöker vara objektiva och återberätta respondenternas åsikter. 

Alla genomförda intervjuer har även transkriberats och gett oss möjligheten att 

återskapa respondenternas svar. Respondenterna som varit med och medverkat under 

vår enkätundersökning har varit medvetna om att de har varit anonyma under studiens 

gång. Till de personliga intervjuerna, samt telefon- och mailintervjuerna har ett 

samtycke med respondenterna tidigare beslutats om samt de som nämns vid 

organisationens namn har blivit informerade om det och godkänt sitt samtycke.  

 

2.12. Källkritik 
Det är viktigt att bemöta det insamlade materialet på ett kritiskt förhållningssätt för att 

kunna granska sannolikheten i en källa enligt Patel och Davidson (2011). De menar på 

att det finns vissa frågeställningar som kan handla om upphovsmän till källan, om 

källan är aktuell och vilken typ av koppling författaren har till ämnet. Dessa är några av 
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de frågor författarna bör ställa sig själva när det gäller att bemöta olika källor med ett 

kritiskt förhållningssätt (Patel & Davidson, 2011). 

 

Till vår studie valdes vetenskaplig litteratur att användas som ansågs vara aktuell för 

ämnet. Det här med hjälp av Linnéuniversitets bibliotekskatalog. Då vi till studien vill 

använda oss av så pass trovärdig och aktuell litteratur som möjligt. De vetenskapliga 

artiklar vi har varit Peer-rewied, vilket innebär att de har blivit granskade och godkända 

av andra forskare inom samma ämnesområde som artikelförfattaren (lnu.se). Teorier 

tryckta ur olika källor bekräftade varandra vilket ökade trovärdighet för de 

vetenskapliga artiklar som studien utgick ifrån.  

 

Till år studie har vi valt att använda oss av olika tidningsartiklar som innehållit 

intervjuer med personer som besitter relevant kunskap inom området, dels på grund ny 

fakta till vår studie ständigt tillkommer men även för att det har varit svårt att få till 

intervjuer med personer som besitter denna kunskap. Studien är medveten om att de 

flesta av dessa tidningsartiklar inneburit intervjuer med endast en person, vilket kan 

minska graden av trovärdighet. Det här på grund av att ju fler personer som intervjuas 

och bidrar till samma typ av innehåll ökar graden av trovärdighet. Till vår studie anser  

vi att de har ett så pass högt värde som sekundärkälla. Dessa artiklar har varit hämtade 

från olika nyhetskällor och är granskade.  

 

Det är av stor vikt att se när en artikel eller annan vetenskaplig litteratur är upprättad, 

det här för att kunna se om det finns annan mer aktuell teori eller information kring 

ämnet. Den största delen av den vetenskapliga litteratur som studien har använt sig av 

kommer från 2000-talet. Om en hemsida har använts kan det vara viktigt att se vem som 

står bakom källan (lnu.se). Till vår studie har vi använt oss av bland annat 

Migrationsverkets samt Röda korsets webbplatser. Båda organisationerna och deras 

webbplatser är till för att informera och presentera fakta, dessa källor är dessutom 

oberoende av varandra. Vi anser därför att dessa två källor är trovärdiga och utan att 

vara vinklade till någons förmån. Studien har även använt sig av National 

Encyklopedins hemsida för att bidra med en djupare förståelse för vissa begrepp, NE:s 

hemsida är ett uppslagsverk, vars innehåll granskas noggrant innan publicering (ne.se).  
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Då de vetenskapliga artiklar studien grundar sig i har utgått från forskning gjorda i 

länder runt om i världen är vi medvetna om att all teori som presenterats till vår studie 

möjligtvis inte är lämpliga som teorier för att tillämpa improvisation inom Svenska 

organisationer. Till vår studie har vi försökt att vara så kritiska som möjligt när vi läst 

litteratur för att endast använda tillförlitliga teorier och kunna bekräfta dessa för att 

bidra till en så pass tillförlitlig uppsats som möjligt. 

 

Det här bidrar till att resultatet av vår studie är objektivt men att vi har varit medvetna 

om att resultatet påverkats av oss som forskares egna tolkningar under studiens gång. 

Vid en studie med empiriska undersökningar uppstår det risker för de resultat vi 

kommer fram till och att de har skapats av undersökningen oavsett vilket metodval vi 

använder (Jacobsen, 2009). Till vår studie har vi därför behövt använda oss av metoder 

för att kritiskt kunna bedöma i hur hög grad resultatet av studien har orsakats av 

metodvalet. Om fel metodval hade tagit plats hade det kunnat leda till ett missvisande 

resultat.. Då vi under studiens gång har kunnat integrera ny teori har vi kunnat utveckla 

vår objektivitet och sett på studien ur nya perspektiv.  
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3. Teori 
I följande del kommer vi att presentera tidigare forskning kring ämnet improvisation 

och dess tillämpning samt improvisation på olika nivåer och situationer. En kortare 

förklaring av vad en kris innebär och även en inblick i den aktuella flyktingkris som 

Sverige står inför idag presenteras nedanför. 

 

3.1. Kris 
En definition som förklarar begreppet kris är att det handlar om ”en avgörande 

händelse som inträffar i stunden”, förklarar Sparf i sin avhandling (Sparf 2014:1). För 

att räknas som en kris behöver symptomen av händelsen upplevas som negativa (Sparf, 

2014). 

 

Persson förklarar det som att “En samhällskris är en kris som drabbar många 

människor och stora delen av samhället samt hotar grundläggande värden och 

funktioner” (Persson, 2010:13). En kris är oväntad och något som sker utanför det 

vanliga och som kan hota liv, hälsa samt säkerhet. Vid kriser så krävs det samverkan av 

olika organisationer, men samverkan idag är dock svårt och har blivit mer tomma ord än 

ett konkret innehåll. Om inte händelsen är akut är samverkan svårare att lyckas med, 

men vid akuta problem där aktörerna arbetar mot ett känt mål anses det fungera bättre 

(Persson, 2010). Kriser kan även ses som extraordinära händelser, händelser som 

avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en risk för en allvarlig 

störning för viktiga samhällsfunktioner som kräver snabba insatser. Det kan även vara 

ett tillstånd där normala resurser inte räcker till för att hantera situationen eller 

tillståndet (Persson, 2010). 

 

3.1.1. Flyktingkrisen 
Förra året (2015) stod Europa inför en av de största flyktingkriserna i historien. Ungefär 

650 000 flyktingar flydde över Medelhavet, vilket är en betydligt högre siffra än år 

2014, då 219 000 människor försökte fly över Medelhavet. Av dessa flyktingar är det  
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främst människor från Syrien som väljer att fly. Sverige står på en andraplats av de 

länder som människor helst vill fly till efter Tyskland som har första platsen (svd.se). 

Enligt UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, som är FN:s 

flyktingorgan har nästan 900 000 människor korsat Medelhavet för att ta sig till Europa 

förra året varav 3 500 har omkommit på vägen till tryggheten (sverigeforunhcr.se). 

Flyktingkrisen beror på flera orsaker enligt sydsvenskan där kriget i Syrien bara är en av 

dessa. Andra orsaker förklaras som oron i Afghanistan, Irak och Somalia 

(sydsvenskan.se). För att kunna lösa den här krisen har flera olika organisationer fått 

samarbeta inom Europa och enligt Göteborgsposten ska nu EU-kommissionen ge ett 

förslag på kvotflyktingsmottagande (gp.se).  

 

Sverige är ett av de länder inom Europa som tagit emot flest flyktingar och behöver nu 

söka nödmedel av EU för att kunna hantera flyktingkrisen (dn.se) och enligt 

Migrationsverket har närmare 160 000 människor sökt asyl i Sverige under 2015 

(migrationsverket.se). Migrationsverket förklarar att den stora ökningen efter sommaren 

berodde på att flera flyktingar upplevde att Schengenområdets yttre gräns var öppen 

(migrationsverket.se). Schengenområdet som består av 26 länder inom Europa som har 

valt att ta bort sina gränskontroller mellan sina territorier (eu-upplysningen.se). Det här 

ledde till att flyktvägen via Turkiet och Grekland blev under augusti månad den primära 

vägen för att ta sig in i Europa, vilket har lett till att det idag finns ungefär tre miljoner 

syriska flyktingar i Turkiet. Gränsen till Turkiet och Grekland har tidigare bevakats av 

polis och stängsel har funnits vid landsgränsen, men då likvida medel tog slut är det 

bara stängslet som står kvar vid gränsen och stoppar några av flyktingarna. Den 30 

november stoppade dock Turkiska myndigheter 1 300 flyktingar, insatsen var den första 

på flera månader och en konsekvens av att EU och Turkiet tillsammans har kommit 

överens om att begränsa antalet flyktingar som tar sig in i EU (migrationsverket.se). 

Svenska dagbladet beskriver två orsaker till varför syrianska flyktingar väljer att fly till 

Sverige. Den första är att Sverige är det enda land som ger dem permanenta istället för 

tillfälliga uppehållstillstånd. För det andra har Sverige en mer generös hantering av 

flyktingar när det kommer till asylprövning, familjeåterföreningar samt ekonomiska 

ersättningsnivåer (svd.se). Även sydsvenskan tar upp att folk flyr till största del till  
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Sverige och de övriga nordiska länderna på grund av att det finns en hög sannolikhet att 

få asyl (sydsvenskan.se). 

 

3.2. Improvisation 
Improvisation följer inte det logiska tänkandet, tänka först och handla därefter, utan är 

istället en process där tänkandet utvecklas med hjälp av spontana och kreativa 

handlingar till problemet. Det kan även förklaras som att improvisation är motsatsen till 

ett strikt och rationellt tankesätt där det handlar om att kunna vidga sitt tankesätt och 

hitta nya lösningar till komplexa problem (Klein m.fl., 2015). 

 

Improvisation används när något oförutsett händer eller när nya krav sätts på en 

organisation. Det kan användas inom organisationer när man till exempel mister en 

medarbetare i en grupp eller när en medlem med viss expertis inom ett område inte är 

närvarande, gruppen får då hitta nya lösningar för att täcka den kunskap som saknas 

(Rankin m.fl., 2011). Ordet improvisation kan dock betyda olika i olika sammanhang, 

enligt Hodgson och Richards är improvisation att precis klara sig i en situation, att finna 

en väg i en oväntad situation. På det här sättet upptäcker vi nya lösningar på oväntade 

problem. Improvisation förklaras även som anpassning, att vi som individer behöver 

anpassa oss för vad som händer runt omkring oss. De fortsätter med att förklara det som 

att om vi är öppna och mottagliga kan vi genom olika händelser göra upptäckter om oss 

själva. Om vi är mindre mottagliga blir risken att vi istället upprepar de godtagbara 

reaktionerna vi har använt oss av tidigare och som lätt kan bli stereotypa och leda till ett 

sämre utfall (Hodgson & Richards, 1978). Det finns även olika typer av improvisation 

och en av dem kan enligt Magni och Marpuing (2013) vara handlingar som är radikala 

och helt bryter mot den förutbestämda handlingsplanen.  

 

Improvisation ses ofta som någonting som händer just här och nu, men enligt Rankin 

med flera (2011) kan improvisation även ha en klar roll med specifika gränser. Ley med 

flera (2014) menar att improvisation är nödvändigt under de tider där beslutstagande 

inte kan genomföras som tänkt från början. De menar att utan improvisation så kan 

händelser förlora den flexibilitet som ibland krävs och även effektivitet. Genom att  
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ständigt behöva hantera nya problem och behovet av att agera snabbt i en krissituation 

spelar improvisation en stor och betydande roll (Ley, 2014). Leybourne definierar 

Improvisation som en kombination av intuition, kreativitet och bricolage. Han menar att 

improvisation drivs av en viss tidsbegränsning i olika projektsammanhang. Det innebär 

att organisationen agerar utanför den överenskomna planen för att påskynda 

genomförandet av sammanhanget (Leybourne, 2006). 

 

För att kunna nyttja improvisation behöver en organisation arbeta med elasticitet och 

träna sin personal till att ta snabba beslut vid oväntade situationer (Rankin m.fl., 2011). 

Enligt en studie gjord av Cunha med flera (2003) kom dem fram till att improvisation 

inom organisationer triggas igång av att en oväntad händelse förekommit på grund av 

oväntad turbulens i omgivningen, där organisationen förlitar sig på den minimala 

strukturen samt de befintliga resurserna. Berrvman-Fink & Fink (1996) tar upp att olika 

organisationer idag måste arbeta med kreativitet och innovation för att de ska kunna 

överleva på dagens marknad och få en konkurrensfördel mot andra organisationer.  

 

Leybourne (2010) bekräftar i sin artikel att improvisation idag är ett koncept och kan 

nyttjas av olika organisationer, dock inte alla. Konceptet improvisation är viktigt för 

både forskare och praktiker då det representerar en möjlig reaktion och lösning när olika 

organisationer behöver hantera akuta problem. Konceptet improvisation anses enligt 

Magni och Marpuing vara extra relevant i olika organisationer som är grundade på team 

där de inte förlitar sig på rutiner utan arbetar istället med flexibilitet och snabba 

reaktioner. Befintliga studier visar på att improvisation tydligt ökar i betydelse som ett 

koncept för att kunna förstå teamets svar och handling av oväntade situationer (Magni 

& Marpuing, 2013). Enligt Crossan (1998) är improvisation mer än bara en metafor, det 

är ett koncept och ett verktyg som organisationer kan använda sig av för att utveckla 

kapaciteten att bli innovativa i nuet. Han menar att det är ett koncept som kräver 

samarbete mellan olika individer. Sparf (2014) menar att när omgivningen ständigt 

förändras krävs det ofta att många olika människor från olika organisationer är 

involverade i de beslut som behöver tas. 
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”Improvisation är nödvändigt, förutom en omfattande planering. Du kan ha de mest 

välplanerade beredskaps- och handlingsplanerna, men det uppkommer alltid en 

situation där du måste improvisera” (Ley, m.fl., 2014:360). 

 

3.2.1. Faktorer som bidrar till tillämpning av improvisation i organisationer 
Att vara förberedd inför olika situationer handlar om att kunna förstå sin omgivning och 

därigenom kunna skapa snabba lösningar. Det handlar även om att kunna agera med 

andra samtidigt som omvärlden (Alterhaug, 2010). Rankin med flera säger att 

organisationer ibland kan bli tvingade att använda sig av improvisation på grund av 

kunskapsbrist inom vissa områden eller på grund av andra omvärldsfaktorer. Det krävs 

att organisationen utvecklar rutiner som täcker förändringar för framtiden samt 

utvecklar nya processer och rutiner (Rankin m.fl., 2013). Enligt Alterhaug finns det två 

olika förklaringar till varför improvisation behöver tillämpas. Den första förklaringen 

menar att improvisation används vid nödlösningar som när en plan fallerar och 

improvisation behöver ta plats för att lösa problemet. Den andra förklaringen beskriver 

improvisation som att den är baserad på beredskap, upplevelser och internaliserade 

färdigheter. Det handlar även om att kunna agera med andra samtidigt som omvärlden 

(Alterhaug, 2010).  

 

Det finns även nio hypoteser enligt Cunha med flera (2003) som ger en förklaring till 

varför olika organisationer är i behov av att använda sig av improvisation. För att 

sammanfatta dessa hypoteser menar de att desto viktigare en uppgift är för 

organisationen desto större sannolikhet är det att de nyttjar improvisation för att utföra 

uppgiften. Nyttjandet påverkas även av den turbulenta omgivningen, desto mer 

turbulent desto mer improvisation behöver organisationen använda sig av. Om det är lätt 

för organisationen att få fram nya resurser så bidrar det här till mer nyttjande av 

improvisation, även om komplexiteten är låg så används mer improvisation. När 

organisationen nyttjat improvisation och det visat sig vara framgångsrikt bidrar det här 

till att organisationen använder sig av mer improvisation i framtiden (Cunha m.fl., 

2013). Även Ryle har tagit fram fyra olika orsaker eller hypoteser till varför han anser 

att improvisation nyttjas i organisationer som presenteras nedan. Dessa liknar de 

hypoteser som Cunha med flera presenterade ovan. Ryle tar bland annat upp att  
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improvisation används på grund av; tryck utifrån, otillräcklig resurstilldelning, dålig 

projektplanering samt förändrade förväntningar av olika projekt (Ryle, 1976).  

 

3.2.2. Hur organisationer kan tillämpa sig av improvisation 
För att kunna nyttja improvisation och använda det på bästa sätt krävs det träning, 

resurser och kunskap (Rankin, m.fl., 2011). Den som utför improvisation ska vara 

engagerad i uppgiften och övertygande, om dessa krav uppfylls kommer även 

omgivningen eller publiken att stötta dig i uppgiften så länge du är engagerad själv 

(Crossan, 1998). Rankin med flera (2011) beskriver att improvisation kan ses som små 

handlingar av spontanitet baserad på intuition. De förklarar att improvisation är 

omarbetad kunskap för att kunna utföra en ny handling i tid för att möta situationen. När 

en organisation möter oväntade händelser är det viktigt att fortfarande ha kvar en viss 

struktur, även vid användning av improvisation. Trots att en organisation har en 

förutbestämd plan krävs det alltid nya sätt att möta de nya kraven (Rankin m.fl. 2011). 

