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Sammanfattning 

Studiens syfte är att via ett underifrånperspektiv, det vill säga med de frivilligas 

perspektiv i fokus, kartlägga och analysera vilka olika kontaktpunkter som fanns 

mellan frivilliga och den officiella räddningsinsatsen vid branden i Västmanland 2014. 

Vidare är syftet att analysera hur dessa kontaktpunkter skapades samt vilken betydelse 

det hade för de frivilliga. Målet är att studien ska bidra till en ökad kunskap om 

frivilligas agerande och interaktion med officiella insatser vid samhällskriser. Det 

empiriska materialet bygger på 9 intervjuer, totalt 11 respondenter som på olika sätt 

agerade frivilligt för att hjälpa den officiella insatsen vid branden. Resultatet visar att 

frivilliga hade olika typer av uppgifter, vissa hade mer stöttande uppgifter medan 

andra agerade mer operativt. De frivilliga som agerade stöttande hade en stor 

användning av sina privata nätverk för att skapa kontaktpunkter med den officiella 

insatsen, det var även den gruppen som verkade närmast den officiella. 

Kontaktpunkterna fyllde ett tydligt syfte då grupperna var beroende av acceptans och 

legitimitet för att kunna verka. De frivilliga som utförde operativa insatser var längre 

ifrån den officiella insatsen och agerade mer på egen hand. Kontaktpunkter med den 

officiella insatsen var viktiga för att få tillgång till information och materiel, men de 

uppstod oftare av en slump eller att de frivilliga blev uppsökta av räddningstjänsten.  
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1 Inledning 

 

 

Vi lever i en allt mer osäker omvärld. Det handlar om ett ökat politiskt instabilt 

världsläge, ökade terrorhot från så väl gamla som nya radikaliserade grupper och ett 

föränderligt klimat. Sedan början av 2000-talet har flera större kriser inträffat på nästan 

alla av världens kontinenter, bland annat ökning av väpnade konflikter i Mellanöstern, 

det har skett jordbävningar i Sydamerika, skogsbränder i Australien och USA, 

vulkanutbrott på Island och värmeböljor över stora delar av världen. I Sverige är vi 

relativt sett förskonade från större kriser, i alla fall sett till den globala kontexten. De 

svenska kriser som flest säkert minns är Estonia katastrofen 1994, diskoteksbranden i 

Göteborg 1998, Tsunamin i Sydostasien 2004, Stormen Gudrun 2005 och branden i 

Västmanland 2014. När kriser inträffar finns det traditionellt en bild av att människor 

agerar orationellt och kaotiskt, något som flera filmer har porträtterat, däremot finns 

det ingen forskning som stöder en sådan bild (Voorhees 2008). För även om kriser ökar 

belastningen på den totala samhällsfunktionen, så agerar ofta människor aktivt och gör 

medvetna val.  

En av de större kriserna som på senare tid drabbat Sverige är branden i Västmanland 

sommaren 2014. En ovanligt varm sommar i kombination med långvarig torka ledde 

till att ett stort skogsområde mellan Sala, Surahammar och Västerås började brinna och 

spred sig okontrollerat i flera dagar. Branden, som omfattade ett område motsvarande 

25 000 fotbollsplaner, är en av de största i modern svensk historia. Vid branden i 

Västmanland 2014 bidrog många frivilliga i såväl släckningsarbete, evakuering av 

boskapsdjur, leverans av mat till de som arbetade operativt samt stöd till krisledningen 

(Asp et.al 2015; MSB 2015). Detta skedde dels genom frivilligorganisationer så som 

Frivilliga resursgruppen (FRG) och Röda korset men även via företag som normalt inte 

är aktiva inom krishantering och en lång rad frivilliga utan organisationstillhörighet. 

Frivilligas insatser betydde till viss del avlastning för samhällets krisberedskap.  

Det finns en växande åsikt att frivilliga grupper kommer att få en allt mer betydande 

roll för samhällsäkerhet i framtiden (McLennan, Whittaker & Handmer 2016: 2032) och 
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även i Sverige är det en ökad debatt och diskussion om att en robust samhällsäkerhet 

måste byggas underifrån (Lindberg 2017). Gruppen frivilliga består av flera olika typer, 

dels organiserade – vilket är en relativt studerad grupp, men även frivilliga utan 

organisationstillhörighet, vilka är en relativt ostuderad grupp, framför allt i den 

svenska kontexten (Johansson, kommande). Det betyder att det finns relativt lite 

kunskap om hur dessa grupper agerar, samtidigt som de är viktiga aktörer vid kriser 

såväl i Sverige (Guldåker 2009; Lundberg et.al 2014) som internationellt (Voorhees 2008: 

4). Det behövs alltså flera studier för att förstå hur olika organisationer effektivt kan 

koordinera sina insatser kopplat till krisens hela förlopp (Hu, Knox och Kapucu 2014: 

698) men även för att förstå hur grupperna på ett effektivt sätt kan integreras i 

räddningsinsatsen (Stallings och Quarantelli 1985: 94). Många kommuner, stater och 

organisationer/företag världen över försöker registrera och utbilda frivilliga för att på 

så sätt bättre kunna integrera dem i krisarbetet, däremot är alla sådana försök och 

handlingar effektlösa om en allt större del av frivilliga väljer att engagera sig utan 

organisationstillhörighet och mer i sakfrågor (Whittaker, McLennan & Handmer 2015: 

366). Nyckeln verkar istället vara att skapa en bättre förståelse för de nätverk som 

skapas mellan olika individer och organisationer i kriser (Hu, Knox och Kapcucu 2014: 

701). Men att studera olika grupper som uppstår vid kriser och individer som hjälper 

till är inte helt enkelt då många grupper och roller upphör att existera efter krisen (Linell 

2014: 89). Som en direkt konsekvens av detta går ”fenomenet” bara att studera under 

och efter kriser.  

Denna studie kommer med utgångspunkt i branden i Västmanland 2014 att studera 

vilka olika kontaktpunkter som fanns mellan frivilliga och den officiella insatsen, samt 

hur frivilliga på olika sätt integrerades. Studien ingår i forskningsprojektet Voluntary 

organization in distaster (VOID) som bedrivs vid Mittuniversitetets 

forskningsavdelning Risk and Crisis Research Centre (RCR), forskningsprojektet syfte 

är övergripande att studera olika typer av frivilliga aktörer i samband med branden i 

Västmanland 2014. 
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1.1 Syfte 
Studiens syfte är att via ett underifrånperspektiv, med de frivilligas perspektiv i fokus, 

kartlägga och analysera vilka olika kontaktpunkter som fanns mellan frivilliga och den 

officiella räddningsinsatsen vid branden i Västmanland 2014. Vidare är syftet att 

analysera hur dessa kontaktpunkter skapades samt vilken betydelse det hade för de 

frivilliga. Målet är att studien ska bidra till en ökad kunskap om frivilligas agerande 

och interaktion med officiella insatser vid samhällskriser. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Vilka olika kontaktpunkter fanns mellan de frivilliga och den officiella 

räddningsinsatsen vid branden i Västmanland 2014?  

 

 På vems initiativ och av vilket syfte etablerades kontaktpunkter mellan 

frivilliga och officiella räddningsinsatsen vid branden i Västmanland 2014? 

 

 På vilket sätt använde de frivilliga sina egna nätverk för att interagera med den 

officiella räddningsinsatsen vid branden i Västmanland 2014?  

 

 Hur skiljer sig kontaktpunkterna åt mellan olika typer av frivilliga och den 

officiella insatsen? 

 

1.3 Avgränsningar 

Studiens fokus är att studera frivilliga vid branden i Västmanland 2014. Studien avser 

inte att undersöka den typ av frivilliga som är kopplade till en specifik organisation, 

därför inkluderar studien inga intervjuer med frivilliga kopplade till olika 

organisationer så som Röda Korset eller de olika frivilliga försvarsorganisationerna. 

Studien fokuserar endast på de frivilligas upplevelser, detta medför att den officiella 

räddningsinsatsens upplevelser kring kontaktpunkter är exkluderad.  
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1.4 Disposition  

I kapitel två presenteras information för att ge läsaren en bättre förståelse för studiens 

sammanhang. Inledningsvis beskrivs hur det svenska krishanteringssystemet är 

uppbyggt och kapitlet avslutas med en genomgång av olika statliga och kommunala 

utredningar kopplade till branden, med fokus på de frivilligas insatser. Det tredje 

kapitlet går igenom det aktuella forskningsläget. Kapitlet är uppdelat i tre olika delar; 

frivillighetens karaktär, hur begreppet frivilliga används i krisforskning och 

avslutningsvis vilken roll frivilliga har vid kriser samt hur kontakten med den officiella 

insatsen ser ut. I det fjärde kapitlet presenteras studiens teoretiska ramverk, initialt 

presenteras studiens definition av frivilliga av olika slag samt vilka typer av individer 

och grupper studien avser med benämningen frivilliga. Del två fokuserar på 

nätverksteori vilket är studiens huvudsakliga teori. Metod delen, kapitel fem, beskriver 

varför intervjuer av semistrukturerad karaktär anses vara bäst lämpad för studiens 

genomförande samt hur urvalet av respondenter har gått till. I kapitel sex presenteras 

studiens resultat samt analys och avslutningsvis diskuteras studiens resultat och övriga 

reflektioner kopplat till frågeställningar och syfte i kapitel sju. 
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2 Bakgrund 

 

 

2.1 Den svenska krisberedskapen  

Det svenska systemet för samhällssäkerhet bygger på att hot och risker ska kartläggas 

underifrån, av kommunerna via länsstyrelserna upp till nationell nivå (Sveriges 

kommuner och landsting 2007:3). Systemet för samhällssäkerhet är decentraliserat på 

så sätt att det är kommunernas ansvar att så långt som möjligt förebygga och hantera 

kriser inom den egna kommunens gränser. Som stöd i kommunernas mer konkreta 

arbete används tre principer som ska genomsyra arbetet: 

i. Ansvarsprincipen innebär att den aktör som i normala förhållanden är ansvarig 

även ska vara ansvarig i krissituation.  

ii. Likhetsprincipen innebär att verksamhetens lokalisering och organisering så 

långt som möjligt ska vara densamma i fredstid som under kris och krig. 

iii. Närhetsprincipen innebär att kriser ska hanteras, så långt det är möjligt, så nära 

de som är berörda av krisen.  

Det finns dock undantag för närhetsprincipen. Länsstyrelserna har möjlighet att överta 

räddningsarbetet, om kommunen eller kommunerna bedömer att krishanteringen är 

allt för omfattande att hantera själv (LOS 2003:789: 4 kap, 33 §). Om den berörda 

länsstyrelsen väljer att ta över ansvaret för insatsen är länsstyrelsens roll att ha en 

sammanhållande funktion på den regionala nivån, den operativa insatsen sköts 

fortfarande kommunalt.  

Det övergripande ansvaret för att hantera kriser i samhället ligger hos den offentliga 

förvaltningen, men det finns ett stort behov av stöd från såväl frivilligorganisationer 

som privata företag och frivilliga utan organisationstillhörighet (Johansson et.al 2015: 

9). Frivilligorganisationerna kan delas upp i olika grupper. En del är de 18 frivilliga 

försvarsorganisationerna, vilka alla har olika inriktningar och specifika 

verksamhetsområden. Bland organisationerna finns exempelvis Lottakåren och 

Frivilliga radioorganisationen, vilka är enskilda organisationer som bistår den officiella 
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räddningsinsatsen vid behov (Civilförsvarsförbundet u.å). Civilförsvarsförbundet är en 

av de frivilliga försvarsorganisationerna och består av civila som är aktiva i vardag och 

kris. Deras huvudsakliga uppgift är att skapa opinionsbildning och förmedla 

information till medborgare för att på så sätt skapa ett säkrare samhälle. Förbundet har 

även i uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att utbilda 

Frivilliga resursgruppen (FRG-grupperna). FRG består av frivilliga och är en resurs för 

de olika kommunerna vid olika samhällsstörningar. Det är inte lagstadgat att 

kommunerna måste ha en FRG-grupp utan det är upp till respektive kommun att göra 

en bedömning om det är önskvärt eller inte1. Grupperna kan användas av kommunerna 

på flera olika områden exempelvis evakuering, informationsspridning, 

stabsadministration eller mer praktiska uppgifter som att dela ut vatten vid 

vattenavbrott (MSB 2016). Slutligen finns även en rad ideella organisationer som ofta 

ställer upp i kriser. Det kan röra sig om sjöräddningssällskap, trossamfund eller 

idrottsföreningar. I vissa fall engagerar sig och bidrar även frivilliga utan organisatorisk 

tillhörighet i krisen. Det kan röra sig om privatpersoner som är boende i området eller 

individer som har läst eller hört om krisen på olika sätt och bestämmer sig för att hjälpa 

till.  

Även privata företag har en viktig roll vid kriser. Det finns dels företag som är 

upphandlade av kommuner för att sköta vissa delar av den kommunala verksamheten, 

dessa kan då ses som en del av den kommunala verksamheten. Däremot kan 

upphandling av aktörer på vissa områden leda till en ökad komplexitet i organiseringen 

av säkerhet (Sparf 2014:31). Men det finns även företag som i kriser ställer upp med sina 

befintliga resurser för att stötta den officiella krishanteringsinsatsen, exempelvis kan 

maskinföretag ställa upp med maskiner för att röja brandgator eller bönder använda 

sina gödseltankar för att bevattna mark (Johansson et.al 2015: 10). 

 

1 Flera FRG-grupper var inblandade i krishanteringen vid branden i Västmanland 2014 där de bland annat stöttade 

staben i Ramnäs och drev den ”gratiskiosk” som fanns för räddningspersonal. Enligt lagen är det endast respektive 

kommun som har rätt att larma ut sin FRG-grupp. Under branden i Västmanland var många FRG-grupper aktiva 

trots att deras respektive kommun inte hade larmat ut dem. Detta har skapat stor diskussion, läs bland annat Asp 

et.al 2015: 96ff.  
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Sammanfattningsvis är grunden i det svenska krishanteringssystemet uppbyggt på 

ett sådant sätt att krisen ska hanteras så nära som möjligt och de normala 

förvaltningsstrukturerna ska råda, även om det finns möjlighet för länsstyrelsen att 

överta det koordinerande ansvaret vid behov. Trots att ansvaret är hos det offentliga, 

fyller gruppen frivilliga en betydande roll i det svenska krishanteringssystemet 

(Guldåker 2009; Lundberg et.al 2014) och det är tydligt att den kommunala 

krishanteringen idag är beroende av en blandning av privata företag, frivilliga av olika 

slag och upphandlade aktörer.  

 

2.2 Sommaren 2014 och branden i Västmanland  

Avsnittet är uppdelat i två olika delar, inledningsvis görs en beskrivning av brandens 

förlopp och konsekvenser på en övergripande nivå, i denna del görs även en 

beskrivning av hur insatsen och frivilliga koordinerades. Efter det följer en 

sammanfattning av vetenskapliga artiklar och olika utredningar som gjorts på uppdrag 

av berörda kommuner och länsstyrelsen i Västmanland, fokus i den sista delen ligger 

på frivilliga. 

 

Den största branden i modern svensk historia   

Juli månad 2014 var ovanligt varm i hela Sverige (SMHI 2014). I stora delar av landet 

var temperaturen nära eller över 30 gradersstrecket under lång tid och Sala kommun 

hade sedan flera veckor eldningsförbud på grund av den höga temperaturen och torkan 

(Asp et.al 2015: 26).  

På eftermiddagen torsdag den 31 juli mottog SOS-alarm det första samtalet om att 

det brann i Seglingsberg, cirka fyra mil nordväst om Västerås. Branden var i början 

begränsad till en 30 gånger 30 meter stor yta, men spred sig snabbt på grund av den 

torra marken och fyra timmar senare (ca 17.30) var brandytan 400 meter gånger 1,5 

kilometer (Asp et.al 2015:2). Brandområdet låg på gränsen mellan Sala och 

Surahammars kommun och det var initialt svårt för räddningstjänsten att lokalisera det 

exakta brandområdet, bland annat uppstod missförstånd på grund av att nya vägar inte 

fanns inritade på räddningstjänstens kartor. Under de nästkommande dagarna fortsatte 

branden att sprida sig och räddningsledare uppgav att branden inte var under kontroll, 
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men uppgav ändå att det inte finns ett behov av stöd utifrån. Under måndagen den 4 

augusti, 4 dagar efter att branden startat inträffar den så kallade ”helvetesmåndagen”. 

I kombination med låg luftfuktighet och hård vind spred sig branden okontrollerat och 

tre fjärdedelar av den totala brandytan brann under måndag eftermiddag (se bild bilaga 

1). Branden blev extremt svår att få stopp på då den mestadels spreds via så kallad 

toppbrand, det vill säga i toppen av träden (MSB 2015: 44). Försök med brandgator och 

bevattning av stora områden blev därför i många fall verkningslösa, vid ett 

tillfälle ”hoppade” även branden över en sjö.  

Efter måndagen spred sig branden inte nämnvärt och under torsdagen den 7 augusti 

ökade luftfuktigheten samtidigt som vinden avtog och i kombination med att det i vissa 

områden föll upp till 25mm regn, la sig branden sakta. Torsdagen ses som dagen då ”det 

vände” och branden dog även om eftersläckningsarbetet fortsatte länge och det 

rapporterades om glödbränder fram till den 20 september (MSB 2015: 49).  

Totalt påverkades 13 100 hektar mark av branden, där mestadels skog brann ner. 

Med tanke på brandens storlek blev skadeomfattningen relativt lindrig, trots det stora 

brandområdet förolyckades endast en person och en brandskadades svårt. Även om 

stora områden skogsmark förstördes, så begränsades de materiella skadorna till 71 

byggnader, bland annat ett permanentboende och 11 fritidshus. Totalt fick cirka 1000 

personer evakueras från sina hem och många lantbruk i området fick, på grund av den 

kraftiga rökutvecklingen, evakuera sina boskap (MSB 2015: 11).  

Koordineringen av branden kan ses som uppdelad mellan två olika platser. Den 

officiella insatsen fick relativt snabbt sitt fäste i Ramnäs, vilket ligger väster om 

brandområdet. Platsen blev som en ad-hoc plattform (Bodin och Nohrstedt 2016: 185), 

där flera typer av olika organisationer samlades för att koordinera och blev den plats 

där staben höll till. När Länsstyrelsen tog över arbetet tisdag den 5augusi 2014, var 

Ramnäs en etablerad utgångspunkt för samordning (Asp et.al 2015: 22). Många av de 

som hjälpte till som frivilliga vid branden hade sin utgångspunkt öster om branden. 

Mest känt är frivilligcentret i Västerfärnebo som startades och till stor del drevs och 

organiserades av en grupp kvinnor bosatta i närområdet. Frivilligcentret i 

Västerfärnebo blev som ett nav där en rad olika uppgifter genomfördes.  
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Utredningar och forskning kring branden kopplade till krisberedskap och 

frivilligas betydelse 

Rapporten från Försvarshögskolan/Crismart2 belyser att frivilliga hade en betydande 

roll vid krishanteringen av branden (Asp et.al 2015: 71ff) och att de varierande uppgifter 

som frivilliga utförde visar på en bredd, vilket kan fylla en viktig funktion (Ibid: 103). 

Rapporten har dock fokus på de organiserade frivilliga (Ibid: 71ff) och författarna 

nämner endast kort gruppen ”medborgare” där men slår fast att endast fem personer 

rekryterades officiellt enligt LSO (Ibid: 71). Att rekryteras enligt LSO innebär att 

individerna har rätt till ersättning men även får ett utökad skydd via exempelvis 

försäkringar som normalt berör brandmän. Den enda kritik mot hantering av frivilliga 

som författarna lyfter är kopplade till den stora mängd gåvor som skänktes, bland annat 

stora mängder kläder. Gåvorna bidrog till ett enormt merarbete och förslaget från 

författarna är att det behövs tydligare kommunikation kring vilka behov som finns (Ibid: 

111). 

MSB:s observatörsrapport från 2015 har fokus på brandens förlopp, men nämner 

även gruppen som Asp et.al väljer att benämna ”medborgare”, här används istället 

ordet ”frivilliga” för gruppen. MSB beskriver att frivilliga så som bönder, spontant 

frivilliga och olika företag spelade en avgörande roll för att hantera släckningsarbetet 

(MSB 2015: 56). Frivilliga tog i flera fall över arbete som de ansåg var sekundärt för 

brandmän, vilka då istället kunde ägna sig åt det primära – att släcka branden. I vissa 

fall tog de frivilliga kontakt med andra aktörer, så som lokala företag för att exempelvis 

kunna gräva ner slangar i marken. Rapporten nämner även att många arbetade frivilligt 

med att röja brandgator och skydda bebyggelse, utan att vara inkopplade enligt LSO 

och utan stöd av räddningsledning (Ibid).  

De berörda kommunerna Sala, Surahammar, Fagersta och Norberg gjorde alla 

separata utredningar av händelsen, utredningarna genomfördes av Försvarshögskolan/ 

Crismart3. Rapporterna berör till stora delar FRG och andra gruppers insatser vid krisen, 

 

2  Rapporten har ett tydligt fokus på ledning och samverkan, syftet med rapporten är att ”utifrån ett 

krisberedskapsperspektiv, dra lärdomar och ta tillvara erfarenheter från händelsen genom en systematisk 

undersökning”.  

3 Tre av de fem författarna till ”Bara skog som brinner” (Asp et.al 2015) är individuellt författare till de enskilda 

kommun utvärderingarna.  
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men visst fokus finns även på frivilliga. I den ena utredningen nämns dock inte gruppen 

frivilliga alls4 (Schyberg 2015). I en annan kommuns utredning skrivs att det saknas 

uppgifter om huruvida frivilliga utan organisationstillhörighet medverkade vid 

insatsen, däremot noteras att många hörde av sig och erbjöd sin hjälp (Asp 2015). I Sala 

kommun hade man dock stor hjälp av frivilliga med själva släckningsarbetet (Sandberg 

2015a: 8), men anställda vid kommunen upplevde även spänningar mellan de 

oorganiserade frivilliga och kommunen. Spänningarna uppstod främst när kommunen 

ansåg att det var för farligt för frivilliga att hjälpa till, samtidigt som de frivilliga ansåg 

att kommunen inte gjorde tillräckligt (Ibid). Att hantera frivilliga utan 

organisationstillhörighet bidrog även till extra arbete för kommunerna, många av de 

frivilliga, främst bönder som hjälpte till med släckningsarbetet, begärde ekonomisk 

ersättning av kommunen, vilket skapade en viss förvåning hos kommunen. Deras 

uppfattning var att frivilliga hade ställt upp på frivilligbasis och donerat sin tid och 

kunskap (Ibid). I Sala kommun hade man även svårt att ta emot alla de frivilliga som 

ville hjälpa till (Asp 2015:3) samtidigt som det överskott av gåvor som skänktes, av 

privatpersoner i välvilja bidrog till extra arbete (Sandberg 2015b: 10). Även de 

organiserade grupperna som FRG skapade en oreda i krishanteringen i vissa av 

kommunerna. Norberg kommun menade att ”FRG gjorde nästan mer skada än nytta. 

Vissa personer passade inte där. De gick in och tog över, lämnade ut felaktig 

information och fikade. Det blev tokigt men sen kom några andra en annan dag och då 

blev det bättre” (Asp 2015: 13). Citatet visar att rätt person på rätt plats är viktigt inom 

de frivilliga organisationerna. Kommunen i Fagersta upplevde inte alls samma 

problematik utan menade att FRG-gruppen förstod behovet bra och var välutbildade 

för den typ av arbete som de utförde (Sandberg 2015b: 10).  

Utöver den rapport som Länsstyrelsen beställde tillsammans med berörda 

kommuner (Asp et.al 2015) har länsstyrelsen i Västmanland även gjort en egen 

olycksutredning utförd av Nerikes brandkår (Länsstyrelsen Västmanland u.å). 

Rapporten delar kommunernas syn att frivilliga kan ses som en börda. Enligt rapporten 

ansåg räddningsledaren att situationen med frivilliga var kaotisk, här syftades främst 

 

4 Med undantag för inledningen (Schyberg 2015: 1) – vilken är liknande för samtliga fyra rapporter.  
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till skogsarbetare, lantbrukare och entreprenörer med gödseltunnor och skogsmaskiner. 

Räddningsledningen ansåg sig ha varken tid eller resurser för att ta hand om dem 

och ”för att bli av med dem” föreslog räddningsledningen att de skulle röja en 

brandgata på betryggande avstånd från såväl ledningsplatsen som brandområdet 

(Länsstyrelsen Västmanland u.å: 57). Utredningens förslag kring hanteringen av 

frivilliga är att de måste avsättas resurser för att bättre kunna använda den hjälp 

frivilliga erbjuder sig (Ibid: 93) och för att göra det behövs nya rutiner för så väl 

registrering och beställning av tjänster, men även att privata aktörer och frivilliga 

organisationer får tillgång till samverkansstaben (Ibid: 94).  

Då det fortfarande är relativt kort tid efter branden (i skrivande stund cirka tre år), 

har relativt få samhällsvetenskapliga artiklar, med empiri från branden 2014 publicerats. 

En av de samhällsvetenskapliga studierna är skriven av Bodin och Nohrstedt (2016) och 

studerar hur individer kopplade till den officiella räddningsinsatsen, primärt mellan-

chefer, använde olika typer av nätverk för att skapa samarbete. Bodin och Nohrstedt 

(2016) undersöker visserligen inte den grupp (frivilliga) som min studie avser att 

undersöka, men framför allt två slutsatser är ändå intressanta att lyfta. För det första 

menar författarna att de samarbeten som uppstår mellan olika parter inte är helt 

slumpmässigt, utan sker utifrån en form av rational-choice modell för att öka 

effektiviteten av samarbetet (Ibid: 191ff). För det andra visar resultaten att individer 

som är verksamma inom den officiella räddningsinsatsen relativt fritt kan välja 

samarbetspartners och vilka uppgifter som ska delas med respektive partner (Ibid: 192).  

Sammanfattningsvis har ingen av de presenterade utredningar, rapporter och 

artiklar som skrivits efter branden fokuserat exklusivt på den roll som frivilliga spelade, 

vad de gjorde och hur kontakten med dem skedde. Fokus har istället legat på ledning 

och samverkan (Asp et.al 2015, Bodin och Nohrstedt 2016), beskrivningar av 

brandförlopp och släckning (MSB 2015) eller på kommunernas eller länsstyrelsens 

hanterande av krisen (Asp 2015; Länsstyrelsen Västmanland u.å; Sandberg 2015a; 

Schyberg 2015; Sandberg 2015b). Det som också är tydligt är att alla rapporter, trots att 

de till viss del har samma författare, har svårt att hitta ett bra begrepp för gruppen som 

benämns ”frivilliga” (MSB 2015; Sandberg 2015a, 2015b; Schyberg 2015), ”medborgare” 

(Asp et.al 2015) eller ”spontanfrivilliga” (Asp 2015; Länsstyrelsen Västmanland u.å).  
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3 Tidigare forskning 

 

 

3.1 Frivillighetens karaktär  

Att vara frivillig, oavsett om det sker i vardagen eller i en kris handlar om att frivilligt 

ge sin tid till att hjälpa en annan individ, grupp eller organisation (Uslaner 2001: 104; 

Whittaker, McLennan och Handmer 2015: 360). Det handlar om att ställa upp utan krav 

på att på något sätt bli återbetalad (Wilson och Musick 1997: 694; Linell 2014: 86; 

Whittaker, McLennan och Handmer 2015: 360) och att det arbete som utförs skapar ett 

mervärde (Wilson och Musick 1997). Däremot finns skillnad i olika typer av frivilligt 

engagemang beroende på vilken typ av kontext som studeras. Inom icke krisfokuserad 

forskning ligger bland annat vetenskapligt fokus på vilka som anmäler sig till 

exempelvis Röda korset, kyrkans frivilliga grupper eller andra icke-vinstdrivna 

organisationer och varför individer väljer att engagera sig. Ofta gör individerna noga 

överväganden om vilken grupp de ska engagera sig inom och engagemanget är nästan 

uteslutande ihållande över tid (se sammanställning i Whittaker et.al 2015). 

Övergripande görs uppdelning av frivilligt engagemang i ”vardagsarbete” via 

begreppen: formell eller informell frivillighet (Wilson och Musick 1997). Den formella 

sker via grupper som kyrkan eller andra välgörenhetsorganisationer, den informella 

frivilligheten är den del som inte är organisationsbunden och mer osynlig exempelvis 

att hjälpa äldre i deras hem (Ibid.). 

McLennan, Whittaker och Handmer (2016) anser dock att det skett ett skifte i hur 

och varför individer väljer att engagera sig frivilligt och att förändringen beror på en 

rad faktorer i vår omvärld. Utifrån tidigare forskning identifierar de faktorer så som: 

kulturell globalisering, massmedia, ökad tillgång till internet, åldrande befolkning, 

hushållens sammansättning, ökade samhällsklyftor, ökad individualism och 

förändringar i värderingar (se sammanställning i McLennan, Whittaker och Handmer 

2016: 2032). Faktorerna bidrar till fem olika karaktärsdrag som kan kopplas ihop med 

den ”moderna frivillige” (Ibid.): 

i. Större intresse för korta och tillfälliga frivilliginsatser 
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ii. Större individualism för hur individer fattar beslut om var, hur och varför de 

väljer och vill engagerar sig 

iii. Större intresse för självbestämmanderätt och att använda innehavda kunskaper 

iv. Större behov av personlig vinning och fördelar tillsammans med altruistisk 

motivation  

v. Mindre grad av lojalitet till en specifik organisation och ökad lojalitet till ett 

specifikt mål, syfte eller händelse som är betydelsefull för individen ex. 

krisstöd.  

I kriser finns organisationer som är stabila över tid såväl på organisationsnivå som i 

engagemang från frivilliga, ett exempel är Röda korset5. Men när kriser av olika slag 

inträffar uppstår även nya grupper och organisationer som är temporära, det vill säga 

upplöses efter att de fyllt sitt syfte, även om gruppen kan bli bestående över tid 

(Wolensky 1979 i Whittaker et.al 2015: 361). Fokus i den krisrelaterade forskningen är 

ofta på hur olika organisationer som är kopplade till krisarbete samarbetar och 

integrerar med varandra (Moynihan 2009; Kapucu, Arslan & Collins 2010; Hu, Knox & 

Kapucu 2014; Gou & Kapucu 2015; Kapucu & Garayev 2016; McLennan, Whittaker och 

Handmer 2016). Hur de olika definitionerna för frivilliga i kriser ser ut diskuteras mer 

utförligt nedan. 

 

3.2 Att definiera gruppen ”frivilliga i kriser” 
Begreppet frivillig har flera olika betydelser, i en studie från 1996 hittades över 300 olika 

definitioner av volontär och frivillig (Cnaan et.al 1996 i Barreket et.al 2013:10). Att 

begreppet har så många olika betydelser beroende på kontext och forskningsinriktning 

gör det absolut nödvändigt att tydliggöra hur tidigare forskning har definierat och 

applicerat olika begrepp, som kan vara relevanta för studien. Fokus ligger främst på 

den del av forskningen som är krisinriktad, för att identifiera vanliga 

begreppsbildningar.  

