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Abstrakt 

Syftet med studien var att studera den individuella riskuppfattningen hos våra 
intervjupersoner i samband med brandsäkerhet i stall. Vi var intresserade av att 
studera intervjupersonernas individuella riskuppfattning i detta sammanhang, för 
att sedan se om individens riskuppfattning i samband med brand i stall 
påverkades av dess sociala omgivning, vilket i detta fall avser anläggningen som 
intervjupersonen är aktiv inom. För att tydliggöra detta studerade vi 
representanter från de två stora grenarna inom svensk hästsport, vilka är trav 
respektive ridsport. Vi har tagit del av hur dessa anläggningars systematiska 
brandskyddsarbete ser ut samt sökte efter likheter och olikheter mellan dessa 
anläggningar för att få en större förståelse för individens roll i samanhanget. 
Frågeställningarna som vi utgick ifrån belyser studiens syfte och genom vårt 
urval valde vi att begränsa oss till tre anläggningar inom trav; respektive 
ridsport. Vi har utfört en kvalitativ studie och har genomfört samtal med 6 
personer med erfarenhet inom området samt observationer på plats vid 
intervjutillfället. För att få en djupare förståelse för våra intervjupersoners 
situation har vi använt oss av symbolisk interaktionism, med en koppling till det 
dramaturgiska perspektivet när vi har analyserat vår insamlade empiri. Grundad 
teori är den metod som vi har valt att arbeta efter vid insamlandet av data samt 
vid sammanställningen och analysen av det vi fått fram. Studien visar att 
individen påverkas av den sociala omgivning/anläggning som han/hon är aktiv 
inom och han/hon agerar därefter trots att deras egen individuella inställning till 
särskilda risker kan vara av annan karaktär. 

 



  

 

 

 

The mark of an intelligent man, it is said, is that the more 

he learns, the more he becomes aware of how much more 

there is to know 

                                                                               (Douglas & Wildavsky 1982:3). 
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1. Inledning 

 

SVINNEGARN: När jag vaknade var hela stallet övertänt. Jag vaknade av ljudet 

och jag trodde först att det var snöstorm. Det går inte att beskriva med ord. Det 

är oerhört frustrerande när det inte går att rädda fler liv, det var bara att titta på, 

säger Lotta Schultz till TT (Sjöberg 2006:17). 

 

Ovanstående händelse är hämtat från en artikel i Enköpings-Posten lördagen den 21 januari 

2006 (ibid:17) och är upprinnelsen till detta arbete och artikeln handlar om en brand i ägaren 

och landslagsryttaren Lotta Schultz stall där hon förlorade 14 av de 18 hästar som hon hade 

inhysta på sin anläggning i Hov i Svinnegarn i närheten av Enköping. Orsaken till denna 

brand tros vara ett elfel som uppkommit efter att en gnagare hade bitit hål i en el-kabel vilket i 

sin tur föranledde gnistbildning och antänt närliggande material (Lager 2006:4). 

Uppskattningsvis sker cirka 10 procent av alla bränder i Sverige årligen inom lantbruket och 

trots ny lagstiftning i form av lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ser vi att det 

fortfarande finns stora brister i det systematiska brandskyddsarbetet inom hästnäringen 

någonting som vi kommer att presentera längre fram i arbetet. 

 

Vi kommer att redovisa våra intervjupersoners individuella inställningar till risk som begrepp 

samt hur den anläggning som de representerar arbetar med sitt systematiska brandskydd. Vi 

visar att den individuella riskuppfattningen hos våra intervjupersoner påverkas av dess sociala 

omgivning, som i detta arbete avser den anläggning som de är aktiva inom. För att göra detta 

så tydligt som möjligt för läsaren har vi valt att under avsnittet Bakgrund ingående gå in på 

bakomliggande faktorer så som främsta brandorsaken i stall samt hur gällande lagstiftning ser 

ut i detta sammanhang. Detta gör vi för att visa på vilka skyldigheter som anläggningar i 

Sverige har idag enligt lag när det kommer till att arbeta med det systematiska brandskyddet 

på ett så förebyggande sätt som möjligt. För att arbeta på ett så förebyggande och 

förberedande sätt rörande brandsäkerhet finns det en branschanpassad skrift framtagen av 

Lantbrukarnas Riksförbund där allmänna råd och rekommendationer ska fungera som verktyg 

för anläggningar runt om i Sverige. Vi har valt att använda oss av detta verktyg, Hästhusesyn 

– Praktisk guide för lagar och krav 2009, för att inledningsvis få en större förståelse för 

problematiken med brandsäkerhet i stall och väljer att redovisa delar av skriften som en del av 
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bakgrunden i arbetet. Vi redovisar även vad som menas med begreppet risk och går även in på 

hur viktigt det är med förståelse för hela riskhanteringsprocessen.  

 

Under avsnittet Metod redovisar vi vårt tillvägagångssätt i arbetet, vi går in på varför vi har 

valt att utföra en kvalitativ studie och användandet av semi-strukturerade intervjuer samt vilka 

etiska aspekter och urval som förekommer. Vald metod i arbetet är grundad teori då vi har 

samma inställning som Dahlgren (2011) har angående denna metod, att grundad teori är 

jordnära och praktisk metod (Dahlgren 2011:49), vilket har lett oss in på rätt spår. Grundad 

teori handlar främst om att finna förklaringar till det som har skett och hur individer har 

reflekterat och upplevt detta, rent praktiskt handlar det om att finna förklaringar till ett 

beteende. Att reflektera och försöka hitta förklaringar till det man har upplevt är något som vi 

som individer gör dagligen (ibid:49–50). Vi har valt att utföra en kvalitativ studie med detta 

som bas för att se om den individuella riskuppfattningen påverkas av dess sociala omgivning. 

För att få en förståelse för våra intervjupersoners riskuppfattning i samband med 

brandsäkerhet i stall har vi valt att använda oss av symbolisk interaktionism som teoretisk 

förståelseram, med en koppling till det dramaturgiska perspektivet, vilket redovisas under 

avsnittet Teori. 

Resultat och Analys presenteras i avsnitt 5 och följs sedan avslutningsvis av Diskussion och 

bilagor.  
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1.1 1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att studera den individuella riskuppfattningen hos våra 

intervjupersoner i samband med brand i stall, för att sedan se om individens riskuppfattning 

påverkas av dess sociala omgivning vilket i detta fall avser den anläggning som 

intervjupersonen är aktiv inom. 

1.2 Frågeställning 
• Hur ser den individuella riskuppfattningen ut? 

• Påverkar den sociala omgivningens/anläggningens förhållningssätt till brandsäkerhet i 

stall individens riskuppfattning? 
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2. Bakgrund 

 

Ungefär 10 procent av alla bränder i Sverige sker årligen inom lantbruket till en kostnad av 

300-400 miljoner kronor. Oftast saknas uppgift om brandorsak, vilket är ett stort problem, vid 

de fall den bakomliggande orsaken kan fastställas är det oftast el- och uppvärmnings-

relaterade händelser som är den vanligaste grundorsaken till uppkomsten av brand 

(Lantbrukets Brandskyddskommitté [LBK] 2012a) vilket illusteras i Figur 1 som vi har fått en 

muntlig tillåtelse till att använda oss utav efter samtal med LBK. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. 

Källa: Lantbrukets Brandskyddskommitté, Förebygg brand och rädda djur – DITT ANSVAR 

(http://www.lantbruketsbrandskydd.nu/allmant) 

I Lantbrukarnas Riksförbunds [LRF] skrift Hästhusesyn - Praktisk guide för lagar och krav 

2009 framkommer det att skadestatistiken på häst i samband med brand är bristfällig, detta är 

en branschanpassad skrift framtagen av LRF för hästnäringen i Sverige. Denna skrift är 

utarbetad och finns till för att vara ett hjälpmedel för hästföretagare som vill kontrollera att de 

följer de lagar, regler och förordningar som finns samt de rekommendationer som branschen 

själv har upprättat inom detta område (LRF 2012a). Skriften kan användas som ett 

arbetsverktyg och ger en samlad bild på gällande lagstiftning. 

 

Sverige är ett av Europas hästtätaste länder där omkring 2000 gårdar bedriver verksamhet som 

rör hästar så som avel och uppfödning, hästturism, travverksamhet med flera. Hästnäringen i 

Sverige sysselsätter omkring 10 000 heltidsanställda och omkring 30 000 deltidsanställda 
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människor. Detta stora hästintresse är en växande marknad främst inom turismen och man ser 

en stadig ökning inom hästmarknaden (LRF 2012b). 

2.1 Brandsäkerhet i stall 
Under 1980- och 90-talet genomfördes ett forskningsprojekt kring lantbruksbränder i Sverige 

vilket resulterade i det som nu ligger till grund för LBKs rekommendationer för 

brandskadeförebyggande åtgärder inom lantbruk. Rekommendationerna är framtagna för att 

underlätta och hjälpa både företagare och privatpersoner att följa gällande lagstiftning. 

LBK bildades 1947 och fungerar idag som ett samarbetsorgan och i LBK ingår följande 

intressenter: 

• Brandsskyddsföreningen 

• Djurskyddsmyndigheten 

• Försäkringsbolagen 

• Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik 

• Jordbruksverket 

• Lantbrukarnas Riksförbund 

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

• Sveriges Lantbruksuniversitet 

• Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund 

(LBK:2012b). 

LBKs huvuduppgift är att ta fram rekommendationer som redovisas i en sammansatt skrift 

bestående av användarvänliga checklistor och mallar som täcker in de krav som finns inom 

hästnäringen. Skriften är framtagen med stöd av Jordbruksverkets program Livskraftigt 

hästföretagande (LRF 2012a) och används även vid framtagningen av brandförsäkrings- och 

brandskyddsbestämmelser. Dessa rekommendationer och övrig information finns samlad i en 

så kallad ”LBK-pärm”, vars material kontinuerligt uppdateras och skickas årligen ut till cirka 

700 pärminnehavare (LBK 2012c). LBK’s målsättning med sin verksamhet är att minska 

brandskadorna på hästanläggningar och lantbruk genom sin skadeförebyggande verksamhet 

(LBK 2012b). 

Bland de händelser som rapporterats till LBK som inträffat i samband med brand på 

hästgårdar under 2008 nämns bland annat blixtnedslag, självantändning i hö och barns lek 
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med eld. I Hästhusesyn redovisas bland annat de sju vanligaste anmärkningarna vid en 

besiktning av en hästgård vilka är följande: 

• Nätansluten radio/stereo får inte placeras i stallet. 

• Värmekabel skyddas inte av föregående jordfelsbrytare. 

• Elstängselapparat får inte placeras i stallet. 

• Elvärmefläkt i stall måste vara godkänd för brandfarligt utrymme. 

• Halogenstrålkastare får inte installeras i brandfarligt utrymme. 

• Elvärmeelement i sadelkammare får inte övertäckas. 