Vad som kan skapa problem menar Klein med flera är att styrning av en organisation 

skiljer sig i praktiken gentemot de teorier som finns nedskriva i olika böcker. I praktiken 

får ledningen ofta fatta beslut baserade på ledningens kunskap, erfarenheter och finna 

snabba lösningar på uppkomna problem. Dessa beslut tas alltså inte med hjälp av 

specifika verktyg eller teorier utan istället så fattas de olika besluten med ledarens eller 

ledningens intuition som skapar spontana lösningar till det specifika problemet (Klein 

m.fl., 2015). 

 

Om en organisation ska tillämpa improvisation är det viktigt att ha en bra och tydlig 

organisationsstruktur och arbetsrutiner med sammanhängande mål för att minimera 

risken att organisationen skiftar mål, att missförstånd skapas eller att uppgifter inte 

fullföljs. För att hantera dessa krissituationer måste personalen tidigare haft möjlighet 

att arbeta utanför sina specifika arbetsuppgifter. Genom träning och övningar på att 

arbeta utanför sin egen roll inom en organisation är personalen beredd på att ta sig an 

nya arbetsuppgifter, vilket leder till att olika situationer kan lösas på bättre och snabbare 

sätt. De har därigenom möjlighet till att gå in och stötta olika avdelningar inom 

organisationen (Rankin m.fl., 2011). 
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Att utveckla människors förmåga att improvisera, anpassa sig och lösa olika situationer 

utan förutbestämda planer leder ofta till större effektivitet. Tint med flera (2015) menar 

att för att kunna tillämpa improvisation krävs övningar som använder principerna från 

improvisations teater och tillämpa den i andra sammanhang. Tillämpad improvisation 

ökar med hjälp av att träna och öva på olika erfarenheter samt ett bra ledarskap. Det här 

inkluderar olika färdigheter i medvetenhet, beslutsfattande, anpassningsförmåga, 

flexibilitet, att känna sig komfortabel med tvetydighet samt fokus och förtroende. Olika 

faktorer kan avgöra om lösningen av problemet blev lyckat eller inte. En av dessa 

faktorer kan vara om de tidigare har fått träna på att nyttja improvisation. Det är därför 

viktigt att de anställda får träna på att förbättra sitt nyttjande av improvisation samt 

kommunikation (Rankin, m.fl., 2011).  

 

Många tillämpade improvisations aktiviteter handlar om att skapa öppenhet, en vilja att 

släppa förutfattade idéer och istället vara närvarande om vad som faktiskt händer här 

och nu för att kunna reagera snabbt samt återhämta sig och försöka igen när något inte 

fungerar (Tint m fl, 2015). Crossan menar att omgivningen kommer att lära 

organisationer handla med hjälp av improvisation. Att lära sig med hjälp av 

omgivningen leder ofta till att olika medarbetare måste handla utanför sina ordinarie 

arbetsuppgifter och handla med sin intuition. Det krävs av organisationen att de är 

tålmodiga och tillåts att göra misstag och kunna acceptera olika strategier (Crossan, 

1998).  

 

3.2.3. Improvisation i kris 
Vid en fysisk eller mänsklig katastrof krävs det att humanitära arbetare släpper allt 

annat de har och bidrar till att lösa situationen oavsett den kompetens eller kunskap de 

har att använda sig av samt de befintliga resurser de har att tillhandahålla (Tint m.fl., 

2015). Vid tillämpning av improvisation i kris tar improvisation ofta plats i etablerade 

organisationer med strukturerade roller och arbetsuppgifter. När organisationen ställs 

inför en kris behöver de olika uppgifterna lösas med hjälp av improvisation för att 

kunna klara av situationen och arbetsroller kan då behöva omstruktureras. Det här beror 

på att en specifik organisation eventuellt inte besitter rätt kunskap för den situation de 

ställs inför eller inte kan lösa uppgiften. Olika anställda kan även som tidigare nämnts 

tilldelas nya arbetsuppgifter och bidra med sin kunskap inom andra områden, vilket är 
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något som nästan aldrig händer under normala omständigheter (Rankin m fl, 2011). 

Även om en organisation redan har en krisplan kan denna behöva bytas ut när själva 

krisen inträffar eller då den kan vara obrukbar (Smith & Blundel, 2014). 

 

Studier har visat att olika kriser kan vara nyttigt för innovation och improvisation inom 

organisationen, de bidrar till dess utveckling. Improvisation är en kritisk funktion vid 

internationella kriser och dess ledning då improvisation är kärnan till att lösa dessa olika 

kriser. Improvisation är förmågan att agera spontant och kreativt för att försöka uppnå 

ett mål på ett nytt sätt. En händelse där improvisation användes till stor del var vid 

Mann Gulch branden och deras räddningsinsatser (Smith & Blundel, 2014). 

 

Några av de viktigaste färdigheterna som krävs i katastrofsituationer är ofta kopplade 

till tvetydighet, flexibilitet och anpassning. Det är viktigt att kunna fatta beslut i 

stundens hetta och sedan hålla fast vid beslutet under processens gång samt att snabbt 

kunna ta fram en vision. Visionen ska sedan enkelt kunna kommuniceras vidare för att 

göra andra inspirerade och vilja arbeta mot den gemensamma visionen. Träning inom 

improvisatoriska färdigheter bidrar till att improvisation blir ett tankesätt och en naturlig 

reaktion på kriser. Vid en kris krävs det optimal improvisation för att övervinna de 

naturliga stressreaktionerna som annars uppstår. Improvisation kan då vara ett värdefullt 

verktyg för att snabbt och effektivt kunna identifiera nya möjligheter som sedan kan 

utvecklas (Tint m.fl., 2015).  

 

Improvisation kan utövas med hjälp av olika kunskapsbyten eller kunskapsmöten inom 

en organisation. Det här innebär många olika utmaningar som organisationen måste ha i 

åtanke när det gäller organisationskulturen, olika individuella arbetsmetoder samt vilka 

informationssystem som används inom organisationen för att kunna få en större 

förståelse. Kunskapsöverföring är avgörande vid hantering av kriser och det är i princip 

omöjligt att kunna förbereda en handlingsplan helt och hållet, därför är utbyte av 

kunskap av stor vikt. Samordning, samarbete och samverkan är helt avgörande under 

kriser och olika direktiv och regler bidrar till att det ibland kan bli svårt att improvisera 

på den interorganisatoriska nivån. Enligt en studie som genomfördes av Ley med flera  
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visade det sig att improvisation spelar en viktig roll när det gäller samarbete mellan 

olika interorganisationsnivåer (Ley m.fl., 2014).  

 

3.2.4. Improvisation på individuell samt organisatorisk nivå 
Enligt Crossan (1998) finns det olika nyckelområden inom en organisation där man kan 

arbeta med improvisation. Han menar dock att improvisation passar bäst att tillämpas på 

ledningen, medan Rankin med flera (2011) förklarar att själva improvisationen behöver 

ske på en individuell nivå för att kunna genomföras.  

 

3.2.4.1. Improvisation på organisatorisk nivå samt ledningsnivå 
Det krävs mycket arbete för en organisation att förstå sig på improvisation. Det är 

viktigt att förstå den mix av avsedda och framväxta strategier och kunna forma sig efter 

dessa. Organisationen måste förstå när omgivningen tillåter dem att handla med 

improvisation och kunna finna en ny väg att gå (Crossan, 1998). Organisationen kan 

använda sig även av tillämpad improvisation, där syftet kan vara träning inom 

ledarskapet för att utveckla improvisation inom organisationen (Tint m.fl., 2015). 

 

Desto mer förberedd ledningen är i en organisation och kan tillämpa sin kunskap till 

olika situationer och ibland nyttja konceptet improvisation, desto mer kommer de andra 

inom organisationen att vara förberedda inför situationen (Klein m.fl., 2015) Rankin 

med flera (2011) menar att vid improvisation i kris så fattar ofta ledningen ett beslut om 

hur organisationen ska göra för att gå tillväga. Användandet av improvisation varierar 

även i olika organisationer samt graden av improvisation. Anställda improviserar 

stegvis i olika grad och ofta med hjälp av en befintlig procedur där det krävs anpassning 

av omvärlden. Den här typen av improvisation innebär ofta avvikelser från den 

förutbestämda planen eller ledarens vision (Smith & Blundel, 2014).  

 

Som tidigare nämnts finns det ett perspektiv som anser att improvisation passar bäst att 

tillämpa på ledningen. Detta innebär då att ledningen i organisationen skall kunna tolka 

miljön och dess omgivning, skapa olika strategier och förfina ledarskapet. De ska  
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främja lagarbetet så att teamen eller enheterna arbetar tillsammans samt utveckla 

individuell kunskap hos de olika medarbetarna (Crossan, 1998).  

 

Det är viktigt att ledningen stöttar och uppmuntrar sina anställda att använda sig av 

improvisation. Om organisationen har en stöttande ledning för improvisation motiveras 

de anställda till att nyttja improvisation mer och om ledningen ger de anställda en större 

befogenhet och en tilltro till att de kan experimentera utanför sin struktur bidrar detta 

även till mer improvisation. Det är även viktigt att dessa aktiviteter uppfångas och att de 

anställda belönas (Nisula, 2015). 

 

3.2.4.2. Improvisation på individuell nivå 
Nisula (2015) förklarar att improvisation på individuell nivå handlar om att presentera 

nya idéer och kunna omvandla kunskap och insikter till handlingar för den aktuella 

situationen. Det arbetet är ofta komplext och en unik väg för att kunna lösa uppgifter i 

situationen. Improvisation kan i sammanhanget ses som ett individuellt innovativt 

beteende hos den enskilde individen. Med improvisation på den individuella nivån har 

integration och sammanhållning en stor effekt (Nisula, 2015). För att utveckla 

improvisation kan organisationer använda sig av tillämpad improvisation där den ses 

som ett verktyg för att kunna hjälpa medarbetare på både individuell nivå men även i 

grupp för att kunna utveckla färdigheter och kompetens i olika kritiska arbetsområden 

(Tint m fl., 2015).  

 

För att en individ ska kunna våga handla med improvisation och möta risken krävs det 

att de går emot de fyra c:na som Crossan förklarar som; consistens, comfortable, 

confident och competent. Medarbetarna behöver gå emot dessa fyra c:n och fatta beslut 

utanför sin bekvämlighetszon med hjälp av sin spontanitet och flexibilitet. De måste lita 

på varandra i olika situationer samt stötta varandra för att kunna utföra sin uppgift 

(Crossan, 1998). Ryle (1976) förklarar att de anställda från sin studie menar att 

innovation och improvisation är kärnan i ett företag för att kunna vara så effektiva som 

möjligt. En annan organisation som Ryle beskriver i sin studie medger att det är viktigt 

att de anställdas ledare uppmuntrar dem till improvisation för att bidra till motivation. 

En annan organisation i hans studie var ett relativt nytt företag på marknaden som blev  
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framgångsrikt genom dess tillväxt och resultat, vilket berodde på att de anställda var 

starkt motiverade till att utveckla rutiner som var högst effektiva och tillräckligt flexibla 

för att möta dess snabba tillväxt (Ryle, 1976). 

 

Det finns olika typer av improvisation för de anställda enligt Rankin med flera (2011). 

En där personalen är tränad för att kunna lösa olika situationer de ställs inför samt har 

en grundlig kunskap om de olika avdelningarna inom organisationen och fått möjlighet 

att utveckla sin egen kunskap. Den andra typen av improvisation är när personalen är 

helt oförberedd och är tvungna att lösa en situation snabbt. Det finns olika faktorer som 

kan avgöra om lösningen av problemet blev lyckad eller inte. En faktor som bidrar till 

en lyckad lösning är om de tidigare har fått träna på att nyttja improvisation. Det är 

därför viktigt att de anställda får träna på att förbättra sitt nyttjande av improvisation 

samt kommunikation (Rankin, m.fl., 2011).  

 

För att organisationer ska kunna reagera på olika förändringar krävs det att de handlar 

utanför sina förutbestämda rutiner. Kapaciteten för olika enheter att klara av nya 

oväntade förutsättningar och lösa dessa med spontanitet benämner Magni och Marpuing 

som ”Team improvisation” (2013:716) där kreativa och spontana lösningar är deras svar 

till oväntade problem. Improvisation kännetecknas av Smith och Blundel (2014) som 

innovationsteam som ställs inför olika uppgifter med stor osäkerhet och komplexitet. 

Till dessa olika uppgifter finns det inget färdigt manus att följa och i de uppgifter där 

improvisationen är som störst bortses de helt från den förutbestämda planen och 

komponerar istället nya mönster under processens gång. Rankin med flera (2011) säger 

att ledningen måste kunna avgöra om det är individuell- eller team-improvisation som 

behöver ta plats.  

 

3.2.5. Improvisation som en lärande process 
Organisationer bör använda sig av olika läroprocesser eller så kallade kunskapsbyten för 

att ta vara på olika erfarenheter och kunskaper inom organisationen. Detta för att lära 

sig av erfarenheter från liknande situationer som redan skett för att kunna hantera 

framtida kriser eller de problem som uppstår vid extraordinära händelser. Dessa 

läroprocesser är erkända att vara ett populärt koncept, vilket bidrar till att det ibland kan  
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förekomma svårigheter med att leverera de önskvärda resultaten. Själva lärandet då fel 

information kan ingå i processen kan därmed leda till att bli den primära informationen i 

kedjan. Det här kan förklaras som att processerna inte helt följer de inriktningar och 

riktlinjer som tänkt i organisationen och att de inte delas och förstås av personerna inom 

organisationen (Duffield & Whitty, 2015). Det här håller delvis Ford och Suscheck 

(2008) med om, han beskriver att delad kunskap bland de anställda är ett krav för att 

kunna improvisera och hantera ständiga förändringar inom en organisation. För att det 

ska kunna genomföras behövs en gemensam inriktning vara implementerad hos de 

anställda. Han menar att för att kunna hantera olika förändringar kan ibland nya 

strategier och strukturer behöva implementeras genom att ersätta de gamla. De nya 

skapar bättre direktiv och riktlinjer för de anställda inom organisationen (Ford & 

Suscheck, 2008) samtidigt som spridningen och applicerandet av den här typen av 

läroprocess är nödvändig att ta tillvara på för att uppnå framgång inom en organisation. 

Enligt Duffield och Whitty (2015) menar de att vid nyttjandet av den här typen av 

process är det av stor vikt att förstå organisationskulturen på en mer djupgående nivå för 

att även kunna förstå läroprocessen. För dem är det viktigt att organisationer har 

förståelse och fokuserar på de förutsättningar som finns inom omgivningen eller 

organisationen. De förklarar att det är viktigt att organisationen först förstår sin egen 

organisation eller enhet innan den kan börja förstå andras och utbyta kunskap (Duffield 

& Whitty, 2015). 

 

3.2.6 Kritik mot improvisation 
Improvisation kan vara en riskabel åtgärd då olika individer avviker från de 

förutbestämda och planerade handlingsplanerna för att söka efter nya lösningar. 

Improvisation kan dock varken ses som bra eller dåligt utan kan istället ses som att den 

leder till att problemet antingen förvärras eller löses (Magni & Marpuing, 2013). När ett 

problem skall lösas kan personal från andra enheter med andra arbetsuppgifter bli 

ombedda att bidra med sin kunskap eller arbetskraft. Det här kan leda till missförstånd 

inom organisationen och delning av inkorrekt information som istället förvärrar 

situationen (Rankin m.fl., 2011). 

 

 

 



 

   (103) 
 

44 

 

Det är vanligt att organisationer idag till stor del fokuserar på sin egen organisation och 

dess arbetsuppgifter och missar väsentlig information om andra organisationer samt 

enheter. Det kan handla om att tillge andra organisationer information om dem själva 

som är väsentlig för den organisationen eller andra organisationer. Ett annat problem är 

ofta att kunna hämta informationen som organisationen är i behov av på grund av olika 

rättigheter. Ley med flera lägger stor vikt på att information om olika extraordinära 

händelser till olika biståndsorganisationer behöver finnas tillgänglig (Ley., m.fl., 2014). 

 

3.3. Sammanfattning av teoriavsnitt 
Den tidigare forskningen som finns presenterad menar att improvisation är ett fenomen 

som kan användas när något oförutsett händer eller när nya krav sätts på en organisation 

på grund av förändringar i omvärlden. Improvisation kan tillämpas i olika grad och 

utsträckning. Det finns olika faktorer som bidrar till att organisationer behöver använda 

sig av improvisation, dessa kan bland annat vara på grund av olika omvärldsfaktorer. 