 

5 Röda korset agerar i såväl vardag som kris. Men verkar ofta vid kriser genom att öppnar upp sina kupor för att ta emot drabbade 

eller samla in kläder till behövande. 
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Den vanligaste modellen för organisering vid kriser bygger på Dynes (1970) typologi, 

men används även av Whittaker, McLennan och Handmer (2015:360). Whittaker et.al 

(2015) identifierar, precis som Dynes (1970), fyra olika organisationsformer: Typ I – 

Etablerade organisationer, består av grupper som utför normala arbetsuppgifter i kris 

exempelvis när brandkåren bekämpar bränder. Typ II – Expanderande organisationer, 

organisationer som är etablerade men som har en latent del av organisationen som utför 

nya uppgifter i nya former exempelvis när Röda korset öppnar upp sina kupor vid kris. 

Typ III – Utsträckta organisationer, är etablerade organisationer som inte är frivilliga 

organisationer, men som i kriser utvidgar sin verksamhet för att utföra frivilliga 

uppgifter. Exempelvis kan restauranger bistå med mat eller ägare av skogsmaskiner 

bistå med maskiner för att röja brandgator. Dessa organisationer kan ofta använda sig 

av sina tidigare nätverk för att möta behov. Typ IV – Emergenta grupper, helt nya grupper 

med helt nya uppgifter. De uppstår när individer anser att vissa behov inte blir mötta 

och skapas oftast i krisen eller direkt efter den.  

Guldåker et.al (2015) menar att det finns en rad olika modifieringar på typologin, 

framförallt för typ IV – emergenta grupper. En variant på emergenta organisationer är 

definitionen emergent medborgargrupp (eng. emergent citizen group), ibland även kallad 

emergent responsgrupp (Majchrzak et.al 2007). Quarantelli och Stalling (1985) menar 

att emergenta medborgargruppen består av privata medborgare som tillsammans 

jobbar som ett kollektiv för att uppnå ett utsatt mål samt att deras organisation inte är 

formell. Gruppens medlemmar består av individer med nya relationer vilka utför nya 

uppgifter, skillnaden mot emergenta grupper är att Quarantelli och Stalling identifierar 

tre undergrupper: ”damage assessment groups”, de som normalt är först på plats och 

ger officiella insatsen information om krisen. ”Operation groups”, exempelvis grupper 

som ger ut mat och kläder till drabbade, samt ”coordination groups”, vilka är mer 

ovanliga grupper och inte har att göra med den direkta krisen utan snarare brukar sätta 

agenda och skapar inriktning för arbetet (Ibid: 94ff). Grupperna har ofta en liknande 

struktur med en liten aktiv inre kärna, flera men ändå inte många medlemmar i en 

yttrekärna samt en yttre ring med deltagare (Quarantelli et.al 1983: 11). Det finns dock 

stora likheter med Dynes (1970) beskrivning av emergenta grupper, framförallt att 

grupperna består av nya medlemmar som tar sig an nya uppgifter. När det handlar om 
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emergenta grupper har forskning traditionell haft ett stort fokus på det spontana och 

det icke-etablerade (Majchrazk, Jarvenpaa och Hollingshead 2007: 150), vilket dock har 

kritiserats (Kvarnlöf 2016).  

En liknande beskrivning av frivilliga gör Harris et.al (2017) men väljer istället att 

kalla gruppen för spontanfrivilliga. I den nordiska kontexten används begreppet 

spontanfrivillig bland annat för att identifiera individer som exempelvis är först vid en 

bilolycksplats (Kvarnlöf och Johansson 2014; Skar, Sydnes och Sydnes 2016). Harris et.al 

(2017: 3ff) använder dock begreppet något bredare och kopplat till större kriser, den 

spontanfrivillige är en individ som är engagerad i lokalsamhälle och som på olika sätt 

hjälper till vid kriser när de anser att lokala myndigheter inte gör nog (Ibid.), vilket är 

likt de emergenta medborgargrupper som Quarantelli och Stalling (1985) beskriver.  

Det finns även andra sätt att definiera olika typer av grupper vid kriser. Kopplat till 

den svenska kontexten väljer Linell (2014:83ff) att istället dela upp organisationerna i 

tre olika grupper: Organiserade individer, organisationer som har registrerade 

medlemmar, som är såväl försäkrade och betalda under tiden de är aktiva i krisarbetet. 

Medlemskap i organisationen kräver i vanliga fall någon form av utbildning, exempel 

på organisationer är de olika delarna i civilförsvaret. Semi-organiserade individer, grupper 

som agerar och aktiveras när det är nödvändigt men mellan händelserna krävs inget 

formellt engagemang, exempelvis Missing People som bara är engagerade när det är 

skarpt läge. Icke-organiserade individer, har inte rekryterats för någon speciell kunskap 

de har, men kan vara användbara på grund av en resurs de besitter. Medlemmarna kan 

vara bekanta med olika typer av krishantering, men är inte en del av en krisorganisation 

och behöver inte nödvändigtvis gå från oorganiserad till organiserad utan ”själv-

mobiliserar sig” för att fylla behovet.  

Även om frivilliga utan organisationstillhörighet vid kriser inte är något nytt 

fenomen, menar McLennan, Whittaker och Handmer (2016: 2034) att den gruppen till 

stor del har exkluderats i tidigare forskning och som en konsekvens av detta har 

teoretiska modeller och begrepp traditionellt utgått från en indelning som bygger på 

frivilligt engagemang i organisationsbunden form över tid. Däremot visar denna 

sammanställning att det finns en rad olika begrepp, men att det kan vara otydligt exakt 
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vilket begrepp som syftar till vilken grupp då de olika begreppen är många och ofta 

överlappande.  

Som en konsekvens av resonemanget i del 3.1 och 3.2 är de frivilligorganisationer 

som är kopplade till civilförsvarsförbundet och redan kontrakterade av den offentliga 

verksamheten exkluderade i denna studie. Organisationerna jobbar enligt avtal, vilket 

gör att de får betalt för sina insatser, enligt definitionen är de därmed exkluderade från 

att ses som frivilliga i detta sammanhang.  

 

3.3 Relationen mellan frivilliga och den officiella insatsen vid kriser 

Vilken roll frivilliga har, det vill säga exakt vad de gör i kriser har studerats i flera olika 

länder och vid flera olika typer av kriser. I denna del görs ingen uppdelning eller 

skillnad på hur författarna har valt att benämna gruppen frivilliga kopplat till tidigare 

diskussion.  

Vad frivilliga bistår med  

Frivilliga fyller flera olika viktiga roller vid kriser, Barsky et.al (2007: 496) beskriver att 

en rad studier funnit att frivilliga bland annat hjälper till att samla in kläder till 

behövande, förse individer som deltar i räddningsaktionen med mat och förnödenheter, 

ge drabbade tak över huvudet och hjälper till med transporter. I en svensk studie (Linell 

2014: 80) poängterades att frivilliga var bra för räddningsledningen att samarbeta med 

då de kunde anpassa sig efter de behov som fanns för tillfället, på så sätt var frivilliga 

formbara efter räddningsledarens önskemål. Frivilliga kan även assistera 

räddningsorganisationen och den drabbade kommunen för att skapa en ökad 

uthållighet genom att exempelvis ta hand om äldrevården, det vill säga användas i en 

bredare social kontext (Ibid.). Trots att frivilliga grupper fyller en viktig roll kan de 

ibland upplevas som problem (Barsky et.al 2007: 505). Kendra och Wachendorf (2001: 

9) menar att det ibland annat kan upplevas som att frivilliga individer saknar relevant 

kunskap och utbildning, har bristande legitimitet som en effekt av att de saknar 

organisationstillhörighet6, samt saknar förståelse för hur krishantering normalt sköts.  

 

6 Vilket endast gäller de frivilliga som inte är kopplade till en organisation.  
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Inkludering, kommunikation och kontaktpunkter  

Att ha effektiva nätverk, som sedan tidigare fungerar väl, är i kriser viktigt (David 2010: 

25; Leavy 2015: 29). Nätverkens huvudsyfte är att koppla ihop olika individer med 

varandra (Gou & Kapucu 2015: 202) och utan nätverken kan kontaktpunkter mellan 

frivilliga och officiell insats vara svåra att skapa. Forskning visar att nätverk används 

till en rad olika saker, så som att få till möten (David 2010), som hjälp när vanliga 

kommunikationsmedel inte fungerade (Lundberg, Törnqvist & Nadjm-Tehrani 2014: 

800) och för att skapa legitimitet (Barsky et.al: 501). Men att ha privata nätverk med 

individer som är engagerade frivilligt kan även fungera som en motivation för individer 

att engagera sig (Johansson, kommande).  

Moynihan (2009) hittade i sin studie av olika kriser i USA ett antal faktorer som 

påverkade kommunikation och integrering mellan olika grupper i kriser. Det mest 

framträdande var krisens omfattning, större kriser ledde till större och mer komplexa 

nätverk vilket i sin tur gjorde det svårare att inkludera individer. Under terrorattentaten 

mot World Trade Center 2001 var det vissa utvalda personer i de frivilliga 

organisationerna som hade kontakt med såväl andra organisationer som den officiella 

räddningsinsatsen. Dessa individer var de som ofta var på plats och hade förmåga att 

kommunicera med hela gruppen (Voorhees 2008: 7), det betyder att det inte var 

slumpmässigt hur kontaktpunkter uppstod och med vem den skapades. I granskningen 

av orkanen Katrinas krishantering, där många olika grupper var inblandade, ledde 

komplexiteten i nätverken till försening i krisarbetet, förvirring och att många beslut 

fattades på eget initiativ, utan kontakt med officiell räddningsinsats (Moynihan 2009: 

903). En annan försvårande omständighet är när de byråkratiska normerna inte 

stämmer överens med de frivilliga gruppernas (Gou och Kapucu 2015: 214), det kan 

leda till olika syn på fokus i krishanteringen kring vad som bör prioriteras och hur.   

Kommunikation och nätverk har visat sig fungera bättre när de ansvariga för 

insatsen är en relativt liten och homogengrupp, vilket var fallet vid en rad skogsbränder 

i USA 1993. Banden stärks ytterligare om det fanns tillit och personlig 

vänskap/existerande nätverk sedan tidigare mellan de inblandade (Moynihan 

2009:907ff). I kriser är det dock inte endast det egna nätverket som är viktigt utan även 

bekantas nätverk det vill säga extensiva nätverk (David 2010: 25; Leavy 2015: 29). Efter 
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terrorattacken mot World Trade Center den 11 september 2001 riktades det ökad 

uppmärksamhet på den roll som frivilliga hade (Hu, Know & Kapucu 2014: 700), det 

visade sig att de lokala frivilliga grupperna hade en stor fördel då de redan var tydligt 

etablerade i området (Kapucu 2006 i Hu, Know & Kapucu 2014: 700), det vill säga hade 

tidigare nätverk. Att ha etablerade kontakter betyder att introduktionsperioden för att 

lära känna varandra kan undvikas (Voorhees 2008: 5) och arbetet kan fungera 

friktionsfritt snabbare, ibland är även tidigare kontakter nödvändiga för inkludering 

(Harris et.al 2017: 9). Det visar att tidigare erfarenheter, makt och status är viktigt för 

att nätverken skulle fungera bra och effektivt (Leavy 2015: 29), vilket i sin tur påverkar 

vilken nytta individen kommer ha av både det egna och extensiva nätverket. 

Även om forskningen visar att inkludering och samarbete med frivilliga inte alltid 

är så enkelt, används och nyttjas frivilliga resurser vid kriser då de uppfyller ett behov 

som finns (Voorhees 2008). Att frivilliga inkluderas i krishantering är inte konstigt 

enligt McLennan, Whittaker och Handmer (2016: 2036) som anser att det internationellt 

överlag finns en önskan om att frivilliga grupper ska engagera sig mer vid kriser. Detta 

bygger på en målbild att lokalt organiserade krafter ska verka för såväl 

samhällssäkerhet och motståndskraft samt betona och agera för det egna och delade 

ansvaret. Även om skiftet kan ses som positivt där de lokala samhällena får ett ökat 

inflytande, har även kritik riktats mot att skiftet endast är en metod för att minska de 

nationella kostnaderna och ansvaret (Ibid: 2036). 

 

3.4 Sammanfattning  

För att avsluta detta kapitel återkopplas till den forskning som har presenterats. 

Sammanställningen nedan visar att det finns många områden som är väl utforskade 

medan vissa områden är svåra att hitta forskning kring. I denna del görs ingen koppling 

till hur olika studier använder begrepp kring frivilliga. För att få en övergripande bild 

över vilken typ av undersökningar/studier som är genomförda kopplade till branden i 

Västmanland 2014, inkluderas här de rapporter som har presenterats i avsnitt 3.2. 
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Tabell 1 Sammanställning av presenterad forskning 

 

Område Vad är studerat Vad saknas 

Frivilligas roll i kriser Studier som berör vad frivilliga gör vid 

kriser  

Studier med frivilligas 

perspektiv på deras 

uppgift 

Relationen mellan frivilliga 

och officiell  

räddningsinsats 

Nycklar till lyckad kommunikation 

Varför integration av frivilliga kan vara 

svår 

Varför frivilliga integreras 

Studier som enbart 

fokuserar på kontakten 

mellan frivilliga och 

officiell räddningsinsats  

Bredd av svenska studier  

Studier kring branden i 

Västmanland 

(presenterade i kapitel 3) 

Utredningar med fokus på samverkan och 

ledning på managementnivå 

Utredningar med fokus på FRG  

Utredningar med fokus från ett up-down 

perspektiv 

Ett brett underifrån 

perspektiv 

Fokus på de frivilligast 

perspektiv  

 

Sammanfattningsvis finns det många studier som fokuserar på inter-organisatoriska 

samarbeten av olika slag med inriktning mot hur beslut och kontakter ser ut mellan 

dem. Det är dock svårare att hitta studier med ett tydligt underifrånperspektiv där den 

enskilde individen som engagerat sig frivillig på olika sätt är det primära. När studier 

och utredningar behandlar de frivilligas perspektiv är det oftast endast en liten del av 

ett större studieområde och studeras endast via ett fåtal intervjuer. 
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4 Teoretiskt ramverk  

 

 

4.1 Förhållningssätt till begreppet frivilliga 

Som avsnittet kring tidigare forskning visar så finns många olika begrepp för att rama 

in frivilliga. Det vanligaste, vilket i grunden bygger på Dynes (1970) typologi är att 

relatera till hur pass organiserad eller strukturerad gruppen är samt hur etablerad den 

uppgift som gruppen utför är för dem. Modellen består av fyra olika organisations 

typer, typ I-IV (Whittaker, McLennan och Handmer 2015:360). 

 

 
 
Figur 1 Olika dimensioner för organisationer kopplade till krishantering 

(Källa: egen bearbetning utifrån bland annat Whittaker, McLennan och Handmer 2015) 

 

Denna teoretiska del kommer till största del att fokusera på de två typer som är aktuella 

att använda i min studie, typ III och typ IV. Däremot är det relevant att kort presentera 

de två typer som inte kommer användas i denna studie. Typ I och II består av etablerade 

organisationer, med en gammal struktur, som på ett eller annat sätt redan arbetar med 

krisrelaterade uppgifter (Whittaker, McLennan och Handmer 2015:360). Typ I- 

organisationer är de aktörer som samhällssäkerheten vilar på, vid branden i 
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Västmanland var detta exempelvis brandkåren och polisen. Typ II-organisationer har 

en latent krisorganisation inbyggd i organisationen, även om krishantering inte är deras 

primära funktion. Båda dessa organisationer är etablerade sedan tidigare inom 

krishantering och kan därför inte klassas som frivilliga i kriser. Båda dessa typer 

benämns i denna studie som officiell räddningsinsats, då de på olika sätt redan har 

etablerade kontaktpunkter med varandra. 