• Personalutrymme med värmeapparter (kyl, värmeplatta, kaffebryggare, med 

mera) är ej brandavskilt från stallet (Lantbrukarnas Riksförbund [LRF] 

2009:43). 

I denna redovisning blir det väldigt tydligt att de största anmärkningarna har att göra med 

elinstallationer i någon form, något som Per-Åke Lilja bekräftar i en intervju i Lokaltidningen 

Mitt i Upplands Bro - tisdagen den 28 mars 2006: 

Elinstallationer är den stora risken i stall och även åskan eftersom det är  

ganska höga byggnader. Hästar har också stålskor och det kan börja brinna 

av gnistbildning mot betonggolvet även om den sannolikheten inte är så stor,  

säger Per-Åke Lilja på brandstationen i Upplands-Bro (Lager 2006: 4). 

2.2 Lagen om skydd mot olyckor 
För att skapa ett bättre och effektivare arbetssätt vid förebyggandet av bland annat brand 

antogs en ny lag år 2004: lagen om skydd mot olyckor [LSO] (SFS 2003:778). 

 

Den nya lagen anger som ett övergripande nationellt mål att det  

överallt ska finnas ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot  

olyckor, med hänsyn till de lokala förhållanden som råder (Räddningsverket 2003a:8). 

 

Denna lag ersatte den tidigare räddningstjänstlagen (1986:1 102) vilket innebär att företagare 

lika väl som privatpersoner har ett ansvar med att skydda egendom, liv och inte orsaka 

olyckor. Alla företag måste således, enligt denna lag, arbeta systematiskt med sitt brandskydd 

oavsett vilken typ av verksamhet man bedriver. Lagens huvudsyfte är att skapa förutsättningar 

för ett mer effektivt arbetssätt när det handlar om skydd mot olyckor (Räddningsverket 

2003a:5). Anledningen till varför denna lag arbetats fram är delvis för att det framkommit 
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negativ kritik på den tidigare räddningstjänstlagen rörande den enskildes ansvar i samband 

med brandsynesystemet då den har framstått som något oklar. Individen har i vissa fall fått 

intrycket att det är kommunen genom sin tillsyn som har haft huvudansvaret i 

brandskyddsfrågan.  Den nya lagen betonar den enskildes ansvar för sitt brandskydd och den 

nya lagen föreskriver: 

3§ Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn  

till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda  

krav på en kontroll av brandskyddet, skall i skriftlig form lämna en  

redogörelse för brandskyddet. En nyttjanderättshavare skall ge ägaren  

de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet.  

Är det fråga om sådana anläggningar som avses i 4§ skall i stället den som  

utövar verksamheten på anläggningen se till att en redogörelse enligt första  

stycket upprättas. Ägaren av anläggningen skall ge den som utövar  

verksamheten de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra 

sin skyldighet. Redogörelsen skall lämnas in till kommunen (SFS 2003:778). 

I Hästhusesyn (LRF 2012a) finns ett avsnitt som behandlar den lagstiftning och de 

rekommendationer som styr brandskyddet inom hästnäringen. LSO (SFS 2003:778) står det 

inledningsvis: 

1§ Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda  

människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn  

till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd  

mot olyckor (SFS 2003:778). 

Detta betyder att alla ägare, företagare, nyttjanderättsinnehavare till byggnader eller andra 

anläggningar lika väl som privatpersoner har ett ansvar om att vidta de åtgärder som krävs för 

att förebygga brand samt att arbeta på ett så förebyggande sätt som möjligt för att minimera 

skadorna vid en eventuell brand. Alla företag oavsett verksamhet, storlek eller risk måste 

arbeta aktivt med sitt brandskydd (LRF 2009:43). Dessa åtgärder kan vara av teknisk karaktär, 

som att se till att det rent praktiskt finns släckningsutrustning på anläggningen och av 

organisatorisk karaktär med vilket menas att man arbetar kontinuerligt med information och 

utbildning av personal eller personal med anknytning till anläggningen (SRVFS 2004:1). För 

att detta arbete ska bli så effektivt som möjligt måste även förståelsen för vad som kan inträffa 

finnas både hos den aktiva verksamhetsutövaren samt räddningstjänsten. 
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Enligt LSO (SFS 2003:778) måste brandskyddet följas upp kontinuerligt och det måste finnas 

tydliga och klara rutiner för hur och när vissa åtgärder ska sättas in samt att rätt utrustning 

skall finnas tillgänglig om det börjar brinna (LRF 2009:43). 

I den nya lagen framkommer det att det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

[MSB] (tidigare räddningsverket) som bemyndigas att vara den instans som föreskriver vilka 

byggnader och verksamheter som ska omfattas av kravet på skriftlig redogörelse av 

brandskyddet. Till detta bör även noteras att sedan december 2001 finns ett allmänt råd i 

vilket räddningsverket (nuvarande MSB) uttrycker att ett systematiskt brandskyddsarbete är 

någonting som den enskilde är skyldig att upprätta, vilket är räddningsverkets egen tolkning 

på vad ett skäligt brandskydd innebär (Räddningsverket 2003b:7). 

2.2.1 Systematiskt brandskyddsarbete 

Dessa krav som LSO (SFS 2003:778) ställer på ägare eller nyttjanderättsinnehavare till 

byggnader eller andra anläggningar uppfylls genom att man bedriver ett så kallat systematiskt 

brandskyddsarbete under byggnadens eller anläggningens hela användningstid. En stark 

rekommendation ifrån räddningsverket är vikten av att dokumentera det förebyggande arbetet 

för att få en större förståelse vid en eventuell olycka eller brand samt för att kunna påvisa att 

arbetet har utförts (SRVFS 2004:1). 

Enligt LBK’s rekommendationer är det systematiska brandskyddsarbetet till för att: 

• Förebygga brand 

• I ett tidigt skede upptäcka eventuella fel eller brister i brandskyddet 

• Underlätta att genomföra rätt åtgärder vid en eventuell brand 

• Utgöra en del i en insatsplan för räddningstjänsten (LBK 2012d). 

 

För att kunna bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete krävs det en helhetssyn av 

verksamheten. Det är viktigt att den eller de som har ansvaret över brandskyddet sitter på den 

kunskap som krävs för att förstå hur brandskyddet ska fungera på anläggningen och att man 

har den förståelse och kunskap som krävs för att kontinuerligt underhålla och uppdatera 

brandskyddet. 

Enstaka kontroller av hur utförda brandskyddsåtgärder fungerar ger inte besked om hur 

brandskyddet fungerar mellan kontrollerna. Ett gott brandskyddsarbete behöver därför  

bedrivas systematiskt och kontinuerligt utgå från de brandrisker som finns (SRVFS 2004:2). 
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Inom varje verksamhet bör det enligt räddningsverkets rekommendationer och råd finnas en 

brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation (ibid:2–3). 

Dokumentationen bör utföras/sammanställas av personer inom den egna verksamheten som är 

väl förtrogna med den verksamhet som bedrivs. Vid särskilda behov kan extern hjälp behöva 

anlitas (SRVFS 2004:3). 

2.3 Vad är en risk? 
När man tänker på ordet risk kommer det upp många olika förlag på synonymer så som fara, 

katastrof och kris för att bara nämna några och en vanlig definition eller upplevelse är att en 

risk innebär att någonting negativt kommer att inträffa (Sjöberg 1982:12). Traditionellt sätt 

var tidigare människors bedömningar av begreppet risk kopplat till tro, myter och folkliga 

seder (ibid:26). I takt med att civilisationen har utvecklats genom modernisering och 

teknologisk utveckling har även synen på vad risk (Olofsson & Rashid 2009:13) innebär som 

begrepp ändrats genom forskningens framsteg inom området. 

Människan har alltid sedan urminnes tider utsatts för risker av olika former, idag ser vi bara 

på dem på ett annat sätt än vad vi har gjort tidigare. De faktiska riskerna som vi utsätter oss 

för har inte ökat under de senaste decennierna utan det är vår riskuppfattning, vår 

medvetenhet som har blivit bättre. Vi identifierar och synliggör risker på ett annat sätt idag 

genom att vi använder oss av verktyg så som riskkalkyler och riskanalyser (Sjöberg 1982:54). 

Dessa verktyg får fram tänkbara scenarion som i sin tur hjälper oss att förebygga och 

förbereda oss inför kommande kriser samt skapar en förståelse för hur individer kan reagera 

olika vid en eventuell kris. Vi tar idag hjälp av vetenskapen för att få fram dessa analyser till 

skillnad mot tidigare då man i efterhand försökte hitta en anledning till det som redan inträffat 

(Douglas & Wildavsky 1982:29–31). Den roll som vetenskapen har när det gäller 

riskforskning kan vara både problematisk och paradoxal men utan den vetenskap som finns 

idag skulle vi inte ha någon kunskap om hur brett själva ”riskspektra” är (Arnoldi 2009:86–

87). Den amerikanske sociologen Robert King Merton menar just detta genom sitt uttalande: 

”Just as yesterday’s uncommon knowledge becomes today’s common knowledge” i samband 

med diskussionen om hur gårdagens okända risker blivit dagens kända risker (Merton 

1987:10), även Arnoldi (2009) relaterar till detta när han försöker komma till botten med 

vilken roll forskingen har för risksamhället. Arnoldi menar att riskforskningen i sig föder fram 

en ny form av oro hos allmänheten då forskningen för fram så många vaga och otydliga 

indikatorerer på vad som är en egentlig risk (Arnoldi 2009:87). 
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Aven (2003) tar upp att det råder en viss förvirring kring just begreppet risk då terminologin 

och metodiken som används kring begreppet kan variera stort beroende på vem som relaterar 

till det och detta är något som man bör ha med sig som en grundinställning när man genomför 

en riskanalys (Aven 2003:5). Liksom Aven reflekterar Olofsson & Rashid (2009) över hur 

komplext begreppet är, de menar att ordet risk ofta kopplas till olika begrepp så som fara, 

katastrof och kris. En risk är ingenting som uppkommer av en slump utan det är någonting 

som är ett resultat av mänskligt handlande eller naturliga händelser (ibid:22). Risker är i en 

central mening både overkliga och verkliga, det som är viktigt i hanteringen av risker är 

medvetenheten om själva risken i sig och att det är något som kan komma att ske i framtiden. 

 

Att vår uppfattning om vad som är en risk ändras genom tiden har vi tidigare nämnt, däremot 

går allt mycket fortare nu än tidigare. Förr kunde det krävas flera generationer för att förändra 

en uppfattning vilket idag går mycket fortare. Vi reviderar våra kunskaper när tekniken och 

forskningen går framåt och då reviderar vi även om våra risker, detta leder till att vår 

uppfattning om vad som är en risk och vad som inte är det varierar med tiden men också på 

det sätt som kunskapen sprids idag genom den teknologiska utvecklingen gör att vi ser olika 

på risker inom olika sociala sammanhang (Douglas & Wildavsky 1982:16). 