Det finns olika hypoteser, framställda av bland annat Cunha med flera (2003) samt Ryle 

(1976), som ger en förklaring till varför organisationer är i behov av att använda sig av 

improvisation. Improvisation kan tillämpas inom organisationer, men det är viktigt att 

organisationerna är medvetna om de resultat och utfall som en handling eller ett beslut 

kan innebära. Genom att besluten under en kris ofta tas under tidspress kan det leda till 

förhastade beslut utan att egentligen tänka på de konsekvenser som följer. 

Organisationen letar efter en akut lösning för att snabbt kunna lösa ett akut behov. Det 

finns även olika typer av improvisation enligt Tint med flera (2015), den ena typen 

handlar om att personalen är helt oförberedd inför en situation och behöver lösa den och 

den andra typen handlar om när personalen är tränad för att lösa olika situationer som de 

ställs inför.  

Improvisation kan ske både på ledningsnivå och på en individuell nivå, Nisula (2015) 

menar att det är viktigt att ledningen uppmuntrar och motiverar de anställda till att 

använda sig av improvisation, medan Crossan (1998) berättar att det samtidigt är viktigt 

att ledningen tillåter de anställda att göra misstag. För att en individ ska våga ta risken 

att handla med improvisation behöver personen vara redo att fatta beslut utanför deras 

bekvämlighetszon. För att organisationer ska kunna reagera och arbeta med 
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förändringar krävs det att organisationerna är redo att handla utanför deras 

förutbestämda handlingsplan och att kunna lösa nya problem med spontanitet (Magni & 

Marpuing, 2013). Enligt Duffield och Whitty, (2015), är improvisation en del av en 

lärande process, där organisationen försöker ta vara på befintliga kunskaper och 

erfarenheter och föra dessa vidare till relevanta användare. Det här kan ske genom så  

 

kallade kunskapsmöten (Duffield & Whitty, 2015). Vid dessa kunskapsmöten kan 

organisationen lära sig om hantering vid liknade kriser vid tidigare tillfällen och därmed 

hitta lösningar till mer aktuella problem med hjälp av varandra. När en organisation 

eller anställd väljer att tillämpa improvisation är det viktigt att se över vilka resurser och 

befogenheter de har. 

 

Det finns en viss kritik mot improvisation, då Magni och Marpuing (2013) menar att det 

kan vara en riskabel åtgärd då organisationer eller individer avviker från de 

förutbestämda och planerade handlingsplanerna. Kunskapsbrist inom en organisation 

eller enhet kan ses som någonting dåligt för tillämpandet av improvisation. Det här kan 

leda till att dubbelarbete utförs eller att olika problem till och med förvärras.  

 

Under vår studie har vi valt att återskapa vissa citat hämtade från mailintervjuerna med 

kommunerna. De citat som har valts ut har kommit från tre olika kommuner runt om i 

landet och som vi kommer benämna genom olika pseudonym. De tre olika namn som 

valts ut för att förklara kommunerna är Alpha, Beta och Gamma. Alpha är en kommun 

som ligger belägen i västra delen söder om Sveriges mitt och har cirka 25 000 invånare. 

Beta ligger belägen centralt i landet mot öster och har ungefär 100 000 invånare. Den 

sista kommunen är Gamma, Gamma lär belägen i södra Sverige och har cirka 23 000 

invånare.  
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4. Empiri 

4.1. Presentation 
Nedan följer en kort presentation om de personer vi har intervjuat till studien samt 

vilken organisation de arbetar inom. De intervjuer som har tagit plats är; 

 

- En personlig intervju med Ann-Charlotte Gjöthlen, arbetar som utredare och 

projektledare på ekonomi och stöd. Har arbetat en del med 

verksamhetsutvecklingen inom svenska Röda Korset. 

 

-  En personlig intervju med den lokala kretsen Träffpunkten i Kalmar som ingår i 

svenska Röda Korset, förutom en second hand butik bedriver de även Träffpunkten, 

där svensktalande tillsammans med migranter har möjlighet att sitta och fika och 

integrera med varandra. Syftet med verksamheten är att underlätta processen för 

migranter att integreras in i det svenska samhället. 

 

- En telefonintervju med en person som arbetar med verksamhetsutveckling på Röda 

Korsets verksamhet i Malmö. 

 

- En telefonintervju med Ing-Marie Persson författare till avhandlingen 

krislärarande, konfliktfylld anpassning. 

 

- En telefonintervju med Åsa Ander som arbetar som organisationsutvecklare och 

leder organisationsövergripande utvecklings förbättring samt förändringsprojekt 

inom svenska Röda Korset. 

 

-  En telefonintervju med en anställd på Borgholm kommun  

 

- En mailintervju med en anställd på Högsby kommun 

 

- En mailintervju med en anställd på Migrationsverkets kontor i Högsby. 
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- Kortare mailintervju med 14 utvalda kommuner. 

 

I början av studien valde vi även att skicka ut en enkätundersökning till samtliga 

länsstyrelser och kommuner i Sverige. Totalt antal svarande var 10 utav 21 stycken 

länsstyrelser samt 128 utav 290 stycken kommuner. Enkäten skapar en grund för läsaren 

som gör det möjligt att förstå hur improvisation används ur ett större geografiskt område 

runt om i landet (se bilaga 1 samt bilaga 2). Kompletteringsfrågor skickades senare till 

30 stycken utav de svarande kommunerna varav 14 stycken gav respons. 

 

För att kunna förstå hur improvisation används inom organisationer och på vilka sätt 

krävs det tillgång till fakta om hur olika organisationer arbetar med improvisation i 

praktiken. Intervjuerna har gett oss en möjlighet att utforska ämnet och skapa en 

förståelse för hur improvisation används. För att kunna ge läsaren en så djup förståelse 

som möjligt inom ämnet har vi i denna del gjort vårt bästa att föra över den kunskap 

som vi har samlat in och sammanställt på bästa möjliga sätt. Empirin från de olika 

intervjuerna kommer att blandas med insamlad data från enkätundersökningarna för att 

ställas mot varandra samt komplettera varandra och styrkas av teori. 

 

Under den här studien har vi lärt oss att improvisation existerar i nästan alla olika 

organisationer men på olika nivåer och det kräver olika former av medel, förutsättningar 

eller situationer för att det ska nyttjas och detta vill vi återberätta för läsaren. Därför 

kommer vi att i denna del följa de rubriker vi valde att använda i teorikapitlet för att 

skapa en enkelhet för läsaren att följa empiri och teori samt förklara improvisation och 

dess olika områden.  

 

4.1.1 Den offentliga förvaltningen  
Den offentliga förvaltningen består av statliga myndigheter, kommuner och landsting 

och är idag organiserad på tre nivåer: central, regional och lokal nivå (riksarkivet.se). 

De är även de som framställer beslutsunderlag eller verkställer de olika politiska 

besluten (ne.se). Dessa olika nivåer styrs av regeringen och staten som beslutar om lagar 

och förordningar som styr vad de olika nivåerna inom den offentliga förvaltningen ska 
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göra (skl.se). Den offentliga förvaltningen handlar även om att ge statliga myndigheter 

verktyg och förutsättningar för att kunna genomföra de beslut som regeringen och 

riksdagen har fattat (regeringen.se). 

 

Offentliga förvaltningen är idag den myndighet som är ansvarig för välfärden i Sverige. 

Beslut som tas inom den offentliga förvaltningen har därför en påverkan på samhället i 

stort. Det är därför intressant att studera just den offentliga förvaltningen på grund av de 

beslut som de har fått ta nu under den aktuella flyktingkrisen och den påverkan dessa 

beslut har på samhället. Vi vill därför forska djupare om hur de inom den offentliga 

förvaltningen använder sig av fenomenet improvisation, ofta grundade på beslut under 

tidspress. Vi valde även att studera Röda Korset och Migrationsverket som 

organisationer för att de har en så pass stor och betydande roll under den aktuella 

flyktingkrisen och att de tillsammans arbetar med den offentliga förvaltningen för att 

uppnå vissa uppsatta mål.  

 

4.1.2. Regeringen 
Regeringen är det organ som idag är ansvarig på den nationella nivån och de har som 

uppdrag tillsammans med MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) att 

försöka samordna de olika ansvariga aktörernas, främst kommunernas, hantering av 

flyktingsituationen (regeringen.se). På grund av dessa förändringar har både 

krisberedskap och hantering av nödlägen förskjutits från ett mer centralt till ett mer 

decentraliserat ansvar. Det här ansvaret låg tidigare ofta hos ett mindre antal aktörer, där 

det fanns tydliga lagtexter och direktiv. Det här ansvaret har nu skjutits ner från mer 

centrala myndigheter till olika kommuner och lokala aktörer. 

 

4.1.3. Länsstyrelserna 
Idag finns det 21 länsstyrelser i Sverige. De olika länsstyrelserna har alla som uppdrag 

att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. 

Länsstyrelserna har olika uppgifter för respektive län men genomför även uppgifter åt 

varandra. Deras gemensamma syfte är att de ska bli mer effektiva, mer rättsäkra samt 

använda resurserna på bästa möjliga sätt (lansstyrelsen.se). Länsstyrelserna i Sverige är 

de som lyder direkt under regeringen. De har ett brett arbetsområde där de ansvarar för 
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den statliga förvaltningen i länet samt övergripande uppgifter för länet med utveckling 

mm. Länsstyrelserna har även vid krishantering en tydlig uppgift att samordna aktörer i 

samhället så att viktiga samhällsfunktioner upprätthålls. De ska värna om samhället och 

dess invånare samt ha en enhetlig inriktning som gynnar försvaret och vara en länk 

mellan det militära försvaret och de civila aktörerna och de ska även fördela länets 

tillgångar. Länsstyrelsen samordnar verksamheter för länet vid kris såsom kommuner, 

landsting och andra myndigheter och samhällsviktiga organisationer. De genomför även 

övningar avseende länets krishanteringsförmåga (ne.se). 

 

4.1.4. Kommunerna 
Idag finns det 290 kommuner i Sverige och dessa kommuner grupperas i landets 21 

olika län. Kommunerna står främst för samhällsservice på lokal nivå, här ingår bland 

annat skola, socialtjänst samt äldreomsorg (skl.se), medan länsstyrelserna arbetar för att 

stödja och underlätta samverkan mellan respektive läns olika kommuner (msb.se).  

 

Sparf (2014) berättar i sin avhandling att många kommuner idag har kommit att bli 

olika nyckelaktörer där nya arbetsuppgifter samt ansvarsområden har blivit införda. Det 

här p g a att olika omorganiseringar har skett p g a att lagstiftningen har justerats på 

flera olika områden. Ett av målen med det här är att uppnå effektivitet genom 

anpassning efter de lokala förutsättningarna enligt Sparfs avhandling (Sparf, 2014). 

Enligt MSB ska dessa förändringar ske så effektivt som möjligt, därför är det viktigt att 

ansvariga myndigheter, företag och organisationer arbetar tillsammans mot de 

gemensamma uppsatta målen. Det här är någonting som MSB stödjer genom dess 

samordning. De menar att myndigheter och andra aktörer behöver hjälpas åt att planera 

samt fördela resurser och de medger även att den här processen ställer stora krav på de 

olika kommunerna (msb.se).  

 

De flesta aktörer inom kommunerna har idag en viss krisberedskap samt 

handlingskapacitet om en kris skulle inträffa. Ett centralt problem i det hela är dock att 

de flesta olika kommunala organisationerna har olika vanor att hantera olika typer av 

kriser. Sparf förklarar i sin avhandling att tilliten mellan olika aktörer har fått en allt 

större betydelse för att kunna hantera olika kriser och i en fallstudie som genomfördes 
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av en kommun, visade det sig att tilliten var helt avgörande för att kunna använda sig av 

improvisation inom organisationen i hanteringen av ett nödläge (Sparf, 2014). 

 

Kommunerna själva ansvarar för analyser av olika krishanteringar inom respektive 

kommun för att sedan samla in dessa för att sedan skickas till länsstyrelsen, som sedan 

skickar dessa vidare till MSB (Sparf, 2014). Som tidigare nämnts arbetar länsstyrelserna 

för att underlätta och stödja samverkan mellan de olika kommunerna samt berörda 

myndigheter och aktörer kring flyktingsituationen. De menar att de sedan den första 

oktober, 2015, arbetar utifrån, som tidigare nämnts, ett särskilt uppdrag från regeringen. 

Syftet med uppdraget är att försöka skapa en samordning bland olika involverade 

aktörer som är med i hanteringen av flyktingströmmen (msb.se). 

 

4.1.5. Migrationsverket 
Migrationsverket är en myndighet som provar ansökningar från personer som vill 

bosatta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller vill ha 

svenskt medborgarskap (migrationsverket.se).  

 

Migrationsverket har under 2014 påbörjat ett omfattande arbete för likvärdig behandling 

för att höja den rättsliga kvaliteten, en handlingsplan for likvärdig behandling. I 

handlingsplanen for likvärdig behandling beskrivs en riktning for myndighetens arbete 

for likvärdig behandling samt ett antal förbättringsåtgärder för perioden 2014 - 2016. 

Migrationsverket arbetar enligt lean-metodiken, vilket bland annat innebär att de 

kontinuerligt granskar och förbättrar sitt satt att arbeta (migrationsverket.se). 

Utgångspunkten för förbättringsarbetet är för kundens och den sökandes basta. För att 

mota kundens behov ska Migrationsverket se till helheten och hur de olika delarna 

samverkar med varandra. Som ett led i förbättringsarbetet har Migrationsverket inrättat 

en ny funktion, Operativt samordningscentrum, som har till uppgift att samordna 

verkets resurser (migrationsverket.se). 

 

4.1.6. Röda Korset 
Röda Korset grundandes den 24 maj, 1865, där syftet var att förbereda inför olika 

humanitära insatser i eventuella krig. Ända sedan dess har Röda Korset bidragit med 
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finansiell, materiell samt personell hjälp till olika systerföreningar världen över. Idag är 

Röda Korset Sveriges största frivilligorganisation med över 1000 lokala kretsar runt om 

i Sverige som ingår i Svenska Röda Korset. Svenska Röda Korset arbetar främst med de 

olika behoven som finns på lokal nivå, där det kan handla om allt ifrån krisstöd till 

läxläsning, eller första hjälpen stöd för migranter. Svenska Röda Korset arbetar med att 

ge direkt hjälp genom att besvara de behov där det finns brister i samhället samt att 

påverka olika beslutsfattare, t ex politiker och myndigheter som tar större beslut 

(redcross.se). Verksamheten har fått ett bidrag på 34 miljoner kronor för att stärka 

organisationens roll nu under den aktuella flyktingkrisen (redcross.se). Röda Korsets 

internationella verksamhet finns idag i totalt 189 länder och arbetar för att förebygga att 

olika katastrofer inträffar. Svenska Röda Korsets huvudkontor är idag beläget i 

Stockholm, medan deras tre andra huvudkontor finns i Malmö, Göteborg och Umeå 

(redcross.se). 

  

4.2. Improvisation 
För att kunna undersöka när, hur och om improvisation används började vi med att 

ställa frågan: ”Anser du att er organisation använder sig av improvisation idag?” till 

samtliga kommuner och länsstyrelser med hjälp av enkätundersökningen. Av de 

svarande instämde 72 % av de svarande kommunerna och 50 % av de svarande 

länsstyrelserna att de idag använder sig av improvisation (se bilaga 1 samt bilaga 2). 

Dessa siffror kompletterades även med de personliga intervjuerna, då med en anställd 

på Röda Korset i Malmö svarar att de nästan varje dag måste tänka om och tänka till då 

ingen dag är den andra lik. En plan som planeras för hela veckan kan ändras drastiskt 

dagen efter då någonting har inträffat eller för att vissa moment som ingick i planen sker 

i en annan stad och på grund av detta behöver de använda sig av improvisation. 

Kommunerna håller med om detta och säger att improvisation är något de använder 

dagligen men i den mån som det är möjligt. Det är nödvändigt att använda då alla olika 

ärenden och situationer hela tiden ser olika ut. “Det är svårt att skapa standardiserade 

processer för alla typer av ärenden” säger en av kommunerna. En anställd på 

Migrationsverket i Högsby berättar att de också är en aktör som nyttjar improvisation 

vid olika situationer, som personen själv förklarar; “Improvisation är inom 
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Migrationsverket något att använda sig av vid tillfällen och situationer som inte kan 

klaras av med hjälp av lagar och regler”.  

Enligt en anställd på Högsby kommun handlar improvisation om att göra det bästa av 

den aktuella situationen. Personen säger att improvisation kan användas när de som 

kommun står inför en situation här och nu som behöver lösas på annat sätt än vad som 

var tänkt från början. Endast tre % av de svarande kommunerna i undersökningen sa att 

de inte alls använder sig av improvisation idag (se bilaga 1).  