De utsträckta organisationerna (typ III) är etablerade organisationer som i kris 

använder etablerade resurser för att hjälpa till, däremot är uppgifterna inte direkt 

kopplade till krishanteringen (Whittaker, McLennan och Handmer 2015:360). Även om 

organisationerna sedan tidigare är etablerade företag är de inte frivilliga organisationer 

och har inte några ordinarie uppgifter kopplade till samhällssäkerhet, vare sig som 

primär funktion (som typ I) eller som latenta delar i organisationen (typ II). Däremot 

hjälpte de, frivilligt, till under branden och utförde olika uppgifter för att indirekt stötta 

den officiella insatsen. Denna typologi fungerar utmärkt för att förklara och identifiera 

en typ av de frivilliga som min studie bygger på.  

Den andra typen av frivilliga i studien är dock svårare att identifiera utifrån 

typologin. Det teoretiska begrepp som ligger nära studieobjektet är begreppet emergenta 

grupper (typ IV). De emergenta grupperna beskrivs i litteraturen som individer som 

ansluter sig till olyckplatsen eller krisen för att hjälpa till. De har inga tidigare relationer 

med varandra och grupperna uppstår helt spontant där och då. För att vara behjälpliga 

använder de sig av resurser som inte är etablerade och utför uppgifter som är nya för 

dem (Whittaker, McLennan och Handmer 2015). Studiens fokus är visserligen individer 

som kan ses som ett kollektiv, vilka utför aktiviteter som inte ligger inom deras vanliga 

område (krishantering), vilket stämmer med definitionen av emergenta grupper. 

Däremot används etablerade resurser, samtliga respondenter agerar inom områden där 

de har tidigare kunskaper, och även om organisationen som skapas i stort är ny så 

skapas gruppen utifrån tidigare etablerade kontakter. Användningen av begreppet 

emergens har fått kritik för att i riskforskning vara allt för fokuserad på det 

improvisatoriska, spontana och informella hos emergenta grupper (Kvarnlöf 2016: 232). 

Kvarnlöfs resonemang stöds av Majchrazk, Jarvenpaa och Hollingshead (2007: 150) som 

menar att emergenta grupper i forskning generellt anses vara ett kollektiv av individer, 
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som använder icke-etablerade resurser och aktiviteter, i situationer som normalt inte 

förekommer samt att aktiviteterna utförs i sedan tidigare ej etablerade organisationer. 

Kvarnlöf menar, med avstamp i Meads begrepp emergent, att den krisinriktade 

forskningen har för lite fokus på de villkor och faktorer som påverkar mänsklig 

interaktion och därmed även skapandet av kontakter och emergenta grupper.  

Integration mellan individer är inte helt slumpmässig, utan är till viss del enligt 

Mead förutbestämt av faktorer som exempelvis identitet, sociala positioner och kön 

(Kvarnlöf 2016: 236). Det betyder att de emergenta grupperna inte bara uppstår ur 

tomma intet, utan att det finns strukturella förutbestämda faktorer som påverkar 

skapandet av grupperna. Det leder till att den renaste formen av emergens är omöjlig 

att uppnå – ingen gruppering kan någonsin bli helt spontant skapad och organiserad. 

Kvarnlöfs avhandling (2015) visar också att det i emergenta grupper förekommer såväl 

ledarskap och dominans som organisering. Det består alltså av något mer än endast 

spontanitet, vilket stödjer hennes teoretiska resonemang. För denna studie är Kvarnlöfs 

(2015; 2016) definition av emergenta grupper mer relevant än den definition av 

emergenta grupper som presenteras av exempelvis Quarantelli och Stalling (1985).  

 

4.1.1 Studiens definition av typ III och typ IV organisationer 

Studien kommer att ha sin utgångspunkt i Dynes (1970) och DRC (Whittaker et.al 2015) 

typologi, men kommer att relatera till begreppen enligt nedan:  

För typ III-organisationerna, vilka kommer benämnas utsträckta organisationer, 

används den definition som är vanligast förekommande och syftar till organisationer 

som inte är frivilligorganisationer, och i vanliga fall inte är aktiva i samhällets 

krishantering men som i kris hjälper till med etablerade resurser. Ett exempel är 

skogsföretag och lantbrukare som bistår med maskiner för att röja brandgator eller 

restauranger som lagar mat till brandmän och poliser.  

För typ IV, emergenta grupper, läggs inget fokus på att grupperna behöver vara 

spontant sammansatta och utföra helt nya uppgifter, vilket är den ”renaste” formen av 

emergenta grupper. Utan att det istället är grupper som uppstår i en kris, där tidigare 

tydligt eller mindre tydligt etablerade kontakter med andra används för att bilda 

grupper som på olika sätt kan stödja krishanteringen. Grupperna har även, som 
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Kvarnlöf (2016: 76) menar, inslag av ledarskap, dominans och organisering. 

Kontakterna kan ha sitt ursprung i lokalsamhället eller genom yrkesgemenskap, men 

där lokalsamhället även är en avgörande faktor till att gruppernas bildas.  

Figuren nedan visar hur de olika begreppen relaterar till varandra. Som tidigare 

nämnts vilar en stor del av samhällets krishantering på det offentliga, med det är även 

beroende av olika typer av frivilliga och privata aktörer. Nedan görs uppdelningen av 

de fyra typerna mellan de mer ”etablerade krishanterarna”, så som brandkår och 

kontrakterade frivilliga och de som kan anses vara ”nya krishanterare”, vilka är 

studiens primära fokus. Utsträckta organisationer och emergenta grupper används för 

att separera de två undersökta grupperna åt.  

 
 

Figur 2 Studiens teoretiska ramverk för definition av frivilliga 

 

För att sammanfatta teorin ovan så är den största övergripande skillnaden mellan dessa 

två grupper att de emergenta grupperna inte har någon tidigare etablerad organisation, 

vilket de utsträckta organisationerna har. Båda är däremot frivilliga på det sätt att de 

inte har som primär uppgift att hjälpa till vid kriser och att de sedan tidigare inte har 

officiellt etablerade kontaktpunkter med den officiella räddningsinsatsen. Att grupper 

som FRG eller civilförsvaret inte är inkluderade i denna studie beror på att dessa 

grupper sedan tidigare har etablerade relationer samt är kontrakterade med kommun 

eller annan statlig organisation. Det gör att arbetet inte sker utifrån den definition som 

presenterades i avsnitt 3.2, nämligen utan krav på någon form av ersättning. De är inte 

heller intressanta att undersöka utifrån studiens syfte då kontaktvägar och 

kontaktpunkter med den officiella räddningsinsatsen redan finns. Det betyder därmed 
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att benämningen ”frivilliga” hädanefter endast avser de frivilliga som var verksamma 

inom typ III och typ IV organisationer.  

 

4.2 Nätverksteori  

I vår vardag har vi nästan dagligen kontakt med andra människor av olika slag, i olika 

kontexter. Vi har informationsutbyten med våra kollegor och diskuterar kanske 

samhällsfrågor vid middagsbordet med våra familj och vänner. Alla typer av 

interaktioner kan dock inte klassas som nätverk. Nätverk är en uppbyggnad av noder 

och länkar, noderna kan vara aktörer eller grupper beroende på vilket perspektiv 

forskaren har. När utbyten av olika slag sker, exempelvis information, måste det finnas 

en relation mellan aktörerna. Vi byter vanligen inte bara information med vem som 

helst helt slumpmässigt. De aktörer som har någon form av relation till varandra är 

ihopkopplade med länkar och det är noderna tillsammans med länkarna som utgör 

nätverket (Borell och Johansson 1996: 14). Burt (1995: 9) menar att relationen ägs 

tillsammans av de som ingår i nätverk. Vissa (Ahrne 1994: 77) menar däremot att 

relationen behöver ett erkännande från alla parter för att nätverket ska etableras. Det 

betyder att det inte räcker med att individ A vet vem individ B är, individ B måste även 

vara bekant/känna individ A för att nätverket ska fungera och existera. Borell och 

Johansson (1996: 16) beskriver istället att nätverken visst kan vara enkelriktade, det vill 

säga att person A känner person B men att relationen inte är bekräftad. Vilket leder till 

att aktörer kan befinna sig i nätverk utan att veta om det. Det betyder att det kan skapas 

olika maktpositioner i nätverk där exempelvis person A kan förmedla kontakt mellan 

person B och C. Borell och Johansson menar att nätverk, enkelt visat, kan se ut på tre 

olika sätt:  

 
Figur 3 Olika typer av nätverksuppbyggnad 

(Källa: Borell och Johansson 1996: 17)  
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Figurer av nätverk kan ritas på olika sätt (Borell och Johansson 1996: 17) antingen som 

i första figuren ovan där riktningarna inte ritas ut eller som sista fallet i figuren ovan, 

där riktningen på relationen ritas ut. I den första figuren känner samtliga aktörer 

varandra, det betyder att relationerna är jämlika, vill person B ha kontakt med person 

C kan denne direkt vända sig till person C utan att gå via någon annan aktör i nätverket.  

I den andra figuren är det person A som har en maktroll i förmedlandet av kontakt 

mellan person B och C, i denna typ av relation är det alltså inte möjligt för person B att 

direkt kontakta person C då de inte är sammankopplade med en länk. Däremot kan 

person B gå via person A för att komma i kontakt med person C. Det betyder att person 

A blir en så kallad ”broker” eller förmedlare av kontakten. Förmedlingen kan ske på 

olika sätt dels i officiella arenor eller via personliga möten eller på mer informella sätt 

och som kan vara osynliga för andra (Morgan-Trimmer 2014), men är oavsett 

tillvägagångssätt av stor betydelse. Det betyder att det inte endast är individens egna 

nätverk som är viktigt utan även individens så kallade extensiva nätverk.  

Den sista figuren visar hur relationerna ser ut mellan nätverkets olika aktörer, i 

figuren finns två enkelriktade länkar (mellan person B-A och person A-C) medan 

person B och C har en ömsesidig länkade till varandra. I analyser går det därmed att 

utveckla analysen genom att visa på att nätverken kan vara riktade åt olika håll. I denna 

studie är detta intressant då det utifrån studiens syfte är intressant att veta vem som 

initierade skapandet av kontaktpunkter.  

Precis som att nätverken ser olika ut så kan de även uppfylla olika typer av 

funktioner. Nätverk kan ge möjligheter till olika utbyten och skapa sammanhållning 

(Hasselblad et.al 2002: 18). När individer har starka nätverk kan detta leda till en känsla 

av sammanhållning, individerna i nätverket känner varandra väl och nätverket i sig 

stärker därför sammanhållningen i gruppen. På motsatt sätt kan frånvaron av nätverk 

leda till utestängning eller exkludering, att inte känna rätt aktörer kan vara försvårande 

omständigheter om individen exempelvis vill bli inkluderad i krishanteringsarbete. 

Nätverk kan också leda till utbyten. När utbyten sker har individen olika attribut att 

förhandla med: finansiellt kapital, exempelvis pengar eller tillgångar; human kapital, 

till exempel charm, intelligents och kunskap; samt socialt kapital (Burt 1995: 8). Det 

sociala kapitalet består av relationer till andra individer, det kan röra sig om vänner, 
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kollegor, tidigare kollegor eller mer generella kontakter. Utbyten med socialt kapital 

kan exempelvis bestå av information och då främst exklusiv information. Exklusiv 

information är den typ som inte kan spridas på annat sätt än via nätverk (Hasselblad 

et.al 2002: 20). Det kan handla om att ha rätt typ av kontakter för att bli aktuell till en 

viss tjänst, få telefonnummer eller kontaktinformation till en specifik person, eller som 

tidigare forskning visat, användas för att ordna möten (David 2010). Utbytet kan 

därmed ske utifrån tre olika typer av kapital: finansiellt; human eller socialt.  

Då nätverken är beroende av flera aktörer är ingen ensam ägare till det, det 

resulterar i att om en aktör missbrukat relationen så kommer relationen mellan två, eller 

flera, aktörer i nätverket att försämras. I den mest extrema form kan nätverket och 

relationen sluta existera (Burt 1995: 9). Eftersom nätverken är beroende av relationen 

aktörerna mellan, har även tillit en betydande funktion för nätverken. Många utbyten 

som sker via nätverk är svåra att prissätta och svåra eller omöjliga att återgälda direkt, 

aktörerna måste därmed i vissa fall lita på att utbytet ”återbetalas” (Hasselblad et.al 

2002: 19ff). Nätverken har inga formellt nedskrivna regler för hur olika beslut ska fattas 

eller återbetalning ska ske, vilket är en tydlig skillnad från organisationer där beslut 

ofta fattas på ett visst sätt (Ahrne 2006:78). Däremot menar Hasselblad et.al (2002) att 

det finns informella koder för hur aktörerna i nätverket ska förhålla sig till varandra, en 

av koderna är reciprocitetsnormen. Normen är ett sätt att upprätthålla social ordning 

(Gouldner 1960: 172) och uppmanar individer att återgälda tjänster eller andra ting 

(Ibid: 174). Exempelvis är det reciprocitetsnormen som gör att vi, om vi tidigare fått 

hjälp av en person, känner oss skyldiga att ”betala tillbaka” tjänsten när det behövs eller 

när vi har möjlighet. Ibland kan det vara enkelt att veta vad vi förväntas ”betala tillbaka” 

det kanske rör sig om en bukett blommor om vi blir bjudna på middag eller ställa upp 

för någon som brukar ställa upp för en själv. I nätverk kan det dock ibland vara svårt 

för aktörerna att veta exakt vad vissa utbyten är värda och hur de ska återbetalas, 

däremot så skapas det i nätverk alltid fördelar för de som är i nätverket (Burt 1995: 11) 

i relation till dem som står utanför.  

Borell och Johansson (1996: 26ff) menar att det verktyget ”nätverksanalys” är tomt 

på innehåll och att det är upp till forskaren själv att bestämma vad som ska ingå, vad 

som ska inkluderas och hur nätverket ska definieras. I studien är nätverksteori 
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definierad enligt ovan, och kommer användas som ett analytiskt verktyg för att 

identifiera hur kontaktpunkterna skapades. För att någon ska klassas som en 

kontaktpunkt måste dock en rad premisser uppfyllas: 

i. Den ena noden måste bestå av minst en frivillig 

ii. Den andra noden måste bestå av minst en representant från den officiella 

räddningsinsatsen 

iii. Det behöver inte vara formellt beslutat hur kontaktpunkten ska etableras 

iv. Kontaktpunkten måste leda till ett utbyte.  

 

Det betyder att länken mellan noderna är det som utgör kontaktpunkten. Däremot 

måste länken finnas mellan minst två noder där det finns minst en representant från de 

frivilliga samt officiell räddningsinsats. Kontaktpunkterna kan därmed inte skapas 

mellan vilka typer av individer som helst, däremot så kan de uppstå spontant och 

behöver inte skapas som ett resultat av ett formellt fattat beslut. Men de måste leda till 

någon form av utbyte, vilket exkluderar alla typer av spontana möten där frivilliga och 

individer som deltog i den officiella insatsen endast träffats eller stött på varandra utan 

utbyte. Kontaktpunkterna är därmed inte lokaliserade i rummet, utan är snare 

relationen mellan två eller flera noder.  