 

2.4 Riskhanteringsprocessen 

Risker är något som vi utsätts för ständigt i vårt vardagliga liv och oavsett hur hårt vi än 

anstränger oss för att undvika dessa risker kommer vi aldrig att lyckas fullt ut (Arnoldi 

2009:1). Den teknologiska utvecklingen har fått oss människor att idag bli mer och mer 

beroende av människor i vår omgivning med så kallad expertkunskap, samtidigt som 

misslyckanden eller att saker havererar idag kan få större katastrofala följder än tidigare. Det 

man i första hand måste göra är att identifierar och kategorisera riskerna inom sin organisation 

(Aven 2003:2) för att sedan arbeta fram en plan på hur man ska förebygga, hantera och agera 

vid en eventuell krissituation. 

 

Att faktiskt identifiera vilka risker som finns inom en organisation eller på en anläggning är 

ett av de viktigaste momenten vid genomförandet av en så kallad riskanalys (Räddningsverket 

2003b:56). För att få en djupare förståelse för de risker och vilka konsekvenser en eventuell 

risk kan resultera i krävs kunskap om hur man analyserar de särskilda omständigheter som 

kan leda till negativa eller katastrofala händelser (Sjöberg 1982:10). Om man väljer att göra 
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en egen informell bedömning av organisationens eller anläggningens svagheter och hot finns 

risken att man missar betydelsefulla händelseförlopp (ibid:111) vilket i sig utgör en stor risk. 

 

Men kan man verkligen identifiera de eventuella hot och risker som vi kan komma att utsättas 

och ställas inför i framtiden? 

Den frågan ställer sig författarna Douglas och Wildavsky (1982), de menar att det kan vi inte 

men vi måste agera som om att vi besitter kunskapen. Vissa risker är kända sedan tidigare, 

vissa är det inte och det är här frågan om vad eller vem det är som ska bestämma vad som är 

en risk eller inte kommer in i sammanhanget (Douglas & Wildavsky 1982:1). Det är genom 

kunskap, eller expertis om man så vill kalla det, som krävs för att kunna göra denna 

riskbedömning vilket sedan bör resulterar i en riskanalys, en analys som kan vara av mycket 

olika slag beroende på vilket riskområde som studeras och analyseras (Sjöberg 1982:10). En 

riskanalys går ut på att man försöker kartlägga och mäta risker så objektivt som möjligt, 

beskriva och bestämma sannolikheten för de negativa effekter (ibid:107–108) som kan 

inträffa av en handling eller händelse. 

 

2.5 Riskanalys 

Arbetet och framtagandet av en riskanalys förutsätter att en neutralitet och saklighet används 

av de som utför analysen (ibid:109). Men en individs riskupplevelse kan aldrig bli helt 

objektiv då en människas bedömningar av sannolikheten att något ska inträffa påverkas av 

många faktorer och även dess förväntade effekter kan väga in. Dessa bedömningar kan vara 

både underskattade likväl som överskattade vilket beror på att individen känner en hög grad 

av osäkerhet i sin egen bedömning (ibid 84–85). Detta resulterar i att det är otroligt viktigt att 

personen eller personerna som är beslutsfattande inom området förstår problematiken rörande 

dessa frågor, att de är införstådda i att det till mångt och mycket handlar om att analysera 

saker som kan komma att ske i framtiden vilket oftast upplevas som ytterst diffust. 

Det är även fullt möjligt att de som arbetar med framtagandet av riskanalyser i en 

organisation, eller som i vårt fall på en anläggning, påverkas av det som anses vara socialt 

acceptabelt snarare än det som är rationellt och normativt “riktigt” (ibid:109). Exempelvis kan 

insikten hos de som arbetar med analysen, om vilken ekonomisk kostnad en viss åtgärd eller 

förslag till åtgärd i en riskanalys, kan få för verksamheten om förslaget drivs igenom väga 

tungt redan på tidigt stadium i analysen. 
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Riskanalysen bör arbetas fram med tre centrala utgångspunkter: 

1. Identifiera och om så är möjligt uppskatta risken 

2. Bedömning om exponering och/eller sårbarhet 

3. Uppskattningen av risken som kombineras med sannolikheten och  

svårighetsgraden av de målinriktade konsekvenserna, baserat på  

de tidigare identifierade faror och hot som presenteras i bedömningen  

         (Renn 2007:26). 

När riskanalysen är framtagen ska den fungera som ett verktyg till verksamheten som ska 

arbeta med att minska de risker som finns inom samt utanför verksamheten. Riskanalysen bör 

även fungera som ett underlag för information till representanter ifrån hela verksamheten så 

det ställer krav på hur den presenteras så att den förstås av samtliga även av icke-experter 

(Räddningsverket 2003b:16) inom området. En väl utarbetad och framtagen riskanalys 

innebär att de risker och hot som finns inom samt utanför verksamheten identifieras och 

uppmärksammas vilket bör leda till att rätt åtgärder sätts in i tid för att förhindra eller 

förminska de konsekvenser som kan uppstå vid en kris. Detta förutsätter dock att analysen 

utförs på en relativt detaljerad nivå (ibid:17). 

 

Riskhanteringsprocessen bör vara ett arbete som ständigt pågår och som uppdateras 

kontinuerligt för att det ska fungera rent praktiskt och ge någon mening. Detta förutsätter att 

det finns både ekonomiska resurser inom verksamheten samt att det finns en, eller flera 

personer som har mandatet och befogenheterna att upprätthålla standarden genom att 

kontinuerligt arbeta med att uppdatera verksamhetens risk- och krishanteringsplan. 
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3. Metod 

 

Vi startade detta arbete genom att ta fram våra frågeställningar som vi ville få besvarade i 

denna studie. Vid starten av studien var frågeställningarna relativt vaga och breda vilket fick 

oss att analysera vad det egentliga syftet var som vi ville få fram under arbetets gång och 

därefter formulerades ett syfte som vi kunde utgå ifrån. 

Utifrån detta syfte arbetade vi fram nya frågeställningar, vilka är: 

 

• Hur ser den individuella riskuppfattningen ut? 

• Påverkar den sociala omgivningens/anläggningens förhållningssätt till brandssäkerhet 

i stall individens riskuppfattning? 

Dessa frågeställningar stämmer överens med vårt syfte, vilket var att studera den individuella 

riskuppfattningen hos personer på vissa utvalda anläggningar i samband med brandsäkerhet i 

stall. Syftet var även att se om individens riskuppfattning påverkades av dess sociala 

omgivning, alltså om anläggningens förhållningssätt till brandsäkerhet i stall hade någon 

påverkan/inverkan på individens uppfattning. 

3.1 Intervjuguide 
Då vi redan från starten av arbetet bestämt oss för att genomföra en kvalitativ studie med 

semi-strukturerade intervjuer som empirisk grund började vi tidigt att skissa på en 

intervjuguide. Vi valde att utforma vår intervjuguide med öppna frågor för att få en större 

helhet i vårt arbete då dessa öppna frågor gör det möjligt för intervjupersonerna att svara med 

egna ord om hur deras individuella upplevelser är och intervjuerna rymmer således stor 

flexibilitet (Bryman 2001:304–305). Utformningen av frågorna var så pass öppna för att inte 

förhindra intervjupersonerna att komma med egna förslag och idéer. 

3.2 Etiska aspekter 
För att intervjupersonerna skulle uppleva intervjun så avslappnad som möjligt och för att 

uppnå en känsla av trygghet utfördes samtliga intervjuer på den intervjuades egna anläggning. 

Vi var redan i starten av intervjun väldigt tydliga med att klargöra att intervjupersonernas 

deltagande har varit helt anonymt och de enda som har haft tillgång till den insamlade empirin 

är vi som utför studien. Detta har vi medvetet valt att göra för att visa hänsyn till alla 

inblandade parter. Av denna anledning har vi därför valt att inte ange de geografiska områden 
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som de intervjuade bedriver sin verksamhet på då vår ambition har varit genom hela arbetet 

att skydda deltagarnas konfidentialitet så mycket som möjligt. Vi har fått samtliga deltagares 

samtycke till att delta i studien samt att intervjuerna blivit inspelade med diktafon. Diktafon 

har vi använt oss av för att inte missa väsentliga uttalanden under intervjun, med hjälp av 

denna teknik kunde vi fokusera på att få ut så mycket information som möjligt genom våra 

frågor. 

3.3 Urval 
När vi skulle göra urvalet till våra intervjuer valde vi medvetet våra respondenter utifrån det 

geografiska läget som de anläggningar där intervjupersonerna var aktiva på. Av denna 

anledning kan vårt resultat inte antas vara generaliserbart för hela Sveriges stallpopulation. 

Guvå och Hylander (2003) studerar sociala processer och handlingar inom en organisation 

(Guvå & Hylander 2003:34–35), vi ville studera de sociala processer och handlingar inom 

speciellt utvalda organisationer inom stallvärlden samt dess eventuella påverkan på individens 

handlande och riskuppfattning. Vi hade från början tänk oss att intervjua personer på de tre 

riksanläggningarna inom ridsporten som finns i Sverige, för att sedan ta tre kommunalägda 

ridskolor på tre geografiskt olika platser som jämförelse. Den bakomliggande tanken till detta 

var från början att kunna jämföra statligt ägda anläggningar som är väldigt stora och som har 

ett större kapital i form av anställda kontra kommunalägda ridskolor som oftast har mindre 

resurser att tillgå. Tyvärr hade två av riksanläggningarna inte möjligheten att ta emot oss 

vilket fick oss att istället kontakta andra stora anläggningar inom travsporten på de orter där vi 

redan hade fått klartecken från ridskolorna som ville delta i studien. 

3.4 Ökad kunskap 
För att skapa mer kunskap kring fältet som vi valt att studera och för att vi på förhand skulle 

veta vad det var vi skulle vara observanta och uppmärksamma på samt vilken typ av frågor 

vår intervjuguide skulle innehålla valde vi att kontakta ett av de större försäkringsbolagen i 

Sverige som är aktiva inom detta område. Vi bokade in ett möte med detta bolag och fick där 

information om hur de arbetar både teoretiskt men även praktiskt med sina försäkringstagare 

för att de på ett så effektivt sätt som möjligt skall kunna öka säkerheten på försäkringstagares 

anläggningar. Vi fick tips och råd om vad det var vi skulle uppmärksamma och försöka 

identifiera på plats. För att ge oss en djupare förståelse i vad försäkringsbolaget menade rent 

praktiskt fick vi möjligheten att följa med på en inspektionsrunda i ett stall som inte är med 

som deltagare i vår studie. Under denna inspektion visades de vanligaste bristerna i 

brandsäkerhet och vad som var extra viktigt enligt detta försäkringsbolag att identifiera. Vi 
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fick även praktiska råd om dokumentation samt tillgång till visst material som skulle kunna 

vara till hjälp för oss i vår studie. 