 

Improvisation som en strategi eller koncept kan nyttjas mer inom den offentliga 

förvaltningen än vad den gör idag, vilket både de svarande länsstyrelserna och 

kommunerna bekräftar. Till kommunerna och länsstyrelserna skickades frågan ”Anser 

du att improvisation är en strategi som bör nyttjas mer inom olika områden i 

organisationen än vad det gör idag?” med hjälp av enkätundersökningen. Inom 

länsstyrelserna var det 30 % av de svarande som håller med om att improvisation som 

strategi skulle kunna nyttjas mer som en strategi än vad det gör idag, vilket 38 % av de 

svarande kommunerna höll med om. Cirka 13 % av de svarande kommunerna ansåg 

dock att det inte borde nyttjas mer än vad det gör idag (se bilaga 1 och 2).  

 

 

 

 

 

 

 



 

   (103) 
 

53 

 

En anställd på Röda Korset i Malmö säger att de tror att många nyttjar improvisation 

utan att vara medvetna om det eller tänker på att de använder sig av det. En anställd på 

Träffpunkten i Kalmar berättade under intervjun att desto mer de tänker på sättet hur de 

arbetar, desto mer inser de att de använder sig av improvisation. Personen förklarar att 

de anställda inom verksamheten har sina egna specifika roller och även om de inte är 

formella så vet de vad som förväntas av dem och försöker bidra med den kunskap de 

kan till verksamheten. En anställd på Borgholm kommun säger att de idag använder sig 

av en ostrukturerad improvisation och att det här bidrar till att de “springer om 

varandra” och kan leda till dubbelarbete. Personen förklarar att de hade behövt en 

tydligare samordning mellan de olika enheterna, men att det idag finns en viss rädsla för 

kunskapsbrist som minskar chansen för improvisation, som även Persson förklarar. 

Personen som arbetar inom Borgholm kommun berättar för oss att viljan finns där att 

kunna improvisera och att det idag används, bara att det inte är så pass effektivt som det 

skulle kunnat vara. 

 

Den anställde på Röda Korset i Malmö säger senare i intervjun att improvisation är 

något som kan användas inom fler områden än vad de gör idag, men inte som koncept. 

En kommun säger att de tror att improvisation som koncept skulle bli väldigt 

ostrukturerat och leda till fler frågetecken än klartecken. Kommunen säger att det krävs 

att det ska vara rätt från början, men att improvisation istället kan leda till ett nytt 

arbetssätt eller att bättre processer upptäcks, men att dessa borde testas först innan de 

nyttjas så att de uppfyller kommunernas olika krav och kan garantera resultat. 

 

Personen som arbetar på Röda Korset i Malmö säger senare under intervjun att när 

organisationen försöker lösa en situation kan det vara bra att “skaka om sig själv”, att 

hitta andra vägar att komma framåt. Personen säger i slutet av intervjun att “Jag tror att 

innan jag läste ert mail så tänkte jag inte så mycket på att det vi gör handlar om just 

konceptet improvisation eller begreppet i sig, liksom att det man gör handlar om 

anpassning, utan det handlar mer om att det är någonting vi bara gör... Men ni lägger 

ju till mer i detta och det tror jag inte så jättemånga reflekterar över enligt mig” – En 

anställd på Röda Korset, Malmö. Personen som arbetar på Träffpunkten i Kalmar ansåg 

under intervjun att tillämpandet av improvisation var “lättare” inom 
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frivilligorganisationer, dels för att det handlar om frivilliga som ställer upp, men även 

för att handlingsplanerna inte är lika strikta som inom många organisationer inom den 

offentliga förvaltningen. De vet, som tidigare nämnts, vad som förväntas av dem och 

försöker att utföra sitt arbete efter bästa förmåga.  

 

De flesta kommunerna svarar enhetligt om att improvisation inte kan fungera som ett 

koncept, specifikt inte inom den offentliga förvaltningen eller inom större 

organisationer. De förklarar det som att “improvisation är improvisation”, dock svarar 

en annan kommun att “så lever vi i en väldigt styrd och reglerad vardag där 

improvisation krävs och är bra”. För att kunna improvisera måste verksamheten enligt 

en annan kommun ha en bra känsla för vad det är som ska uppnås och varför. En 

kommun svarar med att dra en parallell till jazzmusiker som använder improvisation 

och att de kan improvisera på grund att de har övat väldigt mycket på sitt instrument 

och har en stabil grund att stå på. Vissa andra kommuner säger att improvisation som 

koncept inte fungerar självständigt då de finns en viss ram och struktur att hålla sig 

inom samt att de är viktigt att följa regler och lagar även under kris. En annan kommun 

säger att det handlar om ett mer situationsanpassat ledarskap där samverkan är ledord 

samt att det inte kan fungera som ett koncept men att följsamhet och anpassning är 

viktigt att ha i organisationen då framtiden är oförutsägbar. Två av kommunerna 

svarade dock att improvisation skulle kunna fungera som koncept, ett koncept som 

komplement till fasta rutiner eller till en viss del. De förklarade även att improvisation 

dock antagligen inte passar alla organisationer i alla situationer. En annan kommun 

svarade att improvisation är en möjlighet, men att det handlar om i vilken typ av 

bransch det ska appliceras inom. Ett område där det hade kunnat vara ett fungerande 

koncept är inom tekniskbranschen som prövar olika improvisationslösningar beroende 

på vilket problem de ställs inför eller att de behöver följa olika krav från marknaden. De 

säger även att det är viktigt ”Att vi är beredda att möta verkligheten med improvisation 

för bästa möjliga kund/deltagare/medborgarnytta, men då mer utifrån den verklighet vi 

befinner oss i än utifrån ett koncept”. 
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4.2.1. Förutsättningar för nyttjande av improvisation 
”Jag tror nog att det är ett måste att kunna använda sig av improvisation eller snarare 

att man behöver vara extremt rörlig i sitt tankesätt” – En anställd på Röda Korset i 

Malmö. 

 

För att kunna nyttja improvisation krävs vissa förutsättningar och endast 30 % av de 

svarande länsstyrelserna anser att de har de förutsättningar som krävs enligt 

undersökningen (se bilaga 2). En av de svarande kommunerna skriver att de inte anser 

sig ha de förutsättningar som krävs för att kunna använda sig av improvisation, men när 

situationen väl kräver det av dem så har de inget val. Det här bekräftas genom 

undersökningen då ungefär 16 % av de svarande kommunerna svarar att de inte har de 

förutsättningar som krävs för att nyttja improvisation idag (se bilaga 1). I en av 

kommunerna var de anställda tvungna under sin semester att gå in och arbeta för att lösa 

den situation de ställdes inför, på detta sätt kan förutsättningarna skapas i efterhand. Det 

kan vara först efter situationen är löst och utvärderats som det blir tydligt för 

organisationen att de nyttjade improvisation säger en annan kommun. En person som 

arbetar på Röda Korset i Malmö förklarar att när de ställdes inför den aktuella 

flyktingkrisen fick de den åttonde september på kvällen ringa till de lokala kretsarna i 

Malmö för att få namn på olika frivilliga som snabbt kunde rycka in för att hjälpa till i 

den akuta situationen. Det framgick även i undersökningen att de upplever att det finns 

skillnad mellan olika aktörer och de förutsättningar de har för att kunna anpassa sig 

bättre efter omvärldens förändringar. 32 % av de svarande kommunerna i 

undersökningen ansåg att olika aktörer hade eller har olika förutsättningar för att lyckas 

möta omvärldens förändringar (se bilaga 1). Bland de svarande länsstyrelserna ansåg 

ingen att det finns en skillnad till största delen mellan olika aktörer gällande dess 

förutsättningar (se bilaga 2).   
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4.2.2. Faktorer som bidrar till tillämpning av improvisation i organisationer 
”Det hade inte gått så bra som det gjorde om vi inte hade haft både struktur, beslut och 

mycket improvisation”. – Gjöthlen, Ann-Charlotte  

 

Personen som arbetar på Röda Korset i Malmö säger, som tidigare nämnts, att de varje 

dag behöver tänka om och tänka till då ingen dag är den andra lik och på grund av dessa 

anledningar anser de att improvisation är extremt viktigt. Gjöthlen förklarar att de har 

behövt improvisera sedan den dagen de började agera och vara involverade i den 

aktuella flyktingkrisen. Hon menar att man måste anpassa sig efter varje ny dag på ett 

eller annat sätt och förklarar det med att säga “nog har nästan varje dag inneburit 

någon typ av improvisation, nu när jag tänker efter”. Den största orsaken till 

användandet av improvisation säger personen som arbetar på Röda Korset i Malmö är 

att de måste vara flexibla i olika situationer och att anpassa sig, framförallt i turbulenta 

tider. Personen säger att i nuläget, ända från september, har de fått använda sig av 

improvisation och som organisation vara inställd på att det händer mycket saker hela 

tiden på samma gång. Det här på grund av att faktorer och behov konstant förändras. 

Den anställde fortsätter förklara att om organisationen inte är inställd på att vara flexibel 

måste de kliva ur sin fyrkant direkt. Ander förklarar att improvisation är någonting de 

gör för att kunna agera inom de ramar de har. Den anställde på Röda Korset i Malmö 

säger att de tror att alla aktörer någon gång ställs inför att improvisera på något sätt 

speciellt nu under flyktingkrisen då ingen var beredd på den massiva flyktingströmmen 

på den korta tiden. De ställdes alla inför en situation där de måste tänka om och lösa 

situationen ur både ett kortsiktigt- och ett långsiktigt perspektiv. Personen säger att vid 

denna typ av kris ledde det till att de flesta organisationer var tvungna att tillämpa 

improvisation för att lösa situationen. 
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Den anställde på Träffpunkten i Kalmar berättade under intervjun att det ökade antalet 

människor som kommer till deras träffar gör att de måste förändras för att möta 

efterfrågan. De anställda inom organisationen räckte inte till och för att möta den nya 

situationen var de därför tvungna att fråga folka i sin närhet om hjälp. Personen berättar 

att de snabbt behövde rekrytera fler frivilliga för att kunna hantera det ökade trycket och 

de behövde använda sig av sina egna kontaktnät för att lösa situationen. 

 

En kommun säger att i situationer som inte är förutbestämda i alla lägen gäller det för 

en organisation att vara anpassningsbar och följsam. De säger att processer inom en 

organisation ”kan nästan alltid bli bättre” och att det därför är viktigt att anpassa sig 

efter de nya omständigheterna. De förklarar vidare att de ofta använder sig av 

improvisation i vardagen för att lösa de uppgifter de ställs inför och att trots tydliga mål 

och rutiner finns uppsatta, så krävs ofta nya lösningar oavsett. När de gäller den aktuella 

flyktingkrisen svarar många kommuner att olika faktorer har bidragit till att de har 

använt sig av improvisation. Flera kommuner har akut fått bygga nya bostäder på grund 

av den rådande krisen. De var även tvungna att omplacera vissa av sina anställda inom 

organisationen dels för att skapa krisgrupper men även på grund av andra anledningar.  

 

“Jag inser mer och mer att vi faktiskt improviserar hela tiden” - En anställd på 

Träffpunkten i Kalmar 

4.2.3. Improvisation i olika situationer 
“Att improvisera är bra när det inte finns en bra struktur och arbetssätt och det är ont 

om tid. I början är improvisation säkert ett bra verktyg av flera andra, men oftast vill 

man skapa en bra och effektiv arbetsordning och ta fram processer som gör det enklare 

att fatta beslut och handlägga ärenden. Det viktigaste är att ärenden handläggs på ett 

korrekt sätt och att vi följer lagen. Likabehandlingsprincipen är också viktig och vi kan 

inte improvisera eftersom vi då hanterar ärenden på olika sätt” – En anställd på  

Migrationsverket i Högsby.  

De olika kommunerna säger att improvisation finns där hela tiden men kan vara svårt att 

applicera. Två av kommunerna säger dock att de inte använder sig av improvisation. De 
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säger att när de ställs inför en situation som måste lösas snabbt med befintliga resurser 

handlar det istället om att ta snabba beslut som bygger på fakta. Beslut som är 

systematiska och bygger på erfarenhet framför improvisation. Personen som arbetar på 

Borgholm kommun förklarar att vissa beslut inte går att ta med hjälp av improvisation. 

Även den anställde på Migrationsverket i Högsby menar att de inte kan fatta vissa 

beslut på grund av att de går emot den aktuella lagstiftningen. Trots detta svarade de 

resterande 12 kommunerna att de använde sig av improvisation fast i olika nivåer och 

70 % av de svarande kommunerna i undersökningen anser att de använder sig av 

improvisation idag medan cirka 73 % av de svarande anser att de använder sig av 

improvisation i dagsläget för att lösa extraordinära situationer (se bilaga 1). Här kan 

studien se en ökning av användandet av improvisation under den aktuella kris som 

kommunerna står inför idag. 

Många av kommunerna svarar att de har fått fatta egna beslut och även omstruktureras 

inom organisationen för att lösa olika situationer och det här har skett med hjälp av 

improvisation, då besluten ofta har fattats under en pressad tidsram. Enligt en anställd 

på Högsby kommun medger även att det är en av orsakerna till att varför organisationer 

använder sig av improvisation.  

Vissa av kommunerna svarar att de använder sig av improvisation dagligen för att lösa 

de uppgifter de ställs inför. Trots tydliga mål och rutiner behöver de ofta finna andra 

vägar och lösningar på olika problem. De beskriver att de ser förändringar som något 

normalt som sker varje dag och på grund av detta måste de improvisera fram olika 

lösningar. De säger att improvisation kan ses som någonting som inte går att undvika 

eller att inte använda sig av. 
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”Besluten som de olika organisationerna behöver ta kan grunda sig i att lagstiftningen 

inte är utformad för att kunna hantera den specifika situationen. Att förändra 

lagstiftningen tar tid och kräver därför snabba beslut av kommunen att kunna gå runt 

denna för att skapa en lösning på problemet”, förklarar Personen som arbetar för 

Borgholm kommun under intervjun. Personen anser att det idag krävs undantagslagar 

för att kunna hantera de olika akuta behoven som uppstått. Personen menar på att de är 

tvungna att ta snabba beslut, medan beslut i en kommunal demokrati tar tid, vilket leder 

till viss svårighet och problematik enligt den anställde på Borgholm kommun. 

En av de svarande kommunerna säger att alla händelser inte går att lösa enligt en 

manual, men samtidigt behöver organisationen ha ett bra ramverk för att hitta lösningar. 

Kommunerna förklarar att de handlar mycket med improvisation och flexibilitet men 

inom givna ramar. Organisationen kan ha en hög handlingsberedskap men inte alla 

problem kan lösas i förväg svarar en kommun. En annan kommun svarar att de 

uppmuntrar kreativitet och att det är viktigt att stötta medarbetarnas idéer och deras 

engagemang. Improvisation är något som anses vara bra. Att befinna sig i en akut 

situation innebär att de ”måste” improvisera förklarar en kommun. Av de svarande 

kommunerna säger de att de tror att improvisation är något som är bra för dem och 

kommer att ha nytta av i framtiden, då de med stor chans kommer att ställas inför 

likartade situationer. De säger att de kan ta lärdom av den improvisation som de var 

tvungna att nyttja under det specifika tillfället och kanske även lära sig att använda det 

under situationer som inte tvingar dem till det, utan väljer det frivilligt. 

En av kommunerna förklarar vidare och säger att innovativa lösningar ofta är 

utvecklande för verksamheten och någonting att ta till vara på för att kunna skapa 

lösningar till olika problem i framtiden. Det gäller att hitta en bra balans av användandet 

av improvisation, då de finns verksamheter där förändringar är av ondo och inte bör 

genomföras. En av kommunerna menar ändå att ”där vi kan ska vi jobba med 

pragmatiska lösningar för kommuninvånarnas bästa” då alla scenarier inte går att 

förutse. En kommun säger att det borde finnas utbildningar inom improvisation, då de 

anser att de inte klarar av dagens situation med flyktingarna med alla regelverk med 

mera som skall följas. Trots detta svarar cirka 60 % av de svarande kommunerna i 

undersökningen att de instämmer helt med att de har haft utbildningar för att kunna 

hantera olika kriser (se bilaga 1). 
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Under mailintervjuerna med de olika kommunerna ställde vi frågan om hur de kan 

upptäcka och använda improvisation och en kommun svarade på följande sätt ”All 

upplevd och genomförd improvisation ger ju erfarenheter som man har med sig till 

kommande situationer. Det innehåller också ett lärande!”. Flera av de svarande 

kommunerna säger att de är flexibla inom sitt område och att improvisation är viktigt 

för att kunna lösa uppgifter. Kommunerna är överens om att den improvisation de 

använder idag kan hjälpa dem i framtiden och någonting som de bör ta tillvara på. 