Hasselblad et.al (2002:16) menar att nätverk går att applicera på olika situationer, 

bland annat för att redogöra för hur olika relationer ser ut och skapas. Begreppet och 

teorin gör sig bäst vid användning av ömsesidiga och frivilliga relationer mellan 

jämlika. Däremot noterar författarna att denna typ av nätverk är en idealtyp och att det 

ofta inte går att uppnå eller studera i ”verkligheten” (Ibid: 15). Det är även viktigt att 

poängtera att det finns en skillnad mellan nätverk och organisation, en 

grannsamverkan kan vara en organisation – det finns tydliga rutiner och sätt att fatta 

beslut. Men alla grannar i bostadsområdet behöver inte vara ett nätverk (Ahrne 2006:77).  

En nackdel med nätverk är att individer tenderar att ingå i nätverk med individer 

som är relativt lika dem. Individer med hög utbildning har nätverk med andra 

högutbildade, unga människor har nätverk med andra i samma ålder. Anledningen till 

det är att vi spenderar tid på liknande arenor som våra lika, vi träffar, chattar och 

integrerar tillsammans och på så sätt skapas nätverk (Burt 1995: 12). Det gör att de 
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nätverk vi har säger något om oss själva, det blir på ett sätt ett konfirmerande av den 

egna individen (Ibid: 13), men det leder även till att nätverk kan bli homogena och 

skapa utestängning istället för sammanhållning. Det gäller även för individerna att inte 

endast utnyttja de nära och starka nätverken, det vill säga med individer som man 

träffar dagligen eller ofta, att endast göra det kan leda till ett begränsat antal 

upplysningar. Då dessa individer antagligen besitter ungefär samma information som 

du själva. Så för att få tillgång till ny och exklusiv information kan det därför vara 

nödvändigt att använda de mer avlägsna nätverken (Borell och Johansson 1996: 23). 

Avslutningsvis har många studier fokuserat på kvantitativa analyser av nätverk 

(Burt 1995). Denna studie kommer, som tidigare nämnts utgå från ett kvalitativt fokus 

på hur nätverken skapar möjlighet till kontaktpunkter. Det betyder att teorin kommer 

användas ur ett aktörsperspektiv där aktörernas kontaktpunkter står i fokus, det vill 

säga hur frivilliga på olika sätt skapade kontaktpunkter med den officiella 

räddningsinsatsen.  
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5 Metod  

 

 

5.1 Kvalitativ metod som forskningsansats 

Det kan vara svårt att identifiera exakt vad som avses med kvalitativ forskning (Ahrne 

och Svensson 2015: 10; Denzin och Lincoln 2013: 5). Denzin och Lincoln (2013: 11) menar 

att den kvalitativa forskningen kan användas i flera olika discipliner och mycket väl 

kan inkludera kvantitativa inslag som tabeller, statistik och diagram. Ofta används 

olika tillvägagångssätt, så som intervjuer, observationer eller textanalyser för att skapa 

kvalitativ empiri (Ahrne och Svensson 2015: 9; Lincoln, Lynhamn och Guba 2013: 204). 

Men oavsett tillvägagångsätt och innehåll i resultatredovisning är målet med den 

kvalitativa forskningen att skapa en förståelse (Lincoln, Lynhamn och Guba 2013: 203) 

för ett visst fenomen. Valet av kvalitativ metod som tillvägagångsätt grundas ur 

studiens syfte att skapa större kunskap kring vilka kontaktpunkter frivilliga hade med 

den officiella räddningsinsatsen under branden i Västmanland 2014, där empirin 

bygger på de frivilligas egna upplevelser av situationen. Det handlar om, som Starrin 

skriver (1994: 23), att studera situationens olika företeelser och egenskaper när det gäller 

variation, struktur eller process. Som ett resultat av denna positionering har studien en 

socialkonstruktivistisk syn på empirin. Studiens resultat baseras på 

intervjupersonernas subjektiva uppfattning, där verkligenheten skapas i en social 

kontext, vilket leder till att det finns flera olika sanningar (Sismondo 2010: 59). 

 

5.2 Urval, insamling och tillvägagångssätt  

Empirin bygger på 9 stycken intervjuer, 11 respondenter, med frivilliga av olika typer 

vid branden i Västmanland, genomförda under 2016. Att komma i kontakt med 

frivilliga utan tillhörighet i krisrelaterade organisationer är svårt då de inte kan nås via 

olika organisationer, så som exempelvis frivilliga vid Röda Korset. Inom ramen för 
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forskningsprojektet Voluntary organizations in disaster (VOID)7, som denna studie 

ingår i, har deltagare i den officiella räddningsinsatsen och organiserade frivilliga 

intervjuats. Vid slutet av respektive intervju har respondenten tillfrågas om andra 

personer som kan vara intressanta att intervjua utifrån VOID:s övergripande syfte och 

på så sätt har frivilliga utan organisationstillhörighet till krisrelaterade organisationer8 

identifierats. Det betyder att studien bygger på ett så kallat snöbollsurval (se exempelvis 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2011:43), där respondenternas personliga kontakter och 

kännedom om andra leder fram till nya respondenter. De respondenter som ansågs 

intressanta att intervjua för det övergripande forskningsprojektet har sedan kontaktats 

via telefon och e-post för information om projektet och förfrågan om eventuellt intresse 

av att delta i studien. Denna studie bygger på ett urval av VOID:s respondenter.  

Intervjuerna har haft ett semistrukturerat upplägg (se bilaga 2) där respondenterna 

talat kring olika teman, snarare än att specifika frågor har behandlats. Respondenterna 

har därmed relativt fritt fått berätta hur de fick kännedom om branden, vad de gjorde 

för hjälpinsatser samt om och hur det uppstod samarbeten av olika slag. Två av 

intervjuerna har genomförts som gruppintervjuer, i båda fallen är respondenterna gifta 

par. I resultat- och analysdelen presenteras gruppintervjuernas resultat med 

exempelvis ”G1.2” där ”G” står för gruppintervju, ”1” för intervjutillfälle ett och ”2” för 

respondent nummer två i gruppen. De enskilda intervjuerna presenteras enligt samma 

princip exempelvis ”I3” det vill säga individuell intervju nummer tre.   

 

Tabell 2 Urval och kodning av studiens intervjuer 
 

Respondent identifiering i resultat 

och analysdel 

Typ av tillhörighet Kategorisering av  

I1 Egenföretagare Typ III - utsträckt 

I2 Organisationsbunden Typ III - utsträckt 

I3 Frivillig Typ IV - emergent 

I4 Frivillig Typ IV - emergent 

I5 Frivillig Typ IV - emergent 

I6 Egenföretagare Typ III - utsträckt 

 

7 För information om projektet se bilaga 3 

8 Här avses tidigare nämnda organisationer såsom FRG, civilförsvaret och Röda korset.  
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I7 Lantbrukare Typ III - utsträckt 

G1.1 

G1.2 

Egenföretagare Typ III - utsträckt 

G2.1 

G2.2  

Lantbrukare Typ III - utsträckt 

 

Intervjuerna genomfördes, utifrån respondenternas önskemål, på intervjupersonens 

arbetsplats eller i dennes hem och varade i cirka två timmar, där en och en halv timme 

bestod av själva intervjun. Vid samtliga intervjutillfällen har två deltagare från 

forskningsprojektet VOID deltagit. Samtliga intervjuer har spelats in för att sedan 

transkriberas av någon av projektets medlemmar, vid sex av dessa tillfällen har jag 

deltagit som projektmedlem vid intervjutillfällena samt genomfört transkribering.   

 

5.3 Etik 

Vid kvalitativa studier har forskaren en viktig roll då denne är delaktig i såväl 

insamling som skapandet av empiri, men även att genomföra analysen. För att 

garantera konfidentialitet till deltagarna samt uppnå en hög legitimitet har studiens 

etiska överväganden utgått från fyra punkter som tas upp av både Christians (2013: 

134ff) och Kvale och Brinkman (2014: 105ff); informerat samtycke, det vill säga att 

respondenterna frivilligt ställer upp på medverkan i studien (Ibid.); konfidentialitet 

vilket syftar till att bevara respondenternas integritet och hantera materialet varsamt 

samt inte presentera några citat eller kännetecken som gör att det kan kopplas till dem 

(Ibid.); konsekvenser för respondenten ska minskas och slutligen forskarens roll9. De etiska 

riktlinjerna i genomförandet för studien är desamma som för det övergripande 

forskningsprojektet VOID.  

Respondenterna kontaktades initialt via telefon där de informerades om 

forskningsprojektets syfte och förfrågan om intresse att delta. Efter den etablerade 

kontakten informerades respondenterna skriftligen, via e-post om studiens syfte, 

konfidentialitet och att de när som helst, vid eventuell medverkan, har möjlighet att 

 

9 Denzin och Lincoln (2013: 136) benämner detta som noggrannhet (accuracy) men infattar likande punkter som 

Kvale och Brinkmann (2014: 105ff) tar upp.  



32 
 

avbryta (se bilaga 3). Efter kontakten bokades en intervjutid med de som ville delta i 

studien10. Vid intervjutillfället fick respondenterna återigen läsa igenom blanketten om 

samtycke och konfidentialitet samt skriva under att de godkände medverkande i 

studien. Respondenterna har även fått kontaktuppgifter till projektansvarig om 

ytterligare frågor skulle uppstå eller om de önskar att avbryta sin medverkan. Trots att 

studien inte kan bedömas medföra några personliga konsekvenser för respondenten, 

även om vissa upplevde det jobbigt att återberätta vissa delar av händelsen, har 

samtliga svar avkodats i studien för att det inte ska vara möjligt att identifiera enskilda 

individer. Vidare förändras samhällets uppfattning om vad som är en accepterad åsikt 

och inte över tid, det betyder att det som respondenterna idag inte anser vara känsligt 

kan komma att bli det. Kvale och Brinkmann menar (2014: 111) att detta är kopplat till 

den egna integriteten och om kravet uppfylls skapas en högre validitet för studien som 

helhet. Sammanfattningsvis har de etiska riktlinjerna följts noga i studien för att inte 

skapa någon skada för de respondenter som deltagit. 

5.4 Analysmetod 

Inledningsvis transkriberades intervjuerna för att kunna analyseras. Målet med 

analysen var, utifrån studiens syfte, att kartlägga och analysera vilka olika 

kontaktpunkter som fanns mellan frivilliga och den officiella insatsen samt vad dessa 

hade för betydelse. Tillvägagångssätt kan liknas vid det som Kvale och Brinkman 

(2014:245ff) kallar för meningskoncentrering, där de olika kategoriseringar som har 

identifierats ligger till grund för analys och jämförelse mellan olika typer av frivilliga i 

studien. Meningskoncentrering innebär att längre stycken sammanställs till korta och 

meningsbärande citat (Ibid: 246). Normalt görs detta i en rad steg, jag har valt att 

modifiera dessa för att vara kompatibla med min studie. Först har transkriberingarna 

lästs igenom ett antal gånger för att skapa en övergripande bild av innehållet. I ett andra 

steg analyserades respektive intervju separat med penna och papper för att skapa en 

tydlig bild av respondentens olika kontaktpunkter. I tredje steg identifierades olika 

teman vilket låg till grund för analysen. Ett fjärde steg bestod av att utifrån 

nätverksteorin och organisationsteorin analysera de olika teman som identifierats i det 

 

10 Samtliga respondenter som var aktuella att intervjua och kontaktades tackade ja till deltagande.  
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tredje steget. Slutligen sammanfogades de olika typerna och deras likheter samt 

skillnader för att skapa en övergripande bild av kontaktpunkter och dess betydelse.  

5.5 Studiens tillförlitlighet  

Att uppnå hög validitet och reliabilitet handlar om att mäta det man avser att mäta 

respektive hur väl studien kan upprepas (Bryman 2011: 352). Bryman (2001: 351) anser 

att man bör fundera på hur mycket fokus som kan läggas på mätning när det handlar 

om kvalitativ forskning. Det finns inom samhällsvetenskap olika skolor för hur 

begreppen validitet och reliabilitet bör tolkas inom kvalitativ forskning (Kvale och 

Brinkmann 2014: 291ff). Vissa (se diskussion i exempelvis Bryman 2011 kapitel 15) 

menar att begreppen är allt för kopplade till den positivistiska vetenskapssynen och bör 

bytas ut (Bryman 2011: 354ff). Eftersom det kan diskuteras om begreppen validitet och 

reliabilitet ens är möjliga eller önskvärda inom kvalitativ forskning kommer studien 

istället att relaterat till begreppen tillförlitlighet och äkthet (Bryman 2011: 354ff).  

Tillförlitligheten som övergripande kategori betyder att man ställer sig frågande till 

om det finns en objektiv verklighet och istället förstår och agerar i sin forskning utefter 

att studien endast visar en bild och syn på verkligheten. Delen tillförlitlighet kan delas 

in i fyra underkategorier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka 

och konfirmera (Ibid: 354). Pålitlighet är något som sällan används då det är en 

tidskrävande uppgift som kräver minst en extern granskare (Ibid: 355). Hög 

trovärdighet uppnås när författaren är tydlig med att resultatet endast är en syn på 

situationen och verkligheten, samt hur väl denna syn anses vara kompatibel med andra 

individers synsätt (Ibid: 354). Detta kan uppnås på två sätt, dels att studien utförs i 

enlighet med de olika delar en studie innehåller samt att resultatet har rapporterats till 

de personer som har deltagit för att skapa den sociala verkligheten som presenteras 

(Ibid: 355). Fokus ligger på det som kallas överförbarhet, där målet är att skapa ett djup 

i empirin med hjälp av de intervjupersoner som ingår i studien. Att skapa en 

djupbeskrivning ger läsaren en möjlighet att bedöma om studiens slutsatser är korrekta 

samt om de är applicerbara på andra kontexter (Bryman 2011: 355). Sist är det viktigt 

att författaren är noga med att studieresultatet inte är en objektiv sanning av 

verkligheten och poängtera att personliga värderingar och teoretiska inriktningar inte 

påverkat slutresultatet (Ibid).  
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Att garantera äkthet i studien är till stor del kopplat till punkten trovärdighet och 

syftar till att ge medverkande i studien en möjlighet att komma till insikt, få en större 

förståelse för andra och förändra sina livssituationer (Ibid: 357). Eftersom materialet 

inte har återförmedlas till medverkande respondenter kan inte dessa punkter uppnås. 

Däremot går det att uppfylla kravet rättvis bild, där studien på ett rättvist sätt ska 

avspegla de åsikter och uppfattningar som finns i gruppen (Ibid) – det vill säga 

respondenternas syn på verkligheten, vilket går att koppla ihop med studiens 

socialkonstruktivistiska syn. Mitt mål är att detta uppnås via den mättnad som empirin 

uppnådde efter 9 intervjuer (se punkt 5.2) samt via de empiriska beskrivningarna i 

studiens resultatdel.  

5.6 Metodvalsdiskussion  

Att använda kvalitativ metod har gett mig flera olika fördelar, för det första hade det 

varit svårt att få fram de breda beskrivningar som studien bygger på med andra 

metoder. Kvalitativ metod har sällan slumpmässiga val av fall eller intervjupersoner, 

utan urvalen fyller en viktig funktion (Eisenhardt och Graebner 2007: 27 i Moynihan 

2009:899). I denna studie var det viktigt att de personer som deltog i studien på något 

sätt frivilligt hade medverkat vid räddningsinsatsen vid branden i Västmanland 2014. 

