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Abstract  
  
The accident site is a social meeting place filled with social interaction 

between different actors and agencies. What are the consequences of the 

interaction between the public and the fire rescue services, is there a 

positive, negative or neutral effect on the fire rescue responders work on 

everyday accidents? In our effort to study the effects of social interaction 

on accident sites, we have performed five interviews, three individual 

and two group interviews with firefighters from Greater Stockholm Fire 

Department. In our research we have identified different categories to 

define the different levels of partnership between fire rescue responders 

and the public. In the different levels of partnership, we have identified 

different categories of public behavior that the firefighters define as 

positive, negative and neutral. We have identified a lack of respect 

towards firefighters and victims of accidents, and we can now determine 

that there is a greater need of public awareness at accident sites.   

  

Keywords: the public, fire rescue services, partnership, accident sites, 

everyday accidents.  

  

  

     



 

Sammanfattning  

  
Skadeplatsen är en social mötesplats fylld av social interaktion mellan 

olika aktörer och institutioner. Vilken konsekvens som interaktionen har 

i mötet mellan allmänheten och räddningstjänstens insatspersonal på 

vardagsolyckor är okänd, finns det en positiv, negativ eller neutral 

påverkan? Studien är grundad på fem intervjuer, tre individuella 

intervjuer och två gruppintervjuer med personal från Storstockholms 

brandförsvar. Studien har identifierat olika kategorier för att definiera 

olika nivåer av samverkan mellan allmänheten och räddningstjänsten. I 

de olika nivåerna av samverkan identifieras olika typer av beteenden 

som räddningstjänsten upplever som positiva, negativ och neutrala. I 

studien identifieras en brist av respekt mot räddningstjänstens personal 

och drabbade på en skadeplats, studien identifierar att det finns ett stort 

behov av allmänhetens förståelse kring olyckor och skadeplatser.   

  

Nyckelord: allmänheten, räddningstjänsten, samverkan, skadeplats, 

vardagsolyckor  
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1 Inledning  

Inledningsvis ges här en bakgrund till det valda ämnesområdet. Därefter ges en 

beskrivning av studieobjektet och räddningstjänstens organisation. Sedan presenteras 

studiens syfte och studiens frågeställning. Avsnittet avslutas med en redogörelse över 

studiens disposition med fortsatt innehåll och struktur. 

 

1.1 Bakgrund  

Dagligen sker olyckor i samhället, olyckor som ofta varierar stort i omfattning och 

konsekvens. När en olycka inträffar finns det ofta individer i olyckans direkta närhet, 

exempelvis individer som blir vittnen till olyckan eller observatörer till det 

efterföljande räddningsarbetet. Människors intresse och fascination för olyckor och 

kriser är inget nytt fenomen, redan under 1500-talet uppmärksammades 

kontroversiella händelser i dåtidens nyhetsrapportering; händelser som krig, olyckor, 

kriser och brott etcetera (Englund, 2008:32).  

  

Allmänheten som befinner sig på en skadeplats har under senare tid blivit allt mer 

kontroversiell, och i media återspeglas därför ofta en frustration gentemot 

allmänheten. Personal från räddningstjänsten och andra blåljusmyndigheter uttrycker 

allt mer frustration kring det beteende som allmänheten uppvisar. Det beteende som de 

syftar på kretsar oftast kring hur allmänheten filmar och fotograferar olyckor samt 

bryter mot avspärrningar, vilket är något som personal från blåljusmyndigheterna 

upplever som mycket respektlöst och ibland till och med farligt (Norran, 2017 & Ka, 

2015). I media kan man läsa artiklar med rubriker som: “Många filmade och tog 

selfies vid olyckan i Örviken - Räddningstjänsten ryter ifrån” (Norran, 2017) och 

“Mobilkameror stör brandmännen i jobbet” (Ka, 2015).   

  

Studien avser att undersöka interaktionen mellan räddningstjänsten och allmänheten 

för att ta reda på om och hur den kan påverka räddningstjänstens arbete. För att 

analysera hur räddningstjänstens arbete blir påverkat vid en interaktion med 

allmänheten, grundas studien i en sociologisk ansats med ett antagande om att 
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räddningstjänsten påverkas i den sociala tillvaron som en skadeplats innebär. Social 

interaktion och samverkan kommer därför att vara av central betydelse i denna studie.    

 

1.2 Presentation av studieobjekt  

När en olycka inträffar, kan den geografiska platsen som olyckan inträffar på 

benämnas som en olycksplats. För att olycksplatsen skall kunna transformeras till en 

skadeplats, krävs det att olycksplatsen organiseras av en blåljusmyndighet (Danielsson 

et.al, 2011). Transformationen innebär att en blåljusmyndighet har påbörjat ett aktivt 

räddningsarbete med avsikt att skydda eller rädda liv, hälsa miljö och egendom. 

Räddningstjänsten är en av de organisationer som arbetar dagligen med skadeplatser. 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), är den lag som reglerar och styr hur och 

vad räddningsarbetet ska bestå av. Lagen styr även över de förpliktelser som 

respektive blåljusmyndighet har i sitt arbete, men även vilka befogenheter de har (SFS 

2003:778).   

  

Olyckor som sker dagligen benämns ofta som vardagsolyckor. De innefattar bland 

annat trafikolyckor, bränder och drunkningstillbud vilket är de olyckor som 

räddningstjänsten dagligen arbetar med (Danielsson et.al 2011). I följande studie är det 

vardagsolyckor som kommer vara i fokus. De iakttagelser som studiens respondenter 

frågas om grundas i vardagsolyckor. Anledningen till att studien begränsar sig till 

vardagsolyckor är delvis på grund av de berättelser som florerar i media (Norran.se, 

2017, Ka.se 2015), men också att respondenterna kan antas inneha en större erfarenhet 

kring vardagsolyckor.  

  

1.2.1 Räddningstjänstens organisation  

Räddningstjänsten är delvis en kommunal och statlig verksamhet där Sveriges alla 

kommuner är skyldiga att tillhandahålla en kommunal räddningstjänst.  

Räddningstjänsten kan samordnas mellan olika kommuner och skapa ett kommunalt 

räddningsförbund, eller i egen regi skapa avtal med kranskommuner eller 

grannkommuner. Den kommunala räddningstjänsten står för allt arbete enligt LSO 

(SFS 2003:778) i samhället, med undantag från den statliga räddningstjänsten. Den 

statliga räddningstjänsten består av fjällräddning, flyg- och sjöräddning, eftersök av 

personer, miljöräddning till sjöss och sanering av radioaktiva material. Den statliga 
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räddningstjänsten är fördelad på ett antal olika myndigheter som specialiserar sig på 

respektive tilldelat område. All övrig räddningstjänst är en förpliktelse som respektive 

kommun skall tillhandahålla med en kommunal räddningstjänst. Räddningstjänstens 

arbete består i huvudsak av två delar, ett proaktivt och reaktivt arbete. Avsikten med 

de proaktiva arbetet är att förebygga olyckor i samhället, medan avsikten med det 

reaktiva arbetet är att aktivt bekämpa de olyckor som har uppstått  

(Krisinformation.se, 2018). I denna studie berörs enbart Storstockholms brandförsvar 

som är ett kommunalförbund i Stockholms Län, och som består av sammanlagt tio 

samarbetande medlemskommuner.  

  

1.2.2 Allmänheten  

Studien identifiera allmänheten som den generaliserade massan av medborgare som 

befinner sig på eller intill skadeplatser i vardagen. I studien benämns allmänheten som 

flera olika grupper av individer som inte tillhör en blåljusmyndighet vid en skadeplats. 

Kategoriseringen kan därför användas som ett verktyg för att särskilja allmänhetens 

beteenden till respektive kategori, där vår avsikt är att förenkla resultat- och 

analysavsnittet. Kategorisering av allmänheten i studien sker enligt följande:  

  

• Åskådare   

Åskådare är de medborgare som observerar skadeplatser genom att befinna sig på, 

intill eller i närheten av skadeplatser. De utför inget anmärkningsvärt agerande 

utöver att de observerar räddningsinsatser. Till denna kategori tillhör även 

individer som har avsikten att passera skadeplatser utan att aktivt observera dem.  

  

• Spontanfrivilliga   

Spontanfrivilliga är de medborgare som har valt att ingripa i situationer innan 

räddningsinsatser har påbörjats av räddningstjänsten. Här inkluderas även de 

medborgare som har fått arbetsuppgifter av räddningspersonalen på de etablerade 

skadeplatserna.  
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• Fotografer   

Fotografer är de medborgare som på något sätt dokumenterar skadeplatser. Detta 

beteende gestaltas av att de använder mobilkameror med avsikten att filma eller 

fotografera på, intill eller i närheten av de etablerade skadeplatserna.  

 

1.3 Problemområde  

Räddningstjänsten är en av de myndigheter som aktivt arbetar med vardagsolyckor 

och har en central roll i att skydda eller rädda liv, hälsa, miljö och egendom. 

Räddningstjänstens arbete är därför av en mycket stor betydelse vid skadeplatser, och 

konsekvenserna kan därför tänkas bli störst om räddningstjänstens operativa arbete på 

skadeplatser blir påverkat på ett negativt sätt. Tidigare forskning som bland annat 

Enander (2006), Kvarnlöf och Johansson (2013)  berör, definierar skadeplatsen som en 

social plats med en komplicerad social dynamik mellan allmänheten och myndigheter. 

En komplex social dynamik med sociala insutioner som påverkar individen att agera 

och interagera på ett visst sätt. Studien avser att undersöka hur räddningstjänsten 

arbete blir påverkat på skadeplatser vid avsiktliga eller oavsiktliga interaktioner med 

allmänheten. Studien avser även att undersöka hur räddningstjänstens operativa 

personal uppfattar att de blir påverkade, samt hur de uppfattar att olika 

beteendemönster från allmänheten gestaltar sig.  

1.4 Syfte  

Studiens övergripande syfte är att undersöka hur räddningstjänstens insatspersonal blir 

påverkade av allmänheten i deras aktiva räddningsarbete på skadeplatser. Studien har 

även till avsikt att undersöka om det finns en positiv, negativ eller neutral påverkan på 

deras arbete. Syftet med studien är också slutligen att skapa en förståelse kring den 

komplexa sociala dynamik som finns på skadeplatser och hur den kan påverka 

räddningstjänstens kritiska arbete.  
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1.5 Frågeställningar 

● Hur upplever räddningstjänstens operativa insatspersonal att deras arbete blir 

påverkat av allmänheten på eller vid en skadeplats?  

● Vilka positiva, negativa och neutrala upplevelser finns det av allmänheten från 

räddningstjänstens insatspersonal? 

● Vilka problem upplever räddningstjänstens insatspersonal att det finns i 

interaktionen med allmänheten? 

● Vad anser räddningstjänstens insatspersonal skulle kunna göras bättre från 

allmänhetens sida? 

 

1.6 Avgränsningar  

Studien omfattar enbart kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar. Valet att 

exkludera Polismyndigheten, ambulanssjukvården och andra myndigheter har skett 

med hänsyn till studiens omfattning.  Studien avgränsas också till det geografiska 

området som Storstockholms brandförsvar ansvarar och enbart de brandstationer som 

ligger placerade i centrala Stockholm. Motivering av avgränsningar är att den personal 

som arbetar i centrala Stockholm kommer att arbeta i ett mer tätbebyggt område. 

Därför anser vi att möjligheten för interaktion i olika former kommer därför att öka, då 

vi kan anta att det finns en större möjlighet för allmänheten att vara i olyckans närhet 

än i ett glesbebyggt område.  

  

Ytterligare en avgränsning som gjorts i studien är att den enbart behandlar 

räddningsavdelningen på Storstockholms brandförsvar och de brandstationer som 

finns i de centrala delarna av Stockholm. Anledningen till avgränsningen är att den 

specifika avdelningen är ansvarig för den fysiska verksamheten i förbundets olika 

insatsområden, genom att förbereda, genomföra och följa upp räddningsinsatser 

(Storstockholms brandförsvar, 2018).   

1.7 Disposition  

Till en början presenteras en bakgrund till studien och därefter förtydligas 

studieobjektet. Sedan presenteras problemområdet som har identifierat och syftet med 

studien klargörs. Sedermera upplyses det om tidigare forskning, följt av ett teoretiskt 
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ramverk som kommer grunda studiens analys. I metodavsnittet upplyses det om 

studiens tillvägagångssätt för insamling av empirisk data, men också en redogörelse 

för de etiska dilemman som studien kan komma i kontakt med. Avslutningsvis 

redogörs det för studiens resultat som följs av en resultatdiskussion kopplat till tidigare 

forskning och teori. Till sist avslutas det med en metodologisk och teoretiskt reflektion 

kring studiens styrkor och svagheter följt av förslag till fortsatt forskning.   

 

2 Forskningsöversikt  

Avsnittet summerar den tidigare forskning som anses haft en stor betydelse för 

studien. Avsnittet ger även en övergripande redogörelse för olika infallsvinklar på 

skadeplatsen som en social plats, men upplyser också om samverkan mellan olika 

aktörer.  

 

Den forskning som finns kring olyckor sker ofta i relation till allt större olyckor som 

ofta kan benämnas som kriser eller katastrofer. Forskningsområdet som behandlar 

vardagsolyckor är inte lika utforskat som kriser och katastrofer. Den forskning som 

dock finns kring olyckor består till stor del om allmänhetens uppträdande och behov. 