Persson förklarar under vår telefonintervju att de finns två olika situationer då olika 

organisationer använder sig av improvisation. Den första är när organisationen inte har 

några likvida medel, de har då inget val än att nyttja improvisation för att kunna lösa 

situationer de ställs inför. Den andra är när de har eller får resurser i form av likvida 

medel som bidrar till att de har möjlighet att använda sig av det och därmed prova sig 

fram för att de kan och tycker det är kul. 

”Vi brukar säga att vi lär oss segla medan vi seglar, men aldrig när det handlar om 

stora pengar för då är det ingen bra metod” - Kommun Alpha. 

4.2.4. Improvisation i kris 
När de olika kommunerna svarade på frågan om improvisation och om de använder det 

svarade nästan samtliga att de just nu med dagens aktuella flyktingkris i princip är 

tvungna att göra det. Detta kan ses i Borgholm kommun, då Personen som arbetar för 

Borgholm kommun berättar att genom det ökade trycket att finna tillfälliga boenden för 

migranter fick de ta beslut som låg utanför deras verksamhetsplan och att de därmed var 

tvungna att nyttja improvisation. Med hjälp av Migrationsverket förklarar personen att 

de valde att teckna tillfälliga avtal med olika campingverksamheter på Öland som inte 
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var i bruk under den aktuella perioden för att snabbt kunna lösa den akuta boendekrisen 

de stod inför. 

 

Enligt Gjöthlen har de inom Röda Korset fått ta olika beslut med hjälp av improvisation 

behövt fattas på grund av den aktuella flyktingkrisen. Gjöthlen berättar under intervjun 

att de fick tillsätta nya möten varje vecka för att diskutera den aktuella krisen och 

diskutera eventuella lösningar. De införde även möten med olika frivilliga ute på plats 

för att stötta dessa, som tidigare inte varit aktuellt. Ander förklarar att vissa 

organisationer inom vissa städer improviserar dagligen mer än andra baserat på vad 

behoven är och vad som är möjligt att göra i stunden. Hon förklarar att de har behövt 

använda sig av mer improvisation nu med den aktuella krisen än tidigare. Vissa 

kommuner verifierar det här och förklarar att de behövt använda sig av mer 

improvisation nu än tidigare. Det är dock inte första gången utan vid den stora 

skogsbranden i Västmanland år 2014 som de behövde improvisera för att kunna hantera 

den dåvarande krisen säger en kommun.  

 

För att kunna improvisera i en kris säger Persson att organisationen behöver ha en 

helhetsbild av situationen och vara medveten om vad som sker i respektive enhet inom 

organisationen. Hon säger att det tyvärr idag är vanligt att människor inom 

organisationer har väldigt lite kännedom om andra enheter inom samma organisation. 

Det är därför viktigt att se hur andra organisationer hanterar olika krissituationer. 

Rankin med flera (2011) förklarar att det är vanligt att flytta befintlig arbetskraft inom 

organisationen för att kunna lösa akuta kriser, vilket en av kommunerna fick göra för att 

kunna hantera flyktingkrisen. En kommun säger att de fick införa förändringar inom 

personalstyrkan och utveckla nya lösningar för att kunna fylla de tomrum som uppstod. 

Personen som arbetar för Migrationsverket i Högsby säger att de fick förändra vissa 

moment utifrån hur flyktingpolitiken ser ut i dagsläget. Gjöthlen förklarar att Röda 

Korset i Stockholm var tvungna att förändra sin organisation genom att sätta in en 

extern insatsorganisation som består av en katastrofledare och en samordnare. Hon 

förklarar att de gjorde det för att kunna hantera krisen i de mest påverkade delarna av 

Sverige och för att kunna hitta akuta lösningar. Hon förklarar vidare att den externa 

gruppen inte har något annat jobb än att hantera allting relaterat till flyktingsituationen, 

eftersom situationen ändras från dag till dag. Inom vissa organisationer finns redan 
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dessa krisgrupper, som en av de svarande kommunerna förklarade, att det inom den 

kommunen idag finns en krisledningsorganisation som har en generell förmåga att 

hantera kris- och olika oväntade situationer. 

 

Avseende dagens hantering av flyktingsituationen handlar det mycket om improvisation 

hela tiden säger en kommun genom att det ständigt utvecklas nya problem och att det 

inte finns rutiner för alla dessa. En annan kommun förklarar att de ofta använder sig av 

improvisation och framförallt i kriser där situationen inte följer en förutbestämd plan, 

det här på grund av att de måste anpassa sig efter omvärlden och faktorer de inte kan 

påverka. ”Det går inte att förutse alla olika lösningsalternativ, det skulle ta alldeles för 

mycket arbetstid” säger en kommun som påpekar att improvisation är nödvändigt i 

dagens organisationer. Många av kommunerna förklarar att de behöver fatta beslut 

utanför den förutbestämda handlingsplanen. De förklarar vidare att det här till största 

delen är på grund av att de inte har möjlighet att förbereda handlingsplaner för alla olika 

situationer som uppstått på grund av olika omvärldsförändringar. En av kommunerna i 

undersökningen svarade dock att de inte alls märkt någon skillnad det senaste året för 

att uppnå sina mål och klara av olika situationer med de kriser de ställts inför. 

 

Ett svar som flera kommuner återkommer till när det gäller frågan om de har behövt 

använda sig av improvisation mer nu på grund av den aktuella flyktingkrisen, så pekar 

svaren på att de har behövt tillämpa mer improvisation jämfört mot innan krisen. De 

flesta säger att de tvingas att vara innovativa och anpassningsbara på grund av det som 

händer i omvärlden och inte utifrån det som de själva har planerat. De förklarar det som 

att flyktingmottagandet har lett till omfattande improvisation och innovation. En 

kommun beskriver att “vi lever i en väldigt styrd och reglerad vardag men 

improvisation krävs och är bra, på grund av den här situationen kan olika 

organisationer komma fram till tänkbara lösningar på problem som inte var okej för ett 

halvår sedan”- Kommun Gamma.  
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Kommunerna säger att de snabbt är i behov av att skapa lösningar på problem med 

bland annat boende med mera och en av kommunerna säger ”återigen så är det mest 

slående området just flyktingfrågan där vi beslutat om att bygga om i våra lokaler, 

förändra vår organisation, arbeta på annat sätt för att möta ett behov vi inte visste 

fanns för ett år sedan”. En annan kommun beskrev att de använder sig av de befintliga 

resurser de har att tillhandahålla istället för att söka hjälp från regeringen. Vad som dock  

är viktigt poängterar en kommun, är att även när snabba beslut tas gäller det att inte bli 

slarvig med att förankra, då det utan förankring kan leda till dåliga beslut.  

 

“Flyktingfrågan har medfört anpassningar på många plan i kommunen. Vi har varit 

tvungna att prioritera och fatta snabba beslut utifrån våra förutsättningar eftersom 

förändringen kom väldigt fort, vilket bidrog till att våra resurser och personal inte 

kunde hantera den mängden av ärenden som uppstod i samband med det” - Kommun 

Beta.  

 

4.2.5. Improvisation på individuell samt organisatorisk nivå inom den 

offentliga förvaltningen samt Röda Korset 
Personen som arbetar för Röda Korset i Malmö säger att improvisation handlar om hur 

man är som individ. Personen förklarar det som att det är viktigt att organisationen är 

mottaglig för att vara flexibel och anpassningsbar. Personen som arbetar på 

Träffpunkten i Kalmar säger i intervjun att de som anställda får en stor roll inom 

organisationen och att inga direkta förutbestämda positioner finns. I intervjun säger 

personen att de själva får bestämma vem som ska göra vad, det handlar mer om var 

kunskapen finns och inom vilka områden man kan ta tillvara på den. Vilket även 

styrktes av undersökningen då 80 % av de svarande kommunerna och 70 % av de 

svarande länsstyrelserna ansåg att de som medarbetare hade möjlighet att tillämpa 

improvisation (se bilaga 1 och 2).  
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Kommuner: 

 
Länsstyrelser: 

 
Personen som arbetar för Högsby kommun säger i sin intervju att ”enskilda individer 

kan improvisera i en situation som på så sätt kan påverka organisationen. För att kunna 

improvisera inom en organisation krävs viss erfarenhet, kunskap, mod och tillåtande 

miljö”. I undersökningen ställdes frågan om medarbetarna har befogenhet att tillämpa 

improvisation och där utfallet blev att 77 % av de svarande kommunerna och 70 % av 

de svarande länsstyrelserna svarade att de anser att de har den befogenheten (se bilaga 1 

och 2). Personen som arbetar för Migrationsverket i Högsby förklarar att den 

individuella befogenheten inte har ökat med den aktuella krisen utan mer att ansvaret 

har ökat hos varje individ att kunna fatta snabbare beslut inom ramen för sin befattning 

och att det här har blivit mer påtagligt.  
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Kommuner: 

 
Länsstyrelser: 

 
 

Den anställde på Röda Korset i Malmö säger att de har fått ta beslut utanför den 

förutbestämda handlingsplanen, samtidigt som de delvis inte har behövt göra det. De 

har skapat en verksamhetsplan som handlar om att de ska vara mer responsiva samt att 

kunna hantera akuta situationer. För att kunna lösa krisen fick de ta hjälp av kollegor 

från andra länder och även den internationella avdelningen. Gjöthlen säger i sin intervju 

att vissa beslut inom organisationen endast tas i ledningen, medan vissa andra beslut tas 

mer på de lokala nivåerna.  

 

4.2.6. Improvisation som en lärande process 
Personen som arbetar för Röda Korset i Malmö säger att det finns flera olika sätt att 

kunna använda improvisation och för att kunna hitta nya vägar inom ämnet skulle olika 

workshops inom improvisation vara nyttigt. Gjöthlen förklarade vikten av att lära sig av 

andra händelser och kriser inför framtida bemötande av dessa. Under intervjun 

förklarade hon att man behöver skapa lärdomar från olika organisationer även från 

andra städer och inte endast inom den nationella enheten men även andra internationella 
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organisationer. Hon poängterade även under intervjun att uppföljning av olika 

krishanteringar är av stor vikt, genom att följa upp och lära sig av dessa. 

 

Under intervjun med Personen som arbetar för Träffpunkten i Kalmar berättar personen 

att de idag inte direkt har några formella handlingsplaner för att kunna hantera kriser, 

utan där handlar det mer om att de träffas en gång per vecka för att diskutera vad som 

har hänt samt planering för framtiden. Personen förklarade att de försöker ta tillvara på 

olika erfarenheter och diskutera och lära sig av dem. Ander förklarar även att Röda 

Korset planerar för lärande så att de kan ta med sig det bästa de gjort till nästa gång och 

ta tillvara på olika tillfällen längs vägen. Gjöthlen säger att en stor lärdom som de har 

fått från att hantera den aktuella flyktingkrisen är att de behöver hitta ett bättre sätt att 

hantera alla de frivilliga som vill vara med och hjälpa till under processen och samma 

när det gäller företag. Hon förklarar det som att organisationen blev överrumplad med 

all den hjälp de blev erbjudna och de hade ingen riktig process för att kunna hantera det. 

Som en följd av detta tog de fram en humanitär strategi som ska hjälpa dem att stötta de 

frivilliga. Hon säger att för att ta emot resurser i form av likvida medel hade de redan 

satta rutiner för, men när det handlar om humanitär hjälp var de desto mindre 

förberedda. Hon förklarar det som att hela situationen och vad de ställdes inför bidrog 

till en massa bra lärande inför framtiden. Enligt Gjötlen var Svenska Röda Korset 

tvungna att bygga upp en slags gemensam informationslänk för att kunna erbjuda 

information till både allmänheten samt till de olika lokala kretsarna och till 

verksamheter i olika städer runt om i landet. 

 

Persson (2010) har tidigare skrivit om kunskapsmöten i sin avhandling, men tar även 

upp det under intervjun, då hon säger att kunskapsmöten är ett bra sätt att dela olika 

kunskaper samt erfarenheter med andra inom samma enhet eller organisation. Det här 

för att kunna komma fram till nya lösningar på problem och även att komma med 

förbättringar. Persson förklarar att på grund av att många enheter ofta inte har nog om 

kunskap om andra enheter inom samma organisation, kan därför kunskapsmöten vara 

ett bra alternativ till att uppmuntra till det. Hon förklarar att kunskapsbrist verkar vara 

den största orsaken till att improvisation kan orsaka fler kostnader för organisationen i 

form av olika likvida medel men även genom andra resurser. Det krävs ett samarbete 

olika organisationer sinsemellan för att de här kunskapsmötena ska fungera. Med hjälp 
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av undersökningen kunde studien utläsa att det finns ett bra samarbete idag då 59 % av 

de svarande kommunerna svarar att de anser samarbetet mellan organisationer eller 

aktörer emellan fungerar bra idag (se bilaga 1). Undersökningen till länsstyrelserna 

visade på liknande utfall, 50 % av de svarande anser att samarbetet fungerar bra (se 

bilaga 2) och ger studien bekräftelse att det finns ett bra samarbete organisationer 

emellan idag.  

 

Kommuner: 

 
Länsstyrelser:  

 
 

4.2.7. Kritik mot improvisation 
Personen som arbetar för Borgholm kommun säger att det finns en viss problematik 

med improvisation. Personen förklarar vidare att svenska staten behöver tillåta 

undantagslagar, då de lagar som finns idag absolut inte kan hantera den aktuella krisen. 

Persson tar även upp att bristen på kunskap om andra enheter kan leda till mycket 

dubbelarbete och att det därför behövs tydlig samordning för att kunna hantera dessa. 

Ley med flera (2014) bekräftar även det här, då de förklarar att det idag är vanligt att 

brist på information och kunskap om andra enheter och det kan bidra till ett sämre 
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utfall. De menar att enheter idag ofta lägger störst fokus på sin egen enhet och missar 

väsentlig information om andra. 

 

För att hantera den stora ökningen av besökare till Träffpunkten i Kalmar berättar den 

anställde att de var tvungna att tillfälligt “hoppa över” de obligatoriska utbildningarna 

som varje frivillig person egentligen är tvungen att genomgå innan de börjar arbeta för 

dem. Personen förklarar att det här beslutet togs på grund av att de var tvungna att 

improvisera och ta snabba beslut för att hantera den plötsliga kris de stod inför. 

Personen förklarar även att om det är en rörig organisation från början, kan det bara i 

princip bli värre om man börjar tillämpa improvisation och man behöver därför ha en 

viss förutbestämd struktur för att inte skapa mer kaos. 

 

Magni och Marpuing (2013) förklarar att improvisation kan vara en riskabel åtgärd då 

organisationen avviker från den förutbestämda handlingsplanen, vilket vi även fått 

bekräftat genom några av de intervjuer som genomfördes.  

 

Persson säger att det inom den offentliga förvaltningen idag finns väldigt strikta regler 

och lagar om hur man ska hantera vissa situationer och att det är väldigt “slimmat” just 

nu. Personen som arbetar på Träffpunkten i Kalmar säger att resursbrist kan vara 

bidragande faktor till att improvisation är svårt att tillämpa. Inom Röda Korset i 

Stockholm säger Gjöthlen att på grund av behovet av ökade resurser på olika håll har 

det inom vissa kretsar behövts flytta resurser från olika verksamheter för att kunna möta 

de akuta behov som har uppstått på andra håll, genom att bland annat tillsätta olika 

krisgrupper. Gjöthlen förklarar även vidare att då de var tvungna att tillämpa 

improvisation bidrog det här till att de missade viktig uppföljning. Ander säger i sin 

intervju att i en verksamhet är det viktigt att improvisation ändå sker under 

kontrollerade former där man kan säkerställa den minimikvalitet som krävs. Hon 

förklarar det som att de därför behöver improvisera för att problemlösa nya situationer, 

men att de parallellt behöver bygga rutiner för sådant som händer regelbundet. 

 

Persson säger att om man inte har en klar bild för vilka resurser, befogenheter och mål 

som finns uppsatta kan improvisation leda ”till vilken soppa som helst”. Människor kan 

börja hitta på saker och att det innebär stora risker för dubbelarbete, som även personen 
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som arbetar för Borgholm kommun säger i sin intervju. Persson fortsätter att förklara att 

det därför är viktigt att samla alla aktörer eller alla inom organisationen för att definiera 

problemet och tillsammans komma fram till en lösning. Hon säger att de främsta 

hindren idag till att tillämpa improvisation är de som tidigare nämnts kunskapsmässiga 

hinder, med andra ord att man inte vet nog om andra enheter inom sin egen 

organisation, men även kunskap inom andra områden. Dock menar (Duffield & Whitty, 

2014) att det som är av största vikt är att de anställda förstår sin egen organisation innan 

organisationen kan försöka förstå en annan.  

