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Sammanfattning 
När det sker en olycka är det viktigt att en första insats kan påbörjas snabbt. På glesbygden 
kan det vara svårt för polis, ambulans och räddningstjänst (blåljusmyndigheter) att vara på 
plats inom en rimlig tid då körsträckorna är långa. För att en första insats ska kunna påbörjas 
så tidigt som möjligt har det på flera håll i Sverige organiserats frivilliga verksamheter, en av 
dessa verksamheter är civil insatsperson (CIP). CIP är frivilliga som har gått en kortare 
utbildning som bland annat innefattar grundläggande teoretiska kunskaper om hjärt-
lungräddning och första hjälpen. De får även utbildning i agerande vid brand, trafikolycka och 
drunkning. CIP har som uppgift att påbörja en första insats innan blåljusmyndigheterna 
kommer till olycksplatsen. I detta arbete har CIP-verksamheten i västra Sörmland studerats 
för att se hur verksamheten ser ut idag och hur den skulle kunna utvecklas. Fokus är 
utlarmningsprocessen och vilka som ska larmas till olika typer av olyckor.  
 
När det sker en olycka i ett område med CIP-verksamhet och det är ett relevant larm för CIP 
att åka på larmas alla som är CIP i det område där olyckan skett. Det innebär att CIP får 
meddelande om olyckor i deras område även om de inte är i närheten vid tillfället för larmet.  
CIP kan heller inte meddela SOS Alarm om de kommer att åka på larmet eller inte i 
dagsläget. Utlarmningsprocessen skulle kunna fungera bättre genom att endast de som är i 
närheten eller har rätt typ av utrustning eller erfarenheter (kvalifikationer) blir larmade till 
specifika olyckor. 
 
För att ta reda på vilka kvalifikationer som är viktiga vid olika olyckor har brandmän 
intervjuats och svarat på enkäter. Detta för att CIP-verksamheten utgår från räddningstjänsten. 
Utöver det har även ett antal CIP intervjuats. Efter att ha granskat svaren från enkäterna och 
intervjuerna har ett antal kvalifikationer som är extra viktiga vid en specifik olycka tagits 
fram.  
 
En beslutsmodell har utformats för att CIP genom en applikation i mobiltelefonen ska kunna 
bli larmade till passande olyckor. Här larmas de CIP som kan vara vid olycksplatsen före 
blåljusmyndigheterna och vidare får de information om vilka kvalifikationer som är av värde 
vid olyckan och får klicka i om de kan ta med sig några av dessa.  
 
Om fler civila personer integreras i olika delar av samhället kan säkerheten bli högre och 
trygghetskänslan större utan att det har speciellt stor monetär påverkan. Även de 
konsekvenser som kan uppkomma efter att en olycka skett, kan minskas genom snabbare 
insatstider. Denna studie ger indikationer på att det går att utveckla CIP-verksamheten genom 
en beslutsmodell och därigenom även att underlätta spridningen av CIP-verksamheten till 
övriga delar av landet. Med en beslutsmodell som underlättar utlarmningsprocessen 
underlättas räddningsinsatser och CIP kan bidra med effektivare hjälp.  
 
 

 
  



 

Abstract 
When an accident occurs it is of great importance to start the rescue as soon as possible. In 
rural areas it can be complex for professional fire and rescue service, police and ambulance to 
get to the accident on time since the distances are far. Several places in Sweden has initiated 
organizations including volunteers as first responders to accidents, to shorten the time to 
initiate the first rescue. One of these organizations is civil insatsperson (CIP). CIPs are 
volunteers who have had a brief training on cardiopulmonary resuscitation and first aid and 
also on how to act in traffic accidents, drowning, and how to extinguish small fires. Their role 
is to start the rescue before the professional fire and rescue services arrive to the scene of the 
accident. In this work, CIP operations in western Sörmland have been studied to see how the 
operations function today and how they could develop. The focus is on the dispatching 
process and which CIPs are to be dispatched to different types of accidents.  

When an accident occurs in an area with CIP organizations, and it is a relevant accident for 
CIP to be dispatch to, everyone who is CIP in the area where the accident occurred are 
dispatched. This means that CIP is notified of accidents in their area, even if they are not 
close to the accident. CIP can not notify SOS Alarm whether they are responding to the 
accident or not. The dispatch process could work better if only those who are close to the 
accident, or have the right kind of equipment or experience (qualifications) are being 
dispatched to specific accidents. 
 
In order to find out which qualifications are important in various accidents, firefighters have 
been interviewed and has responded to surveys. In addition, a number of CIPs have also been 
interviewed. After reviewing the answers from the surveys and the interviews and reviewing 
incident report on accidents we have found that CIP's education and security are of great 
value. A number of qualifications that are extra important in specific accidents have also been 
obtained. 
 
A decision model has been designed to enable CIP to be dispatched to suitable accidents 
through an application in the mobile phone. Here, the CIP that may reach the accident site 
before the police, fire rescue and ambulance are dispatched, and furthermore, they will 
receive information about which qualifications are of value in the accident and they can fill in 
the qualifications they have the possibility to bring. 
 
By involving volunteers into different parts of society, it can develop without the need to 
burden the municipality's budget. If the authorities use CIP, a safer society is created and 
there is a great potential to reduce the consequences of accidents. The study provides 
indications that CIP can be developed through a decision-making model, in order to 
streamline the dispatching process, and thus also streamline rescue efforts. If the right people 
are dispatched to the accidents, they can help more effectively.  
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1 Inledning 
Ett problem för polis, ambulans och räddningstjänst (blåljusmyndigheter) är hur fort de kan 
vara på plats vid en olycka efter att larm inkommit till SOS Alarm. Den tid det tar från att ett 
larm kommer in till det att insatsen påbörjas på olycksplatsen kallas för insatstid. Insatstiderna 
ser väldigt olika ut beroende på var i landet olyckorna sker och det är komplicerat att ha en 
rimlig insatstid i glesbebyggda områden. För att försöka lösa detta problem har flera områden 
i Sverige börjat använda sig av frivilliga aktörer, speciellt i glesbebyggda områden. Tanken 
med dessa frivilliga är att de ska ha kortare insatstid till olyckan och därmed kunna göra en 
första insats i väntan på att blåljusmyndigheter kommer till platsen. Många gånger är det av 
stort värde att en räddningsinsats påbörjas snabbt, och med frivilliga kan detta bli möjligt 
även i glesbebyggda områden.  
 
Ett av initiativen med frivilliga är civila insatspersoner (CIP), vilka är frivilliga som har till 
uppgift att påbörja en första insats innan blåljusmyndigheter kommit till platsen. Västra 
Sörmland är en av de platser där CIP används för att korta ner insatstiderna och öka 
tryggheten för invånarna på glesbygden. De har också lokalkännedom och kan bidra med var 
viktiga resurser finns. För att bli en CIP krävs en kortare utbildning där blivande CIP bland 
annat får lära sig hjärt-lungräddning (HLR) och arbetet kring släckning av mindre bränder. 
(Hallström, Ramsell, & Yousefi Mojir, 2016)  
 
Tidigare studier som gjorts visar att insatstiderna minskar i de områden där CIP finns. 
Eftersom insatstiderna blir kortare reduceras även den monetära kostnaden för personskador 
och egendomsskador. (Lahti, 2016; Åsheden, 2016) I dagsläget larmas de CIP som bor i det 
område där olyckan skett. Närheten till olyckan är den viktigaste faktorn att ta i beaktande, 
men det finns även andra faktorer som är av värde vid val av vilka CIP som ska larmas. 
(Gustafsson, 2018) För att utveckla tjänsten med CIP har information samlats in om vilka 
kvalifikationer som är viktiga att ta i beaktande vid utlarmning. Dessa kvalifikationer kan 
gälla exempelvis CIP:s utrustning, som fyrhjuling vid skogsbrand eller defibrillator vid 
hjärtstopp. Det kan också gälla CIP:s kompetens, till exempel sjukvårdsutbildning. Vilka 
kvalifikationer som är viktiga vid respektive olycka är en viktig fråga som ska besvaras. En 
beslutsmodell har utformats för att vara behjälplig i frågan om vilka CIP som ska larmas till 
olyckorna. Resultatet av vilka kvalifikationer som är mest värdefulla vid olika typer av 
olyckor har implementerats i modellen. 
 

1.1  Problembeskrivning  
När en olycka sker är det av stor vikt att räddningsarbetet kan påbörjas så fort som möjligt. 
Vid till exempel ett hjärtstopp minskar överlevnadschanserna enligt Strand (2009) med tio 
procent för varje minut som går (Strand, 2009) och redan när hjärtat stått still i fem minuter 
har kroppen syrebrist som kan leda till obotliga skador. När hjärtat stått still i femton minuter 
är överlevnadschansen väldigt liten. (Herlitz, 2016) Utöver det är tidsfaktorn även viktig vid 
brand då det för en modern bostad endast tar tre till fem minuter från det att antändning skett 
till det att byggnaden är övertänd (Paroc AB, 2018). För drunkning minskar chanserna att 
överleva utan bestående men om personen varit under vatten över tio minuter (Schilling, 
2017). De olyckor som kommer att studeras i detta arbete är skogsbrand, brand i bostad, 
trafikolycka, hjärtstopp, drunkning och djurräddning.  
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På glesbygden är det svårt att leva upp till att alla ska ha ett likvärdigt skydd mot olyckor 
vilket finns lagstadgat i lagen om skydd mot olyckor. I 1 kapitlet, 1 § av Lag av skydd mot 
olyckor (2003:778) står: “Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda 
människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena 
tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor”. För att kunna ge alla ett mer likvärdigt 
skydd har det på flera orter utbildats CIP som ska kunna nå olycksplatsen snabbt och hjälpa 
till innan räddningstjänsten når fram.  
 

1.2  Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ta fram ett förslag på hur urvalet skulle kunna gå till vid 
utlarmning av CIP, med hänsyn till CIP:s avstånd och kvalifikationer. Detta för att i sin tur på 
ett effektivt sätt kunna hjälpa fler människor i nödställda situationer. 
 

1.3  Forskningsfrågor 
Tre stycken forskningsfrågor har tagits fram för att säkerställa att syftet uppnås. Den första 
frågan har syftet att ge en bild av hur dagsläget ser ut, gällande utlarmning av CIP, för att 
sedan kunna ha det som grund vid vidare utveckling av utlarmningsprocessen. Fråga 2 är till 
för att kartlägga vad som är av mest värde vid utlarmning och fråga 3 rör uppbyggnaden av 
beslutsmodellen. 
 
1. Vilka CIP blir larmade till olyckorna i dagsläget och hur ser processen för detta ut?  
 
2. Vilka kvalifikationer hos CIP, med hänsyn till olyckstyp, är av intresse vid utlarmning? 
 
3. Hur kan en modell som tar hänsyn till typ av olycka samt CIP:s kvalifikationer vara 
utformad för att på bästa sätt larma ut de mest lämpade CIP? 
 

1.4  Avgränsningar 
De avgränsningar som gjorts i arbetet är att det endast tas hänsyn till området västra 
Sörmland. De olyckstyper som kommer att undersökas är skogsbrand, brand i bostad, 
trafikolycka, hjärtstopp, drunkning och djurräddning. Resterande olyckor har inte studerats i 
arbetet.  
 

1.5  Rapportens struktur 
I kapitel 2 beskrivs den teoretiska referensramen för arbetet, där logistik, blåljuslogistik, 
beslutsmodeller och hållbar utveckling beskrivs. I kapitel 3 beskrivs de metoder och 
tillvägagångssätt som använts i arbetet och kapitel 4 är en beskrivning av nuläget, både vad 
gäller blåljusmyndigheter och även några exempel på verksamheter med frivilliga aktörer.  
Sammanställningen av data presenteras i kapitel 5 och består av intervju- och enkätsvar, samt 
data från insatsrapporter. Modellen beskrivs i kapitel 6. Kapitel 7 består av diskussion och i 
kapitel 8 redovisas slutsatsen.  
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2 Teoretisk referensram 
Studier som har gjorts på om CIP bidrar till en snabbare räddningsinsats visar på att det i 
många fall är så. I Emelie Lahtis (2016) examensarbete redovisas flera tillfällen där CIP har 
kommit fram till olycksplatsen och hunnit påbörja räddningsinsatsen innan någon 
blåljusmyndighet varit på plats. Även i Helena Svenssons (2017) arbete framgår att projektet 
med CIP-verksamhet fungerar bra och att CIP vid flera tillfällen har varit behjälpliga vid 
olyckor. För att vidareutveckla tjänsten med CIP har det i detta examensarbete valts att 
fokusera på flera aspekter än närheten till olyckan gällande utlarmnig av CIP, för att kunna 
bidra till en mer effektiv räddningsinsats.  
 
Nedan följer teori kring begrepp och modellen som har använts i arbetet. 
 

2.1  Logistik 
Logistik handlar om att rätt saker ska vara på rätt plats vid rätt tillfälle och att materialflöden, 
monetära flöden och informationsflöden ska vara så effektiva som möjligt. Detta är för att 
möta kundens behov och intressen och gäller hela materialflödet, men även returflödet av 
exempelvis defekta produkter. (Jonsson & Mattson, 2016) Logistik innefattar genomförandet, 
men också planeringen av flöden (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2014).  
 
Forskning inom logistik fokuserar oftast på varor och tjänster och inte så mycket på logistik i 
nödsituationer. På senare tid har det dock uppmärksammats att det även finns stora vinster på 
att undersöka logistik i nödsituationer. Detta för att kunna optimera att rätt hjälp finns på rätt 
plats vid rätt tidpunkt. (Holguín-Veras, Pérez, Ukkusur, Wachtendorf, & Brown, 2007) 

2.1.1 Informationslogistik och kommunikation 
Logistik är främst förknippat med materialflöden men det finns även en stor potential att 
effektivisera informationsflöden. Detta begrepp kallas informationslogistik och är enligt 
Skitsko (2016) en av de viktigaste grenarna av logistik. Detta beroende på den ökade 
betydelsen av information och utvecklingen av olika kommunikationsverktyg. Elektronisk 
logistik (e-logistik) handlar om att kommunicera och inhämta information elektroniskt, till 
exempel via internet. Inom e-logistik är det viktigt att driften och utvecklingen av 
informationssystemen fungerar på ett korrekt sätt. (Skitsko, 2016) 
 
För att uppnå ett effektivt flöde behöver resurserna som finns användas effektivt för att möta 
kundens behov. För att detta ska var möjligt behövs information om kundernas behov för att 
kunna möta efterfrågan. För att kunna möta efterfrågan i en volatil bransch kan prognoser 
göras för att på bästa sätt möta efterfrågan. Genom att samla in så mycket information som 
möjligt ökar chanserna till en bättre prognos över efterfrågan. (Jonsson & Mattson, 2016) 
 
Informationsutbyte är en viktig del att ta i beaktande när tiden är av stor betydelse. Det är av 
stor vikt att leverantören får information om kunden för att kunna anpassa servicen till 
kundens behov och det är även viktigt för kunden att ha information om vilken service hen 
kan förvänta sig. Detta informationsutbyte är idag möjligt med hjälp av den utvecklade 
informationsteknologin. (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2014) För att kunna dela 
informationen så bra som möjligt kan det vara nödvändigt för kund och leverantör att 
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investera i gemensam utrustning för kommunikationsstandard eller informationsutbyte 
(Jonsson & Mattson, 2016). 

2.1.2 Lean Production 
Lean Production (lean) är en metod och ett tankesätt som härstammar från Toyota och deras 
så kallade Toyota Production System (TPS) (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2014). 
Grunden i lean är att eliminera slöseri i processer för att vara så effektiva som möjligt 
(Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2014) och att göra så mycket som möjligt med så få 
resurser som möjligt (Towill & Cristopher, 2002). Under tidigt 1900-tal utvecklade Toyota en 
metod som passade i deras affärsidé i Japan under den tiden. Idén kom från Henry Fords 
löpande-band som var den förste i sitt slag och såg till att massproduktion kunde ske av 
standardiserade bilar för att kunna sälja bilarna till ett billigare pris än någon annan 
bilförsäljare kunde. För Toyota var det dock inte möjligt med massproduktion av bilar, utan 
de var tvungna att komma på en egen idé. (Womack, Jones, & Roos, 2007) Sedan lean fick 
sitt genomslag har den haft stor inverkan hos tillverkningsindustrin (Aronsson, Abrahamsson, 
& Spens, 2011).  
 
Det finns fem viktiga steg inom lean där det första steget är att identifiera vilka funktioner 
som skapar värde. Det andra steget handlar om att identifiera de funktioner som är 
nödvändiga för att kunna leverera en produkt eller tjänst. I det tredje steget handlar det om att 
minimera slöseri genom att skapa ett flöde och det fjärde steget handlar om att skapa en 
drageffekt i systemet, det vill säga producera efter behov. Det sista steget handlar om att 
skapa perfektion genom att ständigt utvecklas. (Nave, 2002) Varje organisation som använder 
lean måste implementera dessa fem steg; det gäller även inom service-yrken som exempelvis 
sjukvård (Womack, Jones, & Roos, 2007). Många organisationer inom sjukvård inför TPS för 
att hitta effektivare lösningar inom organisationernas redan existerande organisation 
(Poksinska, 2010). Ett problem inom sjukvården är dock att det kräver flexibilitet och många 
gånger när lean implementerats är kedjan inte flexibel (Towill & Cristopher, 2002). Det finns 
dock många exempel på när lean har implementerats med framgång inom sjukvården 
(Radnor, Holweg, & Waring, 2012). På dessa platser har resultat om minskning av väntetider, 
minskning av fel, ökad kundnöjdhet, och ökad nöjdhet hos de anställda rapporterats (Radnor 
& Boaden, 2008).  
 
För många räddningstjänstförbund har intresset av kostnadseffektivitet och effektivisering av 
verksamheten ökat i och med knappa resurser. Därmed är intresset för bland annat lean stort, 
som ett exempel på en effektiviseringsfilosofi. Lean kan fungera genom standardisering av 
verksamheten, men i vissa delar av verksamheten kan lean bli kontraproduktivt, i och med att 
lean bygger på att momenten ska kända och det underlättar därmed inte det flexibla. 
(Stenberg, 2013) 

2.1.3 Agile 
Agile är ett koncept som till skillnad från lean fokuserar på flexibilitet. Det implementeras i 
organisationsstrukturen såväl som i logistikprocesser och informationssystem men framförallt 
i attityden hos de som arbetar med det. Framför allt görs detta genom att möjliggöra snabba 
och smidiga övergångar mellan olika processer för att möjliggöra snabbare respons på 
förändringar i efterfrågan. (Towill & Cristopher, 2002) Agile är att föredra när 
produktionsvolymerna är små och mängden eller föränderligheten på varorna varierar mycket. 
Inom sjukvård har agile använts där fokuset är kunden, alltså patienten, och snabb respons, 
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vilket görs genom att planera för en flexibel kapacitet. (Aronsson, Abrahamsson, & Spens, 
2011)  
 
Det positiva med att ha en agile strategi inom räddningstjänst är att fokuset är snabbhet och 
flexibel respons av de behov som uppstår. Agila system ska snabbt kunna ändras efter nya 
förutsättningar. (Stenberg , Larsson, & Olsson, 2012) Ett exempel på ett agilt system är 
förstainsatspersoner (FIP) som är en brandman som åker i ett mindre räddningsfordon och 
snabbt kan åka till olyckan utan att först ta sig till brandstationen. Detta för att spara tid och 
kunna åka till olycksplatsen så snabbt som möjligt. (Sörmlandskustens räddningstjänst, 2017) 
FIP är ett exempel på agilt system eftersom det är en mindre insats men kan påbörja en insats 
snabbare. (Stenberg , Larsson, & Olsson, 2012) 
 
Att kombinera lean och agile är också möjligt att göra. Inom sjukvården har detta gjorts 
genom att använda dem antingen på olika platser och olika tidpunkter, olika tidpunkter men 
samma plats eller samma tidpunkt men olika platser. Detta är positivt då en stor organisation 
som sjukvården har många olika delar som alla behöver fungera olika. (Towill & Cristopher, 
2002) Detta kan kallas en hybrid strategi där både lean och agile implementeras i kedjan 
(Christopher, 2000). Räddningstjänst hanterar såväl stordrift och standardisering som mindre 
insatser som kräver mer flexibilitet är en hybrid strategi relevant för ökad effektivitet inom 
räddningstjänst (Stenberg , Larsson, & Olsson, 2012).  

2.1.4 Just In Time 
En av pelarna som bär upp TPS är Just In Time (JIT). Inom JIT är det viktigt att undvika allt 
onödigt och till hjälp finns då sju olika så kallade spill, alltså bortfall. Överproduktion är ett 
av dessa och i JIT är det endast det som efterfrågas och när det efterfrågas som ska tillverkas, 
och inte mer än så. Kassationer, det vill säga defekta produkter eller fel service, ska minskas 
genom att från början ha en hög kvalitet på produkter eller tjänster. Ett annat spill är väntan 
som ska minskas genom att exempelvis köer minimeras. Transporter ska vara välplanerade 
och i själva bearbetningsprocessen ska materialet utnyttjas maximalt. För att minska lagring 
ska exempelvis små partier tillverkas och ledtiderna ska vara korta. (Oskarsson, Aronsson, & 
Ekdahl, 2014) Det kan också göras genom att förkorta omställningstider eller att förebygga 
stopp i produktionen, vilket leder till att lager kan minskas eller elimineras (Kannan & Than, 
2015). Onödiga rörelser är också någonting som kan undvikas genom att standardisera 
arbetsmomenten (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2014). 
  
Inom sjukvård handlar JIT om att balansera efterfrågan av vård med kapaciteten för att 
eliminera slöseri som överkapacitet och väntan (Kollberg, Dahlgaard, & Brehmer, 2006).  
JIT-system är under utveckling och ett exempel på det är dynamisk resurshantering inom 
räddning- och responssystem (Stenberg, 2016). JIT-system skulle kunna vara ett stöd för att 
hantera brådskande uppgifter på ett så effektivt sätt som möjligt (Drews et al., 2007). 
Positionering och bedömning av olyckan krävs för att ett JIT-system sedan kan användas och 
vara behjälpligt för att förkorta insatstider genom en effektiviserad larmprocess (Stenberg, 
2016).  
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2.2  Beslutsmodeller 
Enligt Kuntz et al. (2013) är beslutsanalys en systematisk, kvantitativ och objektiv analys för 
att underlätta när osäkra beslut ska fattas. För att fatta beslut med beslutsanalys är det 
grundläggande att använda sig av en beslutsanalysmodell, ofta i form av exempelvis ett 
beslutsträd. En beslutsmodell ger en visuell bild av följden av de händelser som kan komma 
att inträffa efter att olika beslut har fattats. (Kuntz et al., 2013) En modell brukar beskrivas 
som en ofullständig avbild av verkligheten (Edlund, Högberg, & Leonardz, 2011) och är en 
representation av ett objekt, system eller idé. Syftet med en modell är vanligtvis antingen att 
förklara, förstå eller att förbättra ett system (Qureshi, Harrison, & Wegener, 1999). Enligt 
Braat och van Lierop (1986) är det denna förenkling av problemen som gör modellerna 
användbara eftersom de ger en begriplig bild av verkligheten. Det är dock samtidigt denna 
förenkling som är det största problemet med en modell (Qureshi, Harrison, & Wegener, 
1999). Beslutsmodeller är ett system som underlättar beslutsfattande aktiviteter och är 
designade att ha specifika funktioner beroende på vilket slutresultat som eftersträvas (Power, 
Sharda, & Burstein, 2015). Den kan anses framgångsrik om den ger ett bättre resultat än om 
modellen inte använts (Edlund, Högberg, & Leonardz, 2011). 
 
Många oförutsedda olyckor, såväl olyckor skapade av mänsklig påverkan, som 
naturkatastrofer, har lärt mänskligheten att de organisationer som involveras när olyckor 
händer behöver vara välkoordinerade för att en effektiv respons och räddning ska ske. Beslut 
som ska fattas vid olyckor ska vara välgrundade och baseras på data från flertalet källor. Detta 
leder till nya krav på beslutsmodeller i akuta situationer där modellerna integrerar realtidsdata 
med analys och modellberäkning, för att underlätta beslutsprocessen. (Zhang & Li, 2008) 
Zhang och Li (2008) har utvecklat ett system där data om olyckan som skett kan komma som 
input i modellen samtidigt som modellen ser händelseutvecklingen för olyckan när den 
inträffar. Deras beslutsmodell är inte gjord för en specifik typ av olycka utan är tillverkad för 
att kunna expanderas och formas efter specifika olyckor. När en olycka inträffar kan den som 
dirigerar resurserna välja att starta beslutsmodellen och därigenom starta upp en specifik 
räddningsprocess. Ofta när beslutsmodeller används vid vid olyckor och kriser delas de 
vanligtvis in i tre delar: olycksbaserad data, relevant data om omgivningen samt 
modellanpassad data. Olycksbaserad data handlar exempelvis om plats för olyckan, typ av 
olycka, risk och av hur stor skala olyckan är. Relevant data om omgivningen kan vara spatial 
data om det närliggande området, exempelvis vägar, floder, byggnader och anläggningar. 
Modellanpassade data kan vara exempelvis meteorologisk eller demografisk data om hur 
befolkningen är fördelad. (Zhang & Li, 2008) 

2.2.1 Beslutsmodellsymboler 
I figur 1 visas betydelsen av de symboler som används i beslutsmodellen i kapitel 7.2. Start- 
och stopp-modulen visar var modellen startar och var den slutar, ett exempel på start-modul 
är “larm inkommer” då modellen startar. Modulen beskrivning av aktivitet beskriver den 
aktivitet som sker, alltså vad modellen gör i den punkten, till exempel “larma CIP”. I modulen  
beslut ställs en fråga, exempelvis “Lämpligt att larma CIP?” där svaret blir ja eller nej, och 
modellen beroende på svar går vidare till nästa modul med hjälp av pilarna som visar vilken 
modul modellen ska till.  
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Figur 1 - Förklaring av symboler enligt ISO 9004-4 

2.3  Hållbar utveckling 
I dagens samhälle diskuteras hållbar utveckling mer och mer och alla delar av samhället 
behöver ta sitt ansvar för att bidra till en hållbar utveckling. En stor del av den sociala 
hållbarheten bidrar sjukvård och blåljusmyndigheter med. För att kunna skapa ett långsiktigt 
hållbart samhälle behöver alla arbeta mot dessa mål. I Brundtlandrapporten från 1987 
förklaras begreppet hållbar utveckling för första gången som: “Sustainable development is 
development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs”. I detta är det två grundkoncept som ingår, nämligen: 
begreppet “behov”, speciellt de grundläggande behoven för de fattiga i världen, vilka ska 
prioriteras samt idén om begränsningar gällande miljöns kapacitet att möta nutida och 
framtida behov, med hänsyn till teknologi och social organisation. (World Commission on 
Environment and Development, 1987) 
 
Definitionen av hållbar utveckling i Brundtlandrapporten är idag allmänt accepterad och 
används som ett övergripande mål för hållbar utveckling över hela världen. Hållbar 
utveckling kan delas in i tre dimensioner: ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Dessa 
dimensioner kan visualiseras som i figur 2 där de olika hållbarhetsmålen uppfylls samtidigt 
och på så sätt bidrar till en hållbar utveckling. (Gröndahl & Svanström, 2011) 
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Figur 2 - Hållbar utveckling 

 
Även inom logistik är det viktigt att använda sig av hållbara strategier som stödjer såväl 
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Då ska strategierna sträva mot att alla dessa tre 
dimensioner gå hand i hand och val och beslut ska vara positivt för alla dimensionerna, inte 
bara för en eller två av dem. (Jonsson & Mattson, 2016) 
 
Den sociala hållbarheten inbegriper främst välbefinnande, rättvisa, rättigheter och individens 
behov (Kungliga tekniska högskolan, 2016). En dimension av den sociala hållbarheten är 
trygghet. Människor behöver känna sig trygga för att ha en god livskvalitet. (Andersen & 
Hultstrand Ahlin, 2015)  
 
Ekonomisk hållbarhet kan ses ur flera olika perspektiv, men i denna rapport menas att 
hushålla med befintliga resurser. Ett exempel på att hushålla med samhällets monetära 
resurser är att stoppa brandförlopp i ett tidigt skede. Om insatstiden skulle förkortas med fem 
minuter skulle det kunna sparas 137 800 kronor för en brand i bostad (Jaldell, 2004).  
 
Den ekologiska hållbarheter innefattar allt i jordens ekosystem, alltså livsmiljön för allt 
levande på jorden, och är ett mått på hur ekosystemet mår (Nytorp, 2015). Skogsbränder är ett 
exempel på något som kan medföra stor ekologisk skada och stort lidande för djur och 
människor (World Wildlife Fund, 2013). Att släcka en stor brand kräver mer släckmedel än 
att släcka en liten brand. De olika släckmedel som finns har olika stor påverkan på ekologin, 
men alla varianter har en negativ påverkan. Det är endast fråga om några minuter när det 
kommer till skillnaden mellan ett tidigt och ett sent brandförlopp och det är därför av stor vikt 
att inleda släckningsarbetet i ett så tidigt skede som möjligt. (Särdqvist, 2013) 
 
I kapitel 7 diskuteras hur dessa hållbarhetsmål kan relateras till detta arbete.  
 

2.4  Etik och moral 
Inom räddningsarbete finns det många etiska och moraliska aspekter att ta hänsyn till. Ett 
exempel är när semiprofessionella integrerats i räddningsinsatser och viss personal inte känt 
sig bekväm med att ständigt vara övervakade med positioneringssystem (Andersson 
Granberg, Fredriksson, Pilemalm, & Yousefi Mojir, 2017), eller att CIP inte vill åka till 
olyckor om inte någon mer CIP åker (Ramsell, Pilemalm, & Andersson Granberg, 2016). 
Enligt Sandman och Källström (2013) betyder etik karaktär, sedvänja, värderingar hos 
individer, folk eller kulturer och kommer från grekiskans ord ethos. Etiken kan ses som mallar 
för hur livet levs samt hur det bör levas och att vissa mönster anses mer godtagbara än andra. 
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Utöver att etik handlar om vanor och hur människor oftast beter sig, ska etiken även ge råd 
om hur en bra gemenskap mellan andra människor och med naturen ska skapas. Etik och 
moral kan användas som synonymer, men ibland skiljs begreppen åt i det att etik endast 
handlar om det teoretiska och moral innebär handlingen i sig. I olika situationer finns olika 
normer och accepterade beteenden. (Sandman & Kjellström, 2013) Ursprung och karaktär är 
olika för olika normer. Vissa regler har även antagits som rättsregler och intar då en 
särställning i samhället. Det är skillnad på normer och rättsregler då rättsregler är regler 
antagna av en auktoritet. (Hydén & Hydén, 2016) 
 

Att ha en etisk kompetens innebär att ha kompetensen att hantera de etiska frågor som krävs i 
en viss situation. I exempelvis vårdande yrken är den etiska kompetensen en del i att vara 
professionell. Innefattat i denna kompetens är andra kompetenser, så som moralisk känslighet, 
moraliskt omdöme, moralisk motivation och moralisk karaktär. Den moraliska känsligheten 
innebär hur bra någon är på att uppfatta etiska situationer, det kan vara till exempel när 
människor mår dåligt på grund av eget eller andras handlande. Att kunna bedöma vad i en 
situation som är rätt och fel är det moraliska omdömet. Den moraliska motivationen innebär 
att motivation finns för att handla etiskt, vilket kan vara exempelvis att sätta ner foten när 
någon annan handlar oetiskt. Detta kan ibland krocka med andra intressen, som att hålla god 
kontakt med andra människor trots att de handlar oetiskt, eller att ha kvar sin position i 
arbetslivet. Moralisk karaktär innebär klara av, det vill säga ha mod, uthållighet och fokus att 
handla etiskt. (Sandman & Kjellström, 2013) 
 

2.5  Samverkan 
Samverkan används för att åstadkomma ett gemensamt syfte och görs genom samarbete. 
Samverkan är ett begrepp som ofta används ibland annat katastrof- och beredskapsplaner. 
Vertikal samverkan innebär att en part är överordnad den andra, och horisontell samverkan 
innebär att det sker mellan två likställda parter. Exempel på horisontell samverkan är det som 
sker på skadeplatser, mellan olika blåljusmyndigheter. (Danielsson, Johansson, & Eliasson, 
2011)  
 
En stor del av räddningsarbete går ut på samverkan och att samarbeta organisationer emellan, 
vilket även innefattar frivilliga verksamheter. Delar inom samverkan är effektivitet, vilket är 
ett mått på hur mycket av samverkan som bidrar till att uppfylla målen. Förhållandet mellan 
input och output är något annat som mäts. Input kan vara exempelvis arbetsbörda och 
monetära kostnader och output är de effekter som kommer av samverkan. Alltså ska outputen 
vara så hög som möjligt i förhållande till inputen. Rättvisa att samverkan, till exempel en 
service till medborgare, sprids ut så att alla kan ta del av det leder till ett ökat värde. 
Kvaliteten, i det här fallet jämförelsen mellan förväntan och resultat, består av ett antal 
parametrar vilka höjer värdet om parametrarna höjs. Dessa parametrar är reliabilitet, alltså hur 
konsekvent och pålitligt utförandet är, hur villiga de anställda är utföra servicen, kompetensen 
hos de anställda, hur artiga och respektfulla de anställda är, kommunikation för att få kunden 
att förstå på bästa sätt, ärlighet och pålitlighet, säkerhet och slutligen fysiska bevis på 
servicen. Höjs dessa parametrar, höjs även värdet av samverkan. För att samverkan ska vara 
lyckat ska de positiva effekterna av samverkan överstiga det som investeras i samverkan. 
(Weinholt, 2015) 
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2.6  Kommunikationsprocessen 
Kommunikation innebär att någonting ska bli gemensamt. Detta sker när människor delar 
med sig av upplevelser, känslor, handlingar eller värderingar och gör det möjligt att möta 
andra människor. Genom språk och kommunikation kan detta förmedlas mellan människor. 
Det finns både verbala och icke-verbala budskap där de icke-verbala är kroppshållning och 
kroppsställning, gester och rörelser, men även pauser, tonfall och betoningar i talet. Utöver 
det ingår även rörelsemönster och hur nära avståndet till andra människor hålls, men även 
kläder, sminkning och frisyrer. (Nilsson & Waldemarsson, 2016)  
 
För att kommunicera krävs en sändare och en mottagare och enligt Jacobsen och Thorsvik 
(2014). Och hela kommunikationsprocessen kan förklaras i fyra steg där det första steget är 
när sändaren formulerar budskapet och det andra steget består av att sändaren skickar 
budskapet muntligt eller skriftligt. I det tredje steget tar mottagaren emot budskapet och tolkar 
det och i det fjärde steget svarar mottagaren sändaren. (Jacobsen & Thorsvik, 2014) 
 
Störningar i kommunikationen kan vara att personer exempelvis tar för givet att någon annan 
uppfattar och uttrycker saker likadant som de själva skulle gjort (Nilsson & Waldemarsson, 
2016).  
 
Vid en räddningsinsats är kommunikationen en väldigt viktig del, först handlar det om att 
operatören på SOS Alarm får rätt information om olyckan för att larma rätt resurser till rätt 
plats och även för att kommunicera informationen vidare i kedjan och i vissa fall till 
allmänheten. Det är av stor vikt att kommunikationen i räddningskedjan, det vill säga de som 
medverkar i räddningsinsatsen, fungerar eftersom det i många fall handlar om liv och död. 
(SOS Alarm d, 2016) 
 

2.7  Tidigare forskning inom området 
Forskning som gjorts på konceptet Förstärkt medmänniska i Medelpad, där frivilliga resurser 
integrerats i räddningsinsatser visar att det fungerar och uppfattas positivt av de involverade ( 
(Ramsell, Pilemalm, & Andersson Granberg, 2016). Enligt Ramsell, Pilemalm och  
Andersson Granberg (2016) som följt projektet har flera av de frivilliga som larmats alltid åkt 
på larmet och ”når nästan alltid insatsplatsen och kan påbörja insats före räddningstjänst och 
ambulans”. Viktiga aspekter som tas upp från denna rapport är att det är av stor vikt att 
tydliggöra uppdraget för att alla inblandade ska veta vad de ger sig in på. Utöver det har 
projekt som detta större chans att lyckas om det finns personer som brinner för uppdraget. En 
tillit och grundförståelse för vad som är det gemensamma målet är en annan viktig aspekt. 
Den grundläggande utbildningen för de frivilliga aktörerna samt repetition och övning för 
dem krävs för att starta och bevara verksamheten. Att återkoppla och därigenom förbättra och 
utveckla samarbetet, men också för att de frivilliga ska ha möjlighet att bearbeta händelsen är 
en annan aspekt som tas upp i arbetet. Det finns ett behov av att utveckla teknik- och IT-stöd 
för integrering av frivilliga och professionella. Även viss utrustning, så som hjärtstartare och 
första hjälpen-kit, behövs för att det ska fungera på bästa sätt. (Ramsell, Pilemalm, & 
Andersson Granberg, 2016) 
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En studie av Lathi (2016) indikerar att CIP skulle vara tillämpbart i Luleå älvdals kommun 
och har visat att CIP i vissa fall kommit till olycksplatsen 27 minuter före blåljusmyndigheter. 
Studien visar även att det är nödvändigt att integrera frivilliga där i och med att det är ett 
glesbebyggt område.  
 
Gällande att integrera semi-professionella som första insatspersoner i räddningsinsatser ligger 
Sverige långt fram. Däremot kvarstår problem som att de semi-professionella ibland har svårt 
att välja mellan att åka på ett larm eller att fullfölja deras ordinarie arbetsuppgifter. Andra 
problem och hinder är ekonomiska, lagmässiga och etiska. (Andersson Granberg, Fredriksson, 
Pilemalm, & Yousefi Mojir, 2017) Enligt Weinholt och Granberg (2013) som gjort en cost- 
benefitanalys av att integrera semi-professionella med räddningstjänst verkar ha positiva 
effekter på samhället, och att det enligt cost- benefitanalys är åtta gånger mer lönsamt med en 
integrering. 
 
I en rapport av Pilemalm, Stenberg och Andersson Granberg (2013) nämns att det på 
glesbygden kan ha förödande konsekvenser om det exempelvis inte finns någon täckning för 
mobiltelefoner om en olycka skulle ske.  
 
Ett internationellt exempel på användandet av frivilliga är från Australien där många 
naturkatastrofer sker. Bland annat finns ett så kallat ”frivillig-pass” där frivilliga från olika 
organisationer kan hjälpa till över gränserna för sin egen organisation, för att i 
naturkatastrofer kunna samarbeta och hjälpas åt. Rafter (2013) skriver om ett exempel där så 
många som 50 000 – 60 000 tusen frivilliga hjälptes åt vid en översvämning där social media 
var det främsta verktyget att använda för att leverera information och också det största skälet 
till att så många frivilliga hjälpte till. Någonting annat som visats är att för att framgångsrikt 
rekrytera frivilliga ska det vara flexibelt att vara med i organisationen, de ska ges rätt verktyg 
för att klara de utmaningar som de kommer att ställas inför och organisationen ska även täcka 
eventuella kostnader som de frivilliga behöver lägga ut. (Rafter, 2013)  
 
I en studie från Minnesota av White, Bunch och Hankins (2005) har det studerats om 
överlevnadsgraden vid ett hjärtstopp skiljer sig från om det är polis eller räddningstjänst som 
startar HLR eller D-HLR mot om det är ambulanspersonal som startar HLR eller D-HLR. 
Studien har gjorts då alla dessa larmas på hjärtstopp i en del städer för att tiden är av stor 
betydelse vid ett hjärtstopp. Studien kom fram till att det inte spelar någon roll vem som 
startar HLR eller D-HLR utan att det handlar om att den ska startas så fort som möjligt. 
(White, Bunch, & Hankins, 2005) 
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3 Metod 
De metoder och tillvägagångssätt som har använts förklaras i detta kapitel. 
 

3.1  Metodansats 
I denna rapport har ett antal personer intervjuats och ett antal enkäter samlats in; även 
insatsrapporter har studerats. Denna rapport är främst av kvalitativ natur då det anses viktigt 
att studera och analysera data mer ingående.   
 
I en studie som använder sig av kvalitativa metoder strävas det efter att nå en 
helhetsbeskrivning av det undersökta problemet. Vid kvalitativa studier är den studerade 
mängden ofta mindre än vid kvantitativa studier. (Nationalencyklopedin a, u.d.) Förståelse, 
upplysning och vidare förståelse över liknande situationer är vad som eftersöks vid dessa 
studier (Hoepfl, 1997). Vid kvantitativa studier studeras ofta en större mängd och därför krävs 
det för det mesta att arbetssättet är format efter vissa regler och är väl definierat. 
Undersökningarna utförs med olika former av mätinstrument som ska fånga variation, 
fördelning och samband. (Nationalencyklopedin b, u.d.) 
 

3.2  Källkritik  
Vid sökande efter information är det av stor vikt att vara källkritisk, vilket görs genom att 
kritiskt granska de källor som används. Källor kan vara muntliga, skriftliga eller materiella, 
där de materiella källorna exempelvis är fysiska bevis för att någonting har skett. Det finns 
även förstahandskällor och andrahandskällor. Förstahandskällor innebär att en person själv 
har upplevt något och andrahandskällor är när någon återger vad någon annan upplevt. Trots 
att det är en förstahandskälla behöver det inte betyda att det är opartiskt, faktabaserat eller att 
det ger en riktig bild av verkligheten. (Skolverket, 2017; Alexanderson, 2012)  
 
Det finns ett antal frågeställningar som kan besvaras för att ta reda på om det är en pålitlig 
källa. Dessa är frågor om vem som står bakom källan och om det är en trovärdig person, 
organisation, företag eller liknande både vad gäller vem som skrivit texten och vem som 
publicerat den. Det är bra att läsa på om den som står bakom källan, speciellt vad andra anser 
om personen eller organisationen. Det är även viktigt att ta reda på om källan är äkta eller om 
det är en bedragare som står bakom den och utger sig för att vara någon annan. Vidare är det 
viktigt att ta reda på vad det är för budskap upphovsmakaren till källan har, alltså vad syftet 
med publiceringen är, vad budskapet är och om fakta går att kontrollera eller om det saknas 
uppgifter. (Skolverket, 2017; Umeå universitetsbibliotek, 2016) Verklighetsbilden ska inte 
vara förvrängd av personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen och det ska därmed 
inte finnas några misstankar om att detta kan vara fallet för den studerade källan (Thurén, 
2013). Hur källan ser ut kan vara av betydelse då det kan berätta mycket beroende på om den 
är välskriven eller slarvigt skriven. Är den slarvigt skriven kan det tyda på att författaren inte 
tagit sig tid att läsa igenom det och att ingen annan har granskat den. I många fall är det 
viktigt att källan är aktuell och inte innehåller gamla uppgifter eller är publicerad för länge 
sen. Det bör övervägas att hitta en annan källa om det inte går att få fram tillräckliga uppgifter 
för att skriva en fullständig referens. (Skolverket, 2017; Umeå universitetsbibliotek, 2016) 
Litteraturens vetenskaplighet är av stor betydelse och litteraturen ska helst vara publicerad i 
vetenskapliga tidskrifter. (Korhonen & Lindström, u. d.; Backman, 2016) 
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För att säkerställa att källorna är tillförlitliga har utgivningsår och utgivare kontrollerats, det 
är alltid den mest aktuella upplagan som ska användas. Vidare har den litteratur som lästs 
kritiskt granskats för att undersöka om det är partiska författare som vinklar fakta åt ett visst 
håll. Litteraturen har sökts på databaser som anses tillförlitliga. Flera rapporter om samma 
ämne har studerats för att se om olika källor säger samma sak.  
 

3.3  Datainsamling  
Nedan beskrivs för- och nackdelar med intervju och enkät som metod och även olika 
intervjutekniker, samt tillvägagångssättet för dessa. I figur 3 visas genomförandeprocessen.  
 

 
Figur 3 – Genomförandeprocessen för insamling av data 

3.3.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie görs för att hitta information om redan studerade ämnen. Detta görs för att 
ta hjälp av den litteratur som redan finns för att svara på syftet som valts. (Korhonen & 
Lindström, u. d.)  
 
När syfte och frågeställningar valts är ett förslag att först börja söka efter artiklar i en databas, 
för att bekanta sig med ämnet och sedan specificera sina sökord för att anpassas till syftet. Ett 
urval görs av artiklar genom att rubriker och sammanfattningar läses; verkar det stämma 
överens med det syfte och frågeställningar som ska besvaras läses hela artikeln och därefter 
görs valet om den ska inkluderas i rapporten. (Korhonen & Lindström, u. d.; Lunds 
universitet, 2018) Det är viktigt att utförligt beskriva vilka sökmetoder som använts för att 
hitta den aktuella litteraturen (Lunds universitet, 2018).  
 
För att samla in relevant litteratur har sökmotorerna på Linköpings universitets bibliotek 
använts, så som UniSearch och Diva. Utöver det har Google Scholar och Google använts. 
Sökningarna gjordes på ord som verkade relevant för denna rapport. De sökord som användes 
var, Volunteers emergency response, Public e-services, SMS lifesavers, Förstärkt 
medmänniska, citizen response, DSS, DSS emergency, beslutsmodeller, civila insatspersoner, 
health care, DSS volunteers, IVPA, utalarmering, frivilliga aktörer, räddning frivilliga, 
frivilliga aktörer, CIP, och dynamisk resurshantering. Utöver sökord som relaterar till det 
studerade ämnet har sökord kopplade till metod och teori sökts på. Dessa är: källkritik, 
validity, reliability, reliability in qualitative research, validity in qualitative research, JIT, 
Just In Time, lean, blåljuslogistik och intervjumetodik. När intressanta artiklar och böcker 
hittades undersöktes deras källor och genom att söka vidare på dessa hittades mer intressant 
litteratur inom ämnet.  

3.3.2 Intervju 
Fördelar med att intervjua en person är att denne har erfarenhet av ämnet för intervjun och 
därmed kan dela med sig av dessa och komma med många förslag och lösningar. En nackdel 
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med intervju är att det endast fås en eller ett fåtal personers åsikter som inte nödvändigtvis är 
faktabaserade. (Lantz, 2013) 
  
En intervju kan var lång eller kort, en kort intervju bör vara cirka 5–20 minuter och en lång 
intervju kan var upp till ett par timmar. Intervjun kan sedan vara öppen (ostrukturerad) eller 
styrd (strukturerad). Vid en öppen intervju har intervjuaren ett antal frågeområden som ska 
besvaras. Den intervjuade personen får berätta fritt utifrån frågorna och styrs sedan åt det håll 
intervjuaren vill. Vid hårt styrda intervjuer används ett antal bestämda frågor som ska 
besvaras, om dessa frågor är lätta att besvara kan en enkätundersökning göras. En intervju kan 
vara olika hårt styrd; vid en mindre styrd intervju (semistrukturerad) kan frågorna vara 
förutbestämda men följdfrågorna som ställs kan variera mellan intervjuerna. (Kylén, 2004) 
 
Grunden för beslutsmodellen och hela examensarbetet ligger i datainsamlingen där intervjuer 
spelar en stor roll för förståelsen av viktiga komponenter i både utlarmningsprocessen och på 
olycksplatsen. Intervjuer har genomförts för att få information om vilka kvalifikationer som är 
viktiga att ta i beaktande när en olycka skett och CIP ska bli larmade. Dessa kan vara vilken 
typ av utrustning som är viktig vid olika olyckor. För att få en bild över verksamheten 
intervjuades ansvarig för CIP-verksamheten. Genom intervjun anskaffades grundlig 
information om hur verksamheten är uppbyggd samt hur den fungerar. Detta gav en bra grund 
att stå på inför intervjun med en erfaren brandman som varit med vid många olika typer av 
olyckor. Anledningen att bara en brandman intervjuades var att det underlag som fåtts var 
tillräckligt för att utforma en relevant enkät.  
 
För att skaffa djupare kunskap till den indata som använts intervjuades även tre stycken CIP 
för att även få deras uppfattning om vad de anser är av värde vid olika typer av olyckor. Det 
var relevant att intervjua både en brandman och CIP för att både få räddningstjänstens mer 
erfarna uppfattning av hur CIP bäst kan hjälpa till och även CIP:s uppfattning av vad som är 
viktigt för dem.  
 
I västra Sörmland är det Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) som driver CIP-
verksamheten. Ansvarig för CIP-verksamheten samt en brandman på VSR har intervjuats på 
brandstationen i Katrineholm. Intervjun med ansvarig för CIP-verksamheten var en öppen 
intervju på cirka en timme, med ett antal breda frågor där ansvarig för CIP-verksamheten 
formulerade svaren utifrån dennes erfarenhet och kunskap om verksamheten. Intervjun med 
brandmannen var semistrukturerad och cirka femton minuter lång. Förbestämda frågor 
ställdes men då och då ställdes följdfrågor som inte var förutbestämda. Intervjuerna med CIP 
gjordes över telefon och var korta och semistrukturerade, där förutbestämda frågor ställdes 
och vissa följdfrågor som inte var förutbestämda ställdes. De intervjuer som gjordes med CIP 
visas i bilaga 1. Anledningen till att bara tre CIP intervjuades var att det ansågs ge en 
tillräckligt tydlig bild av hur de ser på verksamheten utifrån deras perspektiv, men i slutändan 
är det brandmännen som är experter. 
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I tabell 1 redovisas vilka som intervjuats och vilken position de har.  
 
Tabell 1 - Intervjuer 

Datum Titel på vem som intervjuats Vem intervjuade Ämne 

2018-03-
26 

Ansvarig för CIP-verksamheten i 
västra Sörmland 

Caroline Delén och Josefin 
Davidsson 

CIP 

2018-03-
26 

Brandman på VSR Caroline Delén och Josefin 
Davidsson 

CIP 

2018-03-
28 

CIP Caroline Delén CIP 

2018-03-
28 

CIP Caroline Delén CIP 

2018-03-
28 

CIP Caroline Delén CIP 

 

3.3.3 Enkätundersökning 
En fördel med enkätundersökning är att det är lätt och går snabbt att få ut till många personer 
och att få svar från många personer. Risken är dock att få en låg svarsfrekvens så att resultaten 
inte speglar verkligheten. Det handlar även här om att det är personliga åsikter som förmedlas 
och att det kan vinklas och inte alltid är objektivt. En del personer kan även underskatta sina 
förmågor och erfarenheter medan en del istället överskattar dem. Det är även svårare att tolka 
detta utifrån en enkät än till exempel en intervju där det går att se hur personen beter sig och 
reagerar. (Ejlertsson, 2014) 
 
En enkät har skickats via mail till brandmännen på VSR. De frågor som ställdes handlade om 
vilka kvalifikationer som kan vara bra att ha vid olika typer av olyckor hos de CIP som kallas 
till olycksplatsen. Enkäten har utformats efter de frågor som användes vid intervjun med 
brandmannen på VSR, och ligger som bilaga 2 i denna rapport. Enkäten skickades till 
ansvarig för CIP-verksamheten som delade ut den till tio brandmän. Fem enkätsvar 
returnerades och efter att ha sammanställt dessa ansågs denna information räcka som underlag 
eftersom de flesta svar om kvalifikationer var relativt lika. Denna data har kompletterat 
insamlad data från intervjuerna. Detta har sedan använts som underlag till vilka 
kvalifikationer som är viktiga vid specifika olyckor. I enkäten användes öppna svarsalternativ 
för att säkerställa att alla de kvalifikationer som brandmännen ansåg viktiga vid olika olyckor 
framkom. 

3.3.4 Insatsrapporter 
Historiska insatsrapporter har granskats för att se om CIP varit inblandade i räddningen och 
hur de i så fall hjälpt till. Insatsrapporter där CIP inte varit inblandade har också granskats för 
att undersöka om det hade varit till hjälp om CIP hade varit på plats före 
blåljusmyndigheterna samt vilka kvalifikationer som i så fall skulle varit av värde vid 
olyckorna. Vid granskningen av 19 insatsrapporter har det studerats om några personskador, 
egendomsskador eller miljöskador förekommit. Det har även studerats om det var några 
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frivilliga på plats och vad de i så fall bidrog med innan räddningstjänsten kom. Även hela 
händelseförloppet och besluten som fattats har studerats för att få en så bra bild av 
insatsarbetet som möjligt. Insatsrapporterna som granskats har erhållits av ansvarig för CIP-
verksamheten i västra Sörmland och har valts ut efter de olyckstyper som är relevanta för 
detta examensarbete.  

3.3.5 Kompletterande frågor via mail 
För att komplettera enkätsvar, intervjufrågor och insatsrapporter samt funderingar som funnits 
under examensarbetet har mailkontakt med ansvarig för CIP-verksamheten funnits under 
arbetes gång.  
 

3.4  Validitet och reliabilitet 
För att ha en hög trovärdighet på ett arbete krävs både hög validitet och hög reliabilitet. 

3.4.1 Validitet 
För att ha en hög validitet krävs att undersökningen som sker mäter det den är avsedd för. Det 
underlättar att tidigt ha frågeställningarna formulerade för att säkerställa att rätt information 
samlas in, samt att den informationen är sann. (Eliasson, 2013) 
 
Vissa hävdar att termen validitet inte går att använda vid kvalitativa studier, men inser att 
någon typ av kvalificerande metod måste finnas med (Golafshani, 2013). I kvalitativa studier 
används inte siffror och mätningar när validiteten avgörs; istället är det de människor som 
utför, läser och granskar studien som avgör validiteten. Även deltagare i studien kan vara med 
att avgöra om studien har hög validitet för att se till så att studien stämmer överens med deras 
verklighet. (Creswell & Miller, 2000) 
 
Olika förhållningssätt finns om hur kvalitativa studier bäst valideras. Antingen kan fasta 
metoder och tillvägagångssätt användas, eller så kan syftet vara att tolka, att använda sig av 
öppna slut och att sätta saker i sitt sammanhang för att svara på om studien är trovärdig, 
pålitlig och om det leder till förbättrad förståelse för andra människor och situationer. Ett 
tredje förhållningssätt är att blottlägga alla antaganden så att läsaren ska kunna bilda sin egen 
uppfattning. (Creswell & Miller, 2000) 
 
Några av de tillvägagångssätt som används vid validering är triangulering, reflexivitet hos 
forskaren, deltagares godkännande, fråga experter samt granska och ifrågasätta. Triangulering 
är ett tillvägagångssätt där forskaren söker efter information i flera olika källor för att bilda 
kategorier eller teman i studien. Många olika informationskällor ska sökas igenom för att hitta 
gemensamma teman och kategorier; allt detta utifrån forskarens synvinkel. Reflexivitet hos 
forskaren går ut på att denne tar i beaktande alla övertygelser, värdering och fördomar 
forskaren har baserat på tidigare erfarenheter och upplevelser. Dessa ska tydligt beskrivas för 
att tydligt påvisa hur antaganden gjort. (Creswell & Miller, 2000) Det är beskrivet, av Lincoln 
och Guba (1994), som den allra viktigaste tekniken att använda sig av för att skapa 
trovärdighet. Det går ut på att ge data och tolkningar till deltagarna så att de kan konfirmera 
trovärdigheten i studien. Ytterligare en metod är att fråga externa experter på området och få 
dem att granska data, antaganden och resultat. Att ha någon som ifrågasätter och granskar och 
som dessutom är insatt i ämnet är en annan metod för validering. (Creswell & Miller, 2000) 
Detta ska vara en person som granskar, ifrågasätter, och ställer svåra frågor om såväl metoder 
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som tolkningar och uppfattningar samt driver på forskarna till nästa metodiska steg (Guba & 
Lincoln, 1994). Här adderas trovärdighet genom att en extern person är med genom hela 
studien (Creswell & Miller, 2000). 
 
I denna studie har triangulering ingått då fakta sökts från olika källor för att skapa kategorier i 
hur olika typer av olyckor har kategoriserats. Data har här hämtats från intervjuer och från 
litteratursökning för att få reda på hur olika typer av olyckor tidigare har kategoriserats. Även 
deltagares godkännande har hämtats från modellen i form av att modellen skickats till 
ansvarig för CIP, som granskat modellen. Experter på området har tillfrågats gällande 
validitet och trovärdighet för såväl arbetet som modellen, samt modellens resultat. Under hela 
arbetets gång har personer som är insatta i ämnet granskat, ifrågasatt och ställt svåra frågor 
om arbetet. En nära kontakt med ansvarig för CIP i Katrineholm har även funnits under 
projektets gång. 

3.4.2 Reliabilitet 
Trots att reliabilitet är en term som används för att testa eller utvärdera kvantitativ forskning 
används själva idén bakom reliabilitet i all typ av forskning (Golafshani, 2013). Alla som 
studerar kvalitativa metoder/forskning bör ha validiteten och reliabiliteten i åtanke när studien 
designas, resultat analyseras och kvaliteten bedöms (Patton, 2002). Guba och Lincoln (1994) 
använder istället termen ”dependability”, vilket kan översättas till pålitlighet som 
motsvarighet till termen reliabilitet som används i kvantitativ forskning. Reliabilitet avser hur 
väl det går att lita på resultaten (Eliasson, 2013; Guba & Lincoln, 1994; LeCompte & Preissle 
Goetz, 1982; Gronlund, 1965). Reliabilitet behövs för att studien ska kunna valideras (Guba 
& Lincoln, 1994; Gronlund, 1965). För en hög reliabilitet ska undersökningen kunna göras 
om och då ge samma resultat. Den data som anges ska alltså vara pålitlig. Detta är viktigt för 
att andra ska kunna kontrollera dessa data och därmed säkerställa en hög vetenskaplig 
trovärdighet. Trovärdigheten kan ifrågasättas om data inte går att kontrollera. För att 
säkerställa reliabiliteten kan mätningar ske på olika sätt, för att säkerställa att samma svar 
erhålls. Det är även viktigt att förbereda väl och utforma tydliga instruktioner vid en 
undersökning. (Eliasson, 2013)  
 
För att säkerställa en hög reliabilitet i detta arbete har flera CIP och brandmän tillfrågats. 
Svarsfrekvensen på de enkäter som skickats ut var 50 procent, vilket kan anses lågt men då de 
flesta enkäter gav liknande svar anses inte att en högre svarsfrekvens skulle gett ett 
annorlunda svar. Anledningen till att en svarsfrekvens på 50 procent i det här fallet kan anses 
tillräckligt är att en del kvalifikationer kan anses uppenbara att använda vid en viss typ av 
olycka, exempelvis defibrillator vid hjärtstopp eller pulversläckare vid brand. Utöver de 
kvalifikationer som anses uppenbara av författarna, anses brandmän ha god kunskap om vilka 
ytterligare kvalifikationer som är mest lämpliga vid de olyckor som är relevanta i detta 
examensarbete, eftersom de har erfarenhet av detta. De flesta brandmän har en gemensam, 
tydlig bild över vilka kvalifikationer som är värdefulla.  
 
Den data som inhämtats under arbetets gång går att kontrollera då all data finns sparad. 
Sakkunniga på området har granskat och utvärderat modellen, vilket har gjorts regelbundet 
för att upptäcka fel och åtgärda dessa, för att modellen ska inneha en hög kvalitet.  
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4 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel förklaras nuläget för blåljusmyndigheter och SOS Alarm samt olika projekt 
som startats med frivilliga aktörer. Ett exempel på detta är CIP som detta examensarbete 
handlar om.  
 
När en olycka skett och ett larm inkommer till SOS Alarm är det ofta början till ett 
räddningsarbete där en eller flera resurser behöver rycka ut. Detta är början på 
räddningsarbetet som kan delas upp i fyra faser som visas i figur 4. 
(Alarmeringstjänstutredningen, 2013) 
 

 
Figur 4 – Larmfaser 

Larmfasen börjar när en olycka skett och ett larm kommer in till SOS Alarm. En larmoperatör 
ställer frågor till inringaren för att ta reda på vad som hänt, var olyckan skett, hur många som 
är drabbade och de efterfrågar även om de kan bidra med någon mer väsentlig information. 
Här sker en första bedömning av olyckans omfattning, vilka resurser som ska larmas och 
vilken prioritet olyckan ska få. (Alarmeringstjänstutredningen, 2013) 
 
I den inledande fasen larmas de resurser som ska skickas på larmet  
(Alarmeringstjänstutredningen, 2013). Beroende på olycka larmas de enheter som anses 
behövas. Några av de resurser som kan larmas är polis, räddningstjänst, ambulans, flyg-, sjö-, 
eller fjällräddning (SOS Alarm c, u. d. ). Här kan ytterligare information behöva inhämtas för 
att säkerställa att rätt resurser larmas (Alarmeringstjänstutredningen, 2013). 
 
I den operativa fasen sker räddningsinsatsen som ofta leds av en räddningsledare. Den som 
ansvarar för räddningsarbetet fördelar arbetsuppgifter, bedömer om fler resurser behöver 
larmas och sköter kommunikationen. Kommunikation och information sker mellan de 
resurser som är på plats och deras egen ledningscentral. (Alarmeringstjänstutredningen, 2013) 
Om flera olika blåljusmyndigheter larmas till olycksplatsen arbetar de parallellt i förhållande 
till varandra och verkar under sina egna överordnade. Samverkan sker dock mellan 
blåljusmyndigheterna; den myndighet som har störst kunskap inom olycksområdet får oftast 
det övergripande ansvaret. (Danielsson, Johansson, & Eliasson, 2011) 
 
I den avslutande fasen avslutas räddningsinsatsen genom att rapportera om räddningsinsatsen. 
Här tas det upp hur räddningsarbetet genomförts samt om någonting i räddningsinsatsen hade 
kunnat göras annorlunda för att nå ett bättre utfall. (Alarmeringstjänstutredningen, 2013) 
 

4.1  Krisberedskap 
I Sverige är krisberedskapen uppdelad i tre nivåer, vilka är nationell, regional och lokal nivå 
(MSB c, 2016). Det finns ingen gemensam organisation som ansvarar för alla kriser i landet 
utan varje kommun har ett eget ansvar att hantera lokala kriser. Om fler kommuner drabbas av 



 

22 
 

samma kris ökar behovet av stöd från länsstyrelsen och om krisen förvärras ytterligare kan 
hjälp från myndigheter på nationell nivå behövas. (Krisinformation.se b, 2017) 
Det kommunikationssystem som används för kommunikation mellan blåljusmyndigheter och 
andra viktiga verksamheter för samhället kallas Rakel. Det är cirka 550 organisationer som 
använder sig av systemet som har täckning över hela Sverige. (MSB d, u. d. ) 
 
Om en samhällsstörning inträffar eller befaras inträffa ska de myndigheter som ansvarar för 
krisberedskap slå larm. För att kunna inhämta och dela informationen på ett effektivt sätt kan 
de använda sig av Rakel. Genom att använda sig av Rakel får de tillgång till experter och 
möjlighet till att fördela resurser till rätt plats. (MSB c, 2016) 
 
När en kris eller olycka inträffar och personal inom till exempel blåljusmyndigheterna inte 
räcker till kan frivilliga vara en viktig resurs. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) hjälper till med att utveckla frivilliga verksamheter som kan vara behjälpliga. (MSB e, 
u. d.)  
 

4.2  Blåljusmyndigheter 
De olika myndigheterna räddningstjänst, ambulanssjukvård och polis kommer att beskrivas i 
detta kapitel. 
 
Inom blåljusmyndigheter används ofta olika benämningar för tider för att mäta hur lång tid en 
specifik del av kedjan tar. Det är tider som anspänningstid, körtid, angreppstid, insatstid och 
responstid. Anspänningstid är tiden det tar från att ett larm inkommer till SOS Alarm, som 
ansvarar för utlarmningen, till att det första fordonet utgår. Körtiden är tiden det tar från att 
det första fordonet utgått till det att det ankommer till olycksplatsen. Tiden det tar från att 
första fordonet ankommit till olycksplatsen till det att det börjar en första insats kallas för 
angreppstid. Insatstiden är alla dessa tider sammanlagt, alltså från att larm inkommer till det 
att en första insats påbörjas. Slutligen är responstid tiden mellan att larm inkommer och att 
första fordon ankommit till olyckplatsen, se figur 5 för en tydligare överblick av tiderna. 
(Lahti, 2016) 
 

 
Figur 5 - Förklaring av benämningar på olika tider inom räddningsarbete, baserad på bild från Lathi (2016)   

4.2.1 Ambulanssjukvård 
Ambulansen arbetar för att rädda liv och hjälpa till vid olyckor och sjukdomar och samarbetar 
bland annat med räddningstjänst och polis. Vid ett olycksfall där ambulans tillkallas är det de 
som sköter sjukvårdsarbetet och håller kontakt med SOS Alarm och andra myndigheter 
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inblandade i olyckan. En första bedömning av patientens tillstånd görs och behandling kan 
påbörjas innan och under ambulanstransporten till sjukhus. (SOSFS 2009:10)  

 
Enligt Socialstyrelsen är en ambulans ett ”transportmedel avsett och utrustat för 
ambulanssjukvård och transport av sjuka och skadade” (SOSFS 2009:10) där 
ambulanssjukvårdare, de som utför hälso- och sjukvården i eller i anslutning till 
ambulanserna, arbetar. Varje landsting ska även ha en plan för sitt landsting där det är 
definierat vilka mål som fastställts, vilka resurser som ska finnas samt hur 
ambulanssjukvården ska vara organiserad. (SOSFS 2009:10) När SOS Alarm får in ett larm 
ber de personen som ringer att beskriva vad som hänt. När det står klart att en ambulans 
behövs bedöms vilken prioritet larmet har. Prioriteringsgraderna går från prio 1 till prio 4 där 
prio 1 är akut livshotande symptom eller dödsfall, prio 2 gäller akut men ej livshotande 
symtom, prio 3 är övriga ambulansuppdrag där rimlig väntetid inte bedöms påverka 
patientens tillstånd och prio 4 är sjuktransporter och sjukresor. (SOS Alarm a, u. d.) 
 
På glesbygden kan det vara svårt att nå de mål som finns om att vid olycka få hjälp inom 
rimlig tid. Därför har det på flera håll startats upp en samverkan med I Väntan På Ambulans 
(IVPA). IVPA innebär att i en del orter i länet där brandstation finns, men ingen ambulans, 
kallas räddningstjänsten på vissa sjukvårdslarm vid allvarliga sjukdoms- och olycksfall.  
(Akademiska sjukhuset, 2017) Vid dessa larm larmas räddningstjänst och ambulans parallellt 
för att så fort som möjligt nå den drabbade. Ju tidigare defibrillering startas desto mer ökar 
chansen för överlevnad efter hjärtstopp; en minut kan i dessa fall innebära skillnad på liv och 
död. (Region Östergötland, 2018) 

4.2.2 Räddningstjänst 
Räddningstjänsten har som uppgift att förebygga olyckor och att begränsa skadorna när 
olyckor inträffar (Krisinformation.se a, 2017). Detta gör de bland annat genom att informera 
samhällsmedborgarna om vad det finns för risker och hur det går att förebygga att olyckor 
uppstår (Bohus räddningstjänstförbund, u. d.). Räddningstjänsten är antingen kommunal eller 
statlig. Det är den kommunala räddningstjänsten som rycker ut vid till exempel brand, trafik- 
och dykolyckor. De har även ett ansvar till sjöss vad gäller hamnar, kanaler och strandlinjer. 
Det är MSB som är tillsynsmyndighet för den kommunala räddningstjänsten. Den statliga 
räddningstjänsten ansvarar för fjällräddning, flyg- och sjöräddning, miljöräddningstjänst till 
sjöss, räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen samt efterforskning av personer som 
försvunnit på annan plats än vad som omfattas av fjäll, flyg eller sjöräddningen. 
(Krisinformation.se a, 2017)  
 
Vid en olycka är det viktigaste att en första insats påbörjas snabbt och därför samarbetar 
räddningstjänsten med olika aktörer. En typ av larm är IVP-larm (i väntan på) vilket innebär 
att resurser som kan var på plats före ordinarie räddningsstyrka larmas. Detta innebär att 
räddningstjänst, polis eller ambulans kallas på larm som de inte vanligtvis skulle kallats på. 
Detta blir allt vanligare i Sverige för att kunna uppnå en högre service till en lägre kostnad. 
(Stenberg, 2018) Efter hand har även tjänsten utvecklats då semiprofessionella, det vill säga 
andra yrkesgrupper än blåljusmyndigheter som är behjälpliga genom att göra en första insats 
innan blåljusmyndigheter kommer till olyckan, kallas på vissa av blåljusmyndigheternas larm. 
(Andersson Granberg et al., 2010) För att ytterligare stärka räddningsinsatserna har CIP-
verksamheten utvecklats då privatpersoner ställer upp för att bidra till en snabbare insats 
(Stenberg, 2018). 
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En typ av IVP-larm som räddningstjänsten jobbar med är IVPA (Stenberg, 2018). I de 
områden där räddningstjänsten ingår i IVPA får brandmännen en utbildning inom 
ambulanssjukvård och även viss utrustning. För att upprätthålla en hög kompetens genomgås 
årliga repetitionsutbildningar. (Akademiska sjukhuset, 2017) Genom att även larma 
räddningstjänst på vissa sjukvårdslarm kan exempelvis tiden till att defibrillering startas 
minska (Region Östergötland, 2018).  

4.2.3 Polis  
Polisens uppdrag är att genom samverkan med andra myndigheter minska brottsligheten och 
öka människors trygghet (Polisen a). De uppgifter polisen har är främst att ”förebygga och 
förhindra brott och att upprätthålla allmän ordning och säkerhet” (Norée, 2008, s. 14). 
Polisens värdegrund är att de ska vara engagerade, effektiva och tillgängliga. Att de ska vara 
engagerade innebär att de ska ta ansvar för deras uppgift och värna om allas lika värde. De 
ska vara effektiva, fokusera på resultat och samarbete samt att ständigt utvecklas. De ska även 
vara tillgängliga för allmänheten och för varandra och vara stödjande, hjälpande och flexibla. 
(Polisen e, u. d. )  
 
Polisen förhåller sig till nationella lagar, men även internationella rättsinstrument. Dessa lagar 
finns för att polisens arbete ska ske i enlighet med grundläggande lagar, friheter och 
rättigheter. Förenta nationernas deklaration om mänskliga rättigheter, där det står att alla 
människor är födda fria och att alla är lika mycket värda och har samma rättigheter, är den 
mest grundläggande deklarationen. Även i Europakonventionen går det att läsa om skydd för 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. (Christianson & Granhag, 2004) Andra 
lagar och förordningar som styr polisens arbete är: polislagen som berör polisens uppgifter, 
“hur samverkan med andra myndigheter ska ske och vilka befogenheter polisen har”, 
polisförordningen som “innehåller regler runt behörighet, delegering och 
anställningsförhållanden med mera”, instruktion för polismyndigheten som “innehåller 
instruktioner runt information till regeringen, samverkan med andra myndigheter, forensisk 
verksamhet och internationellt samarbete”. En annan lag är förvaltningslagen som 
“innehåller uppgifter om serviceskyldighet, hur en myndighet ska handlägga ärenden, 
samarbete mellan myndigheter och vad som räknas som allmänna handlingar med mera”. I 
myndighetsförordningen finns “grundläggande föreskrifter för förvaltningsmyndigheter under 
regeringen”. Förordning om intern styrning och kontroll “innehåller de moment som ska 
ingå i processen för intern styrning och kontroll” och polisutbildningsförordning där 
“grundläggande bestämmelser för den utbildning som polisen ska ansvara för” framgår. 
(Polisen b). Polisen har maktbefogenheter som innebär att de får ingripa mot enskilda 
individer. Dessa befogenheter är bland annat att de har rätt att gripa, omhänderta och att 
använda våld i vissa situationer. Rätten att använda våld kallas laga befogenhet. (Norée, 2008) 
 
Polisens utlarmning sker från regionledningscentralen, där insatserna samordnas av 
operatörerna och de beslutar vilka ärenden polisen ska åka på och skickar rätt antal patruller 
till rätt områden (Rogsten, 2017). När det inkommer ett larm om brand skickas 
räddningstjänst, polis och eventuellt ambulans till olycksplatsen. Släckningsarbetet leds och 
sköts av räddningstjänsten medan polisens arbete, utöver att rädda liv och begränsa skador, är 
att utreda om det föreligger något brott. (Polisen c, u. d.) Även vid trafikolycka larmas 
räddningstjänst, polis och eventuellt ambulans till platsen. Polisen bistår räddningstjänsten för 
att minimera skador och utreder om det föreligger något brott. Vid dödsfall är det polisens 
uppgift att identifiera kroppen samt informera anhöriga. (Polisen d, u. d.)  
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Polisen åker på fler och fler hjärtstopp och ett av projekten är Saving Lifes in the Stockholm 
Area (Salsa) (Sörli Törnqvist, 2017) som beskrivs i kapitel 4.3. 
 

4.3  SOS Alarm 
SOS Alarm:s huvudsakliga uppgift är att ansvara för nödnumret 112 genom att ta emot och 
förmedla larm, vilket görs på uppdrag av staten. De ska även erbjuda kommuner och landsting 
sina tjänster vid dirigering och prioritering av brandkår och ambulanser. (Regeringskansliet) 
Om ett alarmeringsavtal upprättats med SOS Alarm genomför SOS Alarm full 
larmbehandling. Detta innebär att när SOS Alarm:s operatörer mottar ett larm ansvarar de för 
en första intervju och bedömer prioritering för larmet innan de larmar ut räddningsresurser 
och dirigerar dem. (Alarmeringstjänstutredningen, 2013) I SOS Alarm:s samarbete med 
räddningstjänsten ska de agera samordnare mellan räddningstjänsten och andra hjälpinstanser 
som till exempel polis, ambulans, fjäll- och sjöräddning. Detta för att öka effektiviteten vid 
större olyckor då flera enheter behöver samarbeta. (SOS Alarm b, u. d.) De larmar även ut 
CIP genom SMS vid relevanta olyckor i CIP-områden (Gustafsson, 2018). 

4.3.1 Dynamisk resurshantering 
Vad gäller larm till räddningstjänst finns det larmplaner för att veta vilka patruller som ska 
larmas till olyckor, beroende på typ av larm och platsen för larmet (Ramsell, Pilemalm, & 
Andersson Granberg, 2016). För att kunna hantera komplexiteten som uppstår i larmkedjan 
när det blir fler aktörer som kan larmas till en olycka behöver systemet utvecklas (Stenberg, 
Alarmering, larm och larmkedjor, 2016). SOS Alarm har utvecklat tjänsten Dynamisk 
resurshantering där systemet istället hittar de som är bäst lämpade att bli kallade, med hänsyn 
till utrustning och tid att ta sig till olyckan (Lövgren, 2015). Med hjälp av dynamisk 
resurshantering kan larm skickas direkt och kan hitta de resurser med kortast insatstid till 
olyckan. Varje resurs kan i systemet ha olika kvalifikationer och vid de olyckor som sker 
definieras vilka kvalifikationer som behövs, för att kunna larma de mest lämpade resurserna. 
När frivilliga aktörer inkluderas i larmkedjorna ökar behovet av system som kan hantera dessa 
utlarmningar. (Ramsell, Pilemalm, & Andersson Granberg, 2016) Dynamisk resurshantering 
kan användas för utlarmningen av frivilliga aktörer, exempelvis CIP.   
 