Forskning som behandlar hur myndighetspersoner blir påverkade av allmänhetens 

uppträdande är dessvärre bristfällig. Följande summering av tidigare forskning 

kommer att spegla den bredd av forskning som inriktar sig mot den interaktion som 

kan ske mellan allmänheten och myndighetspersonal, men även bidrar till att öka 

förståelsen för de problemområdet som definierats.  

   

När en olycka inträffar i samhället är det ofta många människor i olyckans direkta 

närhet, människor som blir först på plats eller åskådare av efterföljande 

räddningsarbete. Människorna som är först på plats kommer utgöra den inledande 

larmkedja som även är starten på kommande räddningsinsats (Kvarnlöf, 2015:1).   

  

Atle Dyregov (2011:238) menar att när en olycka inträffar, kan det uppstå en stor 

osäkerhet, ovisshet och ett visst mått av kaos hos allmänheten samt 

blåljusmyndigheter. Utöver dessa påfrestningar kan myndigheterna tvingas arbeta med 

en påträngande massmedial verksamhet tätt inpå sig, men även nyfikna åskådare och 
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anhöriga kan utgöra en extern stressfaktor på det arbete som blåljusmyndigheterna ska 

utföra. Dyregov upplyser om diskoteksbranden i Göteborg som exempel på dessa 

påträngande beteenden. Dyregov (2011:238) menar att räddningstjänstens personal 

utsattes för hot från allmänheten som var på plats. De individerna krävde att 

räddningstjänsten skulle fortsätta med arbete som av- prioriterats, trots att det av 

prioriterade arbetet bedömdes ge liten eller ingen effekt alls. Annan personal från 

räddningstjänsten fick utstå våld men även hot om våld (Dyregov, 2011:238).   

  

Ann Enander (2006) vid Försvarshögskolan sätter de drabbades behov som 

utgångspunkt för räddningsarbetet i sin studie om Människors behov och agerande vid 

olyckor och samhällskriser. Enander påstår att de reaktioner som människor får vid en 

olycka inte nödvändigtvis behöver vara en reaktion på den fysiska olyckan, utan 

reaktionen kan uppstå i den sociala interaktionen som uppstår kring en olycka. Hon 

menar att olyckor och kriser handlar om människor, deras sociala liv och samhället de 

lever i (Enander, 2006:33). Olycksplatsen som en social händelse, en plats med en 

social dynamik och interaktion blir en viktig slutsats som Enander drar. Slutsatsen sker 

i enlighet med det antagande som tas i studien om att det sker en interaktion mellan 

allmänheten och räddningstjänsten.   

Enander (2006) påstår även att allmänheten ofta har höga förväntningar på 

blåljusmyndigheter. Allmänheten förväntar sig att blåljusmyndigheterna ska ta hand 

om och organisera ofta mycket svåra situationer. Enander fortsätter att påstå att 

allmänheten ofta ser det som en självklarhet att blåljusmyndigheter skall ta befälet och 

strukturera upp mer akuta situationer. Enanders studie problematiserar de 

förväntningar som allmänheten har på blåljusmyndigheter. Hon trycker på att varje 

människa skall kunna ta ansvar för sina beteenden, och därmed kunna bistå med ett 

civilkurage som kan anses vara nödvändigt. Påståendet om att envar människa ska 

kunna ta ansvar för sina egna beteenden kan därför kopplas till ett ansvar av att förstå 

olika risker som finns kring en olycksplats eller skadeplats Enander, 2006:34).  

  

Linda Kvarnlöf och Roine Johansson (2013) problematiserar de samarbetet som sker 

mellan allmänheten och blåljusmyndigheter på en skadeplats i deras artikel Boundary 

practices at incident sites: making distinctions between emergency personnel and the 

public, där de betonar vikten av ett samarbete mellan allmänheten och 
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blåljusmyndigheter. De påstår att räddningstjänsten resurser kan vid vissa insatser vara 

begränsade. Människor som befinner sig vid en skadeplats kan därför användas till att 

bistå med enklare sysslor för att effektivisera mer akuta arbetsuppgifter. Framförallt 

lyfter de vikten av att använda allmänheten som informationskälla för att förstå varför 

och hur en olycka har uppstått (Kvarnlöf & Johansson, 2013:65).  

  

Människor som befinner sig vid en olycka och väljer att hjälpa de drabbade, kan 

benämnas som spontanfrivilliga. Användandet av spontanfrivilliga för ofta med sig 

komplexa utmaningar både före, under och efter insatsen. Användandet av 

spontanfrivilliga på en skadeplats kan därför anses både vara av positiv och negativ 

karaktär. De kan tillföra resurser och information, men samtidigt utgöra ett hinder för 

insatsen eller försvåra den. Kvarnlöf och Johansson (2013) problematiserar den 

komplexa utmaning som användandet av spontanfrivilliga kan medföra. Med 

utgångspunkt i spontanfrivilliga undersöker de hur interaktionen är uppbyggd mellan 

allmänheten och myndigheter på en skadeplats.   

  

Olycksplatsen som en social plats, med en rådande social dynamik är ett påstående 

som återfinns i både Enanders (2006) samt Kvarnlöf och Johanssons forskning (2013).  

I ett examensarbete om Ambulanssjuksköterskors upplevelse av att arbeta på en 

olycksplats i ledande befattning (2009), kommer författarna Nilsson och Norgren fram 

till att interaktionen vid en skadeplats är ett mycket komplext område. Det finns ett 

antal olika faktorer som beslut måste ta hänsyn till. De ambulanssjuksköterskor som 

examensarbetet använder som respondenter, uppger att kommunikation är ett kritiskt 

område på en skadeplats. Det krävs en fungerande kommunikation internt mellan 

blåljusmyndigheterna men även externt till allmänheten som befinner sig i nära 

anslutning till platsen. Att kunna sprida och ta emot korrekt information är något de 

värderar mycket högt, framförallt för att informationen lägger grund för de beslut som 

tas (Nilsson & Norgren, 2009:11-12).  

  

Som denna studie tidigare identifierar; är en skadeplats en utpräglat social plats, och 

en plats som karaktäriseras av någon form av social dynamik. Hur individer agerar och 

interagerar kan därför härledas till denna sociala plats. Historiskt sett har tidigare 

forskning fokuserat på människors agerande och interagerande vid större kriser. 
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Kvarnlöf (2015) försöker i sin rapport Emergent norms and everyday emergencies: 

narratives of norms and actions from citizens first responders styrka att de beteenden 

som uppstår vid större kriser, även går att återfinna vid vardagsolyckor, men hon 

betonar också att det finns en klar distinktion mellan beteendena. Kvarnlöf grundar sin 

rapport i en rad olika berättelse som hon har tagit del av; berättelser som utspelar sig 

på en olycksplats där respondenterna uppger att de upplevt ett behov av att hjälpa de 

drabbade. Kvarnlöf (2015:12-13) påstår även att de upplevda behovet av att hjälpa, 

kan vara det som lockar individer ut allmänheten till en olycksplats eller skadeplats.  

  

 

Olycksplatsen kan även ses som en mötesplats; det menar Johansson (2013) på i sin 

rapport Professional emergency responders and unorganised volunteers: Incident sites 

as meeting place. Johansson påstår att olycksplatsen kan ses som en mötesplats för 

den organiserade personalen, spontanfrivilliga, volontärer, vittnet och drabbade. 

Johanssons slutsats blir att interaktionen mellan dessa grupper är mycket komplicerad. 

Han påstår att det finns en otydlig bild kring hur myndigheter kan använda 

allmänheten som en resurs. För en viss myndighet kan spontanfrivilliga utgöra en form 

av resurs, för en annan myndighet kan spontanfrivilliga utgöra ett större hinder. En av 

anledningarna till att spontanfrivilliga kan anses vara ett hinder, är ovissheten om 

deras kompetens. Myndigheterna har ingen möjlighet till att säkerställa den kompetens 

som en viss spontanfrivillig utger sig för att ha, men också att det finns bristande 

kunskaper i hur myndigheterna ska samarbeta med allmänheten och använda sig av de 

som en resurs (Johansson, 2013:8-9).  

  

Användandet av allmänheten som en resurs är ett återkommande fenomen i den 

forskning som ligger till grund i studien. Som bland annat Johansson (2013) upplyser 

om finns det brister i förtroendet till de kunskaper som allmänheten kan påstå sig ha. 

Myndigheterna har inte heller möjlighet att säkerställa den kompetens som 

allmänheten utger sig att ha. Nilsson & Norberg (2009) kompletterar med att 

understryka vikten av en fungerande kommunikation. Det kan därför antas att 

användandet av allmänheten är mycket komplicerat. Interaktionen mellan myndigheter 

och allmänheten är oviss och det finns ett behov av att kunna säkerställa kompetensen 

hos allmänheten innan de används.   
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Den miljö som blåljusmyndigheter arbetar i är en mycket krävande miljö. Under en 

senare samtid har deras arbetsmiljö blivit allt mer hotad. Bland annat blir de utsatta för 

sabotage och stölder, men också våld och hot om våld. De blir attackerade med 

stenkastning, fyrverkerier och bensinbomber bland annat. Dessa händelser är starkt 

anknutna till de utanförskapsområden som finns i dagens samhälle. Fenomen som 

kallas för fishing uppstår där blåljusmyndigheter blir kallade på falska larmsamtal, 

exempelvis bränder(Svenska Dagbladet 2015). När blåljusmyndigheterna kommer till 

platsen för att handskas med larmet i fråga, ligger grupper med ungdomar i bakhåll 

och attackerar myndigheternas personal med exempelvis stenkastning, fyrverkerier 

och bensinbomber (MSB, 2010:5-6).  

  

Avslutningsvis ges ett förtydligande av den forskning som har valts att lägga grund för 

denna studie. Den ökar förståelsen för området kring allmänheten och den interaktion 

som sker mot en blåljusmyndighet, den ger även en argumentation som styrker 

olyckor som en social händelse. Olyckor sker på en geografisk plats som sedermera 

identifieras som skadeplatser. Denna plats skapar en social dynamik som kan påverka 

hur individer agerar och interagerar. Forskningen upplyser även om en rapport som 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gjort avseende den nya 

hotbilden som blåljusmyndigheter blir utsatta för, i form av våld och hot om våld.   

  

Betydelsen av den tidigare forskningen är stor eftersom att den ger oss en möjlighet att 

diskutera och analysera vad tidigare forskare har observerat. Observationerna kan 

sedan användas som ett medel för att styrka eller avvisa fenomen som observerats i 

studien.  

 

3 Teori  

I följande avsnitt sker en presentation av den teoretiska referensram som valts. 

Blumers teori om Social interaktion och Joint Action används som en övergripande 

teori för att förhålla oss till människan som en social varelse och behov av att 

interagera. Begreppet samverkan tydliggörs därefter med utgångspunkt i interaktion 

med allmänheten.  
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 I denna studie är social interaktion mellan räddningstjänstens insatspersonal och 

allmänheten vid en skadeplats i fokus. Interaktionen är baserat på de upplevelser som 

räddningstjänstens personal är med om på en skadeplats. För att förstå den sociala 

dynamik som sker mellan olika individer behövs ett förtydligande av vilka 

utgångspunkter som tas i analysen. Social interaktion är en bred teori som beskriver 

individers interaktion i helhet men även mer ingående. Den sociala interaktion leds in 

mot Joint Action som är en form av samarbete. För att styrka användandet av Joint 

Action, används fokuserat och ofokuserat samspel som ett förtydligande av individens 

interaktion med andra individer och grupper i samhället och hur individen påverkar 

och påverkas i interaktionen. För att kunna använda samarbete som teori, behövs ett 

förtydligande av de olika grader på samverkan som finns. Samverkan är det primära 

analysverktyget för att särskilja olika samarbeten som sker i analysen, Joint Action 

och social interaktion blir till hjälp för att finna när en samverkan sker och fokuserat 

och ofokuserat samspel används för att problematisera interaktionen. 

  

3.1 Social interaktion  

George Herbert Mead har haft en stor betydelse när det kommer till läran om sociala 

interaktion. Det centrala i Meads analys av sociala interaktioner är bland annat tanken 

kring att människor interagerar med varandra i samhället och att det sker i olika 

sociala kontexter. Interaktionen utspelar sig på flera olika sätt, från gester, minspel, 

ord och symboler som individen tolkat och sedan agerar utifrån. Mead delade in den 

sociala interaktionen i två kategorier, icke-symbolisk interaktion och symbolisk 

interaktion. Den icke-symboliska interaktionen utgör den del av interaktion då 

människan agerar direkt på en annan individs gester eller agerande utan någon vidare 

reflektion. Exempel på denna icke-symboliska interaktion är en annan individs röst, då 

olika känslor kan förmedlas i olika läten. Symbolisk interaktion är en av de mer 

etablerade teorierna inom social interaktion, även en av de mer välkända delarna från 

Meads verk. Den symboliska interaktionen handlar om hur människor tolkar varandras 

gester, minspel, ord och symboler i en interaktion för att sedan påverkas att agera på 

ett visst sätt. Mead samlade denna kategori kring hur människor involverar tolkning 

för att förstå den sociala tillvaron (Blumer, 1966:537-539).  
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Den sociala tillvaron kan även betraktas som ett socialt möte. Erving Goffman (1963) 

kategoriserar olika former av socialt samspel i boken Behaviour in public places. 