Det var även viktigt att respondenterna på olika sätt kompletterade varandra och inte 

endast bidragit med samma uppgifter på samma plats. På så sätt var det möjlighet att 

skapa ett djup i materialet, vilket anses som värdefullt inom kvalitativ metod (Denzin 

och Lincoln 2013: 18). Tidigare forskning visar även att statistiska analyser inte alltid är 

effektivt för att studera hur olika nätverk och kontaktpunkter utvecklas (Guo och 

Kapucu 2015: 204).  

Även om det var många frivilliga som aktivt hjälpte till under branden i 

Västmanland, var det få som var i den positionen att de hade kontaktpunkter med den 

officiella insatsen eller utförde sådana sysslor att kontaktpunkter hade kunnat 

förekomma. Snöbollsurvalet har gett möjlighet att hitta de personer som haft en 

ledande funktion eller varit väl insatta i hela förloppet. Däremot finns det alltid en risk 

att någon nyckelperson har missats. Att studiens empiri bygger på 9 intervjuer baseras 

på att empirin efter den sista inbokade och genomförda intervjun uppvisade en 
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mättnad, vilket uppstår när liknande berättelser av händelsen framkommer och det 

redan finns empiri nog att svara på studiens frågeställningar (Bryman 2011: 394).  

En fördel är även att kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer gett 

möjlighet till följdfrågor där respondenterna har kunnat förtydliga sina svar och 

beskriva varför kontakt togs Det har varit nödvändigt att respondenterna själva på ett 

mer fritt sätt har fått berätta om sina upplevelser och tankar, att begränsa studien till en 

mer strikt intervjuguide hade inte varit önskvärt utifrån studiens syfte.  

Slutligen ska studiens resultat inte i för hög grad generaliseras till andra typer av 

kontexter, även om studien sätts i relation till tidigare forskningsresultat för att uppnå 

generaliserbarhet. Studien bör snarare ses som ett bidrag till förståelsen för hur 

kontaktpunkterna mellan frivilliga och officiell räddningsinsats kan se ut vid en 

samhällskris i Sverige.  

  



36 
 

6 Resultat och analys 

 

 

Som flera rapporter har konstaterat (Asp et.al 2015; Asp 2015; MSB 2015; Sandberg 

2015a; Sandberg 2015b) hjälpte olika typer av frivilliga till med en rad uppgifter vid 

krishanteringen av branden i Värmland 2014. De frivilliga som medverkat i denna 

studie utförde också många olika typer av uppgifter exempelvis att frakta bort sopor 

vid staben i Ramnäs, laga mat, dra slangar i skogen till brandkåren samt att de hjälpte 

till vid evakuering. Uppgifterna kan delas upp i fyra kategorier efter dess karaktär och 

kopplas till stöttande eller operativa uppgifter. De stöttande uppgifterna är kopplade till 

mat och logistik av olika typer samt organisering av olika typer av frivilligcenter. 

Uppgifter av mer operativ karaktär var de uppgifter som genomfördes för att hjälpa 

brandkåren och räddningstjänsten med operativt släckningsarbete och evakuering av 

boskap.  

Vid kartläggningen av hur de frivilligas arbete organiserades är det främst två olika 

center som blir framträdande, det i Gärdsbo samt Västerfärnebo. Dessa platser uppstod 

ad-hoc i krisen även om det fanns en strategisk anledning att just dessa platser valdes. 

I båda fallen hade respondenterna tydliga kopplingar till de valda platserna, i det ena 

fallet var det respondentens gård som användes för centret. Den andra platsen valdes 

då respondenten hade vetskap om att lokalen stod tom samt att lokalen var bra placerad 

i förhållande till brandområdet. Utöver detta förekom det mer sporadiska platser runt 

om branden där frivilliga hjälpte till. De frivilliga menar att de fyllde en viktig roll vid 

branden i Västmanland.  

Nej, det hade inte fungerat utan frivilliga... (I1)  

En av respondenterna menar att han vid ett tillfälle noterade att det var mer än 120 

aktiva frivilliga på den platsen där han befann sig och att alla dessa fyllde viktiga roller 

för att arbetet skulle fungera just där. Att frivilliga ofta fyller viktiga funktioner kan 

även bekräftas av tidigare forskning (Barsky et.al 2007: 496). 
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6.1 Kontaktpunkter mellan frivilliga och den officiella insatsen  

Respondenterna som deltagit i denna studie har på olika sätt haft kontakt med den 

officiella insatsen under sitt arbete med branden under sommaren 2014. Överlag fanns 

det många olika typer av kontaktpunkter mellan frivilliga och den officiella insatsen. 

Med kontaktpunkter avses inte när individer från det officiella endast har träffat eller 

stött på frivilliga, utan de gånger det uppstått interaktion i syfte att byta materiel, 

information eller skapa samarbeten, vilket är vanligt i olika typer av nätverk 

(Hasselblad et.al 2002). Vanligast förekommande var att kontakt fanns med olika delar 

av brandkåren, här inkluderas deltidsbrandkårerna, brandkår från de respektive 

kommunerna samt brandmästare. Dessa frågor rörde ofta materiel eller utbyte av 

information. Flera av respondenterna hade även kontaktpunkter, samarbete och utbyte 

med militären och Frivilliga resursgruppen (FRG)11, Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB), Västmanlands länsstyrelse, Sala kommun, polis, 

räddningsledningen, Röda Korset, hemvärnet och civilförsvaret samt Sala kommuns 

POSOM-grupp12.  

Kontaktpunkterna kan separeras åt utifrån om de frivilliga aktivt sökt 

kontaktpunkter eller om de istället blev uppsökta av den officiella insatsen. 

Kontaktpunkterna skapades då någon, antingen de frivilliga eller den officiella insatsen 

aktivt sökte kontakt, men kontaktpunkterna kunde även uppstå mer spontant för att de 

frivilliga och representanter för den officiella insatsen råkade befinna sig på samma 

ställe. Hädanefter görs en åtskillnad mellan kontaktpunkter som skapas eller uppstår, 

där kontakter som uppstår är mer spontana i sin karaktär.  

Kontaktpunkterna uppfyllde även olika syften för respondenterna, kontaktpunkter 

som fanns mellan frivilliga och kommun, länsstyrelse och MSB rörde ofta olika 

sakfrågor där de frivilliga ville ha information om vilka regler som gällde. Många av de 

kontaktpunkter som fanns med Salakommun gällde främst ersättning och 

 

11 Dessa är i denna studie kategoriserad som en del av den officiella insatsen, se del 4.1.1 för en längre diskussion.  

 
12 POSOM står för ”psykiskt och social omhändertagande”. POSOM-grupperna fungerar olika beroende på hur 

respektive kommun har organiserat grupperna men består i allmänhet av representanter från: socialtjänsten, 

sjukvården, polisen, skolan, frivilligorganisationer samt kyrkan 
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tillhandahållande av bensin och diesel till traktorer. Kontaktpunkterna med 

brandkåren, polis och militär relaterade istället till frågor om legitimitet och för att få 

till olika operativa utbyten. I många fall uppstod samarbeten mellan de frivilliga och 

brandkårens ledning.  

Det var väldigt många gånger vid skiftbyten då den nya ledningen gick 

på som de kom förbi oss och tittade […] de frågade ofta vad vi gjorde, 

vad vi tyckte och var vi hade varit. Framför allt med vissa av dem hade 

vi väldigt bra samarbete (I6)  

På platserna runt brandområdet fanns också många kontaktpunkter med de 

organiserade frivilligorganisationerna så om FRG, civilförsvaret, POSOM samt Röda 

korset. Respondenterna som hade kontaktpunkter med FRG-grupperna var främst de 

som rörde sig vid Västerfärnebo eller vid staben i Ramnäs. I Ramnäs skapades täta band 

mellan de frivilliga och FRG-grupperna, till en sådan grad att flera av dem ombads att 

gå med i FRG.  

Kontaktpunkterna var viktiga för många av respondenterna då de gav dem tillgång 

till information och materiel. I ett fall hade räddningstjänsten ställt ut material för att 

sedan överlåta arbetet till frivilliga, även om räddningstjänsten kontrollerade arbetet 

med jämna mellanrum.  

Ja jag tror att arbetet skedde på eget initiativ […] de hade ju ställt 

dit pumparna först för att pumpa vatten, sen behövde de ju inte vara där 

för det var ju folk som var där hela tiden […] men sen var de ju hos oss 

lite då och då (I4) 

I ett annat fall dök material bara upp utan att respondenterna vet varför eller hur.  

Det kom på något vis, vem som pratade med vem det vet jag inte, men 

det ramlade ner en container full med brandslang (I6)  

Att containern med slangar ”bara dök upp” ledde inte till det uppstod en kontaktpunkt 

med den officiella insatsen just då, däremot i ett senare skede när det visade sig att 

många av brandslangarna i containern var gamla och därför sprack. Att materialet var 

i så dåligt skick ledde till att MSB, enligt respondenten, var där och granskade 

containern.  
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Totalt fanns flera olika typer av kontakter, till flera olika kontaktpunkter inom den 

officiella räddningsinsatsen. I tabellen 3 förtydligas kontakternas olika dimensioner.  

 

Tabell 3 Olika typer av kontaktpunkter och dess utbyte 

  

Karaktär Skapad – aktivt sökt kontaktpunkt 

Uppstått – ej aktivt sökt kontaktpunkt 

Nätverkets riktning Från – den frivillige har sökt kontaktpunkt 

Mot – den officiella insatsen har sökt kontaktpunkt 

Kontaktpunkter med officiell 

insats 

Politisk nivå (kommunal, regional, län) samt myndighet 

Polis, brandkår, militär 

Frivilliga insatsorganisationer 

Primärt syfte Information 

Legitimitet  

Materiel 

Operativa tjänster  

 

Det ska tilläggas att gränserna mellan de olika kontaktpunkterna, exempelvis om 

kontaktpunkten var en del av hemvärnet (Frivillig försvarsorganisation) eller militären 

har inte alltid vart helt tydligt för de frivilliga. En del har även haft dubbla uppdrag, 

exempelvis suttit med i kommunfullmäktige och samtidigt varit ordförande i andra 

organisationer. Det har gjort att det ibland varit oklart i ”vilken roll” vissa beslut har 

fattats, vilket i sin tur kan leda till en otydlighet i vilken nivå beslut tas. 

6.2  Det egna nätverkets betydelse för att skapa kontaktpunkter 

och dess uppgift 

I analysen av det empiriska materialet framkom skillnader i varför det skapades och 

uppstod kontaktpunkter med den officiella räddningsinsatsen, där den primära 

skillnaden är de uppgifter gruppen utför. Vissa av grupperna hade en stöttande 

funktion medan de andra hade ett mer operativt fokus. För att strukturera upp detta 

avsnitt har dessa två analyser separerats åt.   

 

De som stöttade operativa insatsen med materiel eller förnödenheter 

De individer som stöttade den operativa insatsen under branden i Västmanland 2014, 

oavsett om det var en utsträckt organisation eller grupper av emergenta slag, behövde 
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på något sätt skapa sig en ingång i den officiella räddningsinsatsen. Grupperna stöttade 

antingen staben i Ramnäs eller byggde upp det frivilligcenter som fanns i Västerfärnebo. 

De center som fanns i Gärdsbo räknas inte in här, då deras syfte inte var att utföra 

stöttande uppgifter till den operativa insatsen, utan snarare att aktivt bidra i 

släckningsarbetet. De fem respondenter som kan räknas in här har alla nyttjat sina egna 

nätverk, på olika sätt för att komma i kontakt med den officiella räddningsinsatsen.  

[…] jag ringde till brandmästaren, som jag känner och fick lite 

information (G.1.1) 

Efter detta fattades ett beslut om att respondenterna via deras företag skulle leverera 

mat till staben i Ramnäs. Det egna nätverket var i detta fall avgörande för att 

respondenterna skulle få tillgång till information om att de var önskvärt att de 

levererade mat. 

De var jättetacksamma [för att vi kom med varm mat], de hade ju inte 

fått något varmt mål mat […] de hade bara ätit bananer och kexchoklad 

(G1.1) 

I samband med detta uppstod även andra behov. Under sommaren och hela 

brandförloppet var det oerhört varmt i Västmanland och resten av Sverige, detta ledde 

till problem med att hantera färska varor, samt se till att mat som skulle delas ut till 

brandmän inte blev dålig i värmen. I detta fall var respondentens egna nätverk viktigt 

för att kontakta andra, utanför den officiella insatsen, som kunde bistå staben i Ramnäs. 

Vi känner en åkare som kunde ställa upp med en sådan stor trailer för 

mat som ska hållas kyld (G1.2) 

Även här spelade nätverket en avgörande roll, utan nätverket hade respondenten inte 

haft förmåga att lösa ett kritiskt moment, vilket hade kunnat leda till bristande 

legitimitet. Om grupper som agerar utanför den officiella insatsen inte kan uppfylla 

sina uppgifter förlorar de snabbt legitimitet (Voorhees 2008: 6). Att tidigare nätverk 

används är även ett tydligt karaktärsdrag hos utsträckta organisationer (Whittaker, 

McLennan och Handmer 2015). För respondenten som bistod med kylanläggningen var 

den primära kontakten inte med den officiella insatsen utan med den privata vännen. 

Men i båda fallen var det individerna egna nätverk som var det avgörande för att 
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kontakter skapades. Efter att kylvagnen lämnats vid Ramnäs skapades en kontaktpunkt 

mellan ägaren och ”den som bestämde”, i detta fall var det FRG Västmanlands 

frivilligledare som var ansvariga för matleveranserna.  

Jag körde upp lastbilen och ställde den vid Ramnäs och sa: ”här får du 

nyckel”. Han var lite osäker. ”Tänk på att den kostar två miljoner”, sa 

jag och skrattade lite. ”Jaha”, sa han, ”kan du eventuellt komma upp i 

morgon och köra den?” ”Ja, det kan jag”, svarade jag. Även om jag inte 

hade räknat med att vara där. Så jag kom upp på morgonen och 

parkerade den och då såg han väldigt osäker ut. ”Vill du att jag är kvar?” 

sa jag. ”Tack”, sa han. Så på den vägen var det. (I1)  

Det skedde därmed ett utbyte, det som var intressant för FRG Västmanland var 

respondentens humankapital, det vill säga dennes förmåga att köra den stora lastbilen. 

Den finansiella delen av utbytet, lastbilen, var redan säkrat. Samtalet med ”han som 

bestämde” skapade även en legitimitet åt respondenten att börja verka på platsen, vilket 

är en vanlig funktion av nätverk (Barsky et.al 2007: 501).  

I två fall hade respondenterna inga direkta kopplingar till den officiella insatsen, de 

kände ingen och hade inga bekanta som redan var inkluderade i insatsen, men de hade 

i bägge fallen kontakter på SOS-alarm.  

Det är så att jag har kompisar som jobbar på SOS. Så på vägen till jobbet 

så ringde jag henne och sa, ”vi funderar på att hjälpa till, har du några 

kontakter, vem ska jag ringa?” (I2)  

Jag kände att jag behövde komma i kontakt med någon […] så jag skrev 

på Facebook ”Hallå forna kollegor [SOS-alarm, egen notis], hjälp mig få 

kontakt med någon som är uppsatt på räddningstjänsten” så då fick jag 

kontakt till räddningschefen i Sala (I3)  

Enligt nätverksteorin så slutar inte individens nätverk vid de personer som denne 

direkt känner utan sträcker sig, som här, ett steg längre. Respondenterna kunde här 

använda sig av det extensiva nätverket och så kallade förmedlare (Morgan-Trimmer 

2014) för att försöka få kontaktpunkter med den officiella insatsen. Funktionen av 

nätverket blev i detta fall utbyte av exklusiv information, vilket är en vanlig funktion 

(Hasselblad et.al 2002: 20). För respondent I2 ledde kontakten med SOS inte till ett 
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telefonnummer till den officiella räddningsinsatsen utan till en annan frivillig. Då 

respondentens mål var att komma i kontakt med den officiella insatsen var 

respondenten I2´s förmedlare inte lika effektiv som respondents I3´s. Detta visar att 

olika förmedlare kan vara olika effektiva och användbara för att få tillgång till önska 

information. Respondenten betonar dock betydelsen av nätverk och värdesätter 

kontakten.  