3.5 Tidigare forskning 
Förarbetet med denna studie var att försöka hitta tidigare forskning inom området individuell 

riskuppfattning kopplad till brandsäkerhet i stall för att ha någon form av teoretisk 

referensram att luta oss emot men vi har haft stora svårigheter med att finna någon forskning 

som har passat vår studie. 

Tillvägagångssättet har varit att söka i biblioteket på Mittuniversitetets länkade databaser, 

främst genom sökningsverktyget ProQuest och där har vi använt oss av flera olika databaser 

och olika sökord både på med svensk och engelsk stavning för att få en så bred sökning som 

möjligt. Då vi inte hittade någonting i dessa databaser som vi ansåg användbart för vårt arbete 

valde vi att utöka sökområdet till Sveriges lantbruksuniversitet och Kungliga Skogs- och 

Lantbruksakademins databaser. Resultatet av sökningen i dessa databaser gav oss ingenting 

heller och därför valde vi, som tidigare framgått, grundad teori som metodval vilket passade 

detta arbete bäst, enligt vårt tycke. Efter utförd intervjustudie kom vi fram till att symbolisk 

interaktionism är det verktyg och teori som är bäst att tillämpa för att ge en ökad förståelse för 

vad vår studie handlar om och denna teori anses även vara en av de viktigaste grunderna inom 

grundad teori (Dahlgren 2007:16). 

Det område som vi berör är enligt vad vi har fått fram i våra sökningar efter tidigare forskning 

ett relativt outforskat område. Det finns forskning på brandsäkerhet i stall och hur man på 

bästa sätt ska kunna arbeta på ett förebyggande sätt för att förhindra uppkomsten av brand, 

däremot finner vi att forskning kring den individuella riskuppfattningen i samband med 

brandsäkerhet i stall är något svag, samt om individernas riskuppfattning påverkas av dess 

sociala omgivning, vilket i detta fall är anläggningen som intervjupersonerna är aktiva inom. 

3.6 Grundad teori 
Då vi inte hittade någon tidigare forskning inom området brandsäkerhet i stall kopplat till 

individuell riskuppfattning efter de sökvägar som vi tidigare presenterat valde vi att luta oss 

emot vår egna praktiska kunskap inom hästnäringen då vi båda två har tidigare erfarenhet 

inom området. På grund av rådande omständigheter hade vi en plan redan innan arbetet 

startade vilket innebar att vi skulle samla in vårt empiriska material i förväg. Vi anser därför 

att grundad teori är den mest lämpade metoden att arbeta efter i denna studie. Enligt 

tillvägagångssättet i grundad teori ska man forma en teorimodell som studien utgår ifrån med 
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hjälp sin tidigare erfarenet samt det empiriska material som man har insamlat från fältet 

(Creswell 2007:78–80). 

 

Utöver våra sex intervjutillfällen har vi använt oss utav relevant litteratur om grundad teori för 

att få en djupare förståelse i vårt val av metod. Vi som har genomfört studien har båda en 

bakgrund och erfarenhet sedan tidigare av hästnäring och vet hur det ser ut och kan fungera 

eller rättare sagt inte fungera med säkerhet och rutiner. Tack vare våra tidigare erfarenheter 

ansåg vi oss kunna använda och relatera till det material vi fick fram vid intervjutillfällena 

vilket i sin tur resulterade i att vi kände oss trygga med att tillämpa grundad teori som 

tillvägagångssätt. 

De begrepp och modeller som används inom grundad teori revideras allt eftersom arbetet 

fortlöper och man ökar sina kunskaper inom området vilket stämmer väl överens med vårt 

syfte. Målet med grundad teori är att bättre förstå den verklighet man studerar, därefter samlar 

och utvecklar man sina idéer som man bär med sig in i undersökningen med hjälp av att 

urskilja mönster i den insamlade empirin (Guvå & Hylander 2003:6–7). 

3.7 Insamling av empiri 
Vid insamlingen av vårt empiriska material använde vi oss utav tre lika stora delar som utgör 

grunden för vårt arbete. Kombinationen av intervjuer som genomfördes med hjälp av en 

intervjuguide (bilaga 1), färdig checklista (bilaga 2) som vi har hämtat ifrån LRF (2012a) och 

egna observationer av de anläggningar som vi besökte, vilka sedan dokumenterades som 

fältanteckningar, utgör själva grunden för den empiriska insamlingen. Tillsammans 

kompletterar dessa tre ben i vår undersökning varandra och var för sig står de för lika stor del 

i vår undersökning. 

Under våra intervjutillfällen ville vi få fram så mycket som möjligt och vi hade stor hjälp av 

valet med semi-strukturerade och öppna intervjufrågor. Vi hade 13 intervjufrågor (bilaga 1) 

och vi startade intervjuerna med att fråga hur respondenterna som individer upplevde 

ordet/begreppet risk. En av fördelarna med att starta intervjun med just denna frågeställning 

var att det gjorde det möjligt för oss att få en inblick i hur intervjupersonerna resonerade kring 

begreppet risk. Både vi och de intervjuade hade därefter en så kallad hållpunkt som vi kunde 

gå tillbaka till flera gånger under intervjuns gång. Därefter fick intervjupersonerna svara på 

frågan om de ansåg att deras anläggning kan anses som brandsäker i dag, detta för att 

återkoppla senare i intervjun hur intervjupersonerna själva ansåg vara deras styrkor respektive 

svagheter i deras sätt att bedriva systematiskt brandskyddsarbete. 
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I slutet av intervjun gick vi tillsammans med intervjupersonen igenom den checklista (bilaga 

2) som vi har valt att använda oss utav, denna checklista fick vi kännedom om genom 

kontakten med tidigare nämnt försäkringsbolag. Checklistan i sig kompletterar vår 

intervjuguide då den berör områden som vi själva inte har någon tidigare erfarenhet av. 

Checklistan är framtagen för att hjälpa organisationer att identifiera och synliggöra eventuella 

brister i sitt systematiska brandskyddsarbete utan att behöva be någon utomstående om hjälp. 

I checklistan framgår det tydligt vad en organisation enligt lag är skyldig att göra samt tydliga 

rekommendationer och råd om hur en organisation på bästa sätt kan och ska bedriva sitt 

systematiska brandskyddsarbete. 

 

Observationer av anläggningen gjordes både före och efter varje intervjutillfälle genom att 

observationerna startades direkt i samband med att vi anlände till anläggningen. Vi studerade 

hur det såg ut rent fysiskt, var anläggningarna var placerade samt om det fanns något 

anmärkningsvärt vid första anblicken. Vid flertalet av intervjuerna (dock inte samtliga) fick vi 

en rundvandring runt anläggningen i sällskap av den intervjuade där de förklarade hur de 

arbetade praktiskt med sitt brandskydd, vilka åtgärder de hade vidtagit och hur det såg ut i 

utrymmena de disponerade. Denna rundvandring skedde antingen före eller efter intervjun 

beroende på vilken tid den intervjuade hade avsatt samt beroende på vad som var mest 

praktiskt. Vi fick en större inblick i hur anläggningen såg ut och hur intervjupersonerna själva 

som individer såg på organisationens arbete med risker och brandskydd. Vi fick även 

möjligheten att se hur pass väl verkligheten stämde överens med den bild som vi blivit 

presenterade under den inspelade intervjun. 

3.7.1 Presentation av respondenter 

Totalt har vi intervjuat 6 personer ifrån 3 olika geografiska områden och verksamhetområden.  

Respondent A är en 65 årig kvinna med titeln verksamhetsansvarig på en ridanläggning och 

hon är inte brandskyddsansvarig. Hon har arbetat på anläggningen i 30 år och har sedan 

tidigare en sammanlagd erfarenhet av hästar på ungefär 60 år. 

 

Respondent B är en 35 årig man med titeln anläggningschef på en travanläggning och han är 

brandskyddsansvarig. Han har arbetat på anläggningen i 10 år och har sedan tidigare ingen 

hästbakgrund. 
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Respondent C är en 49 årig man med titeln fastighetschef på en travanläggning och han är 

brandskyddsansvarig med delat ansvar. Han har arbetat på anläggningen i 16 år och har sedan 

tidigare ingen hästbakgrund. 

 

Respondent D är en 39 årig kvinna med titel ridskolechef på en ridanläggning och hon är 

brandskyddsansvarig med delat ansvar. Hon har arbetat på anläggningen i 14 år och har sedan 

tidigare en sammanlagd erfarenhet av hästar på 32 år. 

 

Respondent E är en 49 årig man med titel driftansvarig på en travanläggning och han är 

brandskyddsansvarig. Han har arbetat på anläggningen i 25 år och har en viss erfarenhet av 

hästar. 

 

Respondent F är en 40 årig kvinna med titel verksamhetschef på en ridanläggning och hon är 

brandskyddsansvarig med delat ansvar. Hon har arbetat på anläggningen i 19 år och har sedan 

tidigare en sammanlagd erfarenhet av hästar på 33 år. 

3.8 Transkribering och kodning 
Efter insamling av empirin utifrån vårt syfte och frågeställningar transkriberades allt inspelat 

material från talspråk ordagrant till skrift. Därefter genomförde vi en så kallad öppen kodning 

av det transkriberade materialet tillsammans med den information vi fick med oss genom 

användandet av checklistan (se bilaga 2) samt de fältanteckningar som gjordes vid 

observationer på plats. Kodning och kategorisering är ett slitsamt och systematiskt arbete, 

fokus i denna del av studien handlar om att identifiera gemensamma nämnare och hitta dolda 

kopplingar (Dahlgren 2011:8). För varje ny del som tillkom och som fick samma kod i en 

intervju jämförde vi mot de tidigare delarna som också hade samma kod och på så sätt fick vi 

en “konstant komparation” vilket är något som Nylén (2005) menar ger upphov till teoretiska 

reflektioner kring den gemensamma kodens egenskaper, analysen skall utföras tills ytterligare 

empiri inte längre tillför något under den enskilda kategorin vilket kallas för ”teoretisk 

mättnad” (Nylèn 2005:54). 

 

I första skedet av kodningen är allt av intresse, arbetet pågår förutsättningslöst och öppet. När 

man sedan jämför dessa koder och hittar gemensamma nämnare bildar man grupperingar för 

att i nästa steg upprepa detta tillvägagångssätt för att till slut hitta den gemensamma kärnan i 
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begreppen och har då på så vis nått fram till själva kärnprocessen (Guvå & Hylander 

2003:37). Vi gjorde detta genom att vi jämförde samtliga koder och grupperade dessa, vi hade 

under denna kodning inga teorietiska utgångspunkter att förhålla oss till och eftersom vi till 

stor del har utfört en induktiv studie så hade vi inga hypoteser som styrde oss i vår kodning. 