Framförallt identifierade Goffman två olika former av samspel, fokuserat och 

ofokuserat. Anthony Giddens (2007:108) sammanfattar att allt socialt samspel är den 

process som varigenom människor agerar och reagerar på varandra i sin omgivning. 

Många till synes triviala aspekter av människans vardagliga beteenden kan på så sätt 

identifieras vara både komplexa och viktiga för ett socialt samspel. Goffman (1963: 

kap.2) menar att det fokuserade samspelet sker när det uppstår en interaktion som inte 

är avsiktlig. Individerna deltar i en ofrivillig icke-verbal interaktion, där dem reagerar 

på varandras beteenden. Exempel på sådana situationer kan vara i en biosalong eller 

på en teater. Med sitt kroppsspråk, rörelser och mimik skickar individerna budskap till 

varandra som tolkas på olika sätt. Goffman (1963: kap.3) menar att det fokuserade 

samspelet är när det uppstår en avsiktlig interaktion. I denna interaktion 

uppmärksammar individerna varandra och aktivt tolkar varandras budskap. Individen 

kan i det fokuserade samspelet välja att ingå i ett samspel med en eller flera olika 

individer, där Goffman (1963) benämner det fokuserade samspelet som ett möte. 

Giddens (2007:99-100) förtydligar att de möten som Goffman beskriver är till stor del 

de möten som vår vardag består av, det vill säga möten mellan individer, familj, 

vänner eller arbetskollegor. Giddens tillägger även att det ofokuserade samspelet sker i 

bakgrunden av det fokuserade samspelet.  

  

Herbert Blumer anser att psykologin redogör för människors beteenden som uppstår 

vid interaktionen med andra människor. Vid interaktionen uppstår reaktioner som 

motiv, känslor, attityder och personlighet. Blumer syftar på att samma antagande kring 

psykologin sker inom sociologin, sociologer kopplar människors beteenden till 

interaktionen till samhället. När den enskilde individen interagerar med andra 

individer i samhället, finns ett antal olika aspekter att ta hänsyn till, kultur, 

värderingar, sociala roller bland annat. Blumer påstår att både psykologer och 

sociologer missar centrala delar inom interaktionen med andra. Deltagarna i en social 

interaktion måste bygga upp respektive beteenden kollektivt genom tolkning av 

varandra. Som deltagare i en social interaktion måste man därför ta hänsyn till 

varandra beteenden och på så sätt anpassa sina egna intentioner, önskningar, känslor 

och attityder. På samma sätt måste individen även tolka normer och värderingar 
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allteftersom att situationen förändras och blir påverkad av andra (Blumer, 1966:537-

539).  

  

Blumer använder begreppet “Joint Action” för att beskriva olika samarbeten och 

samverkan. Begreppet antyder på en större kollektiv anpassning av olika samarbeten 

och samverkan med deltagarna. Begreppet sträcker sig från mer formella sammanhang 

som en domstol, till mer informella samarbeten mellan olika individer. Som exempel 

tar Blumer (1966:537-539) upp Joint Action som en form av samarbete mellan 

individer och organisationer. Handlingen Joint Action begränsar sig inte enbart till 

interaktionen mellan två individer, men kan även bestå av en interaktion mellan två 

organisationer eller institutioner. Människor deltar dagligen i olika Joint Action och 

det är dessa aktiviteter som Blumer syftar på utgör själva livet av ett socialt samhälle. 

Blumer menar även att Joint Action inte kan lösas genom olika beteenden hos 

deltagarna, utan respektive deltagare måste inta en självständig position och sedan 

agera utefter dessa positioner. Blumer menar på så sätt att det är sammansättningen av 

dessa handlingar och inte deras gemensamma nämnare som utför en Joint Action 

(Blumer, 1966:540-541).  

  

3.1.1 Social interaktion och studien  

Då vårt antagande om att skadeplatsen är en social plats, kan vi därför använda oss av 

Blumers teori om social interaktion och Joint Action för att förstå olika beteenden 

djupare. Hur och varför olika interaktioner sker och uppstår på en skadeplats men även 

på vilka sätt de illustreras. Den symboliska och icke- symboliska interaktionen öppnar 

även för en tolkning av respondenternas berättelser, där de kan antas besitta någon 

form av expertis kring de risker som finns på en skadeplats. Tolkningen blir då 

användbar för att analysera hur olika risker kan projiceras på allmänheten utifrån både 

symbolisk och icke- symbolisk interaktion.   

3.2 Allmänhetens påverkan, samverkan och samordning  

Studien utgår från att det sker en interaktion mellan räddningstjänsten och 

allmänheten. Studien använder sig av samarbete som ett begrepp för att strukturera 

upp analysen. Danielsson et.al (2013) identifierar fyra olika nivåer på samarbeten, 

studien kommer enbart använda sig av samverkan och samordning. Samverkan är ett 
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mångtydigt begrepp och används ofta i olika betydelser men kan alltid sägas omfatta 

de aktiviteter där medlemmarna samverkan för att uppnå ett gemensamt mål  

(MSB 2011). Begreppet betecknar olika situationer där en viss form av 

gränsöverskridande sker, samtidigt som andra gränser upprätthålls och ytterligare 

andra tydliggörs (Danielsson et.al, 2013:17). Samordning betecknar en mindre 

intensitet av interaktion, där medlemsparterna i huvudsak agerar parallellt med 

varandra. Det kommunicerar framförallt med avsikt att inte skapa hinder för varandra.  

 

3.2.1 Samordning  

Samordning innebär att olika aktörer kommunicerar med syfte att undvika så att man 

inte hindra varandra, detta sker genom att förstärka effekten av varandras ageranden. 

Ingen djupare grad av samarbete sker, ingen uppdelning av roller och ansvar är därför 

nödvändig (Danielsson et.al, 2013:17).  

  

3.2.2 Samverkan  

Samverkan innebär att respektive deltagande aktör förfogar över resurser, kunskap 

eller annan praxis som kan bidra till att lösa en gemensam uppgift. Representanter från 

den offentliga verksamheten konstruerar en referensram för uppdelning av ansvar och 

uppgifter för att arbeta mot ett gemensamt mål. Respektive deltagande aktör bibehåller 

sin egen roll, regler eller funktion. Det är enbart ett visst antal gränser som överskrids 

med syfte att lösa den gemensamma uppgiften (Danielsson et.al, 2013:17).  

  

Danielsson, Johansson och Eliasson (2011) sammanfattar i Samverkan i praktiken att 

det inte alltid är mötet mellan räddningspersonalen och spontanfrivilliga karaktäriseras 

av samverkan och interaktion. Lika vanligt är det att gränsdragningarna som sker och 

avståndstagandet sätter stopp för de möjligheter som fanns till att samverka. 

Räddningspersonalens avståndstagande bidrar på så sätt till att spontanfrivilliga kan 

känna sig obekväma i situationen och därför lämna skadeplatsen i ett tidigt skede 

(Danielsson et.al, 2011:31).   

  

Danielsson et.al (2011) menar även att samverkan många gånger sker på de 

spontanfrivilligas initiativ, genom att de fortsätter med de uppgifter de hade redan 
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innan räddningsorganisationen kom till platsen. Spontanfrivilliga förutsätter att 

räddningspersonalen på så sätt godkänner deras närvaro på skadeplatsen (Danielsson 

et.al 2011:31).   

  

Danielsson et.al (2013) försöker förtydliga att samverkan mellan räddningspersonal 

och spontanfrivilliga förutsätter att räddningspersonalen på något sätt erkänner att de 

frivilliga kan fylla en funktion på skadeplatsen, antigen som informationskälla eller 

medhjälpare (Danielsson et.al, 2011:30).   

  

3.2.1 Samverkan i relation till studien  

Samverkan är ett begrepp för att kunna beskriva hur en eventuell påverkan kan ske. 

Den bakgrund som ges om samverkan är att de speglar områdets eventuella 

möjligheter till en interaktion där det sker olika former av påverkan på andra individer. 

Den interaktion som sker mellan allmänheten och räddningstjänsten kan på så sätt 

utvärderas från positiv, negativ och neutral. Då samverkan är ett mångtydigt begrepp 

kommer det användas sparsamt i analysen, och vi kommer att använda det sparsamt 

för att förtydliga när vi finner en situation där samverkan är anmärkningsvärt hög.   

3.3 Sammanfattning av teori  

Social interaktion och Joint Action öppnar för att kunna studera skadeplatsen som en 

social plats med en social interaktion vars avsikt är ett utbyte av någon form. Det 

fokuserade och ofokuserade samspelet ger studien en möjlighet att studera hur 

individer interagerar med varandra men även hur deras agerande kan påverkas i 

tillvaron av andra individer. Samverkan öppnar för att kunna studera interaktionen och 

hur ett eventuellt samarbete sker. Hur samarbetet är karaktäriserat som samverkan 

eller samordning, men även vad konsekvensen av räddningstjänstens inställning kan 

vara på spontanfrivilliga.   

Den teoretiska bakgrunden öppnar för att föra en nyanserad och bred analys av 

intervjuerna, att kunna studera och problematisera eventuella fenomen som kan 

identifieras i respondenternas berättelser. Teorin hjälper oss på så sätt till en bred 

infallsvinkel på skadeplatsen som en social plats med olika former av interaktioner, 

positiva, negativa eller neutrala.  
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Den teori som används är till viss del lite äldre, det kan därför finnas nyare 

konstellationer som kan vara bättre lämpade till att analysera dagens mer moderna 

samhälle. Men trots den kritik som framförallt kan riktas mot Joint Action, var teori är 

lite äldre men även mot samverkan som är ett mycket brett begrepp. Vill vi betona de 

faktum att de är adekvata för studien. Vid användande av teori är vi noga med att 

förhålla oss kritiskt mot teorierna, de används primärt som verktyg för att 

problematisera olika fenomen som vi uppmärksammar. Vi kan därför styrka vårt 

användande av teorierna då vi endast använder dem för att uppmärksamma fenomen; 

med hjälp av teorierna kan vi då förtydliga den infallsvinkel som vi har för att förstå 

ett visst problem. För att förtydliga, ingen större värdering av fenomen sker under 

analysen, vi använder diskussionsavsnittet för subjektiva värderingar.  

 

4 Metod  

I följande avsnitt redogör vi för den metodologiska inriktning som valts och för hur 

insamling av det empiriska data genomförts, hur det empiriska data senare har 

bearbetats och analyserats. Vi avslutar med en redogörelse för de etiska 

ställningstaganden vi har tagit i studien, samt ett resonemang kring studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet.  

 

All forskning utgår från en eller flera frågor, problem eller funderingar som 

initialiseras av forskaren. Det finns ett antal olika metoder för att studera de frågor, 

problem eller funderingar som forskaren har. Gemensamt är att samtliga strävar efter 

att beskriva, förutsäga, påverka eller förändra existerande förhållanden (Olsson & 

Sörensen, 2007:13).  

  

Det finns ett antal olika former av samtal i vardagslivet, litteraturen och i 

professionella sammanhang. Den form av samtal som berörs i denna studie är mer det 

professionella samtalet, ett samtal som kan liknas vid en intervju. Forskningsintervjun 

bygger på vardagslivets samtal som ett professionellt samtal. En intervju är ett utbyte 

av åsikter mellan två personer som samtalar om ett tema av ömsesidigt intresse (Kvale 

& Brinkmann, 2009:18).  
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Forskningsintervjun är en kvalitativ metod för att samla in empirisk data. En kvalitativ 

inställning innebär att forskaren lägger fokus på de kulturella, vardagliga och situerade 

aspekterna av människors tänkande, lärande, vetande, handlande och sätt att uppfatta 

sig som personer (Kvale & Brinkmann, 2009:28). Valet av kvalitativ metod ger oss 

därför möjligheten till att använda systematiserad kunskap för att beskriva hur något är 

beskaffat eller vilka egenskaper de har för att kunna beskriva, förutsäga, påverka eller 

förändra existerande förhållanden (Olsson & Sörensen, 2007:13).  

4.1 Tillvägagångssätt 

För att hålla en tydlig metodologisk struktur i vår intervjustudie har vi valt att följa 

Kvale & Brinkmanns sju stadier i en intervjuundersökning som utgångspunkt. Då 

forskningsintervjuns öppna struktur både kan vara till studiens för och nackdel, har vi 

valt en tydlig och strukturerad procedur för att tydligt kunna redogöra för 

metodologiska val. Följande är de sju stegen vi valt att applicera i kronologisk ordning  

(Kvale & Brinkmann, 2009:118),  

  

Tematisering innebär att forskaren formulerar undersökningens syfte och 

föreställningen om ämnet innan intervjuerna påbörjats. Undersökningens varför och 

vad bör klargöras innan man påbörjar det metodologiska valet om hur studien skall 

genomföras (Kvale & Brinkmann, 2009:118). Studien grundades med ett intresse av 

att undersöka de rubriceringar som skett i media. Ett tydligt syfte konstruerades med 

bakgrund av vad och varför.   

 

Planera uppläggningen av undersökningen med hänsyn till samtliga sju stadier innan 

intervjuerna påbörjats. Planeringen genomförs med hänsyn till vilken kunskap som 

eftersträvas och med ett beaktande av de moraliska konsekvenser som undersökningen 

kan innebära (Kvale & Brinkmann, 2009:118). Vi hade en målbild av att inhämta 

empiriska data i en tätbefolkad miljö, innan studiens bakgrund påbörjades söktes 

kontakt med Storstockholms brandförsvar med avsikt om att hitta en kontaktperson.   
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Genomförandet av intervjuer sker i enlighet med en intervjuguide som konstruerats 

med ett reflekterande förhållningssätt till den eftersökta kunskapen samt till den 

interpersonella relation som studien innebär (Kvale & Brinkmann, 2009:118). På 

grund av respondenternas önskemål och tillgänglighet ändrades uppläggen på några av 

intervjuerna till att bli gruppintervjuer. Vi som forskare försöker hålla en låg relation 

till respondenterna, ingen före eller efter kontakt har därför skett med respondenterna.  

Kontaktpersonen samordnade lokal och plats för intervjuerna. Kontaktpersonen hade 

enbart fått information om syftet med studien, de förmedlades även till 

respondenterna. För att förtydliga, vi har inte träffat respondenterna före eller efter 

intervjun.   

 

Utskrift avser den överföring som gjorts från en ljudupptagning av intervjuerna till en 

text, även benämnt som transkribering. En transkribering har aktivt skett under 

intervjuerna men även kompletteras med ljudupptagningen från intervjuerna vid ett 

senare tillfälle (Kvale & Brinkman, 2009:118). Vid transkribering av 

gruppintervjuerna, särskildes respektive gruppmedlem för att kunna undersöka en 

större kontext av deras resonemang.  

 

Avgör utifrån undersökningens syfte och ämne vilken analysmetod som passar 

karaktären på intervjumaterialet (Kvale & Brinkmann, 2009:118). Analysen skedde 

med hjälp av meningskoncentration och tematisering utifrån huvud innebörderna, 

positiv, negativ och neutral påverkan. I tabell 1.3 klargörs kodningen för hur påverkan 

hat kategoriserats.  

 

Fastställer resultatets validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Reliabiliteten sker i 

relation till resultatets konsistens och validiteten till om en intervjustudie undersöker 

vad den var avsedd att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009:118). Verifiering av 

resultatet har skett i enlighet med tidigare forskning och teori. En fortlöpande analys 

har bedrivits med en nära anknytning till tidigare forskning och teori.  
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Rapportera resultatet av undersökningen och de metoder som har använts. 

Rapporteringen ska ske i enlighet med de vetenskapliga kriterier och etiska aspekter 

som leder till en läsbar produkt (Kvale & Brinkmann, 2009:118).  

4.2 Undersökningsgrupp  

Undersökningsgruppen är Storstockholms brandförsvar; specifikt de brandstationer 

som ligger i centrala Stockholm. Bakgrunden till undersökningsgruppen är 

befolkningstätheten i området. Befolkningstätheten ökar möjligheten för att 

räddningstjänstens personal har upplevelser om interaktionen med allmänheten, då det 

kan antas att möjligheten för att allmänheten finns på plats vid en olycka är större än i 

ett glesbebyggdt område. Urvalet har även reducerats till de tjänstepersoner som 

jobbar på plats vid en olycka. 

 

4.3 Val av respondenter  

För att finna respondenter till intervjustudien, kontaktade vi Storstockholms 

brandförsvar. I vår allmänna kontakt med Storstockholms brandförsvar eftersökte vi 

en kontaktperson som kunde samordna 8 till 10 intervjuer. Efter en längre tid av 

väntan fick vi tillslut svar från en kontaktperson som hade ordnat ett antal intervjuer.  

   

Inledningsvis var planen att utföra 8 stycken intervjuer, med hänsyn till rådande 

situation på plats och önskemål av respondenter ändrades vår inledande plan. 

Kontentan blev fem intervjuer, varav tre var individuella och två med gruppintervjuer. 

I tabell 1.1 redogör vi för de intervjuer som vi har genomförts, i tabell 1.2 redogör vi 

för de gruppintervjuer som har genomförts.  

 

Vi har inte genomfört någon omfattande förändring mellan intervjuerna och intervju 

grupperna. Strukturen på samtal och frågor är desamma, den anmärkningsvärda 

skillnaden är möjligheten för respektive respondent att reflektera och utveckla 

varandras resonemang för att öka stärka trovärdigheten. Då intervjufrågorna inte 

berörde områden som kan identifieras som känslosamma eller traumatiska för 
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respondenterna, bör trovärdigheten i samtalen vara desamma som vid en enskild 

intervju.  

Tabell 1.1 Individuella intervjuer  

Tjänst  Antal år i   

räddningstjänsten  

Antal år i nuvarande 

tjänsten  

Intervjutid  Kod  

Brandman  10 år  10 år  19 minuter  A1  

Brandman  9 år  9 år  34 minuter  A2  

Brandförman  31 år  10 år  21 minuter  A3  

(Tabellen visar de individuella intervjuerna och deras erfarenhet, men även längden på 

intervjun och hur respektive intervju benämns under resultat och analys).  

 

Tabell 1.2 Gruppintervjuer  

Tjänst  Antal år i räddningstjänsten  Antal år i 

nuvarande   tjänst  

 Intervjutid  Kod  

Brandman  30 år  18 månader  57 minuter  B1  

Brandman  20 år  20 år  57 minuter  B1  

Brandman  27 år   -  57 minuter  B1  

Brandförman  16 år  6 månader  57 minuter  B1  

Brandmästare  37 år   -  57 minuter  B1  

Brandingenjör  18 år  16 år  32 minuter  B2  

Yttre befäl  29 år  15 år  32 minuter  B2  

(Kod står för den kodning vi valt att identifiera grupp intervjuerna med, observera att 

B2 är en gruppintervju med personal som enbart arbetar i en ledande befattning på en 

skadeplats).  
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4.4 Utformning av intervjuguide  

För att säkerställa trovärdigheten och validiteten i studien, har intervjufrågorna 

utformats med hänsyn till de resonemang som Kvale & Brinkman gör i Den 

kvalitativa forskningsintervjun. De anser att intervjuarens frågor ska vara korta och 

enkla för att säkerställa att svaren bli fullständiga (Kvale & Brinkman, 2009: Kapitel 

2). Intervjun håller en hög strukturering och en semi hög standardisering. Samtliga 

respondenter ska förstå frågorna på ett liknande sätt, men forskaren ska ha möjligheten 

att forma intervjun efter respondenten och de berättelser som ges (Olsson & Sörensen, 

2011:133). För att säkerställa att vi får ut den information som behövs till studien, 

följer intervjuerna en semistrukturerad jargon (Bell, 2010:161-163). För att säkerställa 

trovärdigheten i intervjuerna har vi valt att följa fem regler som Ahrne & Svensson 

(2014:39) rapporterar om. Intervjuaren ska lyssna på den som talar på ett tålmodigt 

och vänligt men intelligent reflekterande sätt. Intervjuaren ska inte framhäva någon 

form av auktoritet. Intervjuaren ska inte ge råd eller moraliska formuleringar.  

Intervjuaren ska inte gräla/ argumentera med den som talar. Intervjuaren ska bara tala 

eller ställa frågor under särskilda förhållanden, forskaren skall på så sett endast 

moderera intervjun (Ahrne & Svensson, 2014:39).  

4.5 Analysmetod  

För att analysen av intervjuerna ska bli hanterlig, har vi valt att utföra en 

intervjuanalys med fokus på mening. Meningskoncentration innebär att man drar 

samman intervjupersonernas yttranden till kortare formuleringar. Långa uttalanden 

pressas ihop till kortare formuleringar med fokus på den huvudsakliga innebörden, 

vilket sedan tematiseras. Den metodologiska utgångspunkten i meningskoncentration 

grundas i en fenomenologisk ansats. Vi har valt att lägga extra stor vikt kring de 

beskrivningar som görs av olika fenomen i intervjun, för att kunna tolka och 

tematisera de. Tabell 1.3 förevisar den tematisering som har skett i analysen. I tabellen 

får vi en tydlig redogörelse för kategoriseringen av huvud innebörden i den 

meningskoncentration som vi har utfört.  
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Tabell 1.3 Kategorisering av huvudbetydelse  

Kategori  Positiv påverkan  Hur visar det sig?  Exempel  

  Positiv påverkan är 

när det sker någon 

form av påverkan 

som  

räddningstjänsten 

identifierar får positiv 

effekt på deras 

arbete.   

När det uppstår en 

situation som 

räddningstjänsten 

upplever påverkar 

deras arbete på ett 

positivt sätt. Något 

som främjar deras 

förmåga att arbeta 

effektivt.   

“Det kanske är vid stora 

skadeplatser när vi inte 

räcker till. Allmänheten 

kan ju vara bra. Det är ju 

en hel del invandring i 

vissa områden, och det är 

ju en bra del när någon är 

sjuk och det blir 

språkförbistring, då kan 

man ta hjälp av 

allmänheten.“ (A2)  

Kategori  Negativ påverkan  Hur visar det sig?  Exempel  

  Negativ påverkan är 

när det sker någon 

form av påverkan 

som  

räddningstjänsten 

identifierar som 

negativ effekt på 

deras arbete.  

När det uppstår en 

situation som 

räddningstjänsten 

upplever påverkar 

deras arbete på ett  

negativt sätt. Något 

som hämmar deras 

förmåga att arbeta på 

ett effektivt sätt.   

“Det kommer fram 

mycket dumheter, 

framförallt då när någon 

berättar att de har bråttom 

och för att de ska fram, 

här sitter någon och dör i 

mina armar och de har 

fräckheten att berätta att 

deras pizza blir kall.”  

(B1)  

Kategori  Neutral påverkan  Hur visar det sig?  Exempel  

  Neutral påverkan är 

när det sker någon 

form av påverkan 

som  

räddningstjänsten 

varken identifierar 

som positiv eller 

negativ på deras 

arbete.   

När det uppstår en 

situation som 

räddningstjänsten 

upplever inte påverkar 

de på ett positivt eller 

negativt sätt. Neutralt 

kan liknas vid ett 

önskat läge.   

“Att man tar hand om 

varandra. Är det någon 

som faller ihop på 

tunnelbanan då är det 

allmänheten som är först. 

Då ska ju de göra allting 

fram tills vi kommer. Och 

gör de ingenting, ja då 

behöver vi egentligen inte 

heller åka dit för då har 

personen levt utan syre i 

10-15 minuter, då är det 

försent för oss också.” 

(A1)  

(Tabellen visar de olika kategorierna, hur det visar sig och ett exempel på respektive 

kategori).  
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4.6 Forskningsetiska överväganden  

Det finns ett antal forskningsetiska principer som man måste överväga och ta i hänsyn 

till som forskare när man genomför en studie med intervjuer. Vi har i denna studie valt 

att följa vetenskapsrådets riktlinjer och fyra huvudsakliga regler inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning för hur arbetet skall gå tillväga (Vetenskapsrådet, 

2002). Dessa är följande:  

 

4.6.1 Informationskravet  

Vi har informerat intervjupersonerna om deras uppgift i studien och vilka villkor som 

gäller för deras deltagande, på plats vid intervjuer. Intervjupersonerna har därefter 

också upplysts om att deltagandet som intervjuperson är helt frivilligt och att de har 

rätten att avbryta sin medverkan i studien när de har velat. Detta har även omfattats av 

alla möjliga inslag i denna studie som rimligen kan ha kunnat tänkas påverka deras 

villighet att delta som intervjuperson i vår studie (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

4.6.2 Samtyckeskravet  

Vi har inhämtat intervjupersonernas samtycke för medverkan. De som medverkar i 

studien har haft rätten att självständigt kunna bestämma om, hur länge och på vilka 

villkor de har velat delta. De har haft möjligheten att kunna avbryta sin medverkan i 

studien när som helst (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

4.6.3 Konfidentialitetskravet  

Alla intervjupersoner i studien som omfattas av etiskt känsliga uppgifter om enskilda, 

identifierbara personer har anonymiserats. Alla uppgifter om identifierbara personer 

skall antecknas, lagras och avrapporteras genom anonymisering på ett sådant sätt att 

enskilda människor inte kan identifieras av utomstående som tar del av studien. Detta 

gäller i synnerhet de uppgifter som på något vis kan uppfattas vara etiskt känsliga.  

Vid gruppintervjuer kan inte anonymiseringen garanteras, då andra medlemmar i 

gruppen får aktivt ta del av de andras berättelser. Ett informerat samtycke gavs därför 

med avsikt att informera respondenterna om att intervjun var frivillig och att de kunde 

avsluta intervjun under tiden den pågick, samt att vi kunde ta bort deras berättelser 

från resultatet och analysen (Vetenskapsrådet, 2002). 
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4.6.4 Nyttjandekravet  

Alla uppgifter om enskilda individer, som har insamlats för denna studie kommer inte 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller i andra icke-vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

4.7 Metoddiskussion  

Studien har en kvalitativ ansats för att främja de personliga upplevelser som 

respondenterna har, för att kunna säkerställa att de data som samlats in är trovärdig, 

har studien använt sig av Kvale & Brinkmanns (2014) sju steg i en intervjustudie som 

förhållningssätt. Bakgrunden till att förhålla sig mot en beprövad struktur på en 

intervjustudie är att kunna redogöra för de metodologiska överväganden som har 

tagits. Det ökar därför möjlighet att förtydliga och redogöra för respektive 

tillvägagångssätt vid utformningen av studien.  

  

Som tidigare nämnts, önskade några av respondenterna att utföra en gruppintervju. En 

ändring som inte avgör en anmärkningsvärd förändring i studien, men ändå är av 

relevans att belysa. Ingen signifikant skillnad bör ske i de berättelser som 

respondenterna uppger, då samtliga är där frivilligt och deltar i en grupp som ett 

gemensamt önskemål. Gruppintervjuer ökar även möjligheten för att utvinna kvalitativ 

data, då respondenterna ges en möjlighet att komplettera varandras berättelser men 

även en chans att reflektera över sina egna erfarenheter.    

  

För att kunna analysera den data som genererats, antog studien meningen som central 

utgångspunkt i analysen. Det innebär att analysen fokuserade på de olika berättelser 

som respondenterna uppgav, för att finna en form av konsensus som kan kategorisera 

den huvudsakliga innebörden i berättelserna. Meningskoncentrationens kategorier 

summerades ihop till positiv, negativ och neutral påverkan.   

  

Det finns nackdelar med att utföra en intervjustudie som behandlar uppfattningar om 

tidigare erfarenheter. Vi har ingen möjlighet till att verifiera respektive individs 

erfarenheter då dem kan vara unika i dess uppfattning. Men på grund av 
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respondenternas långa erfarenhet i tjänsten, vill vi betona den expertis som de har på 

området och därför kan berättelserna antas uppfylla en hög trovärdighet. För att kunna 

resonera kring trovärdigheten bakom de berättelser som respondenterna uppger, har vi 

till viss del försökt att använda oss av triangulering där vi söker ett flertal olika 

berättelser som kan kopplas till samma huvud innebörd. Creswell (2007) sammanfattar 

triangulering som en forskares försök till att använda olika metoder och infallsvinklar 

för att testa olika data. Ett vanligt sätt som triangulering sker på är att forskaren 

använder flera olika källor för att belysa ett fenomen eller perspektiv (Creswell, 

2007:208). Då studien har använt ett flertal olika källor och analyserat data med 

gemensamma huvud innebörder, kan studien därför styrka sin trovärdighet i resultatet 

då ett flertal källor används för att styrka den kategorisering som sker. För att kunna 

utföra en analys har olika huvud citat nyttjats från intervjuerna med avsikt att belysa 

olika återkommande fenomen.  

  

Respondenterna kan antydas vara sparsamma med kritiken mot allmänheten, då det 

kan anses vara ett etiskt dilemma men även kontroversiella att kritisera den 

generaliserade allmänheten till en specifika plats eller händelse (Vetenskapsrådet, 

2002). Respondenternas berättelser anknyter därför sällan en specifik händelse eller 

område till en berättelse. De förhåller sig till en generaliserad bild som kan appliceras 

över samhället som helhet i deras berättelser. De upplevelser som specifikt uttrycker 

en plats eller händelse sker ofta i relation till intervjufrågorna; Några erfarenheter som 

du anser är anmärkningsvärd på ett negativt sätt? Några erfarenheter som du anser är 

anmärkningsvärd på ett positivt sätt? Respondenterna uppmuntras inte till att knyta 

upplevelser till en specifik plats eller händelse, de uppmuntras att svara på extremfall 

som både är positiva och negativa. Anledningen till frågor som ovan nämna är att 

skapa en tydlig kontrast mellan positiva och negativa händelser.   

 

Ett problem som uppstod i samband med intervjuerna var att några i personalen ville 

genomföra gruppintervjuer istället för individuella intervjuer. Anledningen till det var 

av praktiska skäl i händelse av att de skulle behöva åka på ett larm. Vi fick därför 

respektera beslutet och genomföra intervjuerna på deras villkor. Det kan tämligen 

anses rimligt att därför också rikta kritik mot denna studie, eftersom att det i 

gruppintervjuer kan föreligga en risk av att individerna påverkas av varandra; de kan 
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hämmas från att uttrycka vissa åsikter eller upplevelser. Men med hänsyn till att 

räddningstjänstens personal är en sammansvetsad grupp, då de jobbar tillsammans i 

svåra situationer och har stora erfarenheter kring avlastnings- och debriefingsamtal, 

uppvisade respondenter inga uppenbara tecken som indikerade att de kände ett obehag 

i att prata öppet om sina upplevelser och meningsskiljaktigheter. Det kan därför antas 

att det inte skett någon märkbar påverkan på respondenternas berättelse, men det finns 

alltid en risk att de kan ha påverkats. 

 

5 Resultat och analys  

I följande avsnitt kommer vi analysera de resultat som framkommit ur det empiriska 

data. En tydlig struktur där respektive kategorisering främjas kommer ske i avsikt att 

förtydliga i vilka situationer olika beteenden främjas och vilka konsekvenser de 

upplevs få. 

 

  Skadeplatsen är en social plats, en plats präglad av en social interaktion. En 

interaktion som sker mellan samhällsmedborgarna och myndigheter. Interaktionen 

sker såväl verbalt som visuell, från blåljus och avspärrningar till en verbal 

kommunikation vars ändamål är att samordna information på den specifika platsen.  

Att olyckan är en social händelse är något vi har identifierat i vår analys.  

Olycksplatsen är en mötesplats för ett stort antal individer, en plats där olika grupper 

ur samhället möts för att samordna och samverka insatser. En mötesplats för att lösa 

olyckor som sker, gemensamt mellan allmänheten och myndigheter eller enskilt.   

  

I analysen har vi identifierat att det finns en överhängande hierarkisk struktur på en 

skadeplats, där myndigheterna är de som strukturerar och organiserar för att skydda 

liv, hälsa, egendom och miljö. Helt i enlighet med vad Enander påstår är allmänhetens 

förväntningar på myndigheten (Enander 2006:34). Vi har även kunnat identifiera att 

de förväntningar som allmänheten antas ha på räddningstjänsten, speglar av den 

målsättning som räddningstjänsten har i deras arbete. Även de är en identifiering som 

sker i enlighet med Enanders argumentation om att vi måste sätta de drabbade i 

centrum.   

  



33 
 

Om räddningstjänsten inte kan uppnå de förväntningar som allmänheten har kan 

räddningstjänsten använda sig av allmänheten på plats för att komplettera de brister 

som finns. Det är främst en samordning som sker då räddningstjänsten använder sig av 

allmänheten som en informationskälla. Användandet av allmänheten som en 

informationskälla är en form av samarbete som även kan ses som en form av Joint 

Action mellan två olika individer. Gruppintervjuerna i studien upplyser om hur ett 

önskat beteende vid ankomst till en olycka kan vara, då avsaknad av information är i 

centrum.  

  

När det brinner så kan man alltid av folk som utrymmer få information 

av. Hur ser det ut? Vad finns i källaren? Var har ni förråden? Hur ser 

det ut på baksidan? Den typen av informationskälla. (B2)  

  

Det är att de möter upp vid en brand till exempel så vi slipper leta. Det 

har ju hänt tillfällen då folk bara ringer in och vet inte vart vi ska åka, 

så att där hjälper de till ganska bra just för att minska insatstiden. I det 

stora hela har vi mer nytta av allmänheten än tvärtom, det tror jag. (B1)  

  

Interaktionen som vi får ta del av här, sker i avsikt att inhämta information, Kvarnlöf 

och Johansson (2014) betonar den resurs som allmänheten kan utgöra för att framföra 

information om hur en olycka har gått till. Syftet med den formen av interaktion blir 

då en form av samordning för att underlätta de inledande räddningsarbetet. Vart ska 

räddningstjänsten inledningsvis rikta deras resurser, finns det något de bör ha i åtanke. 

Men även information för att kunna hitta olycksplatsen. Interaktionen som sker är vad 

Danielsson et.al (2013:17) definierar som samordning, vilket innebär en transaktionell 

kommunikation, där utbytet av information är prioriterat.  

  

En fungerande och pålitlig kommunikation är av otrolig vikt vid en skadeplats, som 

Nilsson och Norgren (2009) upplyser i deras examinationsarbete är informationen i 

den transaktionella kommunikationen den del som kommer vara beslutsgrundande. 

Informationen blir på så sätt det som styr arbetet i deras situationer. Vi har inte 

fokuserat specifikt på kommunikationens innebörd, det vill säga den verbala 
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interaktion som sker. Vi har inriktat oss mot ett bredare spektrum där vi involverat 

visuella som verbala symboler i interaktionen som sker.   

5.1 Positiv, negativ och neutral påverkan.  

Studiens syfte är att undersöka hur räddningstjänstens insatspersonal blir påverkade av 

allmänheten i deras aktiva räddningsarbete på skadeplatser. För att kunna undersöka 

olika erfarenheter och vilka betydelser de har fått på räddningstjänstens arbete, kan vi 

genom tematiseringen avgöra vad huvudbudskapet är. Avsikten med tematiseringen 

blir på så sätt att skapa en tydligare inramning av olika erfarenheter utifrån om de kan 

upplevas positiva, negativa eller som neutrala. I tabell 1.3 under rubriken analysmetod 

redogör vi för den kategorisering som har skett.   

  

I analysen kunde vi finna en tydlig kontrast mellan vad räddningstjänsten värderade 

som en positiv eller negativ händelse. En tydlig separation till beteenden som kan 

definieras som neutralt fann vi aldrig, vi har därför valt att primärt använda neutralt 

som en kategori för beteenden som inte aktivt påverkar räddningstjänstens arbete.  

Neutralt innebär på så sätt ett önskat beteende av allmänheten, före, under och efter en 

olycka.   

  

5.1.1 Positiv påverkan  

Positiv påverkan är när det uppstår en situation som räddningstjänsten kan antyda 

påverka deras arbete på ett positivt sätt, något som främjar eller stärker deras arbete 

med allmänheten. En positiv påverkan på deras arbete kan bland annat vara den 

samordning och samverkan som Danielsson et.al (2013:17) beskriver. Detta sker 

mellan spontanfrivilliga och räddningstjänstens personal, som underlättar de 

skadereglerande arbetet som ska utföras. Denna kategori representeras allt som ofta av 

spontanfrivilliga. I följande citering får vi ser en av respondenternas erfarenhet av 

vilken resurs allmänheten kan vara.   

  

Det kanske är vid stora skadeplatser när vi inte räcker till. Allmänheten kan ju vara 

bra. Det är ju en hel del invandring i vissa områden, och det är ju en bra del när någon 
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är sjuk och det blir språkförbistring, då kan man ta hjälp av allmänheten. Men vi 

behöver ingen hjälp med något fysiskt. (A2)  

  

I det här citatet åskådliggörs det hur räddningstjänsten använda sig av allmänheten på 

plats vid en olycka för att kunna kommunicera med individer trots språk 

skiljaktigheter. Danielsson Et.at (2013:17) benämner denna typ av interaktion som en 

samordning. Interaktionen sker med avsikt att samordna information för att undvika 

eller förstärka effekten av något.  Inledningsvis berörde vi vikten i en fungerande 

kommunikation, en pålitlig transaktionell kommunikation. På grund av kulturella 

skillnader i utanförskapsområdena som berörs i citatet, uppstår det en konflikt i den 

interaktion som sker. Blumer nämner att deltagarna i en social interaktion behöver ta 

hänsyn till varandras pågående handlingar, de måste anpassa sina egna intentioner, 

önskningar, känslor och attityder, men även tolka den rådande sociala dynamik som 

bland annat kan finnas på en skadeplats. Användandet en allmänhet som är integrerad 

i den kultur som det finns en skiljaktighet i, kan på så sätt stärka den 

kommunikationen i en sådan situation (Blumer, 1966:537-539). Effekten av denna 

kommunikation blir därför av positiv karaktär på räddningstjänsten arbete, då 

effekterna av allmänheten stärker de arbete som räddningstjänsten utför.   

  

Spontanfrivilliga kan vid vissa situationer utgöra en betydande roll för det fortsatta 

räddningsarbetet. Respondenterna betonade den humanitära insats som vissa individer 

utför, då de sätter sin egen hälsa på spel för att hjälpa sina samhällsmedborgare, även 

individer som lever i en social utsatthet. Under sådana omständigheter sker en 

samverkan med räddningstjänsten utan att de faktiskt interagerar med varandra. När 

räddningstjänsten väl kommer till platsen så upphör ofta samverkan med de 

spontanfrivilliga eftersom att man vill från personalens sida vill ha kontroll över 

situationen. Här övergår samverkan istället till samordning där de spontanfrivilliga tar 

ett steg tillbaka och inte längre utför ett fysiskt arbete. Här kan vi tydligt se skillnaden 

mellan samverkan och samordning utifrån Danielsson et.al (2013:17) i praktiken. Vid 

samordning utbyter de spontanfrivilliga eventuellt information med räddningstjänsten 

och är inte längre i vägen för personalen.   
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Vi åkte på ett hjärtstopp [...] då var det en civil kvinna som gjorde 

inblåsningar på en man som var hemlös. Det är väldigt 

anmärkningsvärt tycker jag, att man gör den bedömningen att man vill 

hjälpa till så pass mycket även fast det kanske inte är den mest 

välbärgade, och man gör allt man kan för att rädda den här personen. 

(A1)  

  

Vi har ju de här sms-livräddarna till exempel och de gör ett fantastiskt 

jobb. Eller de som bara agerar när de händer någonting. Det finns ju 

fortfarande ett antal människor som gör det. Det är ju många som inte 

gör det av både rädsla för sjukdomar och annat, men det finns ju ändå 

en betydande del som agerar. (A3)  

  

Det är jättemånga som agerar på olyckor och hjälper folk, hjälper 

varandra [...] om man tittar på alla de här hjärtstoppen vi åker på så, vi 

har ju ganska mycket narkomaner och socialt utsatta. De finns ju de 

som ändå gör något med de här människorna som ligger lite smutsiga 

och skitiga, och ändå försöker hjälpa de här. Och det är en fantastisk 

känsla att de bryr sig. (A3)  

  

De betonar ofta att de insatser som allmänheten utför är mycket positiva. De tycker att 

det är bättre att allmänheten göra lite än ingenting alls. Samtidigt trycker de även på 

att vi som allmänhet måste bli bättre på att hjälpa varandra. Vi kan alltid bli lite bättre 

som följande citat berättar:  

  

Allmänheten är bra, men vi kan ju bli lite bättre, man kan alltid bli lite 

bättre, men fler måste agera, man får inte stå och titta på folk som mår 

dåligt eller blir slagen, vi måste våga stå upp för varandra! (A3)  

  

Att spontanfrivilliga anmäler sig för att stärka de brister som räddningstjänsten har, 

kan både vara av positiv och negativ karaktär. Den positiva sidan är vad vi kan ta del 
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av i följande citering då allmänheten anmäler deras expertiskunskap, men samverkan 

till den graden blir inte helt riskfri som vi även blir upplysta om. Det här kan vara det 

som Goffman (1966) menar är ett fokuserat samspel, då allmänheten uppmärksammar 

räddningstjänsten och försöker bemöta de problem som de ställs inför. Allmänheten 

blir på så vis uppmärksamma om den problematik som myndigheten står inför och 

försöker i ett fokuserat samspel bli delaktig i problemet för att gemensamt kunna 

agera. En form av social samspel kan därför tydas i kommande citering:  

  

Om vi tittar på särskilda insatser. Om vi ska märka upp allmänheten 

som kommer och anmäler sig, som till exempel terrorattacken på 

Drottninggatan, där det var massa sjuksyrror och läkare [...] men då får 

vi problematiken med att om vi märker upp dem med våra loggor så har 

vi helt plötsligt ett arbetsmiljöansvar och allt sådant där […] det är 

svårt hur ska man handskas med tredje man som utger sig för att vara 

någonting när man inte vet [...] Ett till problem ingår ju där går man 

vidare med den där omedelbara eller tillfälliga som tar över då går man 

in på tjänsteplikten och då blir det helt annan formalia. (B1)  

  

Samtidigt som avsikten med att anmäla sin kompetens till förfogande är för att hjälpa, 

har myndigheten inte möjlighet att verifiera den kunskap som individen påstår sig ha.  

Detta kan vara ett av de tillfällen då det blir en form av negativ Joint Action.  

Begreppet Joint Action kan utifrån Blumer (1966:540-541) tolkas innebära en större 

kollektiv anpassning av olika samarbeten och samverkan med spontanfrivilliga men 

vid sådana kaotiska situationer som exempelvis terrorattacken på Drottninggatan kan 

det vara svårt att göra avvägningar kring vilka spontanfrivilliga man faktiskt ska 

samverka med och vilka risker det innebär.   

  

Här kan vi även se vad Dyregov (2002) förklara om det som sker inledningsvis på en 

olycksplats när räddningspersonal anländer till platsen. En viss form av kaos som allt 

eftersom försöker struktureras upp. Som de även nämner blir det en arbetsmiljöfråga, 

då användandet av spontanfrivilliga kan innebära att de går under tjänsteplikten. Men 

en av respondenterna resonerar även följande kring användandet av spontanfrivilliga:  
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Att fysiskt hjälpa till är en större börda för vår del, för vi är ganska 

sammansvetsade, vi är ganska få, men vi är ganska sammansvetsade, 

alla vet precis vad de ska göra, och då finns det inte riktigt plats för att 

ha någon som hjälper till och få hjälpa till. Då är det bättre att han 

kanske går till polisen och berättar hur olyckan har gått till. (A1)  

  

Respondenten menar att även om det finns en brist på resurser, kan spontanfrivilliga 

som vill hjälpa till med en fysisk aktivitet vara mer till besvär än hjälp. Går detta 

resonemang koppla till Enanders (2006) studie då hon placerar de drabbade i centrum, 

att brandmännen vet att de kan arbeta effektivt i sin grupp. Om en utomstående aktör 

blir delaktig kan det medföra en större komplikation, då gruppen är sammansvetsade 

och alla vet vad de ska göra. Joint Action vill förklara de komplexa förhållanden som 

finns vid en interaktion där samarbetet är i fokus som en mycket komplex process, 

varje deltagare har en specifik position som de uppfyller för att sedan agera utifrån den 

positionen (Blumer, 1966:537–539). En grupp ihop tränade och mycket 

sammansvetsade individer, som är vana att arbeta under hög press kan på så sätt 

påverkas till större grad negativt av en form av Joint Action med allmänheten än om 

den inte ägde rum.    

  

5.1.2 Negativ påverkan  

Negativ påverkan är när det sker en händelse som räddningstjänsten identifierar får en 

negativ konsekvens på deras arbete. En negativ påverkan är när det uppstår en 

situation där räddningstjänstens arbete blir hindrat eller försvårat till den grad att de får 

en konsekvens på den aktiva räddningsinsatsen.  

  

Några av de situationer som respondenterna anser ha påverkat deras arbete på ett 

negativt sätt har skett i några av utanförskapsområdena i Stockholm, men här gestaltas 

det också tydligt med fotografering som ett stort problem. Några av respondenterna 

uttrycker till viss del en rädsla mot utanförskapsområden. De berättar om situationer 

där deras liv och hälsa har blivit hotade, de har fått föremål kastade mot sig och 

utrustning bestulen bland annat. Handlingar som ovannämnda är vad MSB (2010) 
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menar utgör en ny hotbild mot bland annat räddningstjänsten. I den rapport som MSB 

har gjort, benämner de även ett fenomen av fishing. Fenomenet innebär att en händelse 

uppstår där blåljusmyndigheter blir lockade till en avsiktligt konstruerad olycka, för att 

sedan tvingas utstå hot och våld av olika karaktär. Detta beteende från allmänhetens 

sida går att koppla till den raka motsatsen till samverkan och samordning som 

Danielsson Et. al (2013) skriver om. Här har man istället avsikten att ha en negativ 

effekt på räddningstjänstens arbete genom att angripa den, och vill varken samverka 

eller samordna. Beteendet går också att koppla till den sociala interaktion och Joint 

Action som råder i utanförskapsområden mellan grupper och myndigheter  

(Blumer, 1966), där detta kan vara ett sätt att visa sitt missnöje gentemot samhället 

och staten.   

  

Vi får vidare ta del av en av respondenternas erfarenhet kring fenomenet och hur de 

går tillväga för att handskas med det:  

  

Oroligheter i segregerade områden där har vi haft problem. Det där går 

i vågor liksom med stenkastning osv. Man ringer in falska larm liksom, 

och så lura man in brandkåren och sen kommer stenkastning. Numera 

idag har Polisen blivit så pass duktiga att de har folk som sitter och 

följer flöden på social medier och ser att det här kan vara någonting, 

och då bestämmer polisen att de lägger en skyddad ledningsplats. Då 

åker inte vi in med våra brandstyrkor förrän polisen med sina speciella 

kravallutrustade poliser har kollat om det brinner eller inte, så de har en 

bra taktik och strategi för det där. (B2)  

  

Att räddningstjänsten tvingas avvaktat med deras arbete, på grund av en allmänhet 

som kan utgöra ett direkt hot mot deras liv och hälsa, men även räddningsinsatsen i sin 

helhet är mycket bekymmersamt. Frågan är om myndigheterna hade kunnat 

uppmärksamma beteenden som detta redan under diskoteksbranden i Göteborg, och att 

det kan föreligga en viss riskbild för personalen som tvingas arbeta tätt inpå 

allmänheten. Dyregov nämner att räddningstjänsten blev utsatta för hot och våld under 

diskoteksbranden i Göteborg (2011:238) kan den nya strukturen på insatser i områden 
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som anses vara av hög risk knytas tillbaka till händelser som detta? Att allmänheten 

kan utgöra en risk på skadeplatser kan vi nu påstå, men kan dem även utgöra en risk 

vid framryckning till en skadeplats? Som vi får ta del av i kommande berättelse, blir vi 

upplysta om den problematik som allmänheten kan utgöra vid en framryckning till en 

olycka.   

  

Om polisen inte hinner få bort allmänheten tillräckligt snabbt kan det 

innebära ett hinder för oss. Vi hade en händelse i vintras några dagar 

innan julafton där det var två barn som brann inne i ett villaområde. 

Alla grannarna visste ju att barnen var kvar och där hade den första 

styrkan som kom på plats lite problem med att komma fram med de 

stora fordonen, men det är väldigt sällsynt. Det är mer det här med att 

folk är nyfikna och kanske står i vägen. Man vill ju ha bort de för att 

det kan finnas en fara. Det kan vara gas som har läckt ut till exempel. 

(B2)  

  

Att allmänheten både kan utgöra ett hot och hinder vid en insats, är som vi tidigare 

nämnde mycket bekymmersamt. En av respondenterna nämner att konsekvensen på de 

problem som uppstått, specifikt med hänsyn till utanförskapsområden men även vid 

tungt trafikerade vägar är mer utbildning i egen säkerhet. Det har gått utbildningar för 

placering av fordon och utrustning för att snabbt kunna lämna platsen eller att använda 

fordon som avspärrning.   

  

Vi får tänka till hur vi parkerar brandbilarna i problemområden, frågar 

runt om larmet, är polisen på väg? Ibland har vi fått poliseskort in. Det 

viktiga är att man inte kör in bilen och sen måste backa ut, istället 

backar man in för att kunna köra ut istället om det skulle hända 

någonting. Vi använder lås på bilarna. Tänker ofta på hur man kopplar 

upp slangar och slangsystem så att om något händer kan vi stänga av 

pumpen och lämna slangen och köra iväg direkt. De vill ju ha hjälp i de 

här områdena också men de kommer väldigt nära, med stor folkmassa. 

Det är samma sak när vi har åkt på trafikolyckor i de här områdena, de 
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ringer så snabbt sin släkt som kommer till platsen snabbt. Vi har haft 

kriminella som har sprungit tillbaka mot bilar som är stulna och som 

har knark i bilarna. Förra veckan åkte vi på ett larm om lägenhetsbrand 

då en man hade en revolver på sig, vi backar bara tillbaks och gör inga 

dumdristiga grejer utan det får polisen ta. (A2)  

  

Som citatet även berör så finns det en viss problembild kring avspärrningar, det är inte 

alltid att allmänheten respekterar de avspärrningar som räddningstjänsten gör. Kan 

detta vara ett tillfälle då det uppstår en konflikt i betydelsen av olika symboler i 

samhället? Bristen på respekt belyser respondenten från två sidor, ena sidan är att en 

individ bryter mot avspärrningen avsiktligen och i de andra exemplet kan det ske i ren 

nyfikenhet.  

  

Vi har nu fört ett resonemang kring de mer fysiska effekterna på en negativ påverkan, 

men det finns även en mer kognitiv sida. En sida som utgör en större frustration än 

fysisk påverkan. Beteendet ifråga är fotografering av en skadeplats. Vi definierar 

begreppet fotografering under rubriken Allmänheten, där vi redogör för den tolkning 

vi har gjort av beteendet. Kort handlar beteendet om den grupp från allmänheten som 

väljer att plocka fram sin mobiltelefon för att fotografera eller filma en olycka. I en av 

gruppintervjuerna var respondenterna tydliga med att särskilja allmänheten från 

yrkesrollen fotograf:   

  

Media respekterar avspärrningarna, men snorungarna skiter i det, de 

försöker komma närmare än vad de bör vara [...] det är inte bara 

snorungar. De är nog i majoritet men det förekommer ändå mycket 

äldre i mellanåldern [...] man blir förvånad faktiskt att det är så 

intressant när man är lite äldre [...] sen kan man tjäna en lax (tusen 

kronor) på Aftonbladet och skicka in de där. Det uppmuntrar ju också 

till det beteendet. (B1)  
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I gruppintervjun påstår respondenterna att media inte heller är helt oskyldiga, då de 

kan antas uppmuntra till beteendet. Men media påstår att på grund av bland annat 

pressetiken, har de också ett fungerande regelverk som måste efterföljas. Detta kan 

givetvis kritiseras och ifrågasättas om mediernas regelverk faktiskt efterföljs. Här 

finns det också en mycket intressant koppling till social interaktion och Joint Action 

(Blumer, 1966) där allmänheten blir en källa till nyhetsuppslag som är mycket 

intressanta för media. Eftersom att media omöjligt kan vara på alla platser där det 

inträffar något av nyhetsvärde, så har man istället börja använda sig av allmänheten 

för att få in bilder och filmer från till exempel olyckor. Men i och med detta så sker 

också ett utbyte av tjänster mellan de som fotograferar och media, som i sin tur köper 

dessa och uppmuntrar allmänheten till att fortsätta skicka in bild-och filmmaterial om 

de har sett något.   

  

Framförallt betonas här den individualisering som har skett i samhället. 

Allmänheten har förlorat respekten för varandra och tänker inte lika 

mycket på konsekvenserna av olika beteenden som de uppvisar.  Vi har 

ett bekymmer att folk lever på andras skador, alltså det är 

mobiltelefoner [...] det är tråkigt för det hamnar ju oftast i tidningar, 

Aftonbladet och sådant. (A2)  

  

I följande citering får vi ta del av den frustration som en av respondenterna känner 

kring den avsaknad av respekt som finns mellan samhällsmedborgare. Hur någon kan 

fotografera istället för att hjälpa drabbade. Vi får även ta del av en händelse då en 

yrkeschaufför fotograferar samtidigt som den framför sitt fordon med passagerare:   

  

Jag tycker det är respektlöst. Ofta känner jag att folk tycker det är 

viktigare att ta ett foto än att göra någon nytta. Ligger någon och 

fryser? Ja då kan man ta ett häftigt foto med en trasig bil istället för att 

hämta en filt. När det är en trafikolycka, ja då kan man gärna ta fram 

kameran, då är det mobilkameror i de flesta bilrutor när de åker förbi.  

Det var en gång en busschaufför som tog upp mobiltelefonen när han 

körde förbi och tog kort. Det tyckte jag var lite magstarkt. (A1)  
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Vi får även ta del av situationer då trafikanter som passerar trafikolyckor har fått böter, 

inte på grund av den fotografering som skett men på grund av att de framfört ett 

fordon samtidigt som de använt mobilen. Trafikanterna som använt mobilen, har i 

dessa situationer uppmärksammats att ha i avsikt att filma eller fotografera olyckan. I 

följande citering får vi ta del av en händelse som en av respondenterna i 

gruppintervjuerna har varit med om:  

  

Vissa får böter, de sitter i kö och filmar en trafikolycka. De filmar 

samtidigt som de kör bilen, då har det hänt att de har fått böter. Då har 

Polisen varit snabb. Jag tror inte folk tänker så att det kan vara 

anhöriga, om folk lägger ut den här skiten på nätet, det kan vara 

anhöriga som blir drabbade som inte ens vet om, och det kan vara rätt 

slaskiga bilder. Jag tror att folk tror att man får filma vad man vill och 

komma undan med det. I vissa fall kan det vara bra men om man bara 

ska gotta sig i det själv, då tycker jag att det är fel. (B1)  

  

Anmärkningsvärt i citeringen är respondentens reflektion kring att fotografering eller 

filmning av olyckan även kan vara positiv, men att det är syftet bakom som avgör om 

handlingen är av positiv eller negativ karaktär. Som konsekvens på räddningstjänstens 

frustration men även rädsla över en oaktsamhet som allmänheten har i vissa 

situationer, har de börjat spärra av större områden. Anledningen bakom det är att jaget 

i dagens samhälle har blivit allt större:  

  

Jaget har blivit väldigt stort i samhället idag [...] att jag ska fram sen om 

vi har spärrat av, det spelar ingen roll för jag ska fram och det märker 

vi av, och då kan jag tycka att man inte respekterar våra avspärrningar. 

Då spärrar vi av mer och då blir man ännu mer frustrerad, för då spärrar 

vi av hela vägen istället för bara två filer. (A3)  

  

En av respondenterna upplyste om de respektlösa beteende som vissa individer har, 

kan det vara en form av aktivt eller passivt val att störa den sociala ordning som finns 
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på platsen? I följande citering får vi ta del av den frustration som en av respondenterna 

upplever kring allmänheten som inte alltid förstår hur allvarlig en olycka kan vara och 

varför avspärrningarna finns där:  

  

Det kommer fram mycket dumheter, framförallt då när någon berättar 

att de har bråttom och för att de ska fram, här sitter någon och dör i 

mina armar och de har fräckheten att berätta att deras pizza blir kall. 

(B1)  

  

Allmänhetens brist på respekt av avspärrningar kan leda till katastrofala konsekvenser, 

de sätter både sig själva och andra i risk. I en av gruppintervjuerna får vi ta del av en 

händelse då konsekvensen var nära att bli katastrofal, då åskådare och fotografer inte 

förstår den livsfara de utsätter sig för när de befinner sig i riskzonen:  

  

Folk fattar inte hur farligt det kan vara ibland, vi hade en brand på ett 

gym för ett antal år sedan, och då var vi tvungna att handgripligen 

skicka iväg folk. De stod i fara för sig själva framför ett stort 

skyltfönster med svart rök bakom. Detta larm var livräddning och vi 

hade rökdykare där inne. Jag vände ryggen till och då är de tillbaks 

igen så hela min inledning till att få igång det här arbetet försenades i 

och med att jag var tvungen att få bort de. Strax efter så small ju rutan. 

Hade de stått kvar hade vi haft ett antal döda och många skadade. Och 

det vart ju många skadade, av vår egen personal och det hade kanske 

inte hänt om de hade hållit sig undan. (B1)  

  

5.1.3 Neutral påverkan  

Neutral påverkan är som vi tidigare har identifierat i gråzonen mellan positiv och 

negativ påverkan. När räddningstjänstens personal inte kan identifiera att en handling 

eller beteende utgör en positiv eller negativ konsekvens på deras aktiva arbete. Vi har 

även identifierat att samordning ofta anses vara ett önskat beteende, men inte 

samverkan efter att räddningstjänsten har anlänt. Vi tror bland annat att detta kan vara 
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ett bevis på de gränsdragningar som Danielsson et.al (2011:31) identifierar när det 

sker ett avståndstagande mot allmänheten i mötet med spontanfrivilliga.  

  

Då neutral påverkan kan anses var otydligt, väljer vi även att inkludera de beteenden 

som respondenterna önskar att allmänheten har, allmänheten i denna kategorisering 

består ofta av åskådare. Syftet med att inkludera ett önskat beteende blir att de inte kan 

härledas varken ha en positiv eller negativ konsekvens på deras aktiva arbete. För att 

förtydliga har vi enbart inkluderat önskade beteenden som respondenterna uttrycker 

borde vara en självklarhet i samhället, som att ta hand om sina samhällsmedborgare. I 

följande berättelse får vi ta del av ett resonemang kring den ståndpunkt vi valt att ta:  

   

Om de är först fram, att de gör det de kan. Och sen när första 

räddningsfordonet kommer fram att de berättar vad de har gjort, frågar 

om de vill att man ska vara kvar, och vill vi inte ha de kvar att de rullar 

vidare då, så skulle jag vilja att det funkade. framförallt att vi måste bry 

och lite mer om varandra, så man får inte stå och titta på saker. Man 

måste agera. (A2)  

  

Vi ser här att respondenten önskar att spontanfrivilliga från allmänheten utför en första 

hjälp, i väntan på blåljusmyndigheter. Vi kan betrakta detta önskade beteende som ett 

förstadium till Joint Action mellan spontanfrivilliga och räddningstjänsten. Vi kan 

även identifiera förstadiet av Joint Action som en form av ofokuserat samspel med 

räddningstjänsten. Då spontanfrivilliga identifierar att en olycka har skett och på grund 

av situationen och normer om räddningstjänsten funktion i samhället.  

  

Att spontanfrivilliga utför en form av fokuserat samspel med den drabbade i väntan på 

en Joint Action där räddningstjänsten vill ha ett “ofokuserad samspel” som syftar till 

en samordning.  Respondenten önskar att samhällsmedborgarna började bry sig mer 

om varandra. Som vi får se i kommande citat kan vi styrka de resonemang som 

berättelsen gjorde kring att vi måste bli bättre på att hjälpa varandra:  
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Att man tar hand om varandra. Är det någon som faller ihop på 

tunnelbanan då är det allmänheten som är först. Då ska ju de göra 

allting fram tills vi kommer. Och gör de ingenting, ja då behöver vi 

egentligen inte heller åka dit för då har personen levt utan syre i 10-15 

minuter, då är det försent för oss också. (A1)  

  

Vid olika typer av olyckor är det minuter, ibland sekunder som räknas. Därför är det 

extremt viktigt att spontanfrivilliga gör något, allt mer än inget än inget är nog för att 

respondenten ska bli nöjd.  

5.2 Sammanfattning resultat och analys  

Vårt syfte var att undersöka hur räddningstjänstens insatspersonal blir påverkade av 

allmänheten i deras aktiva räddningsarbete på skadeplatser. Under föregående 

rubriceringar har vi förtydligat de observationer som gjorts med bakgrund av vilken 

typ av påverkan som personalen eventuellt fått erfarenhet av. Vi avser under följande 

rubricering att förtydliga de resultat och analys vid gjort för att konkret besvara den 

frågeställning som konstruerats.   

  

Hur upplever räddningstjänstens operativa insatspersonal att deras arbete blir påverkat 

av allmänheten på eller vid en skadeplats? Räddningstjänsten upplever delvis en 

positiv påverkan, då individer går utanför sin bekvämlighet för att hjälpa andra 

individer. Men även då allmänheten respekterar de anvisningar och avspärrningar som 

sker på och vid en skadeplats. Respondenterna betonar även vikten av att använda 

allmänheten som en informationskälla för att förstå omfattningen av olyckan. 

Räddningstjänsten upplever även en negativ påverkan då de hindras från att utgöra de 

arbete som de är larmade på. Ofta berör den negativa påverkan handlingar som direkt 

hotar räddningstjänstens personals liv eller hälsa till den mån att de måste backa från 

en skadeplats eller avvakta med inryckningen. Samtliga respondenter ansåg att de 

beteende som allmänheten överlag har vid en skadeplats är bra.  

   

Vilka positiva upplevelser finns det av allmänheten från räddningstjänstens 

insatspersonal? Upplevelser som de uttrycker är positiva är då allmänheten anmäler att 
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de har olika typer av kunskaper som de kan bidra med, som exempel tar de 

terrorattentatet på Drottninggatan som exempel. Då ett större antal från allmänheten 

upplyste om deras expertiskunskaper som sjuksystrar, läkare och andra individer med 

medicinsk expertis.   

  

Vilka problemområden upplever räddningstjänstens insatspersonal att det finns i 

interaktionen med allmänheten? De problemområden som vi har analyserat som är av 

störst signifikans vid interaktionen med allmänheten är förtroendet. Då respondenterna 

uppger att det är positivt att allmänheten vill bidra med hjälp, problematiserar de 

förtroendet till den kunskap som individer påstår sig ha. De har ingen möjlighet att 

verifiera de kunskaper som respektive individ påstår sig ha. En individ som inte har 

den kunskap som den påstår sig ha kan göra större förödelse än nytta.   

  

Vad anser räddningstjänstens insatspersonal skulle kunna göras bättre från 

allmänhetens sida? Respondenterna anser att fler samhällsmedborgare måste våga 

agera, det är bättre att göra lite än inget. Vid vissa olyckor kan minuter eller sekunder 

vara avgörande, därför är det av stor vikt att envar människa ser efter sina 

samhällsmedborgare och gör allt de kan för att hjälpa varandra.   

  

Redan under tidigare forskning så problematiserar Kvarnlöf (2015) kring positionering 

på en skadeplats. Där individer som är först på plats har svårt att placera sig själva på 

platsen och hur de skall uppträda. I vår studie kan vi tydlig se en stor blandning mellan 

olika beteenden på en skadeplats, från att de påverkar räddningstjänsten på ett positivt 

sätt till ett negativt sätt.  

  

I analysen har vi försökt vara sparsamma med antaganden, vi har utfört en 

övergripande analys för att skapa en större helhetsförståelse över ämnet.  

Uppdelningen av positiv, negativ och neutral har därför varit en bidragande faktor till 

att hålla en strukturerad och saklig analys. Kring de fall då vår personliga reflektion 

har värderat analysen, kan den eventuellt härledas till den förståelse och kunskap kring 
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de risker som finns vid o en olycksplats. En djupare förståelse för de erfarenheter som 

respondenterna berättar om kan därför vara en av anledningarna.   

  

När vi tar ett steg tillbaka för att reflektera kring teorins betydelse till analysen, kan vi 

se den komplexitet som finns kring området. Det är svårt att göra en djupare analys 

med de metodval som gjorts. Ett metodval som hade varit mer anpassat mot teorin 

hade till stor del kunnat utöka den precision som analysen har. Men vi anser inte att 

metodvalet har påverkat analysen på något signifikant sätt, metoden har troligtvis 

enbart skapat en större helhetsförståelse över området. Då metoden fokuserar på att 

koncentrera olika resonemang till dess huvud innebörd.   

  

För att återgå till teorin, har social interaktion varit en mycket stor del av analysen. Ett 

antagande kring de sociala interaktioner som görs vid en skadeplats har ofta sin grund 

i social interaktion, från de symboliska till icke-symboliska. Hur människor agerar i 

relation till andra individer, när de tolkar och anpassar sig till olika situationer. Här får 

vi även en tydlig anknytning till den tidigare forskning som gjorts, bland annat av 

Linda Kvarnlöf som går in på djupet med den symboliska interaktionen.   

  

Samverkan har varit en betydande teori för att förstå de samarbete som eventuellt 

uppstår med spontanfrivilliga, men även för att förstå reaktionerna kring varför det 

inte uppstår. Varför det ibland kan bli en negativ påverkan istället för positiv, trots 

eventuella brister på resurser. Vi blir bland annat här upplysta av en respondent kring 

hur sammansvetsade de är som grupp och hur risken för en negativ påverkan då 

uppstår om utomstående skall börja delta.   

  

För att avsluta kring om vi uppmärksammat någon skillnad i de berättelser som finns 

mellan enskilda intervjuer och gruppintervjuer, kan vi snarare påstå att resonemangen 

i gruppintervjuerna är mer utvecklade. Då en respondent berättade om en händelse, 

lockades resterande respondenter med att berätta om deras händelser. Användandet av 

gruppintervjuer kan på så sätt utvecklat det empiriska data till att bli mer användbart. 

Då ofta tydliga berättelser gjordes med anknytning till olika beteenden de 

uppmärksammat.  
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Avslutningsvis vill vi även betona vikten som kategoriseringen av allmänheten har 

inneburit. Det har ökat vår förståelse kring de olika grupperingar och beteenden som 

finns på och vid en skadeplats. Men framförallt har de öppnat för att kunna 

kategorisera olika beteenden till vilken grad av påverkan de har i olika situationer.   

  

6 Diskussion och slutsats  

I följande avsnitt kommer vi resonera kring resultat och analys tillsammans med vilka 

betydelser som tidigare forskning, teori och metod har haft. Vi avslutar till sist med att 

ge förslag på vidare forskning som vi anser är av relevans och intresse i relation till 

de fenomen vi uppmärksammat i vår studie.  

 

 Blir räddningstjänsten påverkade av allmänheten på skadeplatser? Vi kan idag se att 

räddningstjänstens insatspersonal möter ett antal svåra utmaningar i sitt dagliga arbete, 

och i interaktion med allmänheten på skadeplatser jämfört med vad man har gjort 

under tidigare decennier. Det kan vara allt ifrån att de måste tänka efter hur de ska 

bemöta människor med respekt till att planera för hur de ska agera i 

utanförskapsområden där det kan uppstå hotfulla situationer med stora folksamlingar. 

Andra problem som vi kan se är vanligt förekommande och som räddningstjänsten 

ställs inför idag är att människor har en högre tendens att inte respektera avspärrningar 

oavsett om det är en brand eller trafikolycka. Följderna av detta kan vara väldigt 

påtagliga för insatspersonalen då många har kollegor som har förlorat livet i tjänst, till 

följden av att de har blivit påkörda när de har arbetat på skadeplatser vid främst 

motorvägar. Enbart detta tydliggör det faktum att räddningstjänstens personal blir 

påverkade av allmänheten vid skadeplatser, även till den grad att det är med risk för 

deras egna liv. Det intressanta är att vi kan se att räddningstjänstens insatspersonal 

också betonar att riskerna med detta beteende inte enbart kan ha konsekvenser för de 

själva i arbetet, utan också de människor ur allmänheten som medvetet eller omedvetet 

utsätter sig själva för fara vid skadeplatser.   

  

I resultatet framkommer det att räddningstjänstens insatspersonal önskar att 

allmänheten visade en högre grad av respekt gentemot dem när de är på skadeplatser 
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för att det både minimerar riskerna för både räddningstjänsten och allmänheten; vilket 

också i slutändan har en stor inverkan på effektiviteten i arbetet med att rädda liv, 

egendom och miljö. Från räddningstjänstens sida önskar man också att människor 

hade en högre grad av civilkurage och respekt gentemot sina medmänniskor istället för 

att filma och fotografera andra som har drabbats av en olycka.  

  

Vi kan nu se att detta är ett nytt fenomen i samhället, där allmänheten har tappat sin 

solidaritet och utvecklat en egocentrism där jaget är i fokus. Människor verkar idag 

även ha svårt för att inse hur deras egna handlingar kan ha en enorm inverkan på andra 

människors liv, och vilka konsekvenser följderna kan orsaka; även för deras egna nära 

och kära. Ett exempel på detta är när det inträffar något i särskilt utsatta områden med 

hög social oro, där räddningstjänsten tvingas att vänta vid skyddade ledningsplatser 

för att Polisen måste undersöka att det faktiskt brinner så att räddningstjänsten inte blir 

utsatt för det som idag kallas för fishing; då man ringer in falska larmsamtal och sedan 

går till angrepp med sten och fyrverkerier.   

  

Problematiken med detta är att man förlorar värdefull tid om det skulle vara så att det 

faktiskt brinner och människor behöver hjälp. En dag kan det vara så att någon av 

stenkastarnas familjer förolyckas på grund av att räddningstjänsten tvingas invänta 

klartecken från Polisen vid en skyddad ledningsplats, innan de kan påbörja 

räddningsinsatsen. Detta kan i sin tur potentiellt också leda till en ökad misstro i dessa 

område gentemot blåljuspersonal eftersom att de boende anser att de inte får den hjälp 

och service som polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård är skyldiga att ge, 

oavsett var man som medborgare bor.   

  

Samma problematik finns det med de människor som agerar respektlöst vid 

skadeplatser där de fotograferar och filmar allvarligt skadade människor, och sedan 

publicerar dessa i sociala medier eller skickar in bilderna till media. En dag kan det 

vara så att någon tar en bild på någon av dessa individers familjemedlemmar som har 

skadats allvarligt i en olycka och då är det antagligen inte lika kul att se de bilderna i 

sociala medier och media. Detta leder oss också in på den moral och etik som också 

finns hos media idag. I resultatet framkom det att många ur insatspersonalen på 
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räddningstjänsten kände sig påverkade av det faktum att tidningar som till exempel 

Aftonbladet uppmanar människor att skicka in bilder från olycksplatser, terrordåd, 

trafikolyckor och bränder bland annat och då i kompensation få en summa pengar. Vi 

anser att det är ett problem i dagens samhälle att media idag uppmuntrar människor till 

detta beteende. Det verkar precis som att media likväl övriga samhället har förlorat sin 

moraliska kompass om vad som faktiskt är lämpligt att göra vid olycksplatser.  

  

Att hjälpa räddningstjänsten i deras arbete behöver inte vara speciellt komplext som 

allmänheten ofta tror. Vi har nu fått en större ingående inblick i att räddningstjänstens 

insatspersonal har ett speciellt förhållande till hur man vill att människor ska agera 

beroende på olycksscenario för att deras arbete ska kunna effektiviseras och 

underlättas. Man vill inte att människor ska vara i vägen när de arbetar men samtidigt 

vill man också ha hjälp från allmänheten. Det finns en fin gräns mellan hur de vill att 

människor ska göra vid en första insats på en olycksplats, och när de vill att 

allmänheten ska backa undan när räddningstjänsten anländer till platsen och börjar 

arbeta. Detta förhållande mycket komplext och räddningstjänstens insatspersonal har 

förståelse för att människor kan både ha svårt att veta när och hur de ska göra något 

vid en olycka. Men också att de accepterar och respekterar det faktum att de måste 

kliva åt sidan när insatspersonalen beordrar det.    

  

Det viktigaste är att allmänheten vågar ingripa när de ser att något har inträffat. SMS-

livräddare är ett utmärkt exempel på hur allmänheten kan vara snabbt på plats och 

genomföra en sådan åtgärd. Det kan också vara att man larmar och ger första hjälpen 

eller påbörjar hjärt-lungräddning om någon har drabbats av en olycka eller 

sjukdomsfall. Att fysiskt hjälpa till när räddningstjänsten har kommit till olycksplatsen 

är ofta mer en större börda för insatspersonalen. Detta är kopplat till att man inte vill 

att andra ska vara i vägen eller att de ska komma till skada då allmänheten ofta saknar 

korrekt utbildning och utrustning för att hantera en sådan händelse. Det är också 

viktigt för oss att poängtera att den stora majoriteten av allmänheten ofta sköter sig 

exemplariskt och därför inte får lika stort utrymme till skillnad från den minoritet som 

missköter sig. Vi kan dock i samband med denna studie se att räddningstjänsten 

generellt upplever att det finns ett väldigt omfattande behov av att informera och 
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utbilda allmänheten om hur de bör agera vid olyckor, för att på så sätt kunna förmå 

allmänheten att påverka räddningstjänstens personal i deras arbete på enbart positiva 

sätt.   

 

6.1 Förslag på vidare forskning  

Vi ser ett stort behov av fortsatt forskning. Då respondenterna upplyser om hur 

individer har blivit allt mer egocentriska i dagens samhälle, behövs vidare studier för 

att undersöka hur inställningen mot räddningstjänsten är. Hur ser allmänheten på 

räddningstjänstens arbete, förstår de vad det är för arbete de utför och hur kan 

allmänheten bättra sig för att underlätta för räddningstjänstens arbete.   

  

Vi ser även ett behov av att forska kring utanförskapsområden, med avsikt att 

undersöka hur och varför de beteende som respondenterna upplyser oss om existerar. 

Vad finns det för bakomliggande faktorer och kan de sprida sig i samhället till andra 

grupperingar?   

  

Vidare forskning bör även bedrivas kring hur mötet mellan myndighetspersoner och 

allmänheten sker, på vilket sätt visar sig den sociala dynamik som kan uppstå mellan 

dessa aktörer och vilka effekter kan den få. Hur utspelar sig maktfaktorer på en 

skadeplats och hur kan man integrera allmänheten på ett bättre sätt.  
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8 Bilagor  

Bilaga 1: Intervjuguide  
  

Intervjuguide   
  

Inledande frågor:  
  

Hur länge har du arbetat inom räddningstjänsten?  
  

Hur länge har du arbetat på din specifika tjänst inom räddningstjänsten?  
  

Vad har du för tidigare yrkeserfarenheter?   
• Hur påverkar dessa erfarenheter dig i din yrkesroll idag?  

  

Huvudfrågor:  
  
Vad tror du allmänheten har för förväntningar på dig och din yrkesroll?  

• Vad tror du allmänheten förväntar sig av er på en skadeplats?   Vad 

förväntar du dig av ert arbete på en skadeplats?  

  

Hur ser du på din yrkesroll på en skadeplats?  
• Vad är din ordinarie roll på en skadeplats?  

• Kan allmänheten utgöra ett hinder eller hot vid en insats?   Kan du ta 

nytta av allmänheten vid en insats?  

  

Hur ser du på allmänheten, utifrån din yrkesrolls perspektiv?  
• Hur upplever du allmänhetens beteende på en skadeplats?  

 Föredrar du att allmänheten uppträder på ett specifikt sätt?  

  

Vad har du för tidigare erfarenheter från allmänhetens uppträdande?  
• Några erfarenheter som du anser är anmärkningsvärd på ett negativt 

sätt?  

• Några erfarenheter som du anser är anmärkningsvärd på ett positivt 

sätt?  

  

Hur upplever du att interaktionen mellan din yrkesroll och allmänheten är vid 

en skadeplats?  
• Interagerar du frekvent med allmänheten?  

• Ser du någon fördel, respektive nackdel med att interagera med 

allmänheten?  
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• Upplever du ett behov av att interagera med allmänheten vid en 

skadeplats?  

• Upplever du att allmänheten söker kontakt med insatspersonal?  

  
Anser du att ditt arbete blir påverkat av allmänheten på en skadeplats?  

• Hur upplever du fenomenet kring individer som fotograferar eller filmar 

de arbete ni utför?   

• Hur upplever du individer som erbjuder sin hjälp vid en skadeplats?  

• Hur upplever du att individer som enbart tittar på beter sig?  

  

Upplever du att allmänheten har olika beteenden beroende på 

insatsscenarier?  
• Finns det någon skillnad i allmänhetens beteenden vid   

• trafikolyckor  

• bränder  

• drunkningstillbud  

• Eller andra situationer  

  
Har du kommit till en olycksplats utanför din tjänst?  

• Hur upplevde du din roll där?  

• Upplevde du allmänhetens beteende på ett annat sätt jämfört med när 

du är i tjänst?  

• Upplevde du dig som en del av allmänheten eller som en del av 

räddningstjänsten?  

• Legitimerar du din roll på en skadeplats utanför tjänsten, pg.a. de 

kunskaperna du har?  

  

Avslutande frågor:  
  

Har du några andra frågor eller funderingar?  
  
Har du några synpunkter eller något du i efterhand vill tillägga?  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bilaga 2: Deltagande i studie  
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Deltagande i studie om:  

Blir räddningstjänsten påverkade av 

allmänheten på skadeplatser? 

  

Om studien  

Studiens övergripande syfte är att undersöka hur räddningstjänstens 

insatspersonal blir påverkade av allmänheten i deras aktiva 

räddningsarbete på skadeplatser. Vi vill undersöka om det finns en 

negativ, neutral eller positiv uppfattning hos personalen i relation till 

interaktionen med allmänheten.   

  

Anonymiserad data  

Det insamlade data kommer att behandlas av oss samt vår handledare 

Roine Johansson. I studiens resultat kommer det insamlade data att 

anonymiseras i syfte att resultatet inte ska kunna härledas till dig.  

  

Informerat samtycke  

Ditt deltagande i studien är oerhört värdefullt för oss men vi vill ändå 

informera om att ditt deltagande är helt frivilligt och att du närsomhelst 

före, under eller efter intervjun fram tills studien lämnas in för 

examination (23/5) kan avbryta ditt deltagande utan att behöva motivera 

varför.  

  

Intervjutid Ca 

30-60 minuter.  

  

Johan Östman 

David Yhr 

Risk- och krishanteringsprogrammet, Mittuniversitetet, Östersund  

  