Ja det behövs nog någon form av nätverk. Om jag inte hade ringt till 

tjejerna på SOS, hur hade vi haft ingången då? Hur hade vi löst det? Det 

hade säkert löst sig, men det var väldigt naturligt (I2) 

Den skillnaden som fanns i grupperna som stöttade insatsen är varför de ville ha 

kontakt med den officiella räddningsinsatsen. De aktörer som var aktiva vid staben i 

Ramnäs ville primärt veta om de var behövda, det vill säga om den officiella insatsen 

såg ett behov av de tjänster de hade att erbjuda. Centret vid Västerfärnebo hade redan 

identifierat att det fanns ett behov av att förse brandmän och frivilliga som arbetade 

med branden med mat och vatten, däremot önskade de ett klartecken från den officiella 

insatsen att de ”fick lov” att köra igång. 

Jag kände att jag behövde kontakt med någon som sa ”det är okej, ni får 

börja” […] så jag sms:ade räddningsledaren ”är det okej att vi sätter 

igång, de behöver ju något att äta” och då svarade han bara ”ja kör” eller 

något sånt, så då drog vi igång (I3) 

Syftet med att etablera kontaktpunkter med den officiella räddningsinsatsen går 

därmed att skilja på genom ett ”behövs vi?” eller ”får vi?” utifrån respondenterna, även 

om alla hade som uppgift att stötta den officiella insatsen. Den gemensamma nämnaren 

handlar om legitimiteten, respondenter ville inte utföra uppgifter som inte var behövda 

eller önskvärda hos den officiella insatsen samtidigt, som det enligt dem var bra om 

räddningsinsatsen hade vetskap om vad de gjorde.  

De som operativt agerade krishanterare 

De grupper och individer som istället agerade mer operativt hjälpte bland annat till att 

släcka branden, vattnade vägar för att hindra brandspridning, evakuerade djur och 

röjde brandgator, hade också kontaktpunkter med den officiella räddningsinsatsen. Det 

center som skapades vid Gärdsbo hade kontinuerliga kontaktpunkter med den 
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officiella insatsen, räddningstjänsten kom ofta förbi för att diskutera vad de gjorde och 

vad de frivilliga hade för åsikter. Skillnaden mot gruppen ovan, som hade mer 

stöttande uppgifter, är att de frivilliga själva i samma utsträckning inte uppsökte den 

officiella insatsen utan blev i större utsträckning uppsökta.  

Vi körde vårt egna race, och vi var väl lite för på ibland. Brandkåren hade 

väl fullt upp hela tiden och de såg väl att vi klarade oss ändå, så att de 

höll oss med material och sen tänkte de väl att vi klarar oss ändå (I6) 

Även om de frivilliga ibland sökte kontaktpunkter med den officiella 

räddningsinsatsen så var det primära syftet inte att få acceptans, utan snarare få utbyte 

av information, materiel eller få hjälpa till operativt med brandsläckning. När det gäller 

informationsutbyte var de tidigare etablerade nätverken av stor betydelse. I två fall 

hade respondenter bekanta som var anställda vid räddningstjänsten som försåg dem 

med direktinformation om det övergripande händelseförloppet. I ett annat fall fanns 

tidigare kontaktpunkter med länsveterinären, nätverket blev då direkt avgörande för 

möjligheten att skaffa information kring lagar och regler kring djurtransport, för att 

lagligt kunna genomföra en evakuering av hotade gårdar. Många frivilliga hade även 

kontakt med kommunen för att få hjälp med drivmedel till fordon som behövdes för att 

kunna delta operativt. Men trots att flera använde sina egna nätverk för att skapa 

kontaktpunkter med den officiella insatsen, var det vanligaste att kontaktpunkterna 

uppstod mer spontant och skapades för att respondenterna och kontaktpunkten råkade 

befinna sig på samma ställe. 

Jag stötte på brandkåren, som inte riktigt visste var de var. Så han bad 

mig köra honom upp till Virsbo, så jag gjorde det och visade det sig ju 

att han hade kört en tre mil omväg (G2.2) 

Räddningstjänsten hade ofta allt för ”ut-zoomade” och o-uppdaterade kartor, då nya 

skogsvägar ofta togs fram i skogen för att underlätta skogsarbetet blev den officiella 

insatsen ofta beroende av de frivilligas humankapital, det vill säga deras kunskap samt 

lokalkännedom om hur skogen och skogsvägar såg ut.  

Många av de frivilliga som bidrog med operativa insatser agerade mer eller mindre 

självständigt och var inte lika beroende av legitimitet ifrån den officiella insatsen för att 

agera. 
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Vi tog inte någon order utan vi körde och fick vi nått annat [att göra] ja 

men då bytte vi. Vi stod aldrig bara och funderade (G2.2) 

Respondenterna ger även uttryck för att räddningstjänsten ofta agerade långsamt och 

ibland fokuserade på fel saker, enligt dem. Även om de frivilliga inte lade någon tid på 

att invänta direktiv kan det leda till försvårade omständigheter när olika normativa 

synsätt inte stämmer överens (Gou och Kapucu 2015: 214). Den byråkratiska normen, 

att räddningsledaren ska fatta beslut som sedan ska följas, stämde inte överens med de 

frivilligas syn på insatsen, vilket kan ha lett till en legitimitetskris och vara en 

bidragande orsak till att räddningsledaren ansåg att situationen med frivilliga som 

deltog i det operativa arbetet tidvis var kaotiskt (Länsstyrelsen Västmanland u.å: 57).  

Analysen visar att nätverken inte har haft en avgörande betydelse för 

respondenternas möjlighet att skapa kontaktpunkter med den officiella insatsen, utan 

det har istället varit olika omständigheter, så som plats och tidpunkt, som har gjort att 

kontaktpunkterna har uppstått. De som agerat operativt har därför inte aktivt sökt 

kontaktpunkter i lika stor utsträckning som de frivilliga med stöttande uppgifterna. De 

som agerat operativt har inte heller haft legitimitet som syfte för att kontakta de aktörer 

som inkluderas i den officiella insatsen, utan istället har gjort det för att få tillgång till 

information och materiel.  

Även om det egna nätverket inte har påverkat respondenternas möjlighet att aktivt 

verka operativt så har det haft en avgörande betydelse för respondenterna när det 

kommer till deras möjlighet att bidra på ett bra sätt i den operativa insatsen. Flera av de 

respondenter som agerade operativt under branden är lantbrukare och deras breda 

kontaktnät och lokalkännedom gjorde det möjligt för dem att mobilisera sig fort och 

effektivt.  

Ja vi har ju ett väldigt kontaktnät med alla, om något går sönder får man 

alltid låna […] det är aldrig något problem. Vi är inte konkurrenter utan 

vi är som en stor familj (G2.1) 

Relationen mellan lantbrukarna på orten har skapats via tillit och tidigare erfarenheter, 

här menar respondenten att man alltid lånar ut saker till varandra. Hasselblad et.al 

(2002: 20) menar att vissa utbyten är svårt att återgälda direkt och att individer måste 

lita på att tjänsten ”återbetalas”. Resonemanget stärks ytterligare av följande citat:  
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Mår en bonde inte bra så vill man ju hjälpa den (G2.1)  

 Jo, men vi hjälps ju åt. För nästa gång så står du själv där (G2.2) 

Lokalsamhället präglas därmed av en tydlig reciprocitetsnorm, lantbrukarna ställer 

upp för varandra då det finns en norm att tjänsten, vid behov, kommer återgäldas. 

Lantbrukarnas breda kontaktnät gjorde det även möjligt att få tillgång till gödseltunnor 

för att sprida vatten, reservdelar till fordon samt bränsle. Nätverken gjorde även att 

frivilliga anslöt sig till bland annat Gärdsbo för att hjälpa till operativt.  

Han hade ringt sina kompisar, så de kom ända uppifrån Borlänge och 

från alla möjliga håll (I6)  

Men även om det förekom att frivilliga kom från längre avstånd för att hjälpa till så var 

det till största del boende i närområdet som var aktiva i släckningsarbetet.  

6.3 Skillnader i kontaktpunkter, inkludering och nätverkens riktning 

Respondenterna som medverkat i studien har kategoriserats utifrån den typologi som 

presenterades i teoriavsnittet. De har därmed delats in efter organisationstillhörighet, 

utsträckta organisationer (typ III), eller de emergenta grupperna utan 

organisationstillhörighet (typ IV). Utifrån den typologin är det svårt att i studiens 

empiriska material hitta skillnader i kontaktpunkter med den officiella insatsen, 

däremot har samtliga respondenter haft en stor användning av sina nätverk.  

Den tydligaste skillnaden i vilken typ av kontaktpunkter som har funnits till den 

officiella insatsen kan dels delas upp som ovan, utifrån stöttande och operativ 

verksamhet. Men den går även att dela upp utifrån en form av centrum – periferi där 

de respondenter som befunnit sig nära staben i Ramnäs hade haft fler kontakter med 

individer i ledande roller och även blivit mer inkluderade i arbetet.  

 Vi var hang-arounds eller vad de kallas, som fick komma in (I1)  

Relativt snabbt efter att staben etablerades i Ramnäs sattes vägspärrar upp för att hindra 

obehöriga från att komma in på stabsområdet. Trots att vissa av de frivilliga redan hade 

inkluderats i den officiella insatsen var det för vissa av dem förvånande hur lätt de 

kunde röra sig in och ut på området.  

Jag åkte obehindrat genom området hela tiden, vilket i alla fall förvånade 

mig. Kodordet var [företagsnamn], och sen var det bara att köra (I2) 
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De som hade den högsta graden av inkludering var de som var verksamma i Ramnäs, 

de representerade samtliga ett företag eller en organisation och som citaten ovan visar 

så användes företagets namn ibland som en sorts legitimation för att för att visa 

att ”man var inkluderad” och fick komma igenom vägspärrar. De sökte även aktivt 

kontakt, vilket leder till att länkarna är riktad från dem. Figur 4 illustrerar hur länkarna 

i respektive relation är riktade, när exempelvis länken (pilen) är riktad från noden 

(punkten) har respondenterna själva aktivt sökt kontakt. Vilket är fallet för de 

respondenter som har befunnit sig i centrum. 

 
Figur 4 Nodernas riktning och närhet till den officiella insatsen 
Notis: De noterade punkterna i figuren representerar de olika grupperna som befann sig i 
respektive zon, det vill säga noden.   
 

Även för respondenter i semi-periferin är länken riktade från dem (se figur 4), här 

befinner sig den som var verksamma vid frivilliga centret i Västerfärnebo. 

Respondenten i Västerfärnebo hade dels kontakt med övriga frivilliga, främst de som 

befann sig i periferin, för att ta reda på vilka behov av förnödenheter och materiel som 

fanns. Därmed är pilarna från respondenten i semiperiferin riktad åt båda hållen, men 

från respondenten. Kontakterna med andra frivilliga och den med den officiella 

insatsen var något som aktivt skapades. Kontaktpunkter med officiella insatsen var 

dock inte helt oproblematiskt. Även om det i många fall fanns väl fungerande 

kontaktpunkter upplevdes det frustrerande att ofta försöka söka kontakt utan att få 

någon respons.  

… när de flyttade ledningscentralen [till Ramnäs] så blev det vi mot dem. 

Vi kände att de var de där på andra sidan. Vi hade ingen kontakt, vi fick 

ingen kontakt och kommunen var också svår att få tag på. Det var 

otroligt frustrerande (I3) 
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Respondenten i Västerfärnebo hade inte färre kontaktpunkter än de i Ramnäs. Däremot 

var kontaktpunkterna med andra typer av representanter för den officiella insatsen. De 

frivilliga i Ramnäs hade kontaktpunkter med en bredd av individer, ofta de som var 

stationerade just där och i ledande roller, de i Västerfärnebo hade i högre grad 

kontaktpunkter med ”fotfolket” från den officiella insatsen. Även om 

kontaktpunkterna fyllde en viktig roll var de inte lika centraliserade på så sätt att de 

hade en tydlig koppling till Ramnäs, aktörerna som var kontaktpunkter hade inte heller 

makt att fatta beslut kring rådande situation i Ramnäs. Precis som att svaga nätverk kan 

leda till exkludering (Burt 1995: 12) ledde här bristen på ”rätt” kontaktpunkter med 

representanter i Ramnäs till en utestängning på så sätt att de inte fick kontakt. Detta 

tyder på att antalet kontaktpunkter kanske inte är det centrala utan vilken typ det är, 

olika kontaktpunkter kan alltså vara av olika stor betydelse. Svårigheterna med att få 

kontakt skapade en frustration hos de frivilliga och ledde till motsättningar i vissa delar 

av arbetet, samtidigt beskriver respondenter att det fanns ett fantastiskt samarbete med 

så väl räddningstjänst som kommunen i andra frågor.  

De som var allra längst bort från krisen var de respondenter som hade den mer 

sporadiska kontakten med den officiella insatsen. De kände till viss del inte att de ”sågs” 

av räddningsinsatsen som inte uppmärksammade deras behov.  

 Folket skulle evakueras, men djuren de hade de glömt (I7) 

Vad som avgör vilka grupper som hamnar i periferin kan därmed även vara en fråga 

om vad som ansågs vara viktigt hos räddningsledningen. Trots att det var ett område 

med många bondgårdar, upplever de individer med lantbruk att de och deras djur 

glömdes bort av räddningsinsatsen. Ju längre bort respondenten har befunnit sig, desto 

mer operativ har insatsen varit och de har även varit mindre angelägna att söka 

kontaktpunkter för att få legitimitet. De gånger som de har haft kontaktpunkter av olika 

slag har pilarna mestadels varit riktade mot dem, de har alltså i större utsträckning 

blivit uppsökta. Respondenterna har även i intervjuerna gett uttryck för att inte haft 

fullt förtroende för den officiella insatsen, vilket kan ha lett till en känsla av ett behov 

att ta ”saken i egna händer” vilket gör att behovet av legitimitet för att agera har saknats.  
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6.4 Avslutande reflektioner  

Studiens resultat visar att de finns olika syften med att agera frivilligt utan tidigare 

koppling till en krisrelaterade organisation. Tabell 4 visar en sammanställning av det 

tidigare presenterade resultatet och analysen. 