 

För att kunna se på flyktingkrisen ur ett långsiktigt perspektiv med hjälp av 

improvisation säger den anställde på Röda Korset i Malmö att de långsiktiga planerna 

av en flyktingkris är ett stort spann. Personen säger att de ser att den här situationen 

kommer fortlöpa på olika sätt under flera år. Den anställde på Borgholm kommun 

förklarar även vikten av att organisationer behöver tänka långsiktigt för att kunna 

hantera de påföljder som följer med den aktuella krisen, såsom skola och omsorg som 

kommer att ha en stor påverkan på samhället även i framtiden.  

 
6. ANALYS  
I det här avsnittet kopplas empiri och teori samman för att analysera våra 

forskningsfrågor. Med hjälp av våra egna tankar har vi analyserat det resultat vi har fått 

fram under undersökningarna till studien. Det som presenteras i analysen kommer sedan 

att ligga till grund för vår slutsats. 

 

6.1. Improvisation 
Under våra undersökningar förklarade kommunerna, Röda Korset i Malmö, Svenska 

Röda Korset och Borgholm kommun att improvisation är någonting som de använder 

sig av nästan dagligen. Personen som arbetar på Röda Korset i Malmö ansåg att de hela 

tiden måste tänka till och skapa nya lösningar på problem då ingen dag är den andra lik. 

Detta bekräftar Rankin (2011) i sin teori som säger att improvisation sker när något 

oförutsett händer eller när en organisation ställs inför nya problem som måste lösas. 

Med hjälp av improvisation sa personen som arbetar på Högsby kommun att det handlar 

om att göra det bästa möjliga av den aktuella situationen, att lösa en situation på bästa 

möjliga sätt som även Hodgson och Richards (1978) tar upp som teori. Ley med flera 
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(2014) förklarar det som att genom att ständigt behöva hantera nya problem och behovet 

av att agera snabbt i en krissituation spelar improvisation en stor och betydande roll. 

Kommunerna bekräftar teorin, de svarade att de ansåg det nödvändigt att använda 

improvisation för olika typer ärenden och situatione. Den intervjuade som arbetar på 

Röda Korset i Malmö ansåg att improvisation är någonting som kan eller bör användas 

inom fler områden än vad det gör i dagsläget. I dagsläget sker förändringar konstant på 

grund av olika omvärldsfaktorer, vilket även en av kommunerna förklarar som något 

normalt och på grund av detta måste nya lösningar ständigt improviseras fram. Att 

befinna sig i en akut situation innebär att de ”måste” improvisera förklarade en 

kommun. Dessa situationer innebär ofta att organisationerna behöver lösa olika problem 

under tidspress. Kommunerna ansåg att de beslut som fattats med hjälp av 

improvisation ofta har varit på grund av deras tidspressade scheman som Leybourne 

(2006) bekräftar genom att improvisation ofta drivs av en viss tidsbegränsning. 

Improvisation är ett begrepp som kan vara svårt att applicera till en specifik handling 

som Hodgson och Richards (1978) bekräftar, att improvisation har olika betydelser i 

olika sammanhang. Improvisation kan användas i flera situationer och på olika nivåer, 

vilket kan bero på hur mottaglig organisationen är för att använda sig av improvisation. 

För att kunna möjliggöra den här studien valde vi att se på improvisation ur vårt 

perspektiv och se hur den används i olika organisationer. Improvisation kan som 

tidigare nämnt användas på flera olika sätt och det är svårt att säga att en specifik typ av 

improvisation passar ihop med eller är mest lämplig för en konkret situation. Det här 

bekräftar även kommunerna, de säger att improvisation hela tiden finns där men att det 

kan vara svårt att applicera inom organisationen. Personen som arbetar på Röda Korset i 

Malmö menade att om organisationen ska nyttja improvisation gäller det att vara 

flexibel, om de inte är inställda på det måste de kliva ur sin fyrkant omgående. 

Kommunerna instämmer och förklarade att flexibilitet är viktigt för att improvisation 

ska kunna fungera och för att lösa olika uppgifter. Den improvisation de använder sig av 

idag kan hjälpa dem i framtiden när de ställs inför nya kriser eller liknande situationer. 

Därför ansåg kommunerna att det är viktigt att ta tillvara på den improvisation de nyttjar 

idag och lösningar de har skapat.  

För att kunna vara flexibel och agera med improvisation krävs det innovativa lösningar. 

En av kommunerna berättade att innovativa lösningar ofta är utvecklande för 
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verksamheten och någonting att ta till vara på för att kunna skapa lösningar till olika 

problem i framtiden. Det här bekräftar Berrvman-Fink med flera (1976) och säger att 

olika organisationer idag måste arbeta med kreativitet och innovation för att överleva på 

dagens marknad. En organisation kan ha en hög handlingsberedskap tillsammans med 

en förutbestämd plan, men det går inte att vara förberedd inför allt, det är här som 

kreativitet behövs menade en kommun. De behöver ta beslut utanför den förutbestämda 

handlingsplanen för att skynda på processen och ibland kan det här vara till ondo för 

organisationen. Besluten som fattas behöver ofta tas inom en pressad tidsram och då 

gäller det för organisationen att använda de resurser de kan. De beslut som behöver 

fattas med hjälp av improvisation säger Leybourne (2006) tas ofta med de resurser som 

finns tillgängliga. På det här sättet lär sig organisationerna att ta till vara på olika 

resurser och finner nya lösningar som nyttjar både organisationen i sig samt utvecklar 

kunskapen hos den egna individen.  

Det finns dock en viss problematik med att använda sig av improvisation menade den 

intervjuade som arbetar för Borgholm kommun och tar upp att det idag krävs 

undantagslagar för att kunna hantera de olika situationer de ställs inför. Personen 

menade att beslut inom organisationer kan fattas under en kortare tidsperiod än vad 

kommunal demokrati är redo för. Det här höll även Migrationsverket i Högsby med om, 

de menade att improvisation används i den mån den kan, men aldrig så att den bryter 

mot de lagar och direktiv som de arbetar efter. De använder sig även av improvisation 

vid tillfällen och situationer som inte kan lösas med hjälp av lagar och regler. Ley med 

flera (2014) ser det här som en bidragande faktor till varför improvisation kan vara svårt 

att tillämpa i organisationer då de måste följa de lagar och direktiv som finns. Magni 

och Marpuing (2013) menar att en typ av improvisation som kan tillämpas inom 

organisationer går ut på att använda improvisation på så sätt att nya lösningar bryter helt 

mot den förutbestämda handlingsplanen. Improvisation ses ofta som något som händer 

just här och nu, men enligt Rankin med flera kan improvisation ha en klar roll med 

specifika gränser. Ley med flera (2014) menar att improvisation är nödvändigt under de 

tider där beslutstagande inte kan genomföras som tänkt från början. 

Personen som arbetar på Röda Korset i Malmö ansåg innan intervjun att de inte använde 

sig av improvisation i någon större utsträckning, men efter intervjun hade de ändrat 

uppfattning. Personen fick upp ögonen för de beslut som de tar utanför den ordinarie 
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handlingsplanen i flera olika fall för att kunna lösa olika situationer. Cunha med flera 

(2003) och Ryle (1979) har kommit fram till olika hypoteser varför organisationer 

använder sig av improvisation, vilket bekräftades av de olika organisationerna både 

genom intervjuerna samt genom enkätundersökningen. Hypoteserna som Cunha med 

flera (2003) och Ryle (1979) tog fram grundar sig på att organisationer måste använda 

sig av improvisation på grund av omvärlden och dess tryck utifrån. Improvisation kan 

därför kopplas ihop med situationer där snabba beslut måste tas med begränsade 

resurser eller inför situationer som en organisation inte har ställts inför innan.  

För att sammanfatta det insamlade materialet kan vi se att samtliga organisationer som 

har intervjuats till denna studie bekräftade på olika sätt att de handlar med 

improvisation, de anser att improvisation är nödvändigt. Som tidigare nämnts finns det 

inte färdiga lösningar för alla typer av situationer och det krävs därför att nya ständigt 

utvecklas. Organisationer får ständigt hantera nya problem, vilket Ley med flera (2014) 

tror har en stor och betydande roll för användandet av improvisation. Vid en kris blir 

pressen på en organisationen större och improvisation kan få ta en större plats. Vid de 

olika mailintervjuerna till kommunerna associerade samtliga kommuner till 

flyktingkrisen då vi frågade om de anser att de använder sig av mer improvisation i 

dagsläget och i så fall varför. Flyktingkrisen och dess tryck har fått en stor påverkan på 

organisationer att fatta beslut och agera på bästa sätt på kortast tid. Cunha med flera 

(2003) styrker det här då de menar att desto viktigare en uppgift är desto större 

sannolikhet är det att en organisation använder sig av improvisation.  

Improvisation kan dock antingen lösa en situation eller förvärra den. När en 

organisation börjar handla med improvisation kan de inte förutse om det kommer att 

bidra till ett lyckat eller till ett sämre resultat, vilket vi tror skrämmer en del 

organisationer till att nyttja improvisation. Olika organisationer använder sig redan till 

stor del av improvisation för att lösa olika situationer men benämner det på andra sätt än 

specifikt termen improvisation. I ett större sammanhang, som med den aktuella 

flyktingkrisen, blir det mer konkret hur de använder sig av improvisation. Det här 

bekräftade en kommun som berättade att de tror att improvisation är någonting som är 

till fördel för dem och något som de kommer att ha nytta av i framtiden. De säger även 

att de tagit lärdom av den improvisation de har varit tvungna att använda med den 

aktuella flyktingkrisen. I det stora hela finns det alltid situationer och processer som kan 
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förbättras, vilket en kommun bekräftade genom att berätta att de ständigt kan utvecklas 

för att bli bättre.  

De olika faktorer och förutsättningar som finns för att improvisation kan användas leder 

till att improvisation tillämpas inom olika organisationer. Kommunerna är dock överens 

om att en organisation inte enbart kan styras med hjälp av improvisation utan vissa 

grundregler behöver finnas där som ett ramverk för organisationen. Hodgson och 

Richards (1978) säger dock att desto mer oväntade situationer vi utsätts för desto mer 

spontana och mer direkta blir reaktionerna. Som tidigare nämnts handlar det om hur 

mottagliga organisationerna är för att nyttja improvisation och vilka lagar och regler de 

är styrda av. Magni och Marpuing (2013) menar att det finns två typer av improvisation. 

Den ena som vi tagit upp tidigare som bryter radikalt mot den förutbestämda 

handlingsplanen och den andra typen som är en snällare och mindre radikal typ av 

improvisation då improvisation sker inom organisationen men tar hänsyn till deras 

rutiner med mera.  

6.2. Improvisation i kris 
När vi ställde frågan till de olika kommunerna om de ansåg att de använde sig av 

improvisation mer nu än innan och hur det i så fall kommer sig, svarade samtliga 

kommunerna att de kunde se en ökning av användandet av improvisation. Det 

gemensamma svaret hur det kommer sig var tydligt, den aktuella flyktingkrisen vilket 

leder oss in på hur improvisation används vid eller i kris. Tint med flera (2015) säger att 

organisationer som ställs inför en kris kan lösa dessa uppgifter genom improvisation. 

Gjöthlen bekräftar Tint med fleras teori med att flera olika beslut har behövt fattas på 

senare tid på grund av den aktuella flyktingkrisen och att dessa har tagits med hjälp av 

improvisation. Ander bekräftade att Svenska Röda Korset behöver använda sig av mer 

improvisation nu jämfört mot innan, det här på grund av den aktuella krisen. Tint med 

flera (2015) poängterar att en viktig del är att besluten som fattas under den specifika 

tidpunkten sedan hålls fast vid under processen gång och att dessa ska kunna utveckla 

en vision att sträva mot som även Ander var berättade om under intervjun.  

 

Om en fysisk eller mänsklig katastrof inträffar krävs det att humanitära arbetare släpper 

allt annat de har och bidrar till att lösa situationen, oavsett den kompetens eller kunskap 

de har att använda samt de befintliga resurser de har att tillhandahålla (Tint m.fl., 2015). 
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Den intervjuade som arbetar för Röda Korset i Malmö förklarade att när de ställdes 

inför den aktuella flyktingkrisen var de tvungna att agera snabbt. Under en kväll var de 

tvungna att ringa runt till olika lokala kretsar för att få frivilliga som kunde hjälpa till i 

den akuta situationen som uppstått. Gjöthlen förklarade att de snabbt var tvungna att 

hantera krisen i de mest påverkade delarna av Sverige och att finna akuta lösningar. För 

att kunna hantera flyktingkrisen var de tvungna att skapa en krishanteringsgrupp, det här 

för att bidra till ett mer effektivt arbete. För att skapa den här gruppen fick Röda Korsets 

kontor i Stockholm sätta ihop en grupp med medarbetare från sina egna kontor. Rankin 

(2011) förklarar det här som att när en organisation ställs inför en kris kan 

organisationen behöva omstruktureras för att klara av situationen. En av kommunerna 

bekräftade denna teori när de svarade under intervjun att de var tvungna att 

omstrukturera delar av sin personalstyrka för att klara av situationen de ställdes inför 

och hinna fatta beslut innanför den utsatta tidsramen. 

 

För den kris Sverige står inför idag och avseende dagens hantering av 

flyktingsituationen handlar det mycket om improvisation berättade en kommun genom 

att det ständigt utvecklas nya problem och att det inte finns rutiner för alla dessa. Smith 

och Blundel (2014) bekräftar att om en organisation redan har en befintlig krisplan 

behöver denna ofta bytas ut när krisen eller händelsen väl blir aktuell. Med de olika 

faktorerna som påverkar omvärlden idag med miljön med mera skapas nya kriser som 

organisationer i världen inte är förberedda på eller är måna om vad som kommer att 

inträffa. Under vår intervju med Gjöthlen berättade hon att de under våren (2015) skulle 

öva med båtar hur en eventuell flyktingkris skulle kunna se ut. Då de hade ett pressat 

schema uteblev denna aktivitet, då de inte ansåg att risken att den här typen av kris 

skulle inträffa var tillräckligt stor. Detta är ett exempel på en situation som de inte ställts 

inför tidigare, det finns då ingen tidigare insamlad kunskap eller rutiner om hur de bör 

gå tillväga. 

 

För att kunna improvisera i en kris är det viktigt att ha en helhetsbild av situationen, att 

se den utifrån flera olika perspektiv och vara medveten om vad som sker inom varje 

enhet i organisationen säger Persson. Duffield & Whitty (2014) menar att det är viktigt 

att se efter sina befintliga förutsättningar och resurser innan man börjar använda sig av 

improvisation och även den kunskap som finns tillgänglig för att på bästa sätt kunna ta 
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tillvara på den under akuta situationer. Det gäller för organisationen att veta vad alla gör 

för att vara så effektiva som möjligt. Personen som arbetar för Borgholm kommun 

ansåg dock att de använder sig av en ostrukturerad improvisation där de springer om 

varandra, vilket leder till mycket dubbelarbete som Persson tar upp som i sin tur kan 

leda till missförstånd.  

 

En kommun berättade att den improvisation de använder sig av idag kan de även 

implementera i framtiden samt lära sig av sina misstag. Enligt Smith och Blundel 

(2014) har studier visat att olika kriser kan vara nyttigt för innovation och 

improvisation, de kan bidra till utvecklingen av organisationen. Som tidigare nämnt är 

det i princip omöjligt att kunna förbereda en handlingsplan helt och hållet inför varje 

specifik kris som kan inträffa (Ley m.fl., 2014).  

 

6.3. Improvisation som en lärande process 
Improvisation kan vara en del av en lärande process, att organisationen lär sig av sitt 

användande av improvisation och tar med sig de i framtiden men även utbyte av 

information och fakta om improvisation. Den intervjuade på Röda Korset i Malmö 

berättade att olika workshops där improvisation är huvudfokus skulle bidra till 

organisationens effektivitet. Det här utvecklar människors förmåga att improvisera, 

anpassa sig och lösa olika situationer utan förutbestämda planer vilket leder till större 

effektivitet (Tint m. fl., 2015). Persson beskrev för oss att kunskapsmöten är ett bra sätt 

att dela kunskaper samt erfarenheter med andra inom samma enhet eller organisation. 

På grund av att många enheter ofta inte har nog om kunskap om andra enheter inom 

samma organisation, så kan kunskapsmöten vara ett bra alternativ till att uppmuntra till 

det. Tint med flera (2015) bekräftar Perssons teori med att förklara att olika 

kunskapsmöten utvecklar människors förmåga att improvisera, anpassa sig och finna 

lösningar till olika problem. De menar att man har möjlighet att finna dessa lösningar 

med hjälp av dessa kunskapsmöten utan att behöva ha förutbestämda planer, vilket även 

kan bidra till större effektivitet. Det här berättade även personen som arbetade på 

verksamheten Träffpunkten, där de träffas en gång i veckan för ett möte och diskutera 

eventuella aktuella händelser samt planering för framtiden. Duffield och Whitty (2014) 

förklarar dessa möten som läroprocesser, vilket är ett populärt koncept bland olika 

organisationer.  
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Dessa olika typen av möten och processer fanns blank de organisationer som studien har 

intervjuat. Gjöthlen berättade att Svenska Röda Korset var tvungna att framställa en 

gemensam informationslänk för att kunna bidra med information till alla parter som var 

i behov av en viss information under den aktuella krisen. Som Persson beskrev så är 

brist på kunskap en av de största anledningarna till att improvisation kan resultera i ett 

sämre resultat än nödvändigt. Det var därför viktigt för Svenska Röda Korset att komma 

upp med den här informationslänken för att bidra med information till dem som 

behövde. Ford (2008) beskriver det här som att delad kunskap bland de anställda är ett 

krav för att kunna improvisera och hantera förändringar inom en organisation.  

 

Persson menade att kunskapsbrist kan orsaka kostnader för företaget när de använder 

sig av improvisation. Kunskapsbrist kan leda till missförstånd och dubbelarbete som 

påverkar organisationens ekonomi och resurser (Persson, 2010). Istället för att 

improvisera själv som anställd och göra om samma misstag som man tidigare har gjort, 

är det viktigt att ta reda på de försök till improvisation som redan skett. Som Persson 

berättar i intervjun finns det skillnad mellan organisationer som har goda likvida medel 

och som har råd att prova sig fram när det gäller improvisation och organisationer som 

är tvungna att använda sig utav det på grund av att de inte har något annat val (Persson, 

2010). Gjöthlen berättade att det är viktigt att skapa lärdomar från olika organisationer 

och även från andra städer och länder och inte endast inom den nationella enheten. 

Duffield och Whitty (2014) tar upp att det viktigt att organisationer har förståelse och 

fokuserar på de förutsättningar som finns inom sin omgivning eller organisation.  

 

6.4. Improvisation på individuell samt organisatorisk nivå inom 
den offentliga förvaltningen samt Röda Korset 
Den intervjuade på Röda Korset i Malmö ansåg att improvisation handlar om hur man 

är som individ. De menade att det är viktigt att man är mottaglig för att vara 

anpassningsbar och flexibel för att improvisera. Den intervjuade på Högsby kommun 

förklarade i sin intervju att ”enskilda individer kan improvisera i en situation som på så 

sätt kan påverka organisationen. För att kunna improvisera inom en organisation krävs 

viss erfarenhet, kunskap, mod och tillåtande miljö”. Crossan (1998) menar på att det är 

viktigt att de anställda litar på varandra för att kunna vara mer mottaglig och för att 
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använda sig av improvisation. Personen som arbetar på Verksamheten Träffpunkten 

berättade att det inom deras organisation inte finns några förutbestämda roller utan de 

får en roll genom tillit till varandra. Dessa olika intervjuer och uttalanden har 

gemensamt att de tror eller anser att improvisation sker på en individuell nivå. För att 

kunna använda improvisation på individuell nivå berättar personen som arbetar på Röda 

Korset i Malmö att de har skapat en verksamhetsplan där de delvis syftar till att vara 

mer responsiva samt kunna hantera akuta situationer. Klein (2015) menar istället på att 

desto mer förberedd ledningen är i en organisation och kan tillämpa sin kunskap till 

olika situationer desto mer kan improvisation användas. Den anställde på Röda korset i 

Malmö berättade att varje lokal krets har en viss befogenhet att fatta egna beslut, men 

att större beslut måste tas med ledningen som sedan vidarebefordrar dessa till kretsarna, 

det här bekräftades även av Gjöthlen.  

 

I och med den aktuella krisen menade Personen som arbetar på Migrationsverket i 

Högsby på att den individuella befogenheten inte har ökat, utan mer att ansvaret har 

ökat hos varje individ att kunna fatta snabbare beslut inom ramen för sin befattning och 

att det här har blivit mer påtagligt. I enkätundersökningen ställdes frågan om 

medarbetarna ansåg att de har befogenhet till att tillämpa improvisation där utfallet blev 

att 53 % av de svarande kommunerna och 40 % av svarande länsstyrelserna svarade att 

de ansåg sig ha den befogenheten. Enligt Ryle (1979) är det viktigt att ledningen 

uppmuntrar och belönar improvisationsaktiviteter som utförs av de anställda om de 

föregår med gott exempel och resulterar i goda resultat. 

 

 

6.5. Improvisation som koncept 
Improvisation som ett koncept är en fråga som flertalet kommuner inte ansåg skulle 

fungera men som Leybourne (2010) har bekräftat som ett koncept och som kan 

användas av olika organisationer, dock inte alla. Den intervjuade på Röda Korset i 

Malmö berättade att de tror att många använder sig av improvisation, ibland utan att 

vara medvetna om det och att det är något som kan nyttjas inom fler områden är vad de 

gör idag, dock inte som ett koncept. En kommun bekräftade även vad personen som 

arbetar på Röda Korset i Malmö ansåg och sa att improvisation som koncept skulle bli 

ostrukturerat och leda till missförstånd och frågetecken. 
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Varför kommunerna inte tror att improvisation kan användas som koncept ansåg en av 

kommunerna beror på att “improvisation är improvisation” och det går inte att 

förändra. Som ett självständigt koncept skulle det inte fungera då organisationen måste 

hålla sig inom en specifik ram och struktur. De förklarade att det är viktigt att följa de 

regler och lagar som finns. Trots detta påpekar en kommun att vi lever i en värld som är 

väldigt styrd och reglerad och menar därför att improvisation faktiskt behövs för att 

bryta detta. Med hjälp av vår enkätundersökning ställdes även frågan ”Anser du att 

improvisation är en strategi som bör nyttjas mer inom olika områden i organisationen 

än vad det gör idag?” där utfallet blev att största delen av länsstyrelserna och 

kommunerna valde instämmer delvis. Av de svarande länsstyrelserna tyckte även 30 % 

respektive 27 % av de svarande kommunerna att improvisation som strategi bör 

användas mer inom organisationen än vad det gör idag. Två av de svarande 

kommunerna gick emot de andra och sa att improvisation skulle kunna fungera som ett 

koncept, dock inte självständigt utan som ett komplement till fasta rutiner. En annan 

kommun valde att se improvisation som ett situationsbaserat ledarskap snarare än 

koncept där samverkan är ett av ledorden och det behövs då framtiden är oförutsägbar. 

 

Leybourne (2010) poängterar att konceptet improvisation är viktigt för både forskare 

och praktiker då de representerar en möjlig lösning för organisationer vid akuta 

problem. En av kommunerna sa att istället för se improvisation som ett koncept kan 

improvisation istället leda till nya arbetssätt eller förbättring av processer. De menade 

att de nya arbetssätten borde testas först innan de nyttjas så att de uppfyller kommunens 

krav. En annan kommun svarade att improvisation är en möjlighet, men att det handlar 

om i vilken typ av bransch det ska appliceras inom. Magni och Marpuing (2013) menar 

att improvisation anses vara extra relevant inom olika organisationer speciellt de som är 

grundade på team där de inte förlitar sig på rutiner utan arbetar istället med flexibilitet 

och snabba reaktioner. 

 

Den intervjuade på Röda Korset i Malmö berättade i slutet av intervjun att innan de 

läste vårt mail så reflekterade de inte så mycket över att det arbete de utförde, att sättet 

handlar om ett koncept eller begreppet improvisation utan att det var någonting som de 

bara gjorde. I slutet av intervjun reflekterade de mer över det och insåg i vilken 
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utsträckning de faktiskt använder sig av improvisation. Den intervjuade på 

Verksamheten Träffpunkten poängterade samma uttalande med att desto mer de tänkte 

på sättet de arbetar, desto mer insåg de att de använder sig av improvisation 

 

6.6. Kritik mot improvisation 
Magni och Marpuing (2013) menar att det är riskabelt att inte följa den förutbestämda 

handlingsplanen på grund av de konsekvenser som kan bli på grund av hastiga beslut 

som tas. Den intervjuade på Verksamheten Träffpunkten förklarade, som tidigare 

nämnts, att de var tvungna att förbise de obligatoriska utbildningarna som de frivilliga 

egentligen är tvungna att genomföra innan man börjar arbeta på Röda Korset. Det här 

berodde på att det plötsligt blev ett enormt tryck för verksamheten och att de var 

tvungna att ta hastiga beslut som var mest lämpliga för situationen enligt dem. 

 

Ley med flera (2014) menar att brist på information, om enheten, själva organisationen 

och andra organisationer kan vara en bidragande faktor till att improvisation resulterar i 

ett sämre utfall jämfört mot om man följt den ordinarie handlingsplanen (Ley m. fl., 

2014). För att kunna använda sig av improvisation som anställd anser Persson att det är 

viktigt att man har en klar bild över vilka befogenheter och mål som finns uppsatta samt 

vilka resurser som finns att tillhandahålla innan processen påbörjas, om inte så kan det, 

som Persson själv förklarade, leda till ”till vilken soppa som helst”. Ander ansåg att det 

är viktigt att samtidigt som man improviserar parallellt bygga rutiner för att skapa 

lösningar på de uppstådda behoven. 

 

I intervjun med Gjöthlen förklarade hon att genom efterfrågan på olika resurser vid 

olika situationer förändras krävs det ibland att dessa förflyttas mellan olika områden 

eller enheter. Den intervjuade på Röda Korset i Malmö förklarade att de idag har 

ungefär 1000 olika lokala kretsar som erbjuder flera olika aktiviteter och hjälp för att 

stödja olika utsatta grupper i samhället och att de har fått flytta personal mellan 

kretsarna på grund av den aktuella krisen. Det här leder till att kompetenser och olika 

former av resurser förflyttas från specifika enheter till andra enheter (Rankin m fl., 

2011). Personen som arbetar för Borgholm kommun menade även att det är viktigt att ta 

beslut om improvisation ur ett långsiktigt perspektiv. Det är viktigt att fundera på de 

konsekvenser som ett beslut skulle kunna innebära i framtiden.  
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7. Diskussion 
Efter att ha ställt empirin och teorierna mot varandra för att bekräfta och förkasta 

insamlad data så har vi kunnat se vissa att samband skapas och åsikter har tagit plats. I 

denna del av uppsatsen kommer vi att diskutera kring det insamlade materialet och dess 

relevans till vårt syfte och frågeställningar. Egna tankar och åsikter kommer att ta plats 

för att diskutera ämnet improvisation och dess aspekter vi har valt att lyfta fram. 

 

Av insamlad data har vi sett att improvisation används i större utsträckning än förväntat 

och att det är någonting som nyttjas av organisationer i vardagen. Att olika 

organisationer både inom offentlig förvaltning och icke statliga organisationer använder 

sig av improvisation beror på olika faktorer som de olika intervjuerna har bekräftat. I 

början av studien trodde vi att de endast behövde använda sig av improvisation vid kris, 

vilket vi senare förstod inte var fallet, då flertalet av kommunerna förklarade att de 

använder sig av improvisation nästan dagligen. De förklarade att det krävs 

improvisation för att lösa olika problem i vardagen. Vid en kris ansåg dock fler 

organisationer att de använde sig mer av improvisation än innan.  

 

Trots att en organisation använder sig av improvisation tror vi att det är viktigt att 

handla med det inom ett tydligt bestämt ramverk som de anställda är medvetna om. Som 

ett flertal av kommunerna berättade gäller det att finna en balans mellan improvisation 

och rutiner som även vi håller med om. Vi tror att improvisation kan vara en 

kompletterande strategi till den plan som organisationen följer, en lösning som kan 

appliceras när organisationen ställs inför oväntade problem som det inte finns färdiga 

rutiner för. Vi anser dock att improvisation kan vara bra att nyttja i situationer som det 

redan finns lösningar på. De får nu anstränga sig för att komma på nya lösningar som 

bryter rutinen. Det här tog Magni och Marpuing (2013) upp som menade att det fanns 

två olika typer av improvisation, en som bryter radikalt mot rutiner och en som följer de 

lagar och rutiner som finns inom en organisation. Vi anser dock att improvisation inte 

behöver delas upp så drastiskt. De kan bryta rutiner som finns utarbetade men behöver 

inte vara radikalt. Med hjälp av befintliga rutiner kan organisationen istället utveckla 

rutinerna och olika lösningar på samma problem kan ta plats. Det här hjälpte oss även 
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att kunna besvara vår forskningsfråga om hur vi kan se att improvisation används inom 

organisationer. Som tidigare nämnts trodde vi att improvisation skulle vara mer konkret 

kopplat till kris än i den stora utsträckning den används idag. Vi har fått en stor inblick i 

när och hur den används, men hade önskat kunna ta fram mer specifika situationer till 

varför. Det här beror på att improvisation kan tillämpas i olika nivåer och på olika sätt 

inom olika organisationer. Det är som tidigare nämnts ett komplext begrepp och 

används på olika sätt. Kärnan i varför improvisation används är just att skapa lösningar 

på problem, problem som i dagsläget inte kan lösas. Dessa problem kan vara problem i 

en process till att skapa nya flyktingboenden under en pressad tidsperiod. Här ansåg vi 

det vara intressant att se att improvisation används i den utsträckning det gör och över 

ett stort spann. Om studien hade valt att undersöka organisationer i andra branscher tror 

vi att det hade lett till ett intressant resultat. Ett resultat som hade kunnat visa på hur 

stort improvisation är och hur olika de kan tillämpas på grund av organisationen.  

 

Vi anser att en organisation inte enbart kan agera med improvisation, utan behöver även 

fundera på konsekvenserna ett visst beslut kan leda till utifrån ett längre perspektiv, som 

även en av kommunerna förklarade vikten av under intervjun. Vi anser att även om 

organisationer har olika krisplaner förberedda inför olika situationer utvecklas det 

konstant nya problem och kriser som organisationerna ställs inför. Vi anser att det är 

omöjligt att ha en plan för alla typer av situationer och det är därför vi ser att det finns 

en stor möjlighet att använda sig av improvisation vid dessa situationer. Improvisation 

ses ofta som något som löser problemet just nu och här, men vi anser att med hjälp av 

den improvisation som en organisation använder för att lösa en situation idag kan 

rutiner utvecklas och lösningar kan skapas långsiktigt. Vi anser att de är viktigt att tänka 

på de långsiktiga konsekvenserna så organisationen inte använder alla sina resurser eller 

likvida medel till en situation och då inte klarar av nästa. Som Leybourne (2006) har 

förklarat så behöver organisationen handla med befintliga resurser som finns inom 

organisationen. Vissa av de intervjuade organisationerna har poängterat det här då de 

menar på att det är viktigt att hela tiden tänka på framtiden. Att de beslut vi tar idag 

kommer även att påverka oss om fem år. Det här leder till att vi inte anser att 

improvisation som ett koncept skulle kunna fungera fullt ut. Det är en intressant tanke 

och ett perspektiv som vi gärna hade utvecklat då vi ser potential för organisationer att 

använda sig av improvisation. Om improvisation inte kan ses som ett självständigt 
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koncept tror vi att det istället kan ses som ett kompletterande koncept. Ett koncept som 

hjälper organisationer att lära sig om sig själva, omgivningen och ger organisationen 

möjlighet att skapa nya lösningar. På ett företag i Växjö anordnas varje år ett 

”hackathon” för de anställda. De delas in i olika grupper och på 24 timmar ska de 

utveckla en ny tjänst till de redan befintliga systemen. På detta sätt får de anställda 

tänka utanför sin box. De behöver skapa lösningar på ett problem som eventuellt inte 

finns eller skapa en lösning till ett problem som redan har en fungerande lösning i 

dagsläget. På det här sättet tror vi att improvisation kan användas att hjälpa till med 

utvecklingen av organisationer.  

 

Vi tror att orsaken till att organisationer använder sig av improvisation handlar om att 

anpassa sig efter dagens turbulenta omvärld, där det ständigt skapas nya förutsättningar 

då nya behov uppstår och att utvecklingen går i en allt snabbare takt. Det här leder till 

att den situation en organisation stod inför för tio år sedan kan lösas på nya sätt idag 

med hjälp av innovativa och kreativa lösningar och med hjälp dagens teknologi som gör 

världen mindre. Under början av året (2016-01-05) presenterade två killar i Kalmar en 

applikation som kunde underlätta Migrationsverkets arbete med att finna godkända 

flyktingboenden (barometern.se). Den här typen av lösningar fanns inte tidigare då 

problemet inte då existerade i lika stor grad som idag. Vi anser att det är med hjälp av 

innovation och kreativitet som dessa nya lösningar på ett problem skapas. Innovation 

och kreativitet är även två begrepp som under studiens gång har återkommit under 

intervjuer och insamlad teori och som vi tidigt i studien valde att förklara improvisation 

med. Genom de här två begreppen har vi kunnat nå ut till fler organisationer och ge 

perspektiv på vad improvisation handlar om samt själva kunna undersöka improvisation 

mer djupgående. Efter den forskning och tid som lagts ner på att finna teorier om vad 

improvisation egentligen är anser vi att improvisation nästan kan förklaras som 

”bottenlöst”. Det kan sättas in i flera olika situationer och förklaras på många olika sätt 

och ur olika perspektiv. Vad en organisation anser vara improvisation motsätter sig en 

annan. Därför tror vi att improvisation behöver ses ur ett helhetsperspektiv. Ett 

perspektiv som tar med dess olika aspekter och ser dess potential i olika organisationer.  

Flera organisationer ser inte improvisation som ett ord utan finner gärna fler 

förklaringar. Vi anser att det krävs att företaget besitter kreativitet och innovation för att 
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överleva på dagens marknad. Om organisationen inte kommer med nya kreativa och 

innovativa lösningar kommer istället deras konkurrenter göra det. 

 

Vi anser att improvisation alltid kommer finnas i organisationer men i olika grad och 

utsträckning. Innan studiens gång så ansåg vi att flyktingkrisen är en kris som kräver 

lösningar ut över de ordinarie handlingsplanerna och vi fick snabbt våra teorier 

bekräftade. Med hjälp av denna kris tror vi att organisationer har kunnat nyttja den 

improvisation de har använt sig av vid tidigare tillfällen och insett att de använder sig av 

improvisation för att lösa olika situationer. För att referera till uttrycket ”man lär sig 

något nytt varje dag” anser vi att organisationerna kan lära sig något nytt från varje kris 

de hanterar, vilket de själva bekräftar. Den kris Sverige står inför idag anser vi har 

tvingat vissa organisationer till att använda sig av mer improvisation än vad de 

vanligtvis gör. Vi anser därför att det är extra viktigt för organisationer att lära sig hur 

man kan hantera olika situationer för att kunna vara ännu mer förberedda inför nästa 

möjliga kris. Vad vi anser är extra viktigt att uppnå under en kris samt efteråt är att de 

olika enheterna inom organisationen kommunicerar med varandra. Av den 

improvisation de får använda sig av under flyktingkrisen kan rutiner och manualer 

skapas för liknande kriser i framtiden. De flesta av de organisationer vi har intervjuat 

har lagt stor fokus på just uppföljning som moment när det gäller hantering av 

krissituationer och inte endast när det gäller externa utan även interna kriser som 

uppstått. På det här sättet är det en typ av lärande process då dessa organisationer lägger 

stor fokus på att lära sig av tidigare händelser och hur man valde att hantera dem. Ett 

intressant resultat av intervjuerna var att nästan samtliga organisationer refererade till 

improvisation när vi pratade om kris och tvärtom. Det här tror vi kan bero på att vid kris 

använder sig organisationen av improvisation för att de måste och inte för att de kan. 

Det här leder till att de blir medvetna om att de behöver improvisera för att klara en 

specifik situation. Som ett resultat av intervjuerna trodde vi att vi skulle kunna peka ut 

fler konkreta exempel på hur den offentliga förvaltningen och Röda Korset nyttjar 

improvisation under kris. Istället har vi fått ta del av mer helhetsbild av improvisation i 

kris och hur det har nyttjats. För att kunna få ett utfall om en mer konkret situation anser 

vi att det hade varit intressant att följa en process under en tid. Det problematiska i det 

fallet hade varit att organisationen då hade tvingats att använda sig av improvisation för 

att vi ska få data till vår studie istället för att det sker självmant. Trots detta tycker vi att 
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vi med hjälp av den bilden vi fått av nyttjandet av improvisation i kris kan bidra till att 

vi ser vissa gemensamma faktorer. Vi anser att improvisation använder sig mycket av 

tvingande improvisation i kris då de inte har något annat val. Det här leder till att 

organisationerna måste använda sig av improvisation. En konsekvens av den tvingande 

improvisation anser vi vara att det kan leda till att situationer försämras, som i 

Borgholm kommuns fall där de menar att det kan skapa dubbelarbeten och att de 

springer om varandra.  

 

En viktig resurs som finns inom organisationer är även personalens kunskap. Vi anser 

därför att det är viktigt att ta tillvara på erfarenheter och använda dessa kunskaper inför 

framtida kriser men även för att skapa en viss struktur i det hela. För att kunna nyttja 

personalens kunskap anser vi att kunskapsmöten är någonting värdefullt som 

organisationer bör ta tillvara på genom kunskapsmöten där olika anställda och olika 

kompetenser får möjlighet att diskutera och uppdatera varandra om olika västenliga 

händelser som skett eller vidare befoga annan relevant information. Det här bidrar till 

att de anställda i en organisation kan känna sig mer självsäkra i sin roll speciellt när det 

kommer till att hantera oväntade kriser. När man är medveten om tidigare händelser och 

hur organisationen hanterade dessa skapar det en viss medvetenhet hos individen. Vi 

anser även att dessa typer av kunskapsöverföring bidrar till en känsla av 

sammanhållning och länkning bland de inblandade. Bland många organisationer idag 

finns det en intern sida, där endast du som är anställd på företaget har tillgång till denna 

interna sida, där det finns relevant och aktuell information som du kan ha nytta av. Man 

skulle kunna beskriva dessa informationslänkar som typer av kunskapsmöten, bara att 

de inte är i form av att fysiska träffar, men att de fortfarande bidrar till den lärande 

processen. Med hjälp av dessa möten skulle improvisation kunna utvecklas och få ta 

större plats. Organisationer kan lära sig av varandra och improvisation hade kunnat 

utvecklas mer inom de olika organisationerna.   

 

Som helhet anser vi att improvisation är någonting som är bra, att det är någonting som 

gynnar olika organisationer och ibland tvingar dem att tänka i nya banor. Både den 

tvingande improvisation och den som bara sker tycker vi har en relativt stor roll i 

organisationer idag. Den tillämpas på olika sätt och inom olika nivåer och kan leda till 

nya kreativa lösningar. Lösningarna bidrar till att den egna organisationen kan hantera 
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situationen, men vi tror även att det kan skapa lösningar för flera organisationer inom 

samma bransch eller samma situation.  Som personen som arbetar på Röda Korset i 

Malmö som berättade att de tror att är viktigt att kliva utanför sin box och ibland bli 

tillruskad och tänka till. Improvisation är som tidigare nämnt ett komplext begrepp och 

för resultatet av studien anser vi att vidare forskning behövs för att ständigt undersöka 

improvisation och dess förändring. Vi tror även att improvisation kommer användas i 

större utsträckning i framtiden. Vi anser även att andra organisationer kommer börja 

tillämpa improvisation men inom kontrollerade former, att specifikt välja ut en 

organisation och en process och följa de olika stegen för att kunna se när improvisation 

tillämpas och på vilket sätt. Det här för att kunna forska djupare inom ämnet med den 

här studien som grund för detta.  

 

Efter att vi forskat vidare inom ämnet improvisation har vi fått en djupare förståelse av 

att improvisation är ett koncept som kan användas i de flesta organisationer och inte 

endast under kris. Vi har även fått en djupare förståelse för hur organisationer kan 

använda sig av improvisation och de möjligheter som det kan bidra till, men även om 

improvisation sker är det viktigt att hålla sig inom de regler och omfattningar som finns. 

Vi anser att vi med hjälp av den här studien kan presentera ett trovärdigt resultat om hur 

improvisation tillämpas och nyttjas. Ett resultat som organisationer inom den offentliga 

förvaltningen kan använda sig av för att se hur de tillämpar improvisation och ta lärdom 

av. Med hjälp av det här kan vi visa de organisationer inom den offentliga förvaltningen 

som anser att det inte handlar så mycket om improvisation utan istället om möjligheter, 

vilket kan leda till ny utveckling. Organisationerna hade även kunnat ta del av resultatet 

som en lärandeprocess och härma situationer där andra organisationer använder sig av 

improvisation och göra likadant. Improvisation används både inom ledningen och 

personalen inom en organisation och vi tycker de är viktigt att visa på att de krävs ett 

samarbete dem emellan för att lyckas tillämpa improvisation. Ledningen ska stötta sin 

personal att våga utvecklas och personalen i sig ska ta risken för att hela tiden utveckla 

nya idéer.  

 

 

 

 



 

   (103) 
 

86 

8. Slutsats 

Improvisation används och det används i stor utsträckning, både inom vardagen och vid 

kris enligt vår studie. Studiens syfte var att utöka förståelsen för hur olika organisationer 

tillämpar improvisation i sitt arbete framförallt under kriser. Det här för att lösa olika 

problem som de ställs inför då omvärlden konstant förändras. Sammanfattningsvis har 

studien skapat en förståelse för hur organisationer idag använder sig av improvisation 

och visat på dess faktiska nyttjande. Den har återspeglat situationer och processer där 

improvisation har nyttjats för att komma fram till nya lösningar eller byta ut de 

existerande. 

 

Improvisation är ett sätt att hantera situationer, en lösning att använda sig av för att 

hantera akuta behov som uppstår på grund av olika omvärldsfaktorer. Trots tillämpning 

av improvisation behöver organisationen ha en grundläggande handlingsplan eller rutin 

då en organisation inte helt kan förlita sig på improvisation, utan att det i så fall skulle 

kunna fungera som en kompletterande strategi. Vid tillämpning av improvisation i 

kriser fattas beslut som påverkar organisationen och kan påverka samhället i stort. 

Genom de olika beslut som organisationen tar om hur de ska hitta lösningar för att 

hantera en kris kan det leda till olika följder, det här är viktigt för organisationen att vara 

medveten om. Samhället påverkas och måste vara redo för att verkställa de olika 

besluten som organisationerna fattar. Organisationen i sig måste ha resurser för att 

kunna genomföra besluten och även se till att ingen part blir lidande. Improvisation är 

inte någonting som bara kan tillämpas utan organisationen måste vara redo att handla 

med hjälp av improvisation och vara öppna för nya lösningar på olika problem. 

Improvisation är någonting som behövs inom olika organisationer, trots att det nyttjas 

mycket idag, behöver det nyttjas mer. 

 

Under vissa kristider är det vanligt att organisationer tar snabba beslut utan att 

egentligen reflektera över att de har använt sig av improvisation förrän efteråt. Med 

hjälp av studien har vi kunnat undersöka tillämpningen och fått olika organisationer att 

inse deras handlande med improvisation. Studien har fått organisationer att inse att de 

nyttjar improvisation och att det är någonting som är bra för dem. De har varit tvungna 

att tänka utanför sina fyrkantiga boxar och skapat nya kreativa och innovativa lösningar 



 

   (103) 
 

87 

för att anpassa sig efter omvärlden. Med hjälp av dessa olika faktorer utvecklas 

organisationen och improvisation kan nyttjas mer. Den hjälper organisationer att ändra 

redan befintliga rutiner, skapa nya rutiner och förbereda dem inför olika kriser som de 

kan möta i framtiden. Organisationer använder mer improvisation idag än tidigare. De 

ställs inför problem som inte tidigare har existerat och deras rutiner eller deras 

handlingsplaner kan vara föråldrade eller helt enkelt inte vara aktuella eller applicerbara 

när organisationen väl står inför en kris. Utan improvisation hade organisationer kunnat 

vara handlingsförlamade och ha svårigheter med att lösa den situation eller kris de står 

inför.  

 

Studien visar på olika faktorer som organisationer måste ha i åtanke när de tillämpar 

improvisation. De måste agera med sina tillgängliga resurser, vara mottagliga för att 

nyttja improvisation och skapa nya innovativa lösningar. Organisationer behöver vara 

öppna för att använda sig av improvisation för att improvisation ska få en möjlighet att 

tillämpas. Det krävs att organisationen vill använda sig av improvisation och ser sina 

möjligheter och potentiella lösningar. Om tillämpning av improvisation inte sker på ett 

korrekt sätt kan det leda till negativa konsekvenser, missförstånd och att dubbelarbete 

utförs. På grund av de här kan improvisation användas som en kompletterande strategi. 

Den behövs för att hjälpa organisationen att fatta beslut men fungerar dock inte 

självgående. 

 

Efter studien har vi kommit fram till att organisationernas syn på improvisation hade 

kunnat förbättras och att de hade varit mer öppna inför nya lösningar med hjälp av 

improvisation. Ibland måste rutiner brytas för att skapa nya, vilket vi hoppas fler 

organisationer ska ta efter. Studien har bevisat att organisationer nyttjar improvisation i 

stor utsträckning inom olika nivåer. Med hjälp av studien har vi kunnat bevisa för de 

organisationer som inte ansåg att tillämpning av improvisation var möjligt faktiskt är 

möjligt.  Det här genom att ta fram empirisk fakta om att improvisation är möjlig att 

tillämpa inom olika organisationer. Även organisationer som inte var med i studien kan 

läsa den här för att se dess hur improvisation kan appliceras inom dess organisation. 

Studien har tagit fram olika aspekter som visar att improvisation kan användas inom 

olika organisationer. Vi har bevisat att organisationer inom den offentliga förvaltningen 

som är styrda av direktiv och riktlinjer har möjlighet till improvisation. Inom frivilliga 
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organisationer visar studien på en lättare applicerbarhet av improvisation. Genom att 

jämföra dessa två typer av organisationer visar studien på att improvisation tillämpas då 

det är nödvändigt och om de förutsättningar som krävs finns tillgängliga oberoende på 

typ av organisation. Inom den offentliga förvaltningen ingår större organisationer som 

genom studien sagt att de tillämpar improvisation. Om dessa organisationer, vilka ses 

som större organisationer använder sig av improvisation kan fler organisationer inse att 

även de kan använda sig av improvisation. Organisationerna i den här studien visar på 

tillämpning av improvisation som kan föras vidare till andra organisationer och 

eventuellt andra branscher. Det finns många chanser till förbättringar inom 

organisationen som kan uppkomma om beslutet tas om att tillämpa improvisation.  

 

Idag är improvisation något som hela tiden finns där och kan tillämpas nästan när som 

helst. Flera teorier påpekar att endast mindre organisationer kan nyttja improvisation, 

men vi anser att studien har lyckats bevisa att det inte stämmer. Organisationer i sig 

behöver inse att de handlar med hjälp av improvisation för att kunna förstå och se dess 

olika möjligheter till förbättringar. Vi anser att organisationer bör läsa den här studien 

för att inse sina möjligheter som de kan skapa genom att nyttja improvisation. Studien 

visar på att nästan alla organisationer faktiskt använder sig av improvisation, bara det att 

vissa ännu inte är medvetna om det. Om denna medvetenhet ökar har fler organisationer 

möjlighet att nyttja improvisation och tillsammans utvecklat nya rutiner och 

handlingsplaner för olika situationer. Samarbeten kan skapas mellan olika 

organisationer eller ta plats med hjälp av så kallade kunskapsmöten som bidrar till 

organisationers möjlighet till tillämpning av improvisation. 

 

Sammanfattningsvis är improvisation någonting som flera organisationer arbetar med 

och inte bara vid kris. Improvisation behövs för att lösa olika problem och situationer 

där befintliga lösningar inte är bra nog. Tänk om Röda Korset och den offentliga 

förvaltningen inte hade använt sig av improvisation för att hantera den aktuella 

flyktingkrisen. Hur hade då situationen i Sverige sett ut idag? 

 

8.1. Förslag till framtida forskning 
Den här studien har skapat en grundförståelse för hur improvisation kan tillämpas i 

olika organisationer idag. Den visar på nyttjandet i olika situationer och främst 
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situationer relaterade till olika kriser. För att forska vidare inom ämnet hade vi gärna 

sett en uppföljning över hur improvisationen används i organisationer idag och som 

skulle leda till mer nyttjande av improvisation i framtiden. Vi skulle vilja se hur 

utvecklingen av tillämpandet av improvisation ser ut i framtiden för de organisationer 

som under den aktuella krisen varit tvungna att använda sig av improvisation. Om de 

anser att användandet av improvisation bidrog till ett lyckat resultat samt för att se om 

användandet av improvisation kommer att öka i större grad i framtiden. En uppföljning 

som även belyser positiva och negativa aspekter av de beslut som fattades under den 

aktuella flyktingkrisen vore intressant att se.  

 

Ett annat förslag till vidare forskning är att följa en specifik organisation och dess 

process för att följa flödet av improvisation. Att kunna se specifikt när improvisation 

sätts in i processen, hur besluten fattas och hur processen avslutas. Att även kunna 

jämföra olika processer mot varandra, processen som tillämpas i vardagen jämfört mot 

vid en i kris för att finna olikheter och likheter. Att specifikt rikta in sig på 

improvisation för att förstå improvisationsprocessen mer djupgående och följa dess 

olika steg.  
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