4.4  Salsa-projektet 
En samverkan mellan polis, räddningstjänst och ambulans är Salsa-projektet. I 
Stockholmsområdet larmas ambulans men även polis och räddningstjänst vid ett hjärtstopp 
för att så fort som möjligt få någon till platsen då tiden är av yttersta vikt. (Åsheden, 2016) 
Detta är ett resultat av Salsa-projektet som startade år 2004 (Hjärt-Lungfonden, u. d.). Målet 
med Salsa-projektet är att kunna rädda så många liv som möjligt vid plötsliga hjärtstopp 
utanför sjukhus (Centrum för hjärtstoppsforskning, 2017).  
 
Sedan 2012 är hela polismyndigheten i Stockholms län med i projektet tillsammans med 
ambulans och räddningstjänst. Polisen var under 2017 utrustade med cirka 170 hjärtstartare 
som var utplacerade i radiobilar, båtar och helikoptrar. (Centrum för hjärtstoppsforskning, 
2017) 
 
Salsa-projektet har gett ett gott resultat; polisen åker på 1 100 till 1 200 Salsa-larm per år och 
överlevnaden vid hjärtstopp har ökat från cirka fyra procent till 17 procent sedan starten för 



 

26 
 

Salsa-projektet. Detta innebär att det i snitt räddas 120 till 135 liv per år vid plötsligt 
hjärtstopp. (Sörli Törnqvist, 2017)  
 
Många taxibilar har även utrustats med defibrillatorer och taxichaufförer har utbildats i HLR 
och defibrillator-HLR (D-HLR), för att öka chanserna för överlevnad (Harvedahl, 2009). 
Detta påvisar vikten av att sprida ut kunskapen om hur hjärtstopp hanteras för bästa chans till 
överlevnad. 
 
Utifrån Salsa-projektet kan ses att det arbetas med att utveckla snabba räddningsinsatser vid 
vissa typer av olyckor. Att ta hjälp av andra yrkesgrupper som taxichaufförer är ett led i att 
utveckla snabba räddningsinsatser som utvecklats till att även integrera frivilliga.  
 

4.5  Verksamheter med frivilliga aktörer 
Enligt Jaldell (2004) skulle en insats som inleds fem minuter tidigare kunna spara mycket 
pengar. För brand i bostad skulle exempelvis 137 800 kronor kunna sparas, för brand som inte 
är i bostad skulle 5 000 kronor kunna sparas, för trafikolycka är siffran 86 200 kronor, för 
drunkning 267 900 kronor och slutligen är siffran för djurräddning 800 kronor (Jaldell, 2004). 
Detta visar att det är av stort värde att insatstiderna är så korta som möjligt.  
 
För att minska insatstiderna och därmed ge ett gott skydd till befolkningen är det frivilliga 
engagemanget viktigt. Tidigare erfarenheter av frivilliga har visat på ett bra resultat och 
Sveriges regering har vidtagit åtgärder för att satsa mer på frivilliga resurser vid olika typer av 
kriser i samhället. (Justitiedepartementet, 2007) Enligt Andersson Granberg et al. ( 2010) vill 
många av de som bor på glesbygden kunna hjälpa sin granne vid olycksfall och många känner 
att de vill ha den hjälpen om de själva skulle råka ut för något. I vissa glesbebyggda områden 
med långa insatstider från blåljusmyndigheter har det tagits initiativ att i dessa områden ta 
hjälp av frivilliga aktörer för att förkorta insatstiderna till första insats (Andersson Granberg et 
al., 2010). Det finns flera exempel på detta och efter att ha läst om dem har två projekt med 
frivilliga aktörer valts att beskrivas, eftersom de har mest förankring i detta arbete.  
 
Västra Sörmlands län och Medelpad är två glesbebyggda områden där initiativ med frivilliga 
har startats. Även i Stockholm och Västra Götaland har initiativ med SMS-livräddare startats 
för att frivilliga ska kunna hjälpa till vid hjärtstopp. I kapitel 4.5.1 beskrivs SMS-livräddare 
och i kapitel 4.5.2 beskrivs projektet Förstärkt medmänniska.  

4.5.1  SMS-livräddare 
I Sverige är det fler än 2 miljoner personer som är utbildade i HLR, men trots detta är det få 
personer som hjälper till vid ett hjärtstopp. När ett hjärtstopp sker i Stockholm är det bara i 50 
procent av fallen som någon privatperson påbörjat HLR innan ambulans kommer till platsen. 
För att öka insatser vid hjärtstopp av privatpersoner startades projektet SMS-livräddarna. 
(HLR-konsulten, 2018) Forskningsprojektet SMS-livräddare i Stockholm initierades 2010 och 
sedan år 2016 finns det även i Västra Götaland. De som vill bli SMS-livräddare laddar ner en 
applikation och anmäler sig som frivillig. Utbildning i HLR samt D-HLR är dock ett krav och 
detta får de som vill bli SMS-livräddare själva stå för. (Hallström, Ramsell, & Yousefi Mojir, 
2016) Applikationen innehåller GPS-positionering och om ett misstänkt hjärtstopp sker i en 
SMS-livräddare:s närhet (inom 500 meter) larmas den till platsen, vilket sker samtidigt som 
ambulans och räddningstjänst larmas till hjärtstoppet (HLR-konsulten, 2018). I applikationen 
finns karta och vägbeskrivning till platsen och om det finns flera SMS-livräddare i närheten 
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kan någon bli uppmanad att ta med närmaste defibrillator. Defibrillatorns placering visas 
också på en karta i applikationen. (Hallström, Ramsell, & Yousefi Mojir, 2016) När SMS-
livräddare anländer till ett hjärtstopp före ambulans eller räddningstjänst påbörjar de HLR. 
När ambulans eller räddningstjänst kommer till olycksplatsen övertar de sedan arbetet. Om 
ambulans eller räddningstjänst kommer till platsen före SMS-livräddare ingriper inte SMS-
livräddarna utan låter ordinarie personal arbeta. (HLR-konsulten, 2018) Efter 
räddningsinsatsen ställs några uppföljande frågor via applikationen (Hallström, Ramsell, & 
Yousefi Mojir, 2016). 
 
Även i Storbritannien finns denna tjänst och det blir allt vanligare i fler länder att ta hjälp av 
medborgare för att hjälpa till vid olyckor (Linnell, 2014). 

4.5.2  Förstärkt medmänniska 
År 2013 startades projektet Förstärkt medmänniska i Medelpad (Hallström, Ramsell, & 
Yousefi Mojir, 2016). Där ingår frivilliga boende på Medelpads landsbygd, som kan vara 
behjälpliga när en olycka sker i deras närhet. Anledningen till att projektet startades är att 
insatstiderna för blåljusmyndigheter ofta är långa på landsbygden. Projektet går ut på att SOS 
Alarm ska kunna skicka ett SMS till de frivilliga som ingår i projektet, när en olycka sker i 
deras område. Det är då helt frivilligt för de som får SMS om de vill åka på larmet eller inte. 
De som är med i projektet agerar som privatpersoner och har därmed inga särskilda rättigheter 
eller skyldigheter vid en insats. (Stenberg, Pilemalm, & Mojir, 2014) 
 
Tanken med projektet är att de ska kunna påbörja en första insats innan blåljusmyndigheterna 
kommer till olycksplatsen. De personer som ingår i projektet får en utbildning, av 
Räddningstjänsten i Medelpad, i HLR, första hjälpen samt släckning av mindre bränder 
för  att kunna effektivisera sin hjälpinsats. De får ingen utrustning i projektet; det får de 
frivilliga i så fall själva stå för. De olyckor de kan larmas på är trafikolyckor, drunkning, 
hjärtstopp och vissa bränder. I Medelpad är de frivilliga inte försäkrade. (Hallström, Ramsell, 
& Yousefi Mojir, 2016) De frivilliga larmas via en SMS-lista och idag omfattas 10 orter av 
projektet (Räddningstjänsten Medelpad, 2017). Alla som finns på listan i det specifika 
området larmas idag, men förhoppningen är att de frivilliga ska kunna ha GPS-positionering 
och att utlarmningsprocessen och IT-stödet ska utvecklas (Ramsell, Pilemalm, & Andersson 
Granberg, 2016). 
 

4.6  Västra Sörmland Räddningstjänst 
Ett annat exempel på verksamhet med frivilliga aktörer är CIP i västra Sörmland, under 
ledning av VSR, och det är också den verksamhet som studeras i det här examensarbetet. 
VSR har fem brandstationer: Katrineholm, Julita, Björkvik, Vingåker och Högsjö (Västra 
Sörmlands Räddningstjänst a, u.d.). Deras huvuduppgift är att “arbeta förebyggande och 
stödja den enskilde så att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa 
olyckor” och utöver det ska de även, genom åtgärder för att minimera skada, hantera akuta 
händelser (Västra Sörmlands Räddningstjänst b, u.d.). 
 
Under 2015 hade Västra Sörmlands Räddningstjänst 493 insatser, vilket ger 1,74 insatser per 
1000 invånare (MSB a, u.d.). I figur 6 visas hur lång insatstid, i minuter, VSR hade och hur 
stor andel av insatserna som nåddes inom ett visst antal minuter under 2015. I figuren kan det 
utläsas att ungefär 80 % av insatserna har en insatstid under 15 minuter.  
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Figur 6 - Insatstider i minuter för Västra Sörmlands Räddningstjänst 2015, data hämtad från MSB (MSB b, u.d.) 

4.6.1 Civila insatspersoner  
I västra Sörmland finns områden där blåljusmyndigheter har en lång framkörningstid på 25-30 
minuter (Gustafsson, 2018). Det gäller främst ytterområdena i Vingåkers och Katrineholms 
kommuner (Västra Sörmlands Räddningstjänst c, u.d.). Katrineholms kommun har en areal på 
1 025 kvadratkilometer och drygt 34 000 invånare (Katrineholms kommun a, u.d.) och av 
dessa bor cirka 23 000 i Katrineholm stad (Katrineholms kommun b, 2016). Vingåkers 
kommun har en areal på 370 kvadratkilometer och cirka 9 100 invånare (Vingåkers kommun, 
u.d.) och av dessa bor cirka 4 700 i Vingåkers tätort (SCB, u.d.). De mer glesbebyggda 
områdena i dessa kommuner har långa insatstider (Brandskyddsföreningen, u. d.) eftersom 
samhällets ekonomