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Abstrakt 

Nyckelord: samverkan, tillit, blåljusmyndigheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samverkan mellan polis, ambulans och räddningstjänst är många gånger 

en förutsättning för att få till ett lyckat arbete på olycksplatser eftersom 

de ofta arbetar tillsammans, eller åtminstone i närheten av varandra, i 

sådana situationer. Tilliten är föränderlig, situationsbunden och syns inte 

alltid mellan dem. Syftet med denna studie är att undersöka hur tilliten 

mellan blåljusmyndigheterna ser ut i relation till samarbete och 

samverkan. Totalt har sex stycken kvalitativa intervjuer genomförts med 

två respondenter från polisen, ambulansen och räddningstjänsten. 

Intervjuerna har analyserats utifrån narrativ analys med ett symboliskt 

perspektiv där symbolerna representerar hur respondenterna talar om, och 

förstår, tillit och samverkan. Resultatet i studien visar att samverkan kan 

ske på olika sätt och att tilliten kan påverkas av olika faktorer och 

egenskaper, så som kommunikation och erfarenhet. Uppfattningen om 

vad som skapar tillit till varandra samt god samverkan varierar mellan 

respondenterna, men gemensamt hos dem alla är uppfattningen om att 

tillit är väldigt stark mellan myndigheterna och att samverkan är en 

nödvändighet.  
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de personer från polisen, ambulansen och räddningstjänsten som 

har tagit sig tid att delta i vår studie. Vi har lärt oss oerhört mycket och vi hade inte klarat 

detta utan Er hjälp. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Jonny Bergman som har 

stöttat oss genom hela studien.   

 

 

Östersund 2014-06-10 

Leila Puranen och Maria Berglund 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I denna uppsats undersöker vi tilliten mellan blåljusmyndigheter, och med blåljusmyndighet 

refererar vi till polis, ambulans och räddningstjänst. Anledningen till varför vi undersöker 

detta är för att vi vill veta hur tilliten står i relation till samverkan mellan dessa myndigheter. 

Därför utgår denna studie ifrån hur blåljuspersonalen själva ser på samverkan och tillit. Vi 

förutsätter att tillit är en viktig del i arbetet som blåljusmyndigheterna utför, inte minst 

eftersom de många gånger samverkar under riskfyllda förhållanden.  

 

Intresset för samverkan och tillit kom först upp med anledning av Trygghetens hus i 

Östersund, som är en gemensam station där både polis, ambulans, räddningstjänst samt många 

andra aktörer arbetar under samma tak. Syftet med Trygghetens hus är samverkan och har sin 

bakgrund i tågolyckan som inträffade i Kälarne år 1997 (Lundström & Mansfeld, 2000). 

Olyckan gick till på så vis att ett tåg med farlig last spårade ur vilket ledde till att boende i 

området var tvungna att evakueras. Det var många aktörer inblandade vid olyckan. Polisen 

och räddningstjänsten, som från början hade sina egna respektive staber, insåg att de hade 

mycket gemensamt i deras stabsarbete och beslutade sig för att arbeta tillsammans. Det 

uppstod en dialog om samverkan och andra aktörer blev inkopplade 

(Kommunikationsenheten, 2012). Med utgångpunkt i detta fokuserar vi på samverkan, fast 

med ett bredare perspektiv. Vi har inte fokuserat på Trygghetens hus eller vissa specifika 

händelser, utan vi har träffat och intervjuat människor från olika orter, med olika befattningar 

och erfarenheter av att samverka.   

 

Samverkan, men även samarbete, är ett begrepp som många säkert känner ingen, men är 

samtidigt något som kan uppfattas olika. En exakt definition av begreppet samverkan finns 

förmodligen inte eftersom det används olika beroende på situation (Uhr, 2011, s. 11). Vår 

definition av samverkan i denna uppsats är att gemensamt och parallellt med andra fast de har 

olika arbetsuppgifter. Samarbete är att arbeta tillsammans med samma uppgifter och delade 

arbetsuppgifter. Det finns många olika sätt att arbeta tillsammans med andra, och tillit är inget 

som skapas automatiskt. Det finns olika egenskaper hos människor och grupper som påverkar 

om vi är mer benägna att känna tillit för dem eller inte (Mayer et. al., 1995, s. 717). 

Blåljusmyndigheter är därför ett intressant ämne att studera eftersom de många gånger arbetar 
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tillsammans på olika sätt. Vissa blåljusmyndigheter huserar på samma station, medan andra 

utgår från separata stationer. Det kanske inte alltid är möjligt att ta över uppgifter från andra, 

med tanke på att olika myndigheter kan ha olika funktioner, och blåljuspersonalen har ett 

relativt stressigt och farligt arbete, det behövs omfattande planering för att de ska kunna 

arbeta mot samma mål (McConnell & Drennan, 2006, s. 65). 

 

Genom att titta på tidigare forskning, som bland annat gjorts av Erna Danielsson, Roine 

Johansson och Linda Kvarlöf (2013), har vi fått en bild av den forskning som finns vilket 

gjorde oss nyfikna på att se mer om hur tilliten ser ut mellan blåljusmyndigheterna, samt att 

undersöka vad de tolkar in i orden ”tillit” och ”samverkan”. Genom att studera tidigare 

forskning har vi fått uppfattningen om att det finns bred forskning i området samverkan, men 

att forskningen inriktar sig väldigt mycket på enskilda kriser istället för att gå in på djupet i 

vad som händer mellan de som ska hantera krisen. Den tidigare forskning vi studerat ger oss 

en bra grund att stå på i vår egen forskning. Vi vill komplettera den befintliga forskningen 

med blåljusmyndigheternas egen syn på samverkan och tilliten dem emellan, samt om tilliten 

påverkar detta. Vi vill därför undersöka om de litar mer på vissa specifika blåljusmyndigheter 

och om det finns tillfällen då tilliten eller förutsättningarna för samverkan mellan 

myndigheterna fungerar bättre eller sämre. Därför väljer vi att undersöka ur olika synvinklar, 

exempelvis hur deras uppfattningar om tillit och samverkan ser ut på en väldigt svår olycka 

med högt stresspåslag jämfört hur de ser på sin egen och andras uppgifter på skadeplatsen, om 

de upplever att en annan myndighet skulle kunna eller kanske till och med borde ta över 

någon arbetsuppgift om det inte hindras av lagar och legitimitet samt rent allmänt hur mycket 

de hjälper varandra att lösa en uppgift 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur tilliten ser ut mellan blåljusenheterna i relation 

till samarbete och samverkan. Med tillit menar vi känslan av att lita på varandra.   

 

1.3 Frågeställningar 

För att undersöka om det finns någon skillnad i uppfattningen om tillit mellan 

blåljusmyndigheterna kommer vi att studera respondenternas egna uppfattningar om tillit och 

den samverkan som sker mellan dessa myndigheter. Syftet kommer därför att konkretiseras av 
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följande frågeställningar: 

 

 Vilken roll spelar kommunikation och erfarenhet för samverkan/samarbete och tillit? 

 Vilken roll spelar närheten mellan organisationerna? 

 Hur ser relationerna ut mellan samverkan/samarbete tillit? 

 

1.4 Disposition  

Upplägget i denna uppsats ser ut som följande: i inledningen beskrivs bakgrund, syfte, 

frågeställningar samt tidigare forskning. Därefter förklaras metod där vi beskriver hur vi har 

samlat in data, analyserat samt genomförandet av studien. Under den teoretiska referensramen 

beskriver vi de teorier som ligger som grund för studien, och sedan presenteras de resultat vi 

har funnit. Det är sammanlagt tre resultat, ett för varje blåljusmyndighet. Därefter analyserar 

vi resultatet med hjälp av teoriramen och tidigare forskning, och i diskussionen skriver vi mer 

fritt om resultat och analys och presenterar vad vi har kommit fram till.  

 

2. Metod     

För att uppnå vårt syfte att undersöka uppfattningen hos våra respondenter gällande tillit och 

samverkan har vi använt oss av kvalitativ metod. Vi anser att denna typ av metod är den som 

lämpar sig bäst eftersom vi är intresserad av att undersöka vår frågeställning utifrån 

respondenternas egen synvinkel (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 17). Det vi har valt att 

använda oss av är narrativ metod.  

 

2.1 Insamlingsmetod 

Den narrativa intervjuformen koncentrerar sig på de historier som intervjupersonen eller 

intervjupersonerna berättar, samt på intrigen och strukturen i dessa intervjuer. De historier 

som kan dyka upp i intervjuerna kan framkallas spontant eller lockas fram av den som 

intervjuar. I exempelvis vardagliga samtal går det att finna narrativa drag. Berättelser är 

naturligt kognitiva och individer försöker genom detta att organisera samt uttrycka mening 

och kunskap (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 169). Det är mycket som viktigt att tänka på både 

under och efter intervjun, att lyssna på en berättelse är inte samma sak som att höra vad som 
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sägs och det är definitivt inte samma sak som att förstå vad som sägs. Det hjälper inte att bara 

vara fysiskt närvarande, utan också kunna lyssna medvetet. Det är genom att lyssna och delta i 

samtal som vi kan ta del av andras erfarenheter (Ahlberg, 2004, ss. 73, 75). Därefter ska 

texten bearbetas (transkriberas) genom att den muntliga berättelsen skrivs ner ordagrant med 

syfte att finna en mening (Ahlberg, 2004, ss. 78-79). 

 

Tonvikten i narrativ intervju uppfattas som berättelser och som temporala, sociala och 

betydelsemässiga strukturer och en utskrift av en narrativ intervju håller sig så nära som 

möjligt det som sades muntligt (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 169). I dessa intervjuer kan 

intervjuaren fråga direkt efter berättelser eller fråga efter en specifik period eller episod för att 

sedan tillsammans med intervjupersonen konstruera och strukturera upp en sammanhängande 

berättelse utefter de olika händelserna. Rollen som intervjuare är att vara tyst och lyssna utan 

att avbryta. Då och då kan den som intervjuar ställa frågor som kan vara till hjälp för 

intervjupersonen att fortsätta med sin historia. Skulle den som intervjuar känna igen 

berättarstrukturen kan denne hjälpa till med att försöka utveckla tidssekvensen, vem som är 

“hjälten” och “motståndare” i intervjupersonens berättelse. Den som intervjuar kan här ta reda 

på huvudintrigen i historien, samt om det finns underliggande intriger och element av 

konflikter, spänningar och lösningar (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 171). Narrativa intervjuer 

kan tjäna många intressen. Exempel på sådana intressen är bland annat att berättelsen kan 

hänvisa till händelser eller episoder som kan vara betydelsefulla för den som berättar, vilket är 

något som brukar leda till en kort historia. En berättelse kan även gälla intervjupersonens 

livshistoria som är sedd ut intervjupersonens egna perspektiv. Därefter finns det något som 

kallas för den muntliga historiska intervjun. Denna typ av intervju sträcker sig längre än 

enbart intervjupersonens historia och i detta fall är intervjupersonen en informant och redogör 

därmed ett samhälles historia muntligt (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 171). 

 

2.2 Analysmetod 

Ett narrativ betyder historia, och narrativa analyser lägger fokus på textens mening och 

språkliga form. De temporala och sociala strukturerna samt intriger tas upp i 

intervjuberättelserna. Fokus i en narrativ analys ligger på de historier som uppkommer i 

samband med en intervju och deras intriger och strukturer utarbetas. Som tidigare skrivet 

finns det möjlighet att konstruera sammanhängande berättelser från de episoder som återfinns 

i intervjuerna ifall det inte skulle dyka upp några berättelser spontant i den intervju som görs. 
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Dessutom finns det möjlighet att rekonstruera flera historier som berättas av olika 

intervjupersoner till en historia. Detta gör så att historien blir rikare och mer förtätad 

sammanhängande historia (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 240). Narrativ analys innebär mer 

specifikt att lyssna till fria samtal och personliga berättelser.  

 

För att analysera en berättelse kan en standardram användas. Standardramen används som ett 

hjälpmedel för att kunna belysa berättelsernas struktur. Detta görs genom att: (1) sammanfatta 

berättelsen, (2) orientering, som ger den som lyssnar information som plats, tid, aktiviteter 

och aktörer, (3) komplicerade sammanhang, som beskriver centrala delar och detaljer i 

berättelsen, (4) utvärdering av detaljerna, (5) upplösning och (6) kodning som återför och 

sammanfattar det narrativa tidsrummet till det som är nuet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

241). Det är intrigen som ger berättelsen en ordning, exempelvis att resa, drabbas av lidanden, 

går in i en tävling och söker förverkliga något. Förutom att analysera strukturen och intrigen 

kan den narrativa analysen hjälpa till att fastställa vilken genre berättelsen tillhör, om det 

exempelvis är komedi, tragedi, roman eller satir (Kvale & Brinkmann, 2009, ss. 242-243). 

 

2.3 Genomförande 

Valet av insamlingsmetod gjordes utifrån intresset för respondenternas egna berättelser. Det 

var deras egna historier och uppfattningar som var tonvikten i studien och för att få fram deras 

historier samt hur de uppfattar sig själva och andra används med fördel narrativa intervjuer. 

Vi som genomför studien har inte all kunskap om de enskilda organisationerna. Genom denna 

form av intervjuer var vi mer öppna för följdfrågor, och genom att låta respondenterna prata 

fritt fanns det en möjlighet att de nämner frågor som var intressanta för våra frågeställningar 

och syfte, något som vi kanske inte tänkt på, och därför användes intervjumallen endast som 

stöd. Det blev ett mer öppet förhållningssätt i intervjuerna, mer likt en dialog, och 

respondenterna påverkades därför mindre av intervjufrågorna då dessa inte var allt för 

ledande. Analysmetoden var en hjälp för oss att strukturera upp intervjuerna och vi har därför 

använt oss av den så kallade standardramen som nämndes ovan. På så vis analyserades 

intervjuerna genom olika steg, för att slutligen få fram ett resultat. Detta resultat presenteras 

genom en rekonstruerad berättelse (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 240) av alla intervjuer som 

genomförts. Vi har skrivit resultatet som en mer sammanhängande och beskrivande text 

istället för att presentera resultatet som korta fragment.  
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Innan vi utförde intervjuerna med våra respondenter läste vi in oss på områdena tillit och 

samverkan, dels från tidigare forskning inom områdena samt mer teoretiskt, för att på så sätt 

skapa en bra grund för oss att stå på vid formulering av intervjufrågorna (se bilaga 1). 

Frågorna är öppna, med några underliggande följdfrågor och även något tematiserade (Kvale 

& Brinkmann, 2009, ss. 120-122) då samverkan, tillit, kommunikation och närhet till andra 

blåljusmyndigheter var de huvudsakliga teman som löpte genom intervjuerna. Sammanlagt 

utfördes sex intervjuer med två personer från varje blåljusmyndighet. Via telefonkontakt med 

de olika myndigheterna, samt via personliga kontakter, planerade vi in intervjuerna vid olika 

tillfällen och platser. Intervjuerna med de två poliserna utfördes på en polisstation, intervjun 

med en från räddningstjänsten utfördes på en brandstation, en intervju med en från 

ambulansen utfördes på Mittuniversitetet och de resterande intervjuerna utfördes via telefon. 

Alla intervjuer spelades in med en diktafon och varade mellan 30-50 minuter. Vi var 

noggranna med informerat samtycke från respondenterna (Kvale & Brinkmann, 2009, ss. 87-

88). Alla respondenterna fick godkänna att vi spelade in intervjuerna och informerade om att 

intervjumaterialet kommer att förstöras samt att vi i våra resultat kommer att skriva ut citat, 

men att vi inte kommer att använda deras namn. 

 

Efter att alla intervjuer var gjorda påbörjade vi transkriberingen av materialet där vi lyssnade 

igenom alla intervjuer och skrev ned dessa ordagrant. Därefter utgick vi från standardramen 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 241). Först sammanfattade vi alla de sex transkriberade 

intervjuerna, sedan kollade vi tid, plats och aktör genom att undersöka exempelvis vilken 

blåljusmyndighet som kommer till en olycksplats först, vad som görs på platsen, vilka som är 

inblandade osv. Tredje steget var att finna centrala detaljer (komplicerade sammanhang). 

Exempel på sådana detaljer är något som framkommer väldigt tydligt i en intervju, eller något 

som respondenten berättar men som denne sedan ändrar uppfattning om. I det fjärde steget 

sammanfattade vi intervjuerna ytterligare en gång så att vi gick från att ha sex 

sammanfattningar till tre genom att slå ihop två sammanfattningar från samma myndighet till 

en. Vi utgick från de centrala detaljerna och utvärderade dessa vilket hjälpte oss att upptäcka 

tydliga likheter och skillnader mellan hur respondenterna berättade om hur de uppfattar 

samverkan och tillit. I femte steget delade vi upp de tre sammanfattningarna i olika teman 

(samverkan, kommunikation och erfarenhet) för att visa att “det är det här vi ser som är 

centrala i sammanfattningarna”, och i det sjätte steget analyserade vi genom kodning. Vi 

använde oss här av det symboliska perspektivet som verktyg för att finna symboler för hur 

respondenterna berättar om och uppfattar samverkan och tillit. Här har vi även kopplat 



 

 

13 
 

analysen till teori och tidigare forskning.  

 

När vi först planerade denna studie inriktade vi oss enbart på Trygghetens hus i Östersund, 

som är en gemensam station för polis, ambulans, räddningstjänst samt många fler, men på 

grund av olika omständigheter kunde vi inte utföra alla intervjuer med utgångspunkten 

Trygghetens hus och fick därför vända oss till människor som är verksamma vid andra 

stationer i Sverige. Vi fick kontakt med våra respondenter via telefon och mejl där vi vände 

oss direkt mot myndigheterna, samt via privata kontakter, och de enda kriterierna vi hade var 

att få intervjua två personer från varje blåljusmyndighet som arbetar ”ute på fältet”, alltså 

personer som arbetar exempelvis med trafikolyckor. Vi har därför inte gjort skillnad på vilken 

befattning varje respondent har inom sin myndighet. Tre av intervjuerna som utfördes var 

inriktade på Trygghetens hus då dessa respondenter har erfarenhet av att arbeta där, men 

eftersom de resterande respondenterna inte har erfarenhet av Trygghetens hus fick vi 

formulera om de frågor som handlade om denna gemensamma station. I bilaga 2 visas den 

intervjumall som vi fick utgå från efter vi formulerade om frågorna.  

 

2.4 Forskningsetik 

Det finns många saker att tänka på innan en intervju utförs, bland annat att överväga vilka 

konsekvenser studien kan medföra för intervjupersonerna privat i form av stress under 

intervjun eller förändringar i självuppfattning, professionellt och för den grupp som 

intervjupersonerna tillhör. Detta är viktiga aspekter som intervjuaren måste ta hänsyn till 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 79). Det är viktigt att redan i början planera 

intervjuundersökningen. Viktigt är också att se till så att intervjupersonen/personerna är 

informerad om studien och på så vis få informerat samtycke från dem. Uttalanden från 

intervjupersonen/personerna ska behandlas med lojalitet, och det är därför viktigt att 

materialet från intervjuerna behandlas konfidentiellt (Kvale & Brinkmann, 2009, ss. 79, 87, 

88). 

 

Syftet med intervjun bör övervägas i förhållande till vad forskningen kan tänkas bidra med 

kunskapsmässigt och vad forskningen anses kunna förbättra Även när det gäller analysen är 

det viktigt att tänka på konfidentialitet. Forskaren har en etisk skyldighet att rapportera och 

redovisa säkrad kunskap som så långt det är möjligt är verifierad och där intervjuerna har gått 

till på ett etiskt försvarbart sätt (Kvale & Brinkmann, 2009, ss. 78-79). I vårt fall har vi inte 
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endast tagit hänsyn till intervjupersonernas integritet, vi fick även tänka på att vi när som helst 

kunde tvingas avbryta intervjun ifall en respondent måste åka på ett larm, det vill säga att 

respondenten kan tvingas åka ut till exempelvis en olycka.  

 

3. Teoretisk referensram 

I denna del tänker vi redogöra för de teoretiska grunder som denna studie kommer att utgå 

från. Vi har valt att använda oss av mindre delar inom organisationsteorin, nämligen 

organisationskultur och symboliskt perspektiv, samt samverkan och tillit. 

Organisationskulturen är en liten del i denna studie, men vi väljer ändå att nämna det i texten 

för organisationsteorin eftersom vi undersöker olika organisationer som alla arbetar på olika 

sätt. Utan teoretisk referensram har vi ingen grund att utgå från och våra data blir därför näst 

intill meningslös eftersom vi då inte vet vad, eller hur, vi ska tolka det insamlade 

datamaterialet. Eftersom vi är intresserade av hur respondenterna i studien uppfattar hur 

relationen mellan blåljusmyndigheterna ser ut börjar vi först med att redogöra för 

organisationsteori, där både organisationskultur och symboliskt perspektiv tillhör, för att 

sedan beskriva en av de mest centrala delarna i studien, nämligen samverkan och tillit. Genom 

att stödja våra insamlade data på dessa teorier och perspektiv kan vi tolka och förstå empirin 

på olika sätt. 

 

3.1 Organisationsteori 

I denna del beskriver vi ytligt om organisationsteori, samt nämner betydelsen av 

organisationskultur. Vi har valt att beskriva organisationsteorin eftersom både kultur och det 

symboliska perspektivet finns att hitta inom denna inriktning.  

 

Organisationsteori är ett brett begrepp och har förändrats över tiden. Den klassiska 

organisationsteorin var mer fokuserad på principer och metoder för att effektivisera styrning 

och ledning av organisationer. Den var normativ och lade därför större vikt vid att förklara 

hur ett mer effektivt organisationssystem borde skapas. I dag har organisationsteorin förskjutit 

den normativa synen och blivit allt mer analytisk och deskriptiv. Det preliminära syftet idag är 

därför att förstå samt förklara organisationsbeteenden (Flaa et. al., 1998, s. 16). Ett sätt att 

förstå organisationsbeteenden kan vara att studera den kultur som råder inom organisationen. 
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Dessa kulturer kan urskiljas genom att se vilka normer och värderingar som finns inom 

organisationen. Kultur är alltså ett system av normer för hur vi ska uppfatta, tro, utvärdera och 

handla i olika situationer (Bang, 1999, s. 21) och kan skilja sig mellan olika organisationer.  

 

Organisationsforskningen beskriver organisationer som komplexa sociala system och betonar 

ömsesidig påverkan och samspel mellan centrala komponenter. Dessa komponenter kan vara 

teknologi, struktur och aktör. Inom organisationer beskrivs och förklaras även interna 

organisationsfenomen, som i sin tur kan påverkas av omgivningen. Kommunikations- och 

beslutsprocesser är exempel på fenomen som vid analyser ses som påverkan från 

omgivningen och är något som måste tas hänsyn till. Synen på organisationsteori idag är 

därför mer öppen och innehåller flera olika perspektiv än den tidigare klassiska 

organisationsteorin som var mer begränsad (Flaa et. al., 1998, ss. 17-18).  

 

3.2 Symboliskt perspektiv 

Som ett komplement till organisationsteorin och organisationskulturen förklarar vi här det 

symboliska perspektivet. Vi vill inte endast förstå den kultur som råder inom de 

blåljusmyndigheter vi ämnar att undersöka, utan vi vill även gräva lite djupare och finna 

ytterligare ett perspektiv att analysera vår forskning, nämligen meningen med symboler och 

hur olika tolkningar sker inom myndigheterna. Vi vill förstå hur myndigheterna tolkar sig 

själva och andra genom symboler, vilket är anledningen till varför vi valde att inrikta oss på 

detta perspektiv. 

 

Det symboliska perspektivet intresserar sig för fenomen som kan finnas inbäddade i 

subjektivitet. Kultur, berättelser (läs ‘“narrative”), användandet av symboler och 

meningsskapande är alla fenomen som symboliska forskare tolkar inom detta perspektiv av 

organisationsteori och genom att skapa förståelse och intressera sig för subjektiva upplevelser 

och erfarenheter. Inom detta perspektiv går det att sätta sig in i olika situationer som utformas 

av dem som forskaren vill studera och förstå. Det handlar om att definiera, interagera och 

tolka de fenomen som intresserar dem (Hatch & Cunliffe, 2013, s. 9). I detta fall är samverkan 

och tillit fenomen som är centrala och något vi vill förstå genom att studera vilka symboler 

som används i språket och hur dessa symboler skapar mening kring dessa fenomen. Alltså hur 

respondenterna talar om samverkan och tillit och hur de förstår dessa fenomen. För att förstå 
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våra respondenter behöver vi deras berättelser (narrativ). 

 

Symboler är ofta något vi kallar för intersubjektiv förståelse som innebär att grupper av 

människor delar samma uppfattning om vad symbolen står för (Hatch & Cunliffe, 2013, s. 

33). Exempel på sådana symboler är bland annat trafikljus där rött betyder stanna och grönt 

betyder kör. Gemensamt för alla dessa symboler är att vi inte alltid behöver förklara vad de 

står för eftersom vi redan vet. Symboler behöver inte nödvändigtvis innebära ett ting, något 

som vi kan ta på eller kommer i direkt kontakt med. Ord kan därför räknas som en symbol 

(Hach & Cunliffe, 2013, s. 34) och i vårt fall handlar det om hur människor uttrycker sin 

förståelse för vissa fenomen via språket. De ord som de använder när de beskriver fenomen 

(samverkan och tillit) är därför symboler. Symboliskt perspektiv intresserar sig därför även 

för tolkningar, i vårt fall respondenternas egna tolkningar av fenomenen. Förståelsen skapas 

genom att lyssna och följa med i en berättelse och förståelsen bidrar till att ny kunskap skapas. 

Genom att använda ett symboliskt perspektiv kan den som studerar detta sätta sig in i en 

berättelse, berättad av någon som sett en händelse med egna ögon eller har en annan 

erfarenhet som är intressant att undersöka, för att själv få förståelse för en situation eller ett 

fenomen (Hatch & Cunliffe, 2013, s. 9.) Symboliskt perspektiv har därför också en 

epistemologisk tolkande inriktning (interpretivistisk), vilket handlar om vad vi vet och vad 

som räknas som kunskap (Hatch & Cunliffe, 2013, ss. 11-12) och denna kunskap kan endast 

skapas och förstås utifrån de kontexter som ges utifrån erfarenhet. Med andra ord är det inte 

möjligt att skriva om exempelvis en trafikolycka utan att fråga någon som på ett eller annat 

sätt varit inblandad i en. Det antagandet antyder också att det finns många olika förståelser av 

till exempel ett händelseförlopp, beroende på att olika individer kan ha upplevt situationen 

olika. 

 

3.3 Samverkan 

Eftersom samverkan är en central del i denna studie beskriver vi här den teori som ligger som 

grund i studien.  

 

Det vi (som inte arbetar inom någon blåljusmyndighet) till vardags kallar kris är 

blåljuspersonalens vardag och något som ibland kan kräva stora resurser för att kunna 

hanteras. Det är därför viktigt att det finns en viss planering inom krishanteringen, samtidigt 

som detta kräver ett gemensamt tankesätt vilket är något som kan vara svårt att skapa men 
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som förenklas av strategier som tillåter organisationerna att ta fram gemensamma mål, planer 

och ansvarsfördelningar med mera mellan de organisationer som samverkar (McConnell & 

Drennan, 2006, s. 65). Planering handlar om att skapa en fungerande plan som samlar de 

resurserna som finns i syfte att nå andra samhälleliga, politiska eller byråkratiska mål 

(McConnell & Drennan, 2006, s. 63). Många aktörer, exempelvis inom offentlig verksamhet, 

har framförallt sedan senare delen av 1990-talet ansett sig vara i behov av att samverka, något 

som ibland även har skapat problem (Löfström, 2001, s. 69) då det händer att personalen i 

organisationer som samverkar tar över varandras arbetsuppgifter (Löfström, 2001, s. 84). 

Detta riskerar att leda till att gränserna mellan organisationerna suddas ut eller att nya gränser 

tillkommer, men med rätt planering innan samverkan inleds borde inte leda till svårigheter då 

samverkan i hög grad även kan vara ett försök att organisera verksamhet genom att överskrida 

de gängse myndighetsgränserna (Löfström, 2001, s. 69). Samverkan sker utifrån situationen, 

aktörerna måste överväga de handlingsmöjligheter de har, detta avgör sedan vilka gränser som 

finns mellan dem (Löfström, 2001, s. 85). 

 

3.3.1 Samverkan mellan blåljusmyndigheter 

Här presenteras samverkan mellan blåljusmyndigheter, något som egentligen kan ses som 

tidigare forskning men är något som vi har valt att presentera i teoriramen, då vi anser att 

denna del innehåller mer teori och något som vi använder i analysen. Samverkan är ett 

välanvänt begrepp inom krishantering, men det finns ingen tydlig definition av vad samverkan 

egentligen betyder eftersom samverkan är något som kan variera mellan olika situationer och 

personer (Uhr, 2011, s. 11). Enligt Nationalencyklopedin betyder samverkan “gemensamt 

handlande för ett visst syfte” (NE). Men samverkan behöver inte betyda att det gemensamma 

handlandet sker på frivillig basis, eller är något som skapas automatiskt. Samverkan kan även 

styras av lagar. Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor är en sådan lag som säger att 

myndigheter har en skyldighet att samverka med andra: 

“6 § Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för 

verksamhet enligt denna lag skall samordna verksamheten samt 

samarbeta med varandra och med andra som berörs.” 
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Studien ”Samverkan under räddningsinsatser” studerar samarbetet mellan 

räddningsorganisationerna på skadeplatsen. Studien innehåller intervjuer från kommunal 

räddningstjänst, polismyndigheten i Jämtlands län, ambulanssjukvården, SOS Alarm, 

POSOM, Röda Korset, Svenska Kyrkan samt 7 spontanfrivilliga (allmänhet som är först på 

plats vid trafikolyckor) (Danielsson et. al., 2013, ss. 8-10). Fokus ligger på det som sker i 

händelsernas centrum när flera aktörer är inblandade (Danielsson et. al., 2013, s. 16). Studien 

visar bland annat på hur räddningsinsatsen ofta påbörjas innan räddningsorganisationerna är 

på plats. Det läggs stort fokus på blåljusmyndigheternas tillit till frivilliga och 

spontanfrivilliga, som ofta är den första att definiera en händelse som en olycka. När 

räddningspersonalen sedan anländer till platsen skapar de genom sin erfarenhet en mening av 

vad som har inträffat (Danielsson et. al., 2013, s. 34). De tre organisationer som i första hand 

aktiveras vid en olycka är manifesta krisorganisationer. De arbetar utifrån i förväg etablerade 

rutiner och strukturer. Räddningsarbetet på skadeplatsen har fördelats mellan organisationerna 

på så vis att räddningstjänsten och ambulanssjukvården utför relativt specialiserade uppgifter 

på skadeplatsen, medan polisen tillhandahåller en infrastruktur runt skadeplatsen så att de 

övriga kan arbeta ifred. Det är räddningstjänst och ambulans som har det närmaste samarbetet 

på skadeplatsen (Danielsson et. al., 2013, s. 23). Gränser skapas både i händelsernas centrum 

kring skadeplatsen och internt i blåljusenheternas respektive staber (Danielsson et. al., 2013 s. 

27). Skillnaden mellan den samvekan som sker i staberna och den som sker mellan de som 

arbetar på skadeplatsen är att de senare har större möjligheter att vara flexibla när de drar sina 

gränser, genom att arbeta med sina egna resurser. När det är praktiskt möjligt att hjälpa någon 

från en annan myndighet så görs det, men utan att släppa fokus på vad som är relevant för den 

egna organisationen, vilket inte brukar vara några problem. I staberna sker enligt Danielsson 

et. al (2013) däremot ingen samverkan då ledarna står en bit från olycksplatsen (Danielsson 

et. al., 2013, s. 31). 

 

3.4 Tillit 

Tillit är en av de mest centrala delarna i denna studie och här förklarar vi den teori som ligger 

som grund för tillit. Vi definierar vad tillit är och vinklar detta mot organisationer för att sedan 

i vår analys förstå den insamlade empirin. Tillit handlar om relationer mellan människor och 

fokuserar därför inte på individuella psykologiska tillstånd. Därför måste fokus ligga på ett 

mer kollektivt synsätt gällande tillit, och inte som något isolerat och individuellt (Lewis & 

Weigert, 1985, s. 968). 
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Eftersom situationer kan förändras gör detta att samhället är komplext med så kallade 

temporära strukturer. Vi människor har en slags plan i livet, en tidsplan, där någonting börjar 

och som sedan har ett slut. Vi förväntar oss att vissa saker ska inträffa eller inte, men denna 

tidsplan kan också orsaka svårigheter att anpassa oss efter störande effekter, eller oväntade 

händelser. Denna rådande komplexitet skulle bli ännu större om alla möjliga framtida 

händelser har samma sannolikhetsgrad eftersom vi i nuet inte skulle fatta några beslut om 

rationella åtgärder. Vi behöver alltså en strategi för att minska den komplexitet vi lever i så att 

det blir hanterbart (Lewis & Weigert, 1985, s. 968). Vi samlar och bearbetar därför 

information om kända orsakssamband, kausalitet. Det är genom detta sätt vi förutsäger att 

vissa händelser i framtiden har högre sannolikhet än andra. Det vi planerar idag utgår därför 

ifrån vad vi tror ska hända i framtiden. Det är via detta rationella sätt vi planerar framtiden. 

Men vi kan inte endast använda oss av vår rationalitet eftersom den inte är tillräcklig. Vi har 

varken tiden eller de resurser som krävs för att på detta sätt kontrollera effekter av olika 

aktiviteter i framtiden. Det är här tillit kommer in i bilden. Det är tilliten som lyckas där den 

rationella förutsägelsen kommer att förlora (Lewis & Weigert, 1985, s. 969). 

 

Tillit är nödvändigt inom sociala förhållanden, men det kan även uppstå problem. Det kan 

vara svårt att upprätthålla denna tillit till någon eller något (vänner, inom kärleksrelationer, 

juridiska och politiska system, nyheter i media, läkare osv.). Det skapas därför istället misstro. 

Misstro är även något som reducerar komplexiteten, som nämndes tidigare, eftersom de 

handlar utefter misstänksamhet och på ett mer övervakande sätt. Istället för att handla på ett 

riskabelt sätt faller de tillbaka på det sådant som redan är känt och som garanterar att utfallet 

av handlingen inte sker på ett oönskat sätt. Det finns däremot ingen vattentät garanti för 

någonting, och personens misstänksamhet övergår därefter till kunskap eller omjustering som 

sedan blir till tillit (Lewis & Weigert, 1985, s. 969). 

 

Det har varit svårt att definiera vad exakt tillit är, vad som skapar tillit och utfallen, alltså 

konsekvenserna, av tillit. Många forskare är eniga om att behovet av tillit är starkt vid 

riskfyllda situationer, om en person ska investera i något eller om det på annat sätt är en risk. 

Det kan även vara svårt att definiera relationen mellan risk och tillit (Mayer et. al., 1995, s. 

711). 
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Att känna tillit till någon behöver inte alltid betyda att faktiskt ta en risk, men i vissa 

situationer som kräver tillit kan det vara nödvändigt fatta riskfyllda beslut (Mayer et. al., 

1995, s. 724). Ett exempel för att förtydliga detta är när en arbetsledare låter en anställd 

ansvara för en viktig uppgift inom organisationen eftersom arbetsledaren väljer att inte ta 

hand om det själv. Arbetsledaren tar här en risk genom att låta en anställd hantera uppgiften 

eftersom den anställda kan missköta den. Den anställda kan även behöva känna tillit för 

arbetsledaren eftersom den anställda utför ett arbete som ligger utanför dennes vanliga 

arbetsuppgifter. Den anställda väljer att låta det vanliga arbetet vänta, och kanske till och med 

bli lidande, för att lösa uppgiften som givits från arbetsledaren. Här förväntar sig den anställda 

att få ut något av arbetet, en kompensation för att ha utfört ett arbete som arbetsledaren anser 

vara viktigt och för att den anställda har prioriterat detta framför sina egna arbetsuppgifter. 

Hur stor risk någon är villig att ta beror på hur mycket tillit denne känner för någon och är 

även något som påverkas av vilken situation han eller hon befinner sig i, och hur riskerna 

bedöms beror därför på kontexten. Finns det enbart negativa konsekvenser av ett risktagande 

väljs det alternativet bort (Mayer et. al., 1995, ss. 724-725), exempelvis om den anställda vet 

att denne inte får någon kompensations för det arbetet som görs på sidan av de vanliga 

arbetsuppgifterna.  

 

Det finns flera termer som används som synonymer av tillit, men som har förvrängt vad tillit 

egentligen är. Dessa är samverkan, förtroende och förutsägbarhet. Även fast samverkan är 

något som kan komma från tillit är detta inte en nödvändighet för att samverkan ska uppstå. 

Samverkan behöver inte försätta en grupp i en riskfylld situation, eller att gruppen fattar 

beslut som är riskfyllda. Dessutom kan människor agera som om de litar på andra när de 

samverkar trots att de egentligen inte gör det (Mayer et. al., 1995, s. 712). Förtroende 

förväxlas med tillit då vi människor känner förtroende för en annan människa att denne har 

det som krävs att utföra en viss handling (Mayer et. al., 1995, s. 713). Luhmann (1988) menar 

att skillnaden mellan tillit och förtroende handlar om olika val. Om olika alternativ inte 

övervägs, och därmed inte heller de risker som finns, är detta mer ett förtroende, men om 

olika alternativ övervägs handlar det om tillit eftersom det finns en medveten om riskerna 

(Luhmann, 1988, ss. 102-103). 

 

Förutsägbarhet har en stark koppling till tillit, men själva associationen är tvetydig. Både tillit 

och förutsägbarhet är sätt som gör det möjligt att reducera osäkerhet. Om en grupp människor 

förutsäger att en annan grupp människor kommer handla i en viss situation på ett positivt sätt, 
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kommer gruppen att vara mer benägen att samverka med den andra gruppen. Men precis som 

med samverkan behöver inte förutsägbarhet bli till tillit, utan det kan även vara tvärtom. Det 

går alltså att reducera tilliten genom förutsägbarhet. Bara för att något är förutsägbart, 

exempelvis någons beteende eller agerande, betyder inte detta att det finns tillit (Mayer et. al., 

1995, s. 714). Om en person beter sig illa vid upprepade tillfällen kan vi förutsäga att den 

personen kommer att agera på samma sätt igen vid liknande situationer, men tilliten till 

personen är då reducerad på grund av det dåliga beteendet.  

 

3.4.1 Tillit inom och mellan organisationer 

Att arbeta tillsammans inom organisationer kräver ofta ömsesidigt beroende och människor 

måste därför på olika sätt kunna lita på varandra för att uppfylla personliga samt 

organisatoriska mål. Ömsesidig tillit är därför en viktig del för att kunna uppnå dessa mål 

(Mayer et. al., 1995, s. 710). Tillit handlar därför ofta om relationer mellan människor och 

grupper. Det kan vara relationer både utanför och inom organisationer, och i detta fall vinklar 

vi tillit mot medlemmar inom organisationer (Mayer et. al., 1995, s. 711). 

 

Egenskaper hos personer eller grupper som känner tillit till någon annan är här avgörande 

faktorer inom tillit. Vissa grupper känner vi mer tillit för än andra. Dessa egenskaper påverkar 

hur stor benägenhet gruppen har att känna tillit för andra, vilket är något som kan variera 

beroende på vilken kultur gruppen tillhör, eller personlighet och bakgrund (Mayer et. al., 

1995, ss. 714-715). Egenskaperna hos andra är viktiga för att kunna känna tillit. Det finns 

olika faktorer som här spelar en avgörande roll. Den första är förmåga som innebär kunskaper 

som en grupp har och som ofta påträffas inom vissa områden. Gruppen har alltså bred 

kunskap inom vissa delar, men trots att dessa grupper av människor är väldigt kunniga finns 

det situationer där kunskaperna inte är lika framträdande. Skulle gruppen gå utanför deras 

eget kunskapsområde kommer tilliten inte att vara lika stark (Mayer et. al., 1995, ss. 716-

717). 

 

Nästa faktor som påverkar tilliten är välvilja. Uppfattas en person som god och välvillig finns 

det en större benägenhet att lita på denne och det skapas en slags koppling mellan dessa 

personer. Exempel på detta är en handledare som hjälper sin elev trots att handledaren inte 

nödvändigtvis behöver vara hjälpsam och att handledaren inte får någon belöning för arbetet. 

Välviljan är därför uppfattningen om att eleven uppfattar handledaren som god och välvillig 
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(Mayer et. al., 1995, ss. 718-719).  Den sista faktorn är integritet. Relationen mellan integritet 

och tillit handlar om uppfattningen om vilka principer som anses acceptabla hos den tilliten är 

riktad till (Mayer et. al., 1995, s. 719). Dessa tre faktorer (förmåga, välvilja och integritet) är 

viktiga för tilliten och varierar självständigt. Det betyder inte att faktorerna inte hör ihop, utan 

endast att de är separerade från varandra (Mayer et. al., 1995, s. 720). Och det är genom 

interaktioner mellan människor och grupper som nivån av tillit höjs eller sänks. Ju mer 

grupperna interagerar med varandra desto högre kommer tilliten att bli (Mayer et. al., 1995, s. 

727). 

 

3.5 Sammanfattning av teoriramen 

Organisationskulturen är en liten del i denna studie och hjälper oss endast att kunna se om det 

finns kulturella skillnader mellan blåljusmyndigheterna. Genom denna teori kan vi se om 

normer och värderingar skiljer sig mellan respondenterna som vi har intervjuat och genom att 

jämföra respondenter från olika myndigheter se om det råder någon skillnad mellan 

blåljusmyndigheterna.  

Som tidigare nämnt vill vi gräva djupare i blåljusmyndigheternas uppfattningar om tillit och 

samverkan, och detta görs via det symboliska perspektivet. Att utifrån organisationskulturen 

förstå den kultur som råder med dess olika normer och värderingar gör att symboler kan 

tolkas på olika sätt. De symboler vi letar efter hos respondenterna är sådana som de använder 

när de pratar om samverkan och tillit, alltså det respondenterna säger när de beskriver 

samverkan och tillit och hur dessa står i relation med varandra. 

Med tillit vill vi undersöka relationerna mellan blåljusmyndigheterna och vad som orsakar 

starkare eller svagare tillit mellan dem. Vi vill därför undersöka hur de pratar om varandra, 

om de uppfattar att vissa egenskaper och faktorer påverkar tilliten mer positivt eller negativt. 

Eftersom vi utgår ifrån att blåljusmyndigheterna ofta samverkar vid olika situationer vill vi 

även se om förändringar i situationerna kan påverka deras känsla av att lita på andra 

myndigheter, vilket är en nödvändighet vid de riskfyllda situationer som dessa myndigheter 

många gånger ställs inför i sitt dagliga arbete. Mellan organisationer har ömsesidig tillit en 

betydande roll, och vi ämnar därför att ta reda på om de uppfattar varandra på samma sätt och 

om denna ömsesidiga tillit delas bland de olika blåljusmyndigheterna.  
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4. Resultat 

Här kommer vi att presentera de resultat vi fick fram genom intervjuerna med 

blåljusmyndigheterna. Sammanlagt utfördes sex intervjuer, två med varje myndighet. Vi har 

sett likheter i svaren inom varje myndighet, samt olikheter mellan myndigheterna, och har 

därför valt att presentera resultatet i tre delar, istället för sex delar (en för vardera respondent). 

Varje enskild del representerar alltså två intervjuer från samma blåljusmyndighet. Vi har 

utifrån de centrala detaljerna delat upp varje resultatdel i tre teman som redovisas som 

underrubriker. Det inledande temat handlar om samverkan och tillit mellan 

blåljusmyndigheterna, andra temat vinklar vi mot erfarenhet och hur detta påverkar 

samverkan och tillit, och det tredje temat är kommunikation. 

 

4.1 Resultat - polisen 

4.1.1 Samverkan 

Respondenterna inom polisen beskriver samverkan, vad polisens roll innebär när det handlar 

om samverkan, som något som inte är en ren självklarhet. Rollerna kan komma att bytas 

beroende på vilka situationer de ställs inför. Inom blåljusmyndigheterna finns det olika chefer 

som verkar för olika ändamål och ofta gemensamt mellan dessa myndigheter är att det arbete 

som utförs, exempelvis på en trafikolycka, sker var för sig. Polisen, ambulansen och 

räddningstjänsten har alla chefer som styr över den egna organisationen på olycksplatsen. 

Respondent 2 berättar att polisen är skyldig att enligt lag samverka med andra myndigheter. 

Men trots att blåljusmyndigheterna ibland arbetar vid samma trafikolyckor, eller vid andra 

händelser, är det inte en självklarhet att det sker en tydlig samverkan mellan dem. Respondent 

1 beskriver samverkan: 

 

”Det är tre professioner som är superkunniga på sina delar. Det bara sker. 

Man behöver nästan aldrig prata” 

 

Respondent 1 tillägger att det är vid större händelser som denna samverkan blir tydligare 

mellan myndigheterna. Samma respondent förklarar att denna samverkan kan synas vid 

exempelvis en brand i byggnad där allmänhet behöver utrymmas. Vid sådana tillfällen arbetar 

räddningstjänsten och polisen tillsammans och det är då polisens uppgift att sköta 
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utrymningen av byggnaden. Respondent 1 ger även exempel på den samverkan som sker 

mellan dem och ambulansen. Vid trafikolyckor samverkar polis och ambulans eftersom 

polisen vill utföra nykterhetstest på förarna som var inblandad i olyckan. Polisen kan då 

behöva fråga ambulansen om det går bra att föraren utför ett sådant nykterhetstest, eller få ID-

uppgifter på personen innan han eller hon transporteras bort av ambulansen. Förutom att bistå 

de andra myndigheterna med resurser förklarar respondent 1 att de huvudsakliga uppgifterna 

som polisen utför är att rädda liv, om det skulle behövas. Andra arbetsuppgifter som polisen 

har i samband med en trafikolycka är att stoppa eller dirigera om trafiken så att 

trafikolycksplatsen är säker för dem som arbetar där, dokumentera olycksplatsen för 

brottsutredning och identifiera personer och att hålla förhör. Samma respondent beskriver 

även tilliten mellan blåljusmyndigheterna som väldigt stark, och förklarar: 

 

”… det är tre professionella organisationer som litar fullt ut på varandra att de gör sin del i 

det hela, jag har aldrig upplevt motsatsen.” 

 

Självklart finns det tillfällen där arbetet mellan blåljusmyndigheterna har fungerat bättre eller 

sämre, tillägger respondent 1, men den tillit som respondenten känner för de andra 

myndigheterna är opåverkad. Polisen har förståelse för de andra verksamheterna, berättar 

respondent 2, så skulle någon myndighet anlända till en skadeplats senare än alla andra vet 

polisen att det finns anledningar till detta som inte går att påverka. 

 

Båda respondenterna från polisen har erfarenhet av att arbeta på stationer som ligger en bit 

ifrån de andra blåljusmyndigheterna, samt att arbeta på en sammansatt station där alla 

myndigheterna är placerade i samma byggnad. Att blåljusmyndigheter är stationerade under 

samma tak behöver inte betyda starkare samverkan och tillit mellan varandra berättar båda 

respondenterna. Visserligen kan sammansatta stationer bidra till att det är lättare komma ihåg 

ett ansikte, men att umgås med varandra är inte en självklarhet, eller att ens äta i samma 

matsal. Respektive station är dessutom låst och varje myndighet håller sig inom sin station 

och det är därför även en fråga om sekretess. Det är ute på olycksplatser som dessa 

myndigheter möts, berättar respondenterna, och de anser att det positiva med att husera under 

samma tak är att nivåer ovanför, så som vakthavande befäl hos polisen, har möjlighet att träffa 

representanter från räddningstjänsten, ambulansen och SOS Alarm genom dagliga möten. 
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Att arbeta väldigt tätt tillsammans, och kanske till och med överta varandras arbetsuppgifter, 

anser inte respondent 1 vara en möjlighet, men berättar att de däremot kan bli bättre på att 

hjälpas åt mellan myndigheterna. Samma respondent tillägger att det finns avtal som 

räddningstjänsten har gjort med polisen som säger att räddningstjänsten ska bistå vid 

suicidärenden, eller om någon blivit påkörd av ett tåg. Vid en sådan tågolycka hjälper 

räddningstjänsten till genom att plocka banvall. En arbetsuppgift som polisen dock skulle 

kunna tänka sig överlåtas i större utsträckning till någon annan blåljusmyndighet är 

omhändertagandet av berusade personer, något som ambulansen skulle kunna ta hand om. 

Denna uppfattning är gemensam för de båda respondenterna inom polisen, men samtidigt är 

de båda något tveksamma till hur detta ska gå till praktiskt eftersom berusade personer kan bli 

aggressiva vid ett omhändertagande och då är det polisens ärende att hantera de aggressiva 

personerna. 

 

Under de två intervjuerna med respondenterna från polisen frågade vi om det fanns situationer 

som skulle kunna förbättra den samverkan som sker mellan myndigheterna. Respondent 1 gav 

ett exempel på självmordsförsök och förklarar att det är polisens uppgift att åka ut på dessa 

ärenden men att ambulansen inte alltid är larmad till sådana händelser, vilket kanske kan ses 

som en ganska naturlig del vid ett sådant larm, beroende på vad som har hänt, eftersom 

polisen inte är specialister på att rädda liv. Sedan finns det även sådant som sker efter en 

händelse som skulle kunna förbättras mellan myndigheterna. Respondent 2 berättar: 

 

”Det som man kanske skulle kunna bättra sig när det gäller samverkan det är ju debriefing 

efter svåra händelser, att vi kan sätta oss mer oftare med räddningstjänsten och 

ambulansen.” 

 

Respondent 2 fortsätter: 

 

”… polisen kan sitta på sin kammare och hantera debriefingen eller avlastningen själv, och 

inte kanske att räddningstjänsten är med av olika anledningar. Så där kanske vi kan förbättra 

oss lite på den biten. Att vi tillsammans sätter oss och går igenom det…” 

 

 

 



 

 

26 
 

4.1.2 Kommunikation 

Respondenterna förklarar att kommunikationen mellan myndigheterna sker många gånger 

över radio. När blåljusmyndigheterna åker ut på en olycka samtidigt tilldelas de en gemensam 

radiokanal i RAKEL och syftet med den gemensamma radiokanalen är att alla inblandade 

myndigheter ska kunna samverka med varandra. Respondent 1 beskriver även svårigheterna 

med att använda radion, eftersom polisen inte kan ropa eller ringa upp SOS, utan de får prata i 

radion och förhoppningsvis får kontakt med den ambulans eller räddningstjänst som är på väg 

till olyckan. Respondent 1 förklara också att ytterligare svårigheter, eller störningsmoment, 

som kan påverka kommunikationen mellan dem är att polisen är mer van vid att hantera 

radiokommunikation, vilket märks på sättet de kommunicerar med varandra poliser emellan. 

Att hålla det kortfattat och koncist när de pratar med varandra är viktigt anser båda 

respondenterna, och respondent 1 berättar det märks en viss kulturskillnad mellan 

myndigheterna gällande radiokommunikationen eftersom ambulans och räddningstjänst kan 

se och beskriva annat än polisen är intresserad av. Respondent 2 tillägger i sin intervju: 

 

”Visst, är det en våldsam trafikolycka så kan ju folk vara stressade, men vi är ju så pass 

professionella så att vi brukar lösa det ändå. Det är bra kommunikation mellan enheterna.” 

 

Förutom radiokommunikation sker den övriga kommunikationen öga mot öga, om inte 

avstånden mellan myndigheterna på olycksplatsen är för stort, då används radion. Arbetar 

någon som exempelvis yttre befäl användes två radioapparater, berättar respondent 1. Den ena 

radioapparaten är till för samverkan med andra och den andra är till för intern 

kommunikation, men generellt löser de olika uppgifter öga mot öga eftersom myndigheterna 

står på samma plats och har därför samma lägesbild. 

 

4.1.3 Erfarenhet 

Den erfarenhet som respondenterna anser ha betydelse för tilliten och samverkan var något de 

beskrev lite kort vid intervjuerna. Båda respondenterna beskriver tilliten och samverkan 

mellan blåljusenheterna som konstant och stark, men känslan av att lita på varandra mellan 

polisen och räddningstjänsten kan variera. Respondent 1 anser sig exempelvis kräva mer av 

en heltidsbrandkår än deltidsbrandkår då deltidarna har mindre utbildning och har färre larm 

per år. Däremot har det inte fungerat dåligt vid något tillfälle, och tilliten till 

deltidsbrandkåren är väldigt stark. Respondent 2 har samma uppfattning om att tilliten är 
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väldigt stark för alla blåljusmyndigheter. Vid en olycksplats, eller andra händelser, är tilliten 

100 %, men tillägger att vid smågrejer, “petitesser”, som kan uppstå och påverka tilliten när 

de arbetar tillsammans löser de på plats. 

 

4.2 Resultat - Räddningstjänsten 

4.2.1 Samverkan 

Samverkan mellan blåljusmyndigheterna handlar, enligt de båda respondenterna från 

räddningstjänsten, om att var och en gör sin del av arbetet. De förklarar att räddningstjänsten 

släcker bränder och klipper upp bilar, polisen dirigerar trafik och ambulansen är ansvarig för 

sjukvården. Alla blåljusmyndigheter har en egen chef på skadeplatsen, som står en bit ifrån 

själva olyckan och prioriterar var resurserna behövs som bäst. Respondent 1 förklarar att 

dessa chefer inte ska stå för nära olyckan eftersom de då riskerar att tappa fokus. Respondent 

2 förtydligar detta i sin intervju och berättar att det är deras (chefernas) uppgift att veta vad 

som händer överallt på platsen där de arbetar, till exempel om det brinner mer på ett annat 

ställe så att de måste prioritera om. 

 

De respondenter vi intervjuade inom räddningstjänsten beskriver att samverkan är något som 

kan ske mellan i stort sett vilka organisationer som helst, men de pekar också på att deras 

viktigaste samarbete är det samarbete de har är med ambulansen. Respondent 2 som både 

arbetat som deltidsbrandman i en mindre kommun i norra Sverige och som heltidsbrandman 

på bland annat en större flygplats, berättar att det hos deltidskårerna finns det en stor 

samverkan mellan allt från andra blåljusmyndigheter, och då framförallt ambulansen, till 

andra organisationer som till exempel vägverket eller allmänheten. Samma respondent 

tillägger även att polisen nästan aldrig var närvarande på exempelvis en trafikolycka. 

 

Respondent 2 beskriver också den samverkan som kan uppstå mellan blåljusmyndigheterna 

och allmänheten och anser att det sker en hel del viktig samverkan mellan dem. Respondenten 

ger även ett exempel på en typ av samverkan som inte alltid sker på frivillig basis mellan 

räddningstjänsten och allmänheten. Denna form av samverkan kallas “ingrepp i annans rätt”  

och ingår i lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:788).  Respondent 2 berättar att de som är 

räddningsledare kan en privatperson att lämna ifrån sig en bil - eller helt enkelt beordra 

föraren att transportera andra personer till sjukhus om det är nödvändigt om till exempel ingen 
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ambulans finns på plats. Respondenten fortsätter genom att beskriva en verklig händelse: 

 

“Ja, då fick jag ett stopp på en bil som passerade olycksplatsen och placerade då människor i 

den bilen med order om att man skulle skjutsa hem dem bara för att vi skulle bli kvitt dem från 

olycksplatsen. Man kan ju också tänka sig i under lite större olyckor, där kan man ju stoppa 

en buss eller en större bil eller vad som helst...” 

 

Ett annat exempel som respondent 2 berättar om är att det ibland kan vara klokt att samarbeta 

med andra organisationer än de andra blåljusmyndigheterna, exempelvis vägverket eller 

hemvärnet när det gäller saker som kan underlätta för blåljusmyndigheternas arbete på 

skadeplatsen. Respondent 2 ger även här ett exempel på en händelse som denne själv hade 

varit med om som tack vare samverkan med andra aktörer kunde lösas på ett bra sätt:  

 

“Ja, det är ju alltså, det är ju vägverket i vissa fall. Jag minns en bussolycka uppe i Krångede 

många år sedan som vi… vi hade väldigt svårt att jobba där tills vi fick dit en grusbil, för det 

var fruktansvärt halt och när vi äntligen fick dit ett gruslast då gick det mycket smidigare…” 

 

Respondent 1 tycker generellt att de från räddningstjänstens sida blir bättre och bättre när det 

gäller samverkan mellan blåljusmyndigheterna men uppger samtidigt att det finns saker som 

kan förbättras, exempelvis att räddningstjänsten skulle kunna genomgå fler gemensamma 

övningar med framförallt ambulansen, och förklarar att när de övar trafikolyckor är 

räddningstjänsten många gånger helt själv. Respondent 1 berättar att tilliten är stark mellan 

blåljusmyndigheterna och förklarar att alla respekterar varandras order, även fast denna order 

inte kommer från någon som har en befälsbefattning. Samma respondent berättar också att det 

är en skillnad i tilliten mellan de som känner varandra och förklarar även att var de arbetar 

också spelar roll. Delar räddningstjänsten station med andra blåljusmyndigheter påverkar 

detta samverkan och tilliten mellan dem på ett positivt sätt, och respondenten beskriver att 

genom att dela station med andra förbättras kontakten mellan dem.  

 

Respondent 2 var med om en stor tågolycka i Kälarne under 1990-talet där väldigt många 

aktörer var inblandade och samverkade med varandra. Respondentens uppfattning om tilliten 

inom räddningstjänsten, samt till andra aktörer, förstärktes i och med denna händelse. Precis 

som respondent 1 anser respondent 2 att tilliten ökar när de arbetar nära inpå varandra 
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eftersom det blir fler tillfällen att bolla idéer med varandra när kompetensen finns på samma 

ställe. 

 

4.2.2 Kommunikation 

Respondent 1 förklarar att vid större olyckor har varje myndighet sin egen chef. Dessa samlas 

en bit ifrån olyckan där de enklare kan överblicka hela området och föra informationen vidare 

till de som arbetar mitt inne i olyckan. Dessa chefer kommunicerar även med andra utanför, 

exempelvis SOS Alarm, som de kan kontakta om de behöver exempelvis fler ambulanser. 

Respondent 1 beskriver att vid startskedet när de arbetar med en händelse är ofta ganska 

stressad och att det kan skrikas och hojtas mellan varandra, men att alla på platsen sköter sitt. 

Respondenten förklarar också att trots den stressade situationen hanteras kommunikationen 

ändå på ett bra sätt och är något som dessutom blir bättre. Respondenten förklarar:  

 

“... känns som att vi blir bättre på det, i och med att vi kan prata mer gemensamt om det vid 

olika utbildningar gemensamt och så vidare.” 

 

Respondent 1 tillägger att kommunikationen även blir bättre mellan myndigheterna ju mer de 

träffar varandra. En annan sak som också har förbättrat kommunikationen mellan 

myndigheterna är införandet av RAKEL, berättar respondent 1, och förklarar att tack vare 

RAKEL kan varje myndighet tilldelas en gemensam radiokanal av SOS och att den som 

kommer först fram till olyckan avlägger en rapport som alla inblandade enheter kan höra. 

Trots detta försöker de se till att prata så lite som möjligt över radion. Så ofta det går försöker 

de istället prata öga mot öga. Respondent 2 berättar att förr gick det inte att nå polisen via 

radio, utan endast ambulansen, och räddningstjänsten fick då istället gå runt på platsen där de 

arbetade för att försöka få tag i den de ville prata med. Dessutom fanns det stora problem med 

radioskuggor och de långa avstånden till radiomasterna som påverkade mottagningen.  

 

4.2.3 Erfarenhet 

Båda respondenterna anser att det finns större tillit till de som arbetat längre inom 

organisationen, oavsett om det gäller deltidsbrandmän eller heltidsbrandmän. Respondent 1 

ger ett exempel på detta och förklarar att kunskapsnivån inte behöver bero på deltid- eller 

heltidsbrandmän. Har en deltidsbrandman arbetat i 25 år har denne stor erfarenhet och 
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kunskap och kan därför i många fall utföra ett bättre jobb än en alldeles nyutbildad 

heltidsbrandman. Samtidigt finns en skillnad i utbildningsnivå mellan dessa. 

Respondent 2 som har erfarenhet av att vara både heltids- och deltidsbrandman beskriver 

skillnaden mellan yrkesgrupperna som avsevärd, framförallt när det gäller vilka krav som 

finns på heltidsbrandmän samt hur det fungerar rent praktiskt. En annan påtaglig skillnad som 

respondent 2 beskriver kring sin tid som heltidsbrandman på en större flygplats under 1970-

talet är att de bodde på brandstationen för att snabbt kunna rycka ut när larmen gick, och 

förklarar att de som deltidsbrandmän har istället möjlighet att åka hem. När det gäller skillnad 

i utbildning och erfarenhet säger respondent 2 samma sak som respondent 1, erfarenhet 

kommer från antalet arbetade uppdrag. 

  

4.3 Resultat- ambulansen 

4.3.1 Samverkan 

Respondenterna inom ambulansen beskriver att deras roll i den samverkan som sker mellan 

blåljusmyndigheterna ofta påverkas av den situation ambulansen befinner sig i, men i första 

hand sker samverkan mellan ambulansen och räddningstjänsten. Båda respondenterna har 

erfarenhet av att arbeta på större ambulansstationer i Stockholm, samt mindre stationer i norra 

Sverige, och berättar att vissa ambulanser i Stockholm huserar i samma byggnad som 

räddningstjänsten. De förklarar att dessa stationer där ambulansen och räddningstjänsten finns 

under samma tak påverkar den samverkan och tillit som sker ute på exempelvis trafikolyckor 

där ambulans och räddningstjänst ofta samtidigt är närvarande. Respondent 1 från ambulansen 

berättar: 

 

”Ja, men sen så beror det ju på om man känner dem sen tidigare eller inte, står man på 

samma station som räddningstjänsten som man gör i Stockholm, då har man ju ett annat 

samarbete för då umgås man ju på stationen.” 

 

De båda förklarar att det därför skapas ett starkare band mellan ambulansen och 

räddningstjänsten eftersom de lär känna varandra på ett mer personligt plan, vilket är något 

som påverkar tilliten och det samarbete som sker ute på en olycksplats på ett positivt sätt. 

Arbetar blåljusmyndigheterna på en mindre ort kan detta band mellan dem se ut på ett annat 

sätt, berättar båda respondenterna. I större städer har ambulansen och räddningstjänsten som 
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sagt möjlighet att hålla till under samma tak, men i mindre städer är detta inte lika självklart. 

Respondent 2 anser att arbete i mindre städer skapar starkare sammanhållning mellan 

myndigheterna, och säger därför emot respondent 1 som anser sig uppleva det hela tvärtom, 

alltså att det inte skapas bättre sammanhållning mellan myndigheterna på mindre orter 

eftersom de inte håller till i samma station. Respondent 1 tillägger att vid mindre orter brukar 

myndigheterna ha gemensamma morgonmöten med andra blåljusmyndigheter som ett sätt att 

förbättra samverkan och sammanhållningen mellan dem eftersom de inte träffas lika ofta på 

mindre orter i övrigt. 

 

Den samverkan som sker mellan ambulansen och de andra blåljusmyndigheterna är som sagt 

först och främst mellan ambulans och räddningstjänst. Respondenterna förklarar att den 

praktiska samverkan mellan dem kan se ut på olika sätt i olika situationer. Vid en trafikolycka 

är det ambulansen som fattar de medicinska besluten, så kallade inriktningsbesluten, vilket 

betyder att ambulansen beslutar om vad som är bäst och mest riskfritt för de eventuellt 

skadade personerna som varit inblandade i olyckan. Ambulansen avgör bland annat om det är 

riskfritt att räddningstjänsten klipper upp fordonet för att få ut de skadade, eller om läget är så 

pass akut att personen, eller personerna, måste ut ur fordonet på en gång utan att klippa upp 

fordonet för att kunna påbörja hjärt-och lungräddning så snabbt som möjligt. 

Räddningstjänsten gör även olycksplatsen mer säker, fortsätter respondent 1. 

Räddningstjänsten är många gånger först på plats på trafikolyckor och påbörjar därför arbetet 

med att säkra platsen genom att bland annat koppla ur batteriet och krockkuddarna i fordonet. 

Respondent 1 förklarar att det kan vara osäkert för både ambulansen och den skadade 

personen i fordonet om krockkuddarna inte är urkopplade, och därför kan ambulansen ibland 

få vänta på att räddningstjänsten säkrat fordonet. 

 

Förutom trafikolyckor samarbetar ambulansen och räddningstjänsten i Stockholm med något 

som kallas för SALSA, som står för ”Saving Lives in Stockholm Area”. Respondent 2 

förklarar att detta samarbete handlar om livräddning och är något som tillämpas i samband 

med ett hjärtstopp. Vid sådana larm blir både ambulansen och räddningstjänsten, samt ibland 

även polisen, utskickade till personen med hjärtstoppet och det är oftast räddningstjänstens 

jobb att utföra hjärtkompressionerna. Samma respondent tillägger att det skulle kunna anses 

som en uppgift för enbart ambulansen, men i detta samarbete är det många gånger 

räddningstjänsten som tar över denna uppgift, och på detta vis kan ambulansen koncentrera 

sig på den medicinska biten, så som att se till att personen andas som den ska och att ge 
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läkemedel medan räddningstjänsten utför hjärtkompressionerna. Denna livräddningsuppgift 

som räddningstjänsten utför är inget de har direkt övertagit från ambulansen, berättar 

respondent 2, utan räddningstjänsten är en resurs för att hjälpa ambulansen och för att lösa 

uppgiften på bästa sätt. 

 

Ambulansens relation till polisen är inte lika stark som relationen till räddningstjänsten och 

respondent 1 berättar att ambulansen träffar för det mesta polisen ute på trafikolyckor 

eftersom polisen vill att förarna ska utföra ett nykterhetstest. De kan även träffas vid andra 

sammanhang när människor är berusade och/eller det skett ett slagsmål. Ambulansen har rent 

generellt stark tillit till både polis och räddningstjänst. Men tilliten kan även påverkas 

beroende på vilken situation de befinner sig i. Respondent 2 berättar att vid exempelvis en 

brand i en byggnad känner ambulansen tillit för räddningstjänsten att de ska släcka elden, men 

skulle däremot räddningstjänsten anlända till den brinnande byggnaden efter att polisen och 

ambulansen har kommit dit anser respondent 2 att tilliten mellan ambulansen och polisen inte 

är särskilt stark. Respondenten förklarar att ambulansen och polisen inte har de resurser och 

den kunskap som krävs för att släcka bränder, och enligt respondenten att detta är något som 

påverkar tilliten negativt mellan ambulansen och polisen. 

 

4.3.2 Kommunikation 

Kommunikationen med och mellan blåljusmyndigheterna anser båda respondenterna vara 

väldigt viktig och är något som kan ske på olika sätt. De båda förklarar att vid exempelvis 

trafikolyckor larmas SOS Alarm och får reda på vad som har hänt. SOS larmar därefter ut de 

resurser som behövs vid olyckan, och många gånger larmas räddningstjänsten först. Den 

kommunikation som sker vid en sådan utlarmning är vid radio (RAKEL). Respondenterna 

förtydligar också att ambulansen kommunicerar med SOS, räddningstjänsten med sin 

räddningscentral och polisen med LKC (Länskommunikationscentralen), men även att de tre 

blåljusmyndigheterna som ska ut till olyckan får en tilldelad radiokanal som är gemensam. 

Detta betyder att de som ska till olycksplatsen kan kommunicera med varandra. Skulle 

ambulansen anlända först till platsen kan de använda denna radiokanal för att kontakta de 

andra myndigheterna för att meddela hur olyckan ser ut genom en så kallad vindruterapport 

och därigenom skapas en gemensam lägesbild över händelsen. Respondent 2 berättar: 
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“Först tar man och ropar till varandra på den här kanalen så får räddningstjänsten och polis 

höra vad det är man ser, en vindruterapport heter det, och sen så tar jag och lämnar en till 

vindruterapport till min central, alltså SOS i det här fallet då på en annan kanal då, och om 

det är flera ambulanser så får de också höra det här”. 

 

Ambulans, polis och räddningstjänst arbetar i, vad vi skulle kalla, stressade situationer. För 

dem är det vardag och något som tillhör arbetet. Respondent 2 förklarar att vid mer stressade 

situationer är alla myndigheter väldigt fokuserade på deras respektive uppgift för att lösa 

situationen och kommunikationen bör därför innehålla korta, tydliga order och direktiv. Trots 

god radiokommunikation sker större delen av kommunikationen öga mot öga när de står 

bredvid varandra, och kommunikationen som sker på väg ut till exempelvis trafikolyckan sker 

via radio. Det brukar även vara lika enkelt att få kontakt med andra blåljusmyndigheter. 

Respondent 1 kommenterar detta: 

 

”Nä, jag tror att det är lika lätt, det är ingen skillnad, är det nog inte. 

Inte som jag har upplevt det i alla fall.” 

 

4.3.3 Erfarenhet 

Erfarenhet har också visat sig ha stor betydelse för den samverkan och tillit som finns mellan 

blåljusmyndigheterna. Respondent 1 förklarar utifrån egen erfarenhet att i större städer, så 

som Stockholm, händer det fler trafikolyckor och bränder. Detta ger ambulansen och 

räddningstjänsten mer vana att arbeta med varandra och hantera dessa situationer, jämfört 

med mindre städer som inte har lika många sådana larm. Antalet arbetade år påverkar också 

tilliten mellan myndigheterna. Respondent 1 berättar hur tilliten varierar beroende på 

erfarenhet och exemplet gäller heltidsbrandmän jämfört med deltidsbrandmän: 

 

”I grund och botten så litar jag ju lika mycket på båda yrkeskategorierna för de har ju 

samma grundutbildning och de övar ju minst lika mycket varje år, men hamnar man med 

några brandmän som har varit på 27 trafikolyckor och så hamnar man med någon som är 

alldeles ny, klart att man har lite mer förtroende för de som har lite mer erfarenhet…”. 

 

Trots att båda respondenterna från ambulansen beskriver samverkan och tillit som något 

fungerande och starkt finns det situationer som kan påverka detta negativt. Ett exempel som 
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respondent 1 gav angående situationer som kan påverka är allmänhet som stör 

myndigheternas arbete. Det kan vara chockade personer som springer omkring på platsen och 

är väldigt högljudda, vilket respondenten anser är något som påverkar kommunikationen 

mellan myndigheterna negativt då det är svårt att höra och förstå varandra. Ett förslag som 

respondent 2 gav gällande förbättringar av den samverkan som sker mellan 

blåljusmyndigheterna är gemensamma övningar. Vid dessa övningar bör både stora och små 

händelser övas. Övningar ger även en möjlighet att träffa människor från de olika 

blåljusmyndigheterna och lära känna dem bättre. 

 

5. Analys och tolkning 

Här presenteras analysen. Vi har dels utgått från teorierna och tidigare forskning för att 

begripliggöra respondenternas berättelser, det som beskrivs i resultatet, samt de symboler som 

vi anser beskriver hur respondenterna pratar om, samt förstår samverkan och tillit. Dessa 

symboler är för tydlighetens skull markerade med kursiv text. För att undvika att det blir allt 

för rörigt med symbolerna har vi valt att markera dessa med kursiv text endast en gång. Vi har 

alltså inte markerat samma symbol flera gånger. Vi har även delat upp analysen i rubriker, och 

varje rubrik beskriver vad analysen handlar om.  

 

5.1 Relationen mellan samverkan, kommunikation 

och erfarenhet 

Den samverkan som sker mellan blåljusmyndigheterna beskrivs av nästan alla respondenter 

som något som utförs i stort sett automatiskt och är inget de tänker på i samband med 

exempelvis arbete på trafikolyckor, då de många gånger arbetar tillsammans. Respondent 1 

från polisen anser att blåljusmyndigheterna är tre professioner som är superkunniga på sina 

delar och att de därför nästan aldrig behöver prata med andra blåljusmyndigheter. De vet vad 

de andra myndigheterna har för roller i denna samverkan, alltså att de har vissa kunskaper om 

de arbetsuppgifter som vardera myndighet utför. Respondent 1 från polisen berättade att den 

tillit som finns mellan blåljusmyndigheterna därför är väldigt stark och gav en beskrivning om 

att det är tre professionella myndigheter som litar fullt ut på varandra att de andra 

myndigheterna gör sin del. Respondenten har aldrig upplevt motsatsen. Denna tillit som 

respondenten beskriver är baserad på den förmåga som denne anser att de andra 
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myndigheterna har. Förmåga är kunskaper som människor kan ha inom vissa områden (Mayer 

et. al., 1995, s. 717) och är en av de faktorer som krävas för att lita på andra. Respondent 2 

inom polisen bekräftar den första respondentens uttalande om tillit, och beskriver att tilliten är 

100 % mot alla blåljusmyndigheter. Skulle det däremot uppstå ”petitesser” som påverkar 

tilliten negativt mellan dem går detta att lösa på plats. Misstro, som Lewis och Weigert (1985) 

beskriver skapas när tilliten inte går att bibehålla, och är något som får oss människor att falla 

tillbaka på det vi redan vet eftersom vår misstänksamhet tar över (Lewis & Weigert, 1985, s. 

969). Vi tolkar berättelsen från respondent 2 som att misstron finns där när det uppstår 

“petitesser”, men att misstron samtidigt övergår till tillit eftersom problemen kan lösas på 

plats. De faller tillbaks på kunskapen om att petitesser inte är något som påverkar dem under 

en längre tid eftersom detta går att lösa på plats och misstron övergår då ganska snabbt till 

tillit. 

 

Kommunikation är en central del i studien för samtliga respondenter och hur detta påverkar 

tilliten mellan blåljusmyndigheterna uppfattas olika av respondenterna. De anser att 

kommunikationen är ett sätt att samverka eftersom de vid exempelvis trafikolyckor får en 

gemensam radiokanal som gör det möjligt att prata med varandra. Det finns även svårigheter 

med denna typ av kommunikation. Respondent 1 från polisen berättar bland annat att 

blåljusmyndigheterna hanterar kommunikationen på olika sätt och beskriver en viss 

kulturskillnad. Hatch och Cunliffe (2013) beskriver kultur som de normer och värderingar 

som delas inom en grupp (Hatch & Cunliffe, 2013, s. 159), och respondenten från polisen 

anser att polisen har mer vana att hantera kommunikationen än ambulansen och 

räddningstjänsten och att det är väldigt viktigt att vara kort och koncis när de kommunicerar 

med varandra, vilket ambulansen och räddningstjänsten tenderar att inte vara. Från detta 

synsätt kan vi se en tydlig kulturskillnad gällande kommunikation eftersom respondent 1, och 

även respondent 2, från polisen anser att kommunikationen inte ser ut på samma sätt mellan 

myndigheterna. Däremot så delar respondent 2 från ambulansen samma uppfattning och åsikt 

som respondenterna från polisen, nämligen att kommunikationen ska vara kort och koncis. Så 

är det egentligen någon större skillnad mellan myndigheterna gällande de normer som styr 

kommunikationen? Värderingarna hos de tre ovannämnda respondenterna är detsamma. 

Respondent 2 från polisen tillägger att myndigheterna är så pass professionella att 

kommunikationen ändå fungerar bra mellan dem.  
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Respondent 1 från ambulansen nämner ytterligare svårigheter med kommunikationen mellan 

myndigheterna. Situationer där det kan finnas chockade människor kan försvåra 

kommunikationen mellan myndigheterna om de chockade människorna är väldigt högljudda. 

Respondenten berättade att vid sådana situationer är det svårt att få kontakt med andra 

myndigheter eftersom de inte alltid hör varandra. Denna komplexitet, som Lewis och Weigert 

(1985) beskriver i sin forskning, innebär att vi förväntar oss att något har en början och ett 

slut, och att oväntade situationer kan påverka denna förväntan och orsaka större komplexitet 

(Lewis & Weigert, 1985, ss. 968-969). Flera respondenter har berättat vid intervjuerna att 

bland annat myndigheterna inte alltid kan förutsäga allt som kommer att hända vid 

exempelvis en trafikolycka, och om vi utgår från vad Lewis och Weigert (1985) beskriver om 

komplexitet kan detta därför tolkas som att komplexiteten vid trafikolyckan redan är stor. 

Mayer et. al (1995) förklarar att förutsägbarheten är något som kan reducera osäkerhet (Mayer 

et. al., 1995, ss. 713-714), vilket vi tolkar som ett sätt att reducera komplexitet. Eftersom 

respondenterna beskriver att de inte alltid kan förutsäga vad som kommer att hända ser vi det 

som en bidragande faktor till komplexitet. Skulle därför ett störningsmoment uppkomma i 

samband med en olycka, exempelvis chockade människor som respondent 1 från ambulansen 

nämnde i intervjun, ökar komplexiteten ytterligare och det blir svårare att hantera situationen, 

som i detta fall hantera kommunikationen mellan myndigheterna.  

 

Mayer et. al (1995) beskriver att vi människor kan ha vissa förmågor och kunskaper inom ett 

specifikt område, och mindre kunskaper om ett annat, vilket är en av faktorerna som anses 

leda till tillit (Mayer et. al., 1995, s. 717). Samtliga respondenter bekräftar Mayer et. al.´s teori 

eftersom de anser att kunskap, och även erfarenhet, påverkar den tillit och samverkan som 

finns mellan blåljusmyndigheterna. Respondent 1 från polisen anser sig kräva mer av 

heltidsbrandmän än deltidsbrandmän eftersom kunskaperna inom heltidskåren är högre än hos 

deltidskåren. Samma respondent säger att deltidskåren har mindre utbildning och åker på färre 

larm per år och har därför mindre kunskaper, men tillägger även att tilliten till dem är trots det 

är väldigt stark. Samtliga respondenter från ambulansen och räddningstjänsten hänvisar till 

samma sak, att kunskapen påverkar tilliten. Men det behöver inte enbart vara utbildningsnivå 

som påverkar, utan även antalet arbetade år. Respondent 1 hävdar att en deltidsbrandman som 

arbetat i 25 år har mer erfarenhet, och förmodligen bättre kunskaper än en nyutbildad 

heltidsbrandman, vilket även respondent 1 från ambulansen bekräftar.  
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Respondent 2 från räddningstjänsten har arbetat vid en stor tågolycka i Kälarne på 1990-talet 

som krävt enorm samverkan med olika aktörer och berättade hur upplevelsen var och hur 

detta påverkade tilliten mellan respondenten och andra inom räddningstjänsten, samt andra 

aktörer. Utifrån denna erfarenhet som respondenten har beskriver denne att tilliten förstärktes 

i samband med olyckan. 

 

Erfarenhet tolkar vi som ett sätt att kunna reducera komplexitet, vilket vi baserar på Lewis & 

Weigert´s (1985) teori om komplexitet, som nämndes tidigare. Respondent 1 från ambulansen 

beskriver att de som har vana av att arbeta med andra är bättre på att samverka och lösa 

situationer på ett bra sätt. Vi tror att resultatet av att arbeta med andra blir förminskad 

komplexitet eftersom de situationer som blåljusmyndigheterna ofta ställs inför är föränderliga. 

Komplexiteten reduceras eftersom alla inom myndigheterna vet deras egna och de andras 

roller. De klarar av att hantera osäkra situationer eftersom de vet var de har varandra och de 

vet vad som ska göras på skadeplatsen. Respondent 1 från ambulansen förklarar att 

ambulansen och räddningstjänsten som arbetar i större städer blir mer van att samverka 

eftersom det sker fler trafikolyckor och bränder i större städer. Genom att ofta arbeta med 

varandra vet också respektive myndighet hur arbetet på exempelvis en trafikolycka går till och 

kan därför förutsäga hur andra kommer att handla i vissa situationer. Det byggs även ett 

förtroende mellan dem, förklarar samma respondent, och om vi vinklar det respondenten 

anser om förtroende mot Luhmanns (1988) teori beskriver Luhmann förtroende som något 

människor känner när de inte känner att de behöver överväga olika alternativ (Luhmann, 1988 

s. 102). Vi vinklar även detta mot vad Mayer et. al (1995) beskriver angående förutsägbarhet. 

Enligt teorin skapar förutsägbarhet benägenheten att arbeta med andra (Mayer et. al., 1995, s. 

717), vilket kan betyda att det endast är förtroende som krävs mellan respondenterna. Alltså, 

eftersom respondenten förutsäger att räddningstjänsten handlar på ett visst sätt på exempelvis 

trafikolyckor, behöver de inte överväga andra alternativ. 

  

5.2 Närhet och samverkan 

Respondent 1 från ambulansen, som har erfarenhet av att arbeta på både större och mindre 

stationer, beskriver upplevelsen av tillit som starkare när de arbetar under samma tak som de 

andra blåljusmyndigheterna, det vill säga nära inpå varandra. Med andra ord förstärks tilliten 

av närhet. När de arbetar på samma station och träffar varandra varje dag får de större 
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förståelse för varandra och lär sig vad olika individer klarar av.  

 

I likhet med Danielsson et. al (2013) kommer även vi fram till att ambulansen och 

räddningstjänsten upplever ett starkare band mellan varandra än till polisen (Danielsson et. al., 

2013, s. 23). Detta tror vi kan bero på att de ofta känner varandra bättre och på ett mer 

personligt plan än de har möjlighet att lära känna poliserna om dessa utgår från en annan 

station. De berättar även att de upplever tilliten som starkare och samarbetet som bättre ute på 

exempelvis trafikolyckor om de arbetar i samma byggnad. Men det finns även andra åsikter. 

Till exempel tror ingen av respondenterna från polisen, som båda har erfarenhet av att 

samverka med andra blåljusmyndigheter med utgångspunkt både från en egen polisstation och 

från en station där flera blåljusmyndigheter utgår ifrån, att samverkan eller tilliten behöver bli 

bättre bara för att myndigheterna befinner sig i samma byggnad. De beskriver endast att de 

tror att det blir enklare för nivåerna ovanför att samverka, så som vakthavande befäl hos 

polisen, SOS, ambulans och räddningstjänst, då de har gemensamma möten. I övrigt berättar 

respondenterna att när de arbetar ute på gatorna och olyckplatserna gör som de alltid har gjort 

– oavsett gemensamma eller icke- gemensamma stationer.  

 

Rent generellt känner respondenterna från ambulansen stor tillit till både polis och 

räddningstjänst men de berättar även att vilken situation de befinner sig i spelar roll, 

situationen påverkar med andra ord tilliten och hur mycket de litar på varandra. Mayer et. al 

(1995) beskriver just detta, att den tillit som någon känner för någon annan påverkas av 

situationen, att ju mer tillit någon känner desto mer villig är denne att ta risker (Mayer et. al., 

1995, ss. 724-725).  

 

5.3 Tillit - en nödvändighet vid samverkan? 

Gemensamt för alla intervjuade respondenterna inom polis, räddningstjänst och ambulans är 

uppfattningen om att samverkan mer eller mindre är viktigt och att tillit är en nödvändighet 

för ett lyckat arbete. Men behöver vi verkligen kunna lita på varandra i alla lägen för att 

samverka med varandra? Eller finns det situationer där tilliten är väldigt låg, men att 

samverkan sker i alla fall? Mayer et. al (1995) beskriver att samverkan inte behöver bygga på 

tillit eftersom vi människor kan agera som om vi litar på varandra även fast vi inte gör det 

(Mayer et. al., 1995, ss. 712-713). Respondent 2 från polisen beskriver att tilliten till andra 

blåljusmyndigheter är väldigt stark, närmare bestämt 100 %, och respondent 1 från polisen 
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förklarar att samverkan mellan blåljusmyndigheterna inte alla gånger syns på ett tydligt sätt 

eftersom de är tre professioner som är superkunniga på sina delar och att samverkan mellan 

dem sker utan att någon större kommunikation krävs. Trots att respondenterna från polisen 

ger en ideal bild för hur bra denna samverkan är mellan myndigheterna finns det situationer 

där samverkan fungerat på ett mindre bra sätt. 

 

Respondenterna från polisen uppger att de har förståelse för att exempelvis ambulansen kan 

komma senare till skadeplatsen, och visar en typ av välvilja mot ambulansen. Att vara 

välvillig innebär att anse att den som tilliten riktar sig till är god och vill väl (Mayer, et. al., 

1995, ss. 718-719). Välviljan i detta fall kan förklaras genom att respondenterna från polisen 

anser att den sena ankomsten kan bero på att ambulansen har mycket att göra och nämner som 

exempel att ambulansen kan vara ute på ett annat uppdrag och som de måste prioritera.  

 

Trots att flera respondenter tar upp exempel på arbetsuppgifter som de tror att personal från 

andra blåljusmyndigheter skulle klara av, ses det inte som en möjlighet att överta varandras 

uppgifter. Detta har mycket att göra med både lagar och sekretess, samt integritet som Mayer, 

et. al (1995) beskriver i sin forskning. Integritet är uppfattningen om att den tilliten riktar sig 

till vidhäftar principer som anses acceptabla (Mayer et. al., 1995, s. 719). De olika 

blåljusmyndigheterna skulle kunna ses som experter på olika områden, polisen är inte lika bra 

på medicin som ambulansen eller att släcka bränder som räddningstjänsten, alltså är det 

ambulansen och räddningstjänsten som har hand om dessa uppgifter. I likhet med Danielsson, 

et, al., (2013) säger respondenten att det inte är möjligt att ta över en annan blåljusmyndighets 

arbetsuppgifter (Danielsson, et. al., 2013, s. 31), eftersom det kan skada den integritet som 

finns inom varje myndighet.  

 

Inom deltidstjänsten får de ofta arbeta utan att polisen kommer till platsen, berättar respondent 

2 från räddningstjänsten. Detta ger upphov till misstro, som beskrivs i ett tidigare avsnitt i 

denna analys. Misstro reducerar även komplexitet (Lewis & Weigert, 1985, s. 969). Det vi 

kan se är att komplexiteten på skadeplatsen, som i vanliga fall är ganska stor, blir mindre 

eftersom räddningstjänsten börjat handla utifrån det faktum att polisen inte alltid dyker upp. 

Istället för att agera på ett riskabelt sätt, exempelvis genom att utföra andra arbetsuppgifter 

som egentligen tillhör polisen, förutsätter de att polisen sannolikt inte kommer att finnas på 

plats och får därför anpassa sig efter den rådande situationen. På så sätt ökar först misstron 

mot polisen eftersom de inte anländer till skadeplatsen, den övergår sedan till kunskap 
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eftersom de märker att situationen kan lösas utan polisen genom att de anpassar sig efter 

situationen. Tilliten skapas därför genom kunskapen om att de vet att polisen inte kommer till 

platsen. 

 

Det är aldrig riskfritt att befinna sig på en skadeplats och det är därför viktigt att samarbetet 

mellan blåljusmyndigheterna fungerar. Ett exempel som respondent 1 från ambulansen 

berättar är att ambulansen vill lita på att räddningstjänsten har kopplat ur krockkuddarna innan 

de kryper in i bilen för att stabilisera en misstänkt skadad nacke så att de själv inte blir 

skadade, eller skadar personen i bilen ytterligare. Ambulansen vet med andra ord om att 

krockkuddarna innebär en risk när de sätter sig i en bil för att hjälpa någon, men litar på att 

räddningstjänsten säkrar bilen så att arbetet kan ske så riskfritt som möjligt. Detta kan kopplas 

ihop med Mayer et. al´s teori om att det inom tillit kan vara nödvändigt att fatta riskfyllda 

beslut (Mayer et. al., 1995, ss. 724-725). I det här fallet fattar ambulansen ett riskfyllt beslut 

om att lita på att räddningstjänsten kopplat ur krockkuddarna.  

 

Trots att tilliten beskrivs som fungerande, talar vissa respondenter även emot sig själva. Några 

menar, som tidigare skrivet, att man känner ”100 % ” tillit till de andra blåljusmyndigheterna, 

samtidigt som man kommer med exempel på saker som kan bli bättre och några berättar att de 

känner större tillit för de individer som har längst arbetslivserfarenhet eller högst utbildning. 

Frågan är, om de genom välvilja (Mayer et. al., 1995, s. 718-719) ändrar sin åsikt för att inte 

tala illa om varandra? Eller om det faktiskt finns mindre tillit till vissa myndigheter, utan att 

de vill prata om det. 

 

6. Diskussion och slutsats 

Syftet med denna uppsats var att undersöka tilliten mellan blåljusmyndigheterna och hur detta 

står i relation till samverkan och samarbete, där samverkan står för arbete som sker 

gemensamt och parallellt med andra, fast med olika arbetsuppgifter, och samarbete är att 

arbeta tillsammans med samma uppgift och delade arbetsuppgifter. Det vi har sett i denna 

studie är att kommunikation, erfarenhet och närhet till andra blåljusmyndigheter har spelat en 

stor roll för hur respondenterna uppfattar tilliten mellan myndigheterna i relation med den 

samverkan och samarbete som sker mellan dem.   
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Kommunikationen är något som samtliga respondenter har berättat om i intervjuerna. Denna 

kommunikation mellan myndigheterna kan för utomstående anses vara en självklarhet, hur 

ska de annars kunna arbeta vid samma händelser utan att det blir kaos om ingen pratar med 

varandra? Men i studien har det framkommit att kommunikationen inte alltid är en 

självklarhet. Som respondent 1 från polisen beskrev så är det inte alltid nödvändigt för 

blåljusmyndigheterna att prata med varandra, eftersom alla är så pass professionella kunniga 

inom sina arbetsområden. Samma respondent från polisen berättar att anledningen till varför 

uppfattningen om att kommunikationen inte alltid behövs är på grund av den tillit som finns 

mellan myndigheterna. Tilliten visas alltså genom att blåljusmyndigheter INTE 

kommunicerar med varandra. Självklart måste det tilläggas att samtliga respondenter berättar i 

intervjuerna att kommunikation mellan dem sker på ett eller annat sätt, och att de anser att det 

fungerar bra. De står alltså inte helt tysta när de arbetar, utan de kommunicerar när det krävs 

för att lösa situationen. Som exempelvis när polisen och räddningstjänsten samtalar om att 

utrymma människor från byggnader på grund av en brand.  

 

Erfarenheten i denna studie har varierat i förhållande vad respondenterna anser vara erfarenhet 

och hur detta påverkar tilliten mellan myndigheterna. Vissa hävdar att nivån av tillit påverkas 

av utbildningsnivå, andra hävdar antalet arbetade år. Gemensamt för dessa är att det handlar 

om den förmåga som respondenterna anser krävas för att tilliten ska vara stark. Precis som 

Mayer et. al (1995) beskriver handlar förmåga om det område som människor har stora 

kunskaper om (Mayer et. al., 1995, s. 717). Vi anser att förmåga därför både kan vara 

kunskap, så som utbildningsnivå, och antalet arbetade år, eftersom då har personen i fråga mer 

kunskaper om sitt område. Något som även kom upp i samband med just erfarenhet var 

jämförelsen av deltidsbrandmän och heltidsbrandmän eftersom vissa respondenter, så som 

respondent 1 från polisen, anser sig kräva mer av en heltidsstyrka än en deltidsstyrka eftersom 

kunskapsnivån skiljer sig mellan dessa. Andra respondenter hävdar tvärtom, att deltidare kan 

ha mer kunskap på grund av mer erfarenhet (antalet arbetade år). Om dessa varierade åsikter 

mellan respondenterna beror på okunskap om vilken utbildning deltids-och 

heltidsbrandmännen har, samt oförståelse för hur många larm respektive brandkår åker på 

varje år, kan vi bara spekulera kring.  

 

Att arbeta på samma station som andra blåljusmyndigheter har de flesta av respondenterna 

erfarenhet av. Precis som med kommunikationen mellan myndigheterna kan närhet också 

tolkas som någonting positivt, men för alla respondenter är det inte så. Det har visat sig under 
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intervjuernas gång att ambulansen och räddningstjänsten har en närmare relation med 

varandra eftersom de dels samarbetar ute på exempelvis trafikolyckor samt att de har 

möjlighet, åtminstone i större städer, att dela station med varandra. Närheten med polisen är 

inte lika stor, anser samtliga respondenter, eftersom de inte utgår från samma station samt de 

arbetsuppgifter som varje myndighet utför, något som vi anser ha mest betydelse i detta. 

Polisen behöver inte samarbeta med ambulans och räddningstjänst alla gånger eftersom det är 

skillnad på deras arbetsområden. Skulle polisen börja släcka bränder, eller ge medicin, talar 

det för sig självt – integriteten mellan myndigheterna kommer påverkas. Integriteten påverkar 

tilliten eftersom det handlar om principer som anses vara acceptabla (Mayer et. al., 1995, s. 

719).  

 

Samverkan, samarbete och tillit är något alla respondenter vi intervjuat känner till och anser 

vara nödvändigt. Men vid ett flertal gånger säger de emot sig själva, samt varandra, genom att 

först nämna att samverkan och samarbetet mellan myndigheterna fungerar bra, men att det 

samtidigt finns delar som går att förbättra som exempelvis fler gemensamma 

avlastningssamtal (debriefing) mellan blåljusmyndigheterna. Anledningen till varför full tillit 

inte går att uppnå tror vi har att göra med det Lewis och Weigert kallar för komplexitet (Lewis 

& Weigert, 1985, ss. 968-969). Eftersom blåljusmyndigheterna ställs inför väldigt varierande 

situationer som inte riktigt går att förutsäga blir komplexiteten därför större. Det finns inget 

sätt för blåljusmyndigheterna att förutsäga vad som kommer att inträffa vid varje händelse 

eftersom situationer är föränderliga. Ett sätt för myndigheterna att handskas med 

komplexiteten kan därför vara tillit, att de litar på att de andra gör sitt jobb och att känna att 

alla har förmågan att hantera situationen inom respektive myndighet. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att det inte att finns ett perfekt sätt att uppnå full tillit genom att 

samverka, och detta visas även i svaren från respondenterna. Vi har sett att kommunikationen 

är en viktig del, men samtidigt något som inte alla gånger är nödvändigt. Erfarenheten är 

också något som påverkar tilliten eftersom alla respondenter beskriver att de litar mer på de 

som arbetar längre eller har större kunskaper inom sitt område. Närheten mellan 

organisationen, alltså om de delar station med varandra eller inte, råder det delade meningar 

om. Men kontentan i detta är att för vissa spelar det roll. Ambulansen och räddningstjänsten 

arbetar mer med varandra ute på olyckor och vinner därför på att arbeta på samma station. 

Polisen däremot arbetar ofta självständigt, vilket kan vara orsaken till att respondenterna från 
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polisen inte har märkt någon skillnad när de arbetat på en separat station, samt på samma 

station som andra. 

 

Vi hoppas att med denna studie kunna bidra till ökad förståelse för hur personer som arbetar 

inom polis, ambulans och räddningstjänst uppfattar hur tillit står i relation till samverkan och 

samarbete och vi anser att det skulle vara av ännu mer vikt att undersöka detta mer grundligt, 

med fler respondenter från fler orter i Sverige, eftersom vi endast intervjuat två personer från 

varje myndighet.  
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Appendix 

Bilaga 1 

 

Vi heter Maria Berglund och Leila Puranen och läser sista terminen på Risk- och 

krishanteringsprogrammet på Mittuniversitetet i Östersund.  

 

Vi har nyligen påbörjat vår C-uppsats och är intresserade av att undersöka tilliten mellan 

blåljusmyndigheterna (polis, ambulans och räddningstjänst) i Trygghetens hus i Östersund och hur 

det påverkar den samverkan som sker mellan dem. Med tillit menar vi känslan av att kunna lita på 

varandra.  

 

För att ta reda på detta vill vi utföra intervjuer. De personer vi vill intervjua är minst två från varje 

blåljusmyndighet. Dessa intervjuer vill vi gärna spela in och allt material kommer att hanteras 

konfidentiellt, vilket betyder att det är endast vi som utför studien (Maria och Leila), samt vår 

handledare Jonny Bergman, som kommer att få tillgång till intervjumaterialet. Detta 

intervjumaterial kommer efter bearbetningen att förstöras. 

 

I uppsatsen kommer vi att sammanfatta intervjupersonernas svar och skriva ut citat som vi finner 

extra intressanta. Vi vill eftersträva anonymitet och kommer därför endast skriva ut vilken 

blåljusmyndighet som citatet eller den sammanfattade texten kommer ifrån.  

En intervju beräknas ta max en timme att utföra.  

 

Här nedan finner Ni den intervjumall som vi tänker utgå från vid intervjuerna.  

 

Intervjumall 

Fråga 1 
Vad är samverkan, eller samarbete, för Er organisation? 

- Vad är Er organisations roll när det handlar om samverkan?  

 

Fråga 2 
Beskriv den samverkan som sker mellan blåljusmyndigheterna inom Trygghetens hus 
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-  På vilket sätt yttrar det sig (eller i vilka situationer) att ni som blåljusmyndigheter 

litar på varandra? Finns det exempel där tilliten mellan myndigheterna brister?  

 

- Nu när Trygghetens hus är etablerat, upplever du någon skillnad i samarbetet och 

känslan av att lita på de andra blåljusmyndigheterna, jämfört med hur det var förut? 

(om personen i fråga arbetade inom sin organisation innan 2010). På vilket sätt skiljer 

det sig nu jämfört med hur det var förut?  

 

- Finns det någon arbetsuppgift som din organisation utför, men som Du kan tänka dig 

att överlåta till någon annan blåljusmyndighet (som inte hindras av lagar och/eller 

legitimitet) 

 

- Hur går samarbetet till från det att SOS fått larmet tills att alla blåljusmyndigheter är 

på plats på exempelvis en trafikolycka?  

 

Fråga 3 
Hur uppfattar Du att kommunikationen fungerar mellan blåljusmyndigheterna vid mer 

stressade situationer (exempelvis trafikolyckor), jämfört med vanliga samtal vid 

exempelvis fikabordet? 

- Uppfattar du att det finns det situationer (exempelvis trafikolyckor) som skapar 

bättre eller sämre förutsättningar för samverkan mellan alla blåljusmyndigheterna? 

Vilka situationer och på vilket sätt? 

 

- Uppfattar du att det finns situationer där förtroendet och känslan av att kunna lita på 

andra blåljusmyndigheter är starkare eller svagare?  På vilket sätt? 
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Bilaga 2 

 

Vi heter Maria Berglund och Leila Puranen och läser sista terminen på Risk- och 

krishanteringsprogrammet på Mittuniversitetet i Östersund.  

 

Vi har nyligen påbörjat vår C-uppsats och är intresserade av att undersöka tilliten mellan 

blåljusmyndigheterna (polis, ambulans och räddningstjänst) i Trygghetens hus i Östersund och hur 

det påverkar den samverkan som sker mellan dem. Med tillit menar vi känslan av att kunna lita på 

varandra.  

 

För att ta reda på detta vill vi utföra intervjuer. De personer vi vill intervjua är minst två från varje 

blåljusmyndighet. Dessa intervjuer vill vi gärna spela in och allt material kommer att hanteras 

konfidentiellt, vilket betyder att det är endast vi som utför studien (Maria och Leila), samt vår 

handledare Jonny Bergman, som kommer att få tillgång till intervjumaterialet. Detta 

intervjumaterial kommer efter bearbetningen att förstöras. 

 

I uppsatsen kommer vi att sammanfatta intervjupersonernas svar och skriva ut citat som vi finner 

extra intressanta. Vi vill eftersträva anonymitet och kommer därför endast skriva ut vilken 

blåljusmyndighet som citatet eller den sammanfattade texten kommer ifrån.  

En intervju beräknas ta max en timme att utföra.  

 

Här nedan finner Ni den intervjumall som vi tänker utgå från vid intervjuerna.  

 

Intervjumall 

Fråga 1 
Vad är samverkan, eller samarbete, för Er organisation? 

- Vad är Er organisations roll när det handlar om samverkan?  

 

Fråga 2 
Beskriv den samverkan som sker mellan blåljusmyndigheterna (polis, ambulans och 

räddningstjänst). 

-  På vilket sätt yttrar det sig (eller i vilka situationer) att ni som blåljusmyndigheter 

litar på varandra? Finns det exempel där tilliten mellan myndigheterna brister?  
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- Upplever Du att det är skillnad på samarbetet och tilliten mellan 

blåljusmyndigheterna om stationen Ni utgår ifrån delas med andra 

blåljusmyndigheter, jämfört om Ni utgår från en separat station? (om Du har 

erfarenhet av sådana stationer)  

 

- Finns det någon arbetsuppgift som din organisation utför, men som Du kan tänka dig 

att överlåta till någon annan blåljusmyndighet (som inte hindras av lagar och/eller 

legitimitet) 

 

- Hur går samarbetet till från det att SOS fått larmet tills att alla blåljusmyndigheter är 

på plats på exempelvis en trafikolycka?  

 

Fråga 3 
Hur uppfattar Du att kommunikationen fungerar mellan blåljusmyndigheterna vid mer 

stressade situationer (exempelvis trafikolyckor), jämfört med vanliga samtal vid 

exempelvis fikabordet? 

- Uppfattar du att det finns det situationer (exempelvis trafikolyckor) som skapar 

bättre eller sämre förutsättningar för samverkan mellan alla blåljusmyndigheterna? 

Vilka situationer och på vilket sätt? 

 

- Uppfattar du att det finns situationer där förtroendet och känslan av att kunna lita på 

andra blåljusmyndigheter är starkare eller svagare?  På vilket sätt? 

 

 

 