Med induktiv studie menas att man ”drar allmänna, generella, slutsatser utifrån empiriska 

fakta” (Thurén 2007:22), man bygger alltså sina slutsatser på att analysera insamlad empiri. 

 

Arbetet med att koda empirin utgör en av de viktigaste komponenterna i grundad teori, denna 

kodning brukar under arbetes gång omvärderas och förändras (Bryman 2001:377) allt 

eftersom arbetet framskrider. Denna kodning som vi utförde resulterade i en stor mängd koder 

och för att vi skulle få en struktur över dessa koder använde vi oss utav den så kallade KJ-

modellen. 

3.8.1 KJ-modellen 

KJ-modellen, även kallat släktskapsdiagrammet, är ett hjälpmedel och ett av de sju 

ledningsverktyg som används för att i första hand hantera och sammanställa ostrukturerad 

verbal data i samband med datainsamling. Modellen är ett effektivt hjälpmedel för att 

identifiera, strukturera och få till en prioritering av stora mängder empiri. Man grupperar den 

insamlade empirin utifrån någon form av naturligt släktskap via associationer vilka inte 

nödvändigtvis måste följa något logiskt samband (Bergman & Klefsjö 2007:563–564). 

Tillvägagångssättet i användandet av KJ-modellen är att man i första hand identifierar och 

definierar själva ämnet som ligger till grund för studien. Därefter grupperades våra koder som 

vi skrivit ner på ”post-it” lappar som vi ansåg vara besläktade i något avseende och slutligen 

bestämde vi en sammanfattande rubrik för de grupper vi fick fram under analysen vilka var: 

• Människa 

• Medvetenhet 

• Anläggning 

• Häst 

För att visa hur vårt resultat utifrån att ha använt oss utav KJ-modellen såg ut presenteras här 

de tre första fälten nedan i figur 2. 
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Figur 2. KJ-modellen 

3.8 Validitet och reliabilitet 
Validiteten i ett arbete innebär att man verkligen har undersökt det som man i början har 

utgett sig för att undersöka och att man har studerat det man vill studera (Thurén 2007:26). 

Det handlar om att validiteten i studien ska vara ”riktigt”, grundad i vad som framkommit ur 

analysen av den insamlade empirin med giltiga argument som är välgrundade, hållbara och 

övertygande (Kvale & Brinkmann 2009:264). Reliabiliteten i ett arbete handlar om själva 

tillförlitligheten i studien och om relationen till resultatet i arbetet kan reproduceras av andra 

forskare eller vid andra tillfällen. Det ska inte vara tillfälligheterna som styr svaren på 

intervjufrågorna utan tanken är att man ska kunna använda samma metod, samma 

intervjufrågor för att komma till samma resultat (Thurén 2007:26). 

Hur man väljer att presentera sin insamlade empiri är av stor vikt för hur arbetet kommer att 

upplevas som trovärdig för läsaren. Det är lätt att det empiriska insamlade materialet i en 

kvalitativ studie som denna blir omfattande och för att få det hela begripligt måste 

utformningen och framställningen av empiri, tillvägagångssätt och resultat redovisas på ett 

tydligt och korrekt sätt vilket är en avgörande faktor för att läsaren ska få en så stor och djup 

förståelse för studien som möjligt (Nylén 2005:9 – 10). I vår studie är vi helt på det klara med 

att vad vi ville studera det har vi studerat, däremot tog det tid att komma fram till vad det var 

som vi verkligen ville studera då området från början var otroligt brett. Vår viktigaste 

validitetsfaktor i arbetet anser vi vara våra intervjupersoner. Genom deras tidigare erfarenhet 

inom området har de svarat på våra frågor på ett ofärgat och opåverkat sätt vilket föranleder 

att vår strävan efter en så hög validitet i arbetet har uppnåtts på ett tillfredsställande sätt. När 

det gäller reliabiliteten i studien har vår grundtanke varit att under intervjusituationerna ska de 

som intervjuas få prata fritt och obehindrat, därför gjorde vi det medvetna valet av att använda 

oss utav semi-strukturerade intervjuer som empirisk grund och med öppna frågor för att få en 

större helhet i vårt arbete. Detta tillvägagångssätt upplever vi har skapat en hög reliabilitet då 

vi upplever att intervjupersonerna skulle svara liknande om frågorna ställdes på likande sätt 

men av andra forskare.  
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4. Teori 

 

Som utgångspunkt för studien har vi valt att fokusera på den individuella riskuppfattningen 

hos våra intervjupersoner för att studera närmare om deras sociala omgivning påverkar den 

individuella riskuppfattningen i samband med brandsäkerhet i stall. Vi kommer i detta avsnitt 

att presentera den teori som vi har valt relativt grundligt. Anledningen till detta är att läsaren 

skall få en större förståelse för varför vi har valt just denna teori och att läsaren skall få en 

djupare insikt i vad teorin innebär. Valet av teori skedde efter insamling av empiri vilket är ett 

vanligt tillvägagångs sätt när man utför en studie efter metoden grundad teori. I grundad teori 

har man som mål att få fram nya verktyg för att förstå nya typer av problem samt underlätta 

hanteringen av dessa eventuella problem (Dahlgren 2007:15). 

4.1 Symbolisk interaktionism 
På 1920-talet utvecklades termen/synsättet/perspektivet symbolisk interaktionism vid 

University of Chicago och den amerikanske socialpsykologen och socialfilosofen George 

Herbert Mead var en av de viktigaste grundpelarna inom detta perspektiv (Trost & Levin 

2010:47). Perspektivet har som utgångspunkt att studera och analysera den sociala 

verkligheten. Perspektivet har tre centrala utgångspunkter för att förstå individen och den 

mest grundläggande av dessa tre är den sociala handlingens betydelse mellan individen och 

världen. Syftet är att studera interaktionen mellan individen och den sociala världen med 

fokus främst riktat på samspelet mellan individen och världen, att se på hur individen blir mer 

social och hur hon/han lär sig att agera och hantera olika situationer utefter hur omgivningen 

agerar och hanterar dessa. Ur detta samspel formas individen och genom det detta synsätt är 

verkligheten socialt konstruerad. Kort kan man säga att individer handlar i förhållande till sig 

själva och sin omgivning (ibid:48). 

Inom denna teori ser man inte på individen och världen som statiska strukturer utan dessa 

uppfattar man som dynamiska processer, alltså någonting som är i ständig rörelse. Även hur 

individens förmåga att tolka den sociala värld som den är aktiv inom har stor betydelse för 

denna teori (Rizter 2009:287 – 288). Detta perspektiv är ett bra verktyg för att studera 

mänskligt beteende i grupp och människan i samhället (Trost & Levin 2010:12). 

Symbolisk interaktionism är en teori som härstammar ifrån den pragmatiska filosofin. Med 

detta menas att den sanna verkligheten inte exiterar ute i den ”verkliga världen” utan att den 
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skapas genom att vi som individer agerar och aktivt handlar i världen. Detta framgår tydligt i 

Shalin’s artikel om pragmatism och social interaktionism (1986). ”The root of knowledge is 

not to be found in knowledge itself; it is to be sought in action” (Shalin 1986:10). Shalin 

menar att den enskilde individen kontinuerligt anpassar sig efter sin omgivning och den 

miljön som han/hon är aktiv inom för att hantera praktiska situationer (ibid:10), det är våra 

samlade erfarenheter som gör hur vi upplever och uppfattar de aktuella situationer som vi som 

individer hamnar i. 

4.1.2 Jaget 

Ett viktigt begrepp inom perspektivet symbolisk interaktionism, är begreppet jaget. Enligt 

Mead föds vi inte med de egenskaper som gör oss till vilka vi är utan det är någonting som vi 

förvärvar genom interaktionen med andra och med tiden (Bauman & May 2006:37). Jaget är 

något som uppstår genom social interaktion och relationer vilket är en del av den individuella 

utvecklingen och det är detta som gör att hon/han har förmågan att fatta beslut, hon/han kan 

alltså välja själv vilka unika och självständiga handlingar som hon/han ska genomföra (Ritzer 

2009:296 - 304). Mead menar att individen tar till sig och även använder andras åsikter för att 

se på oss själva som ett objekt, han menar att man tar på sig andras roller, ”role-taking” och 

genom att vi agerar på detta sätt omformar vi vårt jag (Trost & Levin 2010:49). 

I likhet med Mead var Jaget ett viktigt begrepp för den amerikanske sociologen Ervin 

Goffman men till skillnad från Mead’s teori menade Goffman att det sociala beteendet som vi 

individer får har som mål att övertyga andra om vem eller vad individen är eller vill vara. 

Goffman menar att vi som individer går in i någon form av roll, likt skådespelare, bland annat 

för att vi inte ska avvika från det ”normala” (ibid:282). Goffmans inställning var att det är 

samhället som tvingar individen att presentera en viss bild av sig själv ”we are compelled to 

have an individual self, not because we actually have one but because social interaction 

requires us to act as if we do” (Collins 1986:107). Ritzer (2009) tar även han upp detta i 

samband med Goffmans arbete, han menar att individen ställs inför krav att göra det som 

omgivningen förväntar av en och man ska samtidigt vara så stark att man som individ inte 

vacklar inför dessa krav (Ritzer 2009:306). 

4.2 Den dramaturgiska ansatsen 
Människan är en social varelse och är i ständig interaktion med andra människor och 

omgivningar. Goffman ser på vår sociala interaktion, samspelet mellan individer och vårt 

beteende som en serie uppträdande med syftet att få omgivningen att se på dem så som de vill 

att de ska uppfattas, vi spelar en typ av roll i den position som vi har i relation till vår 
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omgivning. ”Vi definierar situationen i nuet samtidigt som vi handlar i relation till hur vi tror 

eller kanske snarare förutsätter att de andra skall handla som följd av vårt handlande” (Trost 

& Levin 2010:278–282). Med detta synsätt kan vårt agerande ses som en serie uppträdande 

med vår omgivning som publik, vi som individer agerar efter detta synsätt och förväntas av 

omgivningen att han/hon ska agera efter det ”manuskript” som finns för att inte uppvisa ett 

avvikande beteende. Om individen följer detta ”manuskript” leder det till att alla inklusive 

individen själv blir tillfredsställda och samtligas förväntningar blir uppfyllda (ibid:282). 

Däremot menar inte Goffman att vi helt och hållet går in i olika roller utan snarare att vi 

framhäver endast vissa drag av oss själva vilket kan bli tydligt i exempelvis vårt sätt att tala 

och klä oss i olika sammanhang. Samtidigt som vi som individer utgör ”aktören” i 

interaktionen med andra är vi även ”publiken” i nästa stund och det är då vi bedömer vår 

omgivning och tar del i hur andra agerar för att sedan följa samma mönster igen (ibid:284). 
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5. Resultat och Analys 

 

I detta kapitel väljer vi att väva samman resultatet av det vi har kommit fram till i vår studie 

med vår analys av det som har kommit fram i resultatet. Resultatet har analyseras med hjälp 

av vår teoretiska utgångspunkt, symbolisk interaktionism och för att få en struktur i 

presentationen av vårt resultat väljer vi att presentera det uppdelat i de huvudgrupper och de 

närmast liggande undergrupperna som vi arbetade fram vid kodningen av vårt 

intervjumaterial. Även det material som vi fick fram genom våra observationer i samband 

med datainsamlingen redovisas nedan. 

De framarbetade grupperna (som tidigare redovisats i figur 2) fick dessa rubriker: 

• Medvetenhet kring risk 

• Individens syn på risk 

• Individens syn på risk utifrån den sociala omgivningen 

• Häst – en risk? 

Våra deltagande intervjupersoners anläggningar skiljde sig i sig åt avsevärt, de var av 

varierande storlekar samt hade olika stora grupper av antal ”anhängare” så som medlemmar 

eller deltagare. Även syftet för de olika anläggningarna varierade, om de var vinstdrivande 

eller inte, hur omgivningen var och vilka resurser de hade. Däremot har de personer som har 

deltagit i studien haft likande ansvarsområden, de har mer eller mindre, talat eller outtalat, 

haft rollen som brandsskyddsansvarig och vi fann tydliga kopplingar mellan anläggningarnas 

storlek och hur anläggningen arbetade med sitt brandsskyddsarbete. 

I presentationen av vårt resultat kommer begreppen intervjuperson/personerna och 

respondent/respondenterna och anläggning/verksamhet att användas som synonymer för att få 

en bättre läsförståelse och minska risken för upprepningar. 

5.1 Medvetenhet kring risk 

5.1.1 Begreppet risk 

Det som lade grunden till hur de intervjuade såg på begreppet risk, som var vår första fråga i 

intervjun (se bilaga 1) var vilken tidigare erfarenhet de besatt och vilken kunskap de hade med 

sig i ämnet sedan tidigare. Vi valde att ställa denna första inledande fråga så pass öppen då vi 



 25

inte ville styra svaren i någon riktning, men eftersom intervjupersonerna redan sedan innan 

visste vad studien handlade om gjorde de själva kopplingen mot brand och brandrisker. 

Det vi ser i svaren var att samtliga intervjupersoner ser på begreppet risk på olika sätt samt att 

svaren speglar till stor del verksamhetens inställning i frågorna om brandsäkerhet, vilket blev 

väldigt tydligt i vår analys av det insamlade materialet. Om intervjupersonen var verksam på 

en anläggning där det fanns ett stort kunnande eller intresse i frågan och ifall frågan i sig 

prioriterades högt hade man, enligt vad vi fick fram i vår analys, en större riskförståelse och 

förutsåg följderna på ett annat sätt än de som var verksamma på en anläggning där frågan var 

lågt prioriterad och där det saknades kunskap eller intresse. 

Respondent D menar att anläggningen som hon arbetar på främst riktar sig mot barn så de 

måste hela tiden arbeta på ett förebyggande sätt och säkerheten måste vara hög. 

Respondent D: … vi som jobbar här måste hela tiden tänka efter före då det  

kan hända någonting helt plötsligt. Vi måste jobba aktivt med att förebygga  

de risker som finns. 

Att begreppet risk i sig är en svår och komplex fråga framkommer vid intervjun med 

respondent E och han menar att risk är något som man kan förutse, något som kan hända och 

som är farligt men avslutar samtidigt meningen med att säga: ”Det är väl en risk?” 

För respondent A handlar det först och främst om hästarna när hon får frågan om hur hon ser 

på begreppet risk. Hon belyser vikten i att man är medveten om hur hästens fysik ser ut, att 

hästen är ett stort och starkt djur, men även hur hästarna är benägna att agera vid eventuella 

kriser. 

Respondent A: … hästen är ett flyktdjur i alla situationer. Det spelar ingen roll 

om det är ute på gården här eller om det brinner inne i stallet. 

Respondent B tänker på hela anläggningen i stort när han får frågan om hur han ser på 

begreppet risk. På den anläggningen där han är aktiv finns många stora publika områden 

vilket gör att det inte enbart är stallbacken som utgör ett hot vid en eventuell brand. Samtidigt 

framkommer det av svaret att deras brandskydd som de har idag inte fungerar fullgott då han 

säger: 

Respondent B… om det skulle börja brinna finns det en risk för att vi inte skulle  

få reda på det i dagsläget förrän någon ringer brandkåren. 
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I likhet med respondent D reflekterar respondent F till vikten av att försöka bedriva ett så pass 

förebyggande brandskyddsarbete som möjligt. Hon tar samtidigt upp riskerna med 

elinstallationerna på anläggningen som en av de största brandriskerna. Detta är något som 

samtliga intervjupersoner upplever som den största och mest förekommande risken på varje 

anläggning, något som vi redovisar längre fram i studien. 

 

Respondent F försöker arbeta på ett så förebyggande sätt som möjligt för att förhindra 

uppkomsten av brand men är samtidigt ”livrädd för att det ska börja brinna”. Respondent F 

fortsätter och tar upp en aspekt på begreppet risk som ingen av de andra respondenterna har 

angett och det är det medvetna sabotaget som en stor risk. 

Respondent F: Den största risken är väl el eller sabotage, om någon skulle  

komma och tända på… Eftersom det är så mycket som kan brinna, så släpp  

en tändsticka i höstacken så är det ju kört liksom. 

Respondent C, som på sin fritid är med i räddningstjänsten genom ett brandvärn, ser på 

begreppet risk som något som orsakar och som kan resultera i en kris. 

Respondent C: Ja begreppet risk, ja alltså det är väl en grej som kan orsaka  

saker och ting. Så det är väl mycket sånt som man ser, inte bara när det har 

med brandsäkerheten att göra. Det är väl många gånger som man ser många  

risker på hela området men det kan ju ha med helt andra grejer att göra, vad  

som kan hända. Det är det första jag tänker på. 

5.1.2 Rökning 

Vårt val att genomföra denna studie med öppna frågor ledde till att intervjupersonerna fick 

ställa egna frågor eller komma med egna påstående vilket fick en betydande roll i vår studie. 

Vid vårt första intervjutillfälle började intervjupersonen att diskutera rökning i och i närheten 

av stall under intervjun, och diskussionen som uppstod var intressant och hade stor relevans 

för vår studie vilket resulterade i att vi tog med oss denna frågeställning till samtliga andra 

respondenter trots att denna fråga inte fanns med på intervjuguiden. 

Analysen visar att synen på rökning i och omkring stall varierade stort mellan de olika 

intervjupersonerna beroende på hur deras verksamhet såg på risken i samband med rökning i 

och i närheten av stall. På vissa av de anläggningar som vi besökte fanns det tydliga rutiner 

med utmärkta rökrutor där man fick röka. På dessa anläggningar var det inte tillåtet att röka på 

någon annan plats och på anläggningen upplevdes detta inte som ett problem då de hade 
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väldigt få rökare. Vi kunde se att anläggningar med tydliga och strikta regler för var rökning 

fick ske hade enbart icke-rökare högre upp i beslutsleden, till skillnad från vad vi kunde se på 

de anläggningar som hade rökare långt upp i beslutsleden. De sistnämnda hade en mer liberal 

syn och regler kring rökningen, på dessa anläggningar rökte personalen på sådana platser där 

de tidigare nämnda anläggningarna hade förbud mot rökning exempelvis i eller i direkt 

anslutning till stallen. 

Respondent F menade att det här med rökning hade de inga problem med på hennes 

anläggning då de hade väldigt tydliga regler om var och hur man fick röka på anläggningen 

vilket även var skyltat tydligt så inga missförstånd eller tveksamheter skulle uppkomma. 

Ingen i personalstyrkan var rökare och ytterst få elever som var aktiva rökare, hennes privata 

uppfattning rörande rökning var att ”det är helt ute att röka”. 

Respondent B’s svar på frågan angående rökning i stallmiljö var det som skiljde sig mest åt i 

relation till övrigas svar vilket vi synliggör med detta citat: 

Respondent B: Eftersom att jag själv smygröker och röker när jag är i stallet  

kan jag inte kräva att andra inter får röka överallt. 

Medvetenheten om att det innebär en risk i att tända en cigarett i och vid stallen finns hos 

samtliga respondenter men beroende på hur verksamheten väljer att hantera dessa frågor 

framkommer det tydligt att individerna agerar där efter och således anser vi att individen 

påverkas av sin sociala omgivning. 

5.1.3 Elektricitet 

Användandet av LRF’s checklista (se bilaga 2) visade på att endast en av anläggningarna 

svarade att de följde samtliga lagar och rekommendationer som tidigare nämnd checklista 

föreskriver samtidigt som alla respondenter sa att risken med att något går fel med elen var 

deras största orosmoment. Det framkommer även att samtliga anläggningar saknar egen 

kunskap i hantering av el och anlitar utomstående företag för att hantera och uppdatera elen på 

anläggningen. 

5.2 Individens syn på risk 

5.2.1 Prioritering 

För att en verksamhet ska ha ett fungerande brandskyddsarbete rekommenderar LBK bland 

annat att man genomför regelbundna brandövningar för att arbeta fram en rutin inför en 

eventuell brand. Hästvärlden är en komplex miljö med många olika typer av risker och 
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problematiken med att prioritera vad som bör genomföras regelbundet framkommer av 

intervjumaterialet. Genom de olika svar som respondenterna gav på frågan om de har 

regelbundna brandövningar på anläggningen framkom det tydligt att denna fråga prioriteras 

olika från anläggning till anläggning. Det som vi såg som utgjorde dessa skillnader i besluten 

var (återigen) kopplat till vilken kunskap och tidigare erfarenhet inom området som de besatt 

men även vilket intresse den som var brandskyddsansvarig hade för att öva kontinuerligt 

spelade in. 

På frågan rörande genomförda brandövningar (se fråga 8 och 9 i bilaga 1) fick vi, som tidigare 

nämnt, skilda svar ifrån samtliga respondenter. Intervjuperson A väljer att svara på frågan 

med att hon skäms då de inte genomför brandövningar trots att hon är medveten om effekten 

och resultatet av vad regelbundna övningar kan ge då de tidigare har haft detta som en årlig 

rutin.  

Respondent B medger att de inte genomför regelbundna övningar, däremot framkommer det 

att han tillsammans med räddningstjänsten kontrollerar anläggningens brandskydd en till två 

gånger per år. Vidare säger han att han i egenskap av brandsskyddsansvarig gör denna 

inspektionsrunda tillsammans med räddningstjänsten och då ”tittar vi främst på hur det ser ut i 

stallarna”. 

Intervjuperson E berättar att den anläggning som han är verksam inom genomgår en 

förändring med omplacering av personal samt ansvarsområden vilket har föranlett att just 

detta med årliga brandövningar har ”ramlat mellan stolarna”. Han berättar vidare att det är två 

år sedan han/de genomförde ett utrymningsscenario på en tävlingsdag och att tanken är att de 

inom kort skall genomföra en ny övning. På följdfrågan om detta skedde i samverkan med 

räddningstjänsten svarade respondenten att denna övning genomfördes med ett annat externt 

bolag och inte i samverkan med räddningstjänsten. Varför övningarna inte har genomförts de 

senaste två åren är helt och hållet kopplat till hur verksamheten har valt att prioritera sitt 

förebyggande brandskyddsarbete. 

Intervjuperson F medger att de inte heller genomför brandövningar regelbundet och detta är 

främst av praktiska skäl som de har valt att inte genomföra övningar skarpt. På anläggningen 

finns totalt 60 hästar varav 22 av dessa är privatägda hästar och skaderisken att släppa ihop så 

pass många samt okända hästar med varandra är så stor att anläggningen väljer att inte 

genomföra dessa övningar skarpt. Däremot har de full koll på hur lång tid det tar att få ut 

samtliga hästar ur stallbyggnaden om så skulle behövas. 
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På anläggningen som respondent C är brandskyddsansvarig på genomför de regelbundna 

brandövningar minst två gånger per år. Därutöver tillkommer det tillfällen då så kallade 

falsklarm tillstöter ifrån smedjan vilket resulterar i att man har fått upp en väl utarbetad rutin 

på hur samtliga på anläggningen ska agera vid ett brandtillbud. 

5.3 Individens syn på risk utifrån den sociala omgivningen 

5.3.1 Ansvar 

Hur stort ansvar som respondenterna har beror på storleken och resurserna som finns på den 

anläggning som man är aktiv inom. Är man på en mindre anläggning är också personalstyrkan 

mindre och fördelningen av ansvarsområden blir då större. Tillhör man i stället en större 

anläggning finns det fler resurser att dela ansvaren emellan. I samband med intervjun med 

respondent D får vi en djupare insyn i den komplexitet som finns kopplat till ansvar och 

erfarenet, främst inom ridskolemiljöerna när det handlar om kunskap som en ridskolechef 

förväntas att ha. 

Problematiken med att få tiden att räcka till på de mindre anläggningarna blir framträdande 

genom respondent D’s kommentar i slutet på intervjun. 

Respondent D: Det som är svårt är att vi som jobbar inom det här området ska  

ha så förbannat breda kunskaper. Jag är utbildad ridlärare och är duktig på att  

hålla lektioner men sen ska man vara chef, sen ska jag vara brandansvarig,  

hästansvarig, sponsoransvarig, marknadsansvarig så det blir lätt att det blir så här… 

Hoppsan nu hände det här! Nu måste vi ta tag i det här! 

Respondent E, som är aktiv på en av de större anläggningarna förklarar att deras verksamhet 

är uppbyggd i mindre delar med olika ansvarsområden. Han berättar att om exempelvis en 

kris i form av en brand skulle inträffa på anläggningen träder omedelbart krisorganisationen 

med det som ansvarsområde in och hanterar denna händelse. 

5.3.2 Riskmedvetenhet 

Som tidigare nämnt fick vi möjlighet att gå runt och göra observationer på de flesta av de 

anläggningar som vi utförde intervjuerna på och det vi kunde urskilja på dessa olika 

anläggningar var att om man hade byggt nytt eller byggt om på anläggningen relativt nyligen 

hade man en större förståelse för kopplingen mellan den egna medvetenheten och 

brandsäkerhet. Där hade man blivit tvungen att ”uppdatera” sig på gällande regler och 

föreskrifter vilka är väldigt tydligt formulerade i vad man måste och bör åtgärda men framför 

allt varför. 
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Vid en av anläggningarna uppmärksammade vi att de hade valt att placera traktorgaraget i 

samma byggnad som stallet. Anledningen till varför vi uppmärksammade detta var främst på 

grund av doften av diesel samt insikten om att väggen mellan garage och stall ej var en så 

kallad ”brandcell” som de föreskrifter som vi har kommit i kontakt med i samband med detta 

arbete föreskriver. Denna anläggning har bland annat K-märkta byggnader vilket kunde 

påverka deras brist på kunskap inom detta område då de inte behövt söka ny information. 

För oss innebar detta en självklar brandrisk genom att göra denna placering av traktor och vi 

påtalade detta för intervjupersonen som inte alls hade tänkt på det som en brandrisk. För oss 

blev det väldigt tydligt att beroende på hur verksamheten resonerade kring denna risk även 

påverkade individens riskmedvetenhet. 

För att illustrera hur vi fann kopplingen mellan nybyggnation eller renovering av befintliga 

byggnader och en större förståelse för riskerna i samband med brand i stall men samtidigt 

tydliggöra problematiken med detta väljer vi att visa Respondent E’s svar på frågan om hur 

brandsäkerheten på anläggningen ser ut. Respondent E visade stolt upp sin toppmoderna 

anläggning med ett välfungerande brandskydd i de nybyggda lokalerna men visar samtidigt 

hur svårt det är att följa de lagar som finns när det kommer till de äldre byggnaderna. 

Respondent E: Bristerna är i de gamla byggnaderna. Vi står inför ett dilemma…  

Idag är det ju lag på att ha ett talat utrymningslarm i alla offentliga lokaler och  

vi har inget sånt larm i den gamla delen av den anledningen att det behövdes ju  

inte förr. Vi gör det på lite lösa boliner kan man säga, fast egentligen ska man ha  

ett talat utrymningslarm som når precis alla skrymslen och vrår på hela området. 

Samtliga intervjupersoner ställdes frågan om hur de upplever sin anläggning som brandsäker 

idag (se bilaga 1) och två av våra respondenter menar att deras anläggning kan anses vara 

brandsäker. 

Respondent C: Ja det tycker jag för vi har jobbat ganska hårt för det, med  

rutiner för det systematiska brandskyddet. 

Respondent D: Ja det får jag nog säga efter det jag vet, ett år gammalt brandlarm  

som ska fungera och vara bra. 

De resterande fyra intervjupersonerna svarade allt ifrån ett försök till bortförklaring till ett 

tydligt nej när det kommer till frågan om anläggningen kan ses som brandsäker. 

Respondent E: Vi har ju två olika delar, senaste byggda delen som var klar  

i förra året är ju brandsäker naturligtvis, sen har vi äldre byggnader som inte  
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är brandsäkra på samma sätt men dom är ändå… Eh… Men inte på samma  

sätt brandsäkra. 

Respondent A svarar att enligt henne är anläggningen inte brandsäker, de har mycket att jobba 

med när det kommer till säkerhet över lag, respondent B upplever samma dilemma som 

respondent E, där de har en del moderna byggnader samt äldre byggnader på området. 

Respondent B: Inte några toppoäng på vilken skala man än väljer men det  

är inte sämst heller. Det är inte så att vi bara skiter i det heller, vi har vakter  

som vid varje tävlingsdag kollar att nödutgångarna är fria. 

Respondent F menar att deras arbetsmiljö är så pass dammig i sig så den kan aldrig bli helt 

brandsäker men däremot arbetar de med sitt systematiska brandskyddsarbete på ett så 

förebyggande sätt som de bara kan. 

5.4 Häst – en risk? 
Flera av intervjupersonerna såg själva hästen i sig som en risk främst i samband med brand. 

Under intervjuerna framkommer det att hästen är ett flyktdjur som man aldrig kan förutspå 

hur de kommer att reagera i situationer som de inte känner sig trygga eller bekanta med sedan 

innan. 

Respondent A: Jag tänker överhuvudtaget på det här om vi pratar om hästar,  

de är ju väldigt stora djur, starka är de också. Att man är medveten om att hästen  

är så stor och stark och är ett flyktdjur i alla situationer. Spelar ingen roll om det  

är ute på gården här eller om det brinner i stallet eller om det kommer en grävmaskin 

bakom en krök. 

Problematiken i samband med brandövningar och hästar blev också väldigt tydlig i intervjun 

med respondent F där hon förklarar att räddningstjänsten inte har en chans att få med sig 

hästarna ut ur stallet när de är iklädda sina rökdräkter och syrgastuber. Däremot fungerar det 

relativt bra om stallpersonalen får göra iordning hästarna i förväg och får ut hästarna ur 

byggnaden går det oftast bra. Förståelsen för hur problematisk hanteringen av en häst i en 

pressad situation kan vara blir större och större hos brandmännen för varje gång de övar 

tillsammans. 

Respondent F: Dom (räddningstjänsten) har inte en chans att komma in hos en  

häst, det går bara inte. … bara att dom springer med sitt rasslande och grejer så  

blir dom ju rädda, brandmännen hamnar i diket och det är ju världens kaos när  

dom är här och vi skrattar och har roligt, Men dom vet nog att det är stora djur  

som är mycket känsligare än vad man tror. 



 32

 

5.4.1 Evakuering 

Även under frågor rörande det förebyggande arbetet vid en eventuell evakuering av hästar vid 

en brand såg flera av de intervjuade problematiken med hästarna. Utan tvekan framkommer 

det av samtliga intervjuer att det är människorna på anläggningen som är viktigast att 

evakuera vid en brand. Respondent C berättar att i deras handlingsplan ska man i första hand 

evakuera de människor som finns i närheten för att sedan evakuera de människor och djur 

som finns i närliggande byggnader då de hästar som finns inne i den byggnad där branden 

utbrutit redan har utsatts för så pass mycket rök att de förmodligen inte kommer att överleva 

efter branden. Enligt samma respondent är hästar mer känsliga mot brandrök än exempelvis 

människor. Genom att han och organisationen han arbetar inom har denna förståelse har de 

valt att tydliggöra i sina föreskrifter hur viktigt det är att evakuera närliggande byggnader 

först. 

5.5 Sammanfattande analys 
Sammanfattningsvis ser vi att den sociala omgivningen påverkar och till viss del styr våra 

intervjupersoners riskuppfattning. Medvetenheten kring risk i samband med brand i stall är 

stor hos samtliga respondenter dock i varierande grad vilket leder till att prioriteringen av det 

förebyggande brandsskyddsarbetet varierar. Vi ser att den tidigare erfarenheten samt kunskap 

påverkar respondenternas medvetenhet, trots att vi medvetet valde att ställa väldigt öppna 

frågor rörande begreppet risk för att då den individuella uppfattningen rörande begreppet risk 

upplevde vi att våra intervjupersoner var ”färgade” i sina svar beroende på vad syftet med 

verksamheten de var aktiva inom gick ut på. Om verksamhetens målgrupp var barn och 

ungdomar upplevdes hästen i sig samt stallbacken som en risk i samband med brand medan de 

anläggningar som hade större publika områden såg andra hot/risker så som medvetet sabotage 

som en större risk än exempelvis hästen i sig.   

Vi ser tydliga kopplingar till den valda teorin, symbolisk interaktionism, och Shalin’s (1986) 

diskussion om hur den enskilde individen kontinuerligt anpassar sig efter sin omgivning samt 

den miljö som han/hon är verksam inom för att inte upplevas som annorlunda (Shalin 

1986:10) eller kanske rent utav besvärlig. Tankesätt som: ”så här har vi alltid gjort” framkom 

under flera av våra intervjutillfällen och det gjorde det svårt för individerna att bryta dessa 

mönster inom verksamheten trots att de som individer själva kanske hade en avvikande åsikt 

men valde därför att i stället för att ta strid för sin egen åsikt, ställa sig bakom verksamhetens 

ställningstagande i vissa samanhang. Det är vad Trost & Levin (2010) menar att individen 
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handlar i förhållande till sin omgivning och i slutändan påverkar detta den individuella 

riskuppfattningen genom att individen formas efter den verksamhet han/hon är aktiv inom 

(Trost & Levin 2010:48). Våra intervjupersoners ”jag” speglas alltså genom den sociala 

interaktion som sker med dess sociala omgivning vilket påverkar deras individuella 

utveckling och inställning på ett sätt som inte nödvändigtvis stämmer överens med deras 

grundinställning.   
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6. Diskussion 

 

Det vi har sett i och med sammanställandet av studien är att den individuella 

riskuppfattningen hos våra intervjupersoner varierar från person till person och vi anser att 

orsaken till detta ligger i den personliga erfarenheten och kunskapen som de som individer 

besitter. Riskuppfattningen hos dessa personer är lika individuell som den enskilde 

intervjupersonen är unik, och vi har fått fram ett tydligt svar gällande frågeställning nummer 

två om den sociala omgivningens förhållningssätt till brandsäkerhet i stall påverkar individens 

riskuppfattning och ja, det anser vi att den gör. Det blir främst tydligt när det kommer till 

frågorna rörande rökning i och vid stallar, där vår upplevelse är att samtliga intervjupersoner 

är väl medvetna om att det inte är helt passande eller säkert att röka i eller i närheten av stall, 

trots detta väljer flera av våra intervjupersoner att ignorera denna fara för att man på 

anläggningen har den inställningen. 

Det vi har upplevt som en av utmaningarna med detta arbete är svårigheten till att hitta 

användbar tidigare forskning som vi kunde luta oss emot. Samtidigt har det varit väldigt 

givande att få utforska detta på ”egen hand”. Vi har under arbetets gång fått en djupare 

förståelse för komplexiteten på de olika anläggningar som vi har fått möjligheten att besöka. 

Vi har sett att dessa olika verksamheter arbetar aktivt på olika och varierande sätt med frågor 

rörande brandsäkerhet vilket vi kopplar till att storleken på verksamheten/anläggningen har 

betydelse för hur man väljer att prioritera det förebyggande brandsäkerhetsarbetet. Vi har 

visat våra intervjupersoner flera olika verktyg som finns sedan tidigare för att en verksamhet 

inom denna bransch ska kunna få ett så bra och säkert brandskydd som möjligt och blev 

förvånade över att flera av våra respondenter var helt ovetande om att dessa verktyg fanns och 

var tillgängliga.  

En fråga om hos vem ansvaret ligger för att ta eller få tillgång till dessa verktyg kommer 

under arbetets gång upp. Ligger ansvaret hos den aktiva verksamheten att söka sig efter 

informationen eller ligger ansvaret på våra myndigheter som, enligt vad vi ser i vår studie, 

inte har nått hela vägen fram med sitt ”budskap”? 

Vi märker att flera av våra intervjupersoner är medvetna om att det har skett förändringar på 

ansvarsområdet, främst genom den nya lagen, lagen om skydd mot olyckor, dock är inte 

samtliga av våra deltagare medvetna om detta. Känslan av att de väljer att ”blunda för 
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riskerna” är stor i vissa sammanhang vilket resulterar i att de utsätter sig själv och andra för 

fara. Återigen ser vi att den egna erfarenheten väger tungt i detta sammanhang och genom att 

man har tidigare erfarenhet av exempelvis en brand i en stallbyggnad finns en annan typ av 

medvetenhet, en riskmedvetenhet. 

En av de främsta orsakerna till oro för brand på anläggningarna kom fram i analysen att det 

var risken för att något fel skulle inträffa med elen på anläggningen, något som vi 

inledningsvis startade detta arbete med. Vi upplever att orsaken till denna oro på 

anläggningarna är att man saknar egen kunskap och kompetens rörande el-området och därför 

tenderar man att se detta område som en större risk. För att förhindra brand väljer samtliga av 

våra deltagande verksamheter att ta in utomstående företag för att hantera elen på 

anläggningarna och resultatet av detta gör att man inleds in i en så kallad falsk trygghet där 

man litar på andra människors kunskap. Risken med el i sig går inte att eliminera helt då vi 

har blivit beroende av den för att få vardagen att fungera, däremot kan man genom att följa de 

lagar, rekommendationer och råd som finns arbeta på ett så förebyggande sätt som möjligt. 

Kunskap och intresse för att arbeta med brandskydd är något som vi anser vara den största 

tillgången i ett systematiskt brandskyddsarbete och något som det faktiskt är lag på att man i 

en verksamhet ska bedriva (SFS 2003:778). Om kunskapen inte finns inom verksamheten blir 

även intresset för att öka sina kunskaper lägre vilket Merton uttrycker bra när han säger att det 

första steget till att öka sin kunskap är att erkänna sin okunskap (Merton 1987:7–8). 

Vi fann att intresset hos de som har deltagit i vår studie för att följa de lagar och regler som 

finns kring brandsäkerhet var av varierande karaktär. Somliga hade inte kunskapen om att det 

var lag på flera av de delar som vi valde att belysa medan andra hade kunskapen om det men 

valde att lägga fokus på annat. Det som har blivit tydligt för oss är att vi har kunnat se att det 

saknas kunskap och intresse men även till viss del respekt för våra lagar, rekommendationer 

och råd rörande detta område. 

Förståelse för att det finns många och spridda risker inom denna typ av verksamhet är viktig, 

samtidigt måste man försöka att hålla ett helhetsperspektiv i sitt sätt att arbeta förebyggande 

med risker inom verksamheten. Det gäller att försöka hålla fokus på så många områden som 

möjligt för att minimera risken att något område ”faller mellan stolarna”. Att kunna prioritera 

de områden som man måste jobba mest med är något som kommer ifrån den kunskap som 

man får genom att ständigt arbeta med att försöka förbättra sin verksamhet. 
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Därför vill vi poängtera hur viktigt det är för en verksamhet oavsett storlek att man arbetar 

kontinuerligt med sin riskhantering genom att aktivt arbeta med att ta fram risk- och 

krisplaner samt att arbeta med dessa så att de hålls uppdaterade och aktuella. 

 

6.1 Fortsatt forskning och slutsats 
Syftet med vår studie var att studera den individuella riskuppfattningen hos individer på 

utvalda anläggningar i samband med brand i stall. Avsikten var att se på hur eller om 

anläggningens förhållningssätt påverkade eller inte påverkade den individuella 

riskuppfattningen, vilket vår uppfattning är att den gör. Utifrån vår diskussion som vi har fört 

ovan vill vi belysa vikten av att fortsatt forskning inom detta område utförs då vi ser att det 

finns så stora och tydliga brister som behöver uppmärksammas och arbetas med mer 

grundligt. Vi anser att de ansvariga myndigheter som är verksamma inom detta område bör 

arbetar mer med uppföljning som visar dels på deras intresse för de enskilda verksamheterna 

samt att det stärker att den lagstiftning som finns också efterföljs. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Först vill vi tacka dig för att vi fick komma och göra denna intervju med dig och att du har 

avsatt tid för detta. Det vi som grupp kommer att göra med dessa intervjuer som vi genomför 

är att se hur ni ser på risker och om det skiljer sig mellan olika delar av landet men också 

olika delar inom samhället. Vi vill se om det finns en attitydsskillnad mellan olika delar inom 

hästvärlden och om den kan vara könsrelaterad. 

Om det är okej för dig spelar vi gärna in denna intervju för att senare kunna gå tillbaka och 

använda materialet vid framtagandet av vår analys. 

 

Ålder: 

Kön: 

Titel: 

Hur länge har ni varit aktiv/anställd inom denna organisation? 

Tidigare hästbakgrund: 

 

Vi vill först ställa en fråga som kan vara svår att besvara då detta är ett väldigt stort, brett och 

individuellt ämne då begreppet “risk” kan ha en helt annan betydelse för dig som för mig. 

1. Vilka risker i samband med brand upplever du att det finns på din anläggning? 

2.  Anser Ni att er anläggning idag är brandsäker? 

3.  Vem är brandskyddssansvarig på anläggningen? 

� Vilken kunskap om brandskyddsarbete har personen ifråga? 

� Har personen befogenheterna till att utföra det som förväntas inom området 

samt få de resurser till sitt förfogande som krävs för att brandskyddet ska 

kunna underhållas och utvecklas? 

4. Har ni utsett personer med specifika uppgifter om en brand skulle uppstå? 

� Vem ringer 112? 
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� Vem ser till att brandlarm/utrymningsplan startas eller att speaker uppmanar 

till att genast utrymma byggnaden? 

� Vem/vilka försöker vid ett tidigt skede släcka elden? 

� Vem sköter informationen gentemot de personer som utrymt byggnaden, de 

anställdra, andra berörda samt eventuella journalister? 

5. Har Ni någon erfarenhet av att det har brunnit i ett stall sedan tidigare? 

6. Vilka är era styrkor när det kommer till brandsäkerheten? 

7. Vad anser du att Ni har för brister i ert sätt att bedriva brandsäkerhet idag? 

8. Enligt LBK ska brandövningar genomföras regelbundet, har ni gjort någon 

brandövning? 

� När skedde den? 

� Hur ofta har ni övningar? 

� Vilka var med i övningen? (Enligt LBK ska personal, funktionärer genomgå 

grundläggande utbildning i brandkunskap regelbundet). 

� Genomfördes övningen i samarbete med brandkåren? 

9. Har brandkåren varit här och kollat/övat med er? 

10. Har ni någon framtagen och utarbetad handlingsplan för att kunna hantera en eventuell 

brand? 

� Vem har utformat rutinerna ni har idag när det kommer till brandsäkerhet? 

� Finns det rutiner för hur ofta den uppdateras? 

� Finns det rutiner för vem som ansvarar för uppdateringen? 

11. Har ni någon plan för vad som händer med er anläggning om den skulle brinna ner? 

� Vem tar hand om djuren vid en eventuell brand? 

12. Vet alla som befinner sig på anläggningen mer regelbundet vad de ska göra om en 

brand bryter ut? 

13. Har er bild över er brandsäkerhet ändrats något efter denna intervju? 

� På vilket sätt? 

14. Har du några frågor som du vill ställa oss som rör detta ämne? 
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