Tabell 4 Sammanställning av kännetecken för stöttande och operativa frivilliga 

 

 

Respondent 

 

Uppgift 

 

 

Centrum - Semi 

periferi-Periferi  

 

 

Kontaktpunktens 

karaktär 

 

Koppling till 

bygden 

I1 Stöttande Centrum Sökt Nej  

I2 Stöttande Centrum Sökt Nej  

G1.1 

G1.2 

Stöttande Centrum Sökt  Nej  

I3 Stöttande Semi-periferi Sökt Ja 

I4 Operativ Periferi Uppsökts Ja 

I5 Operativ Periferi Uppsökts Ja 

I6 Operativ Periferi Uppsökts Ja 

I7 Operativ Periferi Uppsökts Ja 

G2.1 

G2.2  

Operativ Periferi Uppsökts Ja 

 

Övergripande visar studien att många av de som engagerade sig frivilligt har haft en 

stor användning av sina olika nätverk för att skapa kontaktpunkter. Däremot har 

kontaktpunkterna och nätverken varit viktigare för de som har haft som mål att stötta 

och delvis inkluderas i den officiella insatsen. För att agera operativt har nätverken 

också haft en betydande roll, inte för att kunna inkluderas men för att få tillgång till 

information och materiel. Noterbart är även att dessa roller tydligt hänger ihop vilken 

relation respondenterna har haft till den officiella räddningsinsatsen. De som har verkat 

stöttande har på flera sätt blivit inkluderade i den officiella räddningsinsatsen medan 

de som verkat operativt har befunnit sig i periferin. En viktig del av detta är att de som 

velat stötta insatsen per se behöver någon att stötta, de är alltså beroende av en 

acceptans och inkludering för att kunna utföra de uppgifter som de önskar. Eftersom 

de stöttande uppgifterna är beroende av legitimitet och någon att stötta är det logiskt 

att respondenterna via sina nätverk har sökt upp den officiella insatsen och därmed 

skapat en kontaktpunkt. De frivilliga som agerat operativt har större möjlighet att agera 
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mer självständigt, det finns därmed inte samma beroende relation mellan de frivilliga 

och den officiella insatsen vilket även avspeglar sig i kontaktpunkterna. De som utfört 

uppgifter kopplade till brandsläckning och evakuering har inte alls i samma grad sökt 

kontaktpunkter med den officiella insatsen.  

Många av de som engagerade sig, främst operativt, har en tydlig koppling till 

bygden. Precis som Kapucus forskning visar (Kapucu 2006 i Hu, Know och Kapacu 

2014:700) hade frivilliga en stor fördel när det handlade om lokalkännedom men även 

tidigare etablerat kontaktnät i området var viktiga. Som tabell 4 visar är det dock dem 

som oftast har verkat i periferin runt krisen. De grupper som har inkluderats har i 

studiens samtliga fall klassats som utsträckta organisationer utan koppling till bygden. 

Relationen till bygden var även viktigt för de som försökte ansluta sig till de olika 

frivilliggrupperna i Västerfärnebo och Gärdsbo, vilka inte är inkluderade i denna studie. 

Till centret i Gärdsbo kom många som villa hjälpa till.  

Vi hade en massa frivilliga med, för det kom ju hela tiden men vi 

skickade hem dem för det mesta (I6) 

Det gjorde att de blev en form av ”gate-keepers” för att hålla borta de frivilliga som de 

inte ansåg kunde bidra i arbetet. De som skickades hem var ofta individer utan 

platsanknytning, det vill säga som inte hade den lokalkännedom som behövdes, och 

som inte kände någon på plats. Vilket åter igen visar att lokalanknytningen var viktig 

samtidigt som frånvaron av nätverk skapar exkludering (Burt 1995: 13). 

Respondenterna menar överlag att alla som var med ”hade någon anknytning” (I4) till 

bygden, de tidigare kännedomen hjälper till att skapa snabb inkludering (Moynihan 

2009: 908).  

Studiens empiri visar också stöd för Kvarnlöfs (2016) resonemang om att 

användningen av begreppet emergent har fokuserat allt för mycket på det spontana och 

icke-organiserade vid krisforskning. Respondenter vars agerande har kategoriserats 

som emergent menar att de tar på sig ledande roller för att de är ”den typen av person 

som de är”, citatet nedanför är ett tydligt exempel:  

Jag är ju en sådan som tar för mig när jag kommer dit, jag står inte bara 

där och tittar om jag inte har något att göra. Så jag både hörs och låter 
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när jag kommer[…] Jag är ju en sådan att om någon inte skulle tycka det 

var bra så hade de kunnat sticka, då behöver man inte vara där (I4) 

Det visar att emergenta grupper har tydliga inslag av makt och hierarki, samt att 

respondentens personlighetsdrag spelar stor roll för hur denne agerat. Kvarnlöf (2016) 

menar utifrån Mead att detta är en naturlig del och kopplat till det sociala livet. Empirin 

visar också att de lokala kopplingarna är viktiga för att förstå de emergenta grupperna 

i studien. Individerna har inte bara ”spontant” hamnat på platsen och börjat hjälpa till 

utan någon form av organisering, utan de hjälper till på den specifika platsen just för 

att de har en tydlig koppling till lokalsamhället. Det betyder att emergens bör kunna ta 

olika former beroende på var krisen sker och hur lokalsamhället ser ut. Emergens har 

därmed, i denna studie, inte en tydlig koppling till det helt spontana, så som många 

krisforskare har förespråkat (Majchrazk, Jarvenpaa och Hollingshead 2007: 150; 

Whittaker, McLennan och Handmer 2015).  

Studien visar därmed att det inte är så enkelt att kategorisera respondenterna utifrån 

det teoretiska ramverket. De lokala lantbrukarna har klassats som utsträckta 

organisationer, då de använder tidigare kunskaper och verktyg för att agera operativt, 

vilket är ett vanligt kännetecken för dessa grupper (Dynes 1970). Däremot har de agerat 

just för att de är boende i närområdet samt vill skydda bygden och deras engagemang 

kan därför ses till viss del som emergent. Respondenterna menar att det är en 

självklarhet att ställa upp om det behövs hjälp. För att avgöra hur respondenternas 

kontaktpunkter såg ut går det inte endast att analysera om de kan klassas som 

emergenta (typ IV) eller tillhör en utsträckt organisation (typ III), individerna i studien 

har många olika typer av sociala positioner, nätverk och kunskaper vilka alla har haft 

en påverkan på dennes beslut att engagera sig, på vilket sätt denne har gjort det och 

vilken roll denne fått.   
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7 Diskussion  

 

 

Studien har, utifrån sitt syfte, ökat kunskapen om hur kontaktpunkter skapats och 

uppstått i samhällskriser.  

En svårighet i studien har varit att hantera och reda ut stora mängd olikartade 

begreppsdefinitioner som finns. För det första har det varit ett omfattande arbete att 

hitta begrepp som fungerar för den grupp som har undersökts, det vill säga individer 

som inte är kopplade till en krisrelaterad organisation och som i denna studie har kallats 

för frivilliga. I offentliga rapporter är frivilliga en stor heterogen grupp som inkluderat 

ett vitt spann, från frivilliga individer som anmäler sig relativt spontant till de som är 

organiserade i olika frivilligorganisationer. För de respondenter som medverkat i 

studien används, i offentliga rapporter, så väl medborgare, frivilliga och 

spontanfrivilliga som begrepp vilket tyder på att det behövs enhetlig 

begreppsdefinition för gruppen, för att på ett enklare sätt fånga upp denna grupp. 

Framför allt då det är en grupp som förväntas få en allt större roll i framtiden (Whittaker 

et.al 2015).  

En annan problematik har varit att hitta relevanta studier kring frivilligas agerande. 

En stor del av studierna studerar antingen etablerade frivilligorganisationer, dessa har 

i denna studie inkluderats i den officiella insatsen, eller olika typer av 

helt ”oorganiserade frivilliga”. För de sistnämnda studeras det ofta teoretiskt via olika 

typer av emergens, där fokus många gånger läggs på det helt spontana. Studiens 

respondenter kan dock inte klassas som helt spontana i sitt engagemang, de har tydliga 

kopplingar till lokalsamhället och har sedan tidigare väl etablerade nätverk. Därmed 

visar resultatet, som Kvarnlöf (2016) menar, att det inte endast är det spontana som 

kommer fram i emergenta grupper, utan att det finns villkor och faktorer som påverkar 

mänsklig interaktion och därmed även skapandet av kontakter och emergenta grupper.  

Det går även att diskutera hur väl Harris et.al (2017) begrepp spontanfrivilliga hade 

gått att använda då det relaterar till individer som är engagerade i lokalsamhället och 

som på olika sätt hjälper till vid kriser när de anser att lokala myndigheter inte gör nog. 
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Studiens respondenter är dock inte bara ”engagerade i lokalsamhället”, de är trots allt 

egenföretagare eller individer som besitter stor kunskap om både de maskiner de 

använder i sitt lantbruk samt naturen och området runt omkring bygden.  

Begreppen och teorier kring utsträckta organisationer och emergenta grupper har 

därför varit svåra att applicera på empirin. För att göra en tydligare urskiljning mellan 

typ III och typ IV-organisationer och dess uppdelning skulle begreppet emergens 

behöva snävas av och bara innefatta den mest extrema formen av emergens, det vill 

säga det helt spontana och helt frivilliga. Det skulle dock leda till en definition av 

begreppet där inget i sin yttersta form skulle kunna klassas som emergens, utan alla 

respondenter skulle på ett eller annat sätt vara delar av en utsträckt organisation, eller 

något där emellan. Det finns därför ett behov av att utveckla en begreppsdefinition som 

inte endast syftar till hur olika grupper är organiserade i kriser, utan där kontexten och 

den tidigare relationen till omgivningen är avgörande.  

Studiens resultat går även att sätta in i en större kontext. Det finns det en samlad 

bild bland studiens respondenter som befunnit sig i periferin och semi-periferin att de 

inte har fått det gehör som de önskat. Nils Svartz, vikarierande generaldirektör på MSB, 

skriver i en artikel i Dagens Samhälle (Svartz 2017) att kommunerna måste bli bättre på 

att engagera medborgare i beredskapen för olyckor och kriser samt på att få dem 

inkluderade i krisen. Den här studien visar att viljan finns, frivilliga vill hjälpa den 

officiella insatsen och andra aktörer. Däremot är kommunerna, räddningstjänsten och 

andra statliga och kommunala aktörer dåliga på att hitta sätt att inkludera frivilliga utan 

organisationstillhörighet i räddningsarbetet. Vilket i flera fall har lett till att frivilliga 

valt att agera på egen hand, något som kan ha lett till att vissa i den officiella insatsen 

upplevt att frivilliga var en börda.  

Frågor som lyfts i forskning är att frivilliga utan organisationstillhörighet har en 

bristande legitimitet och att detta skapar problem (Kendra och Wachendorf 2001: 9). 

Om trenden att allt större grad av frivilligt engagemang sker utanför etablerade 

organisationer (Whittaker et.al 2015), är det inte orimligt att de frivilliga utan 

organisationstillhörighet är den grupp som i framtiden kommer vara av störst betydelse. 

En viktig fråga för framtiden blir därför att identifiera hur de kommunala och offentliga 

verksamheterna på ett bättre sätt ska kunna ta tillvara på den kunskap och resurser som 
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frivilliga utan koppling till frivilligorganisationer besitter. En fråga som kanske blir 

extra viktig nu när allt flera inom deltidsbrandkåren har valt att avsluta sina 

anställningar som en följd av förändrade villkor (Bering 2017). Om samhällets 

krisberedskap ska byggas underifrån är det som Lindberg säger (2017) viktigt att kunna 

ta tillvara på det samlande samhällets resurser.  

En annan problematik för den totala samhällsäkerheten är de svårigheter som finns 

för frivilliga att veta vem i den officiella insatsen som har vilka mandat. I vissa fall har 

individer suttit på dubbla stolar, det vill säga varit engagerade i såväl 

kommunala/statliga organisationer som i andra typer av organisationer. I andra fall har 

respondenterna haft svårt att veta vem det egentligen är som har gett dem ”okej” att 

påbörja en insats eller vem som förmedlat samt tagit ett visst beslut. I vissa fall har 

respondenterna endast kunnat återge förnamn på personen som de haft kontakt med 

och det är ofta oklart vilken typ av position denne har representerat. I andra fall saknas 

såväl namn som position, och kontaktpunkten är med ”han som bestämde” eller ”han 

från brandkåren som hade något att säga till om”. För studien har de oklara rollerna 

inneburit svårigheter att kartlägga de exakta kontaktpunkterna. Men de har varit 

viktiga att inkludera i studien då det har skett ett utbyte av information eller material 

mellan dessa två individer, vilket gör att det kan klassas som en tydlig kontaktpunkt, 

men även för att det visar på den komplexitet som finns vid samhällskriser och dess 

operativa arbete. Att det råder oklarheter om vem som har varit kontaktpunkten och 

var beslutet har fattats kan leda till problem för räddningsinsatsens legitimitet och 

effektivitet. Det behövs därför tydliggöras för såväl anställda inom försvarsmakt, 

räddningstjänst och övriga organisationer kopplade till krisberedskap hur beslut ska 

förmedlas till allmänheten, framför allt när graden av privatisering i det offentliga ökar. 

Kan samhället ta ansvar för individer som inte följer rekommendationer? Och hur 

medvetna är medborgarna om vems rekommendationer som ska följas? Vad händer 

när frivilliga som agerar i krisen skadas eller avlider, för att de inte följer 

räddningsledningens rekommendationer och inte täcks av en försäkring?  

Den här studiens resultat visar, som tidigare nationell och internationell forskning, 

att det även i Sverige är fördelaktigt med etablerade nätverk och kontakter vid kriser. 

Det behövs därmed forskning som studerar hur den offentliga verksamheten på ett 
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bättre sätt kan skapa relationer med medborgare för att på så sätt stärka 

krisberedskapen. En intressant fråga är om det lokala engagemanget endast handlar om 

en känsla av tillhörighet och tillit, och att en anledning till att flera väljer att agera i 

sakfrågor istället för organisationer är att de större organisationerna hamnar för långt 

bort från lokalsamhället. Om så är fallet behövs flera studier för att studera hur 

relationerna mellan medborgare och det offentliga påverkas av en ökad centralisering 

inom exempelvis polisen och vad detta kan få för konsekvenser av en övergripande 

samhällssäkerhet.  

Avslutningsvis har studien endast undersökt kontaktpunkternas uppkomst, syfte 

och utbyten utifrån de frivilligas perspektiv, vilket betyder att representanter från den 

officiella insatsen är exkluderade i studien. Därför finns det, av naturliga skäl, 

möjligheter att representanter från den officiella insatsen är av en annan uppfattning än 

den som presenterats i resultat och analysdelen. För att få en fullständig bild av 

händelsen och kunna hitta nya vägar för att inkludera frivilliga som vill engagera sig i 

en sakfråga/ vid ett tillfälle och inte i organisationer, är det därför nödvändigt att i större 

studier även inkludera perspektiv från den officiella insatsen.  
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Bilagor  

 

Bilaga 1 Karta över brandområdet 
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Bilaga 2 Intervjuguide  

 

Bakgrundsfrågor 

Ålder, kön, yrke/position 

Erfarenhet och roll i organisationen? 

(hur länge har du arbetat för xx organisation, vilka är dina arbetsuppgifter och ansvar i 

organisationen? Utbildning?) 

 

Arbetsinsats under branden 

Kan du berätta om ditt arbete under skogsbranden? 

(när började du arbeta? På order av vem? När avslutades ditt arbete? Vilka arbetsuppgifter 

hade du? Förändrades dessa över tid?) 

 

Vad karaktäriserade din organisations arbete under skogsbranden? 

(när och hur aktiverades den? hur länge var den verksam? Förändringar över tid, på vems 

initiativ? Centrala arbetsuppgifter och prioriteringar under insatsen?) 

 

Möte med andra aktörer under branden 

Vilka andra aktörer mötte du under ditt arbete med skogsbranden? 

(Enskilda frivilliga, drabbade, organisationer/myndigheter, frivilligorganisationer) 

 

Vad karaktäriserade dessa möten? 

- Tog du några kontakter?  

(När, var, hur, med vem och varför?) 

 

-  Blev du kontaktad?  

(När, var, hur, av vem och varför?)  

Lärdomar från branden 

Vilka är dina upplevelser från arbetet med branden? 

(Lärdomar? Vad fungerade bra/mindre bra? Behållt/utvecklat/ändrat relationer till andra 

aktörer? Förslag till förändringar?) 
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Bilaga 3 Informationsbrev till respondenter 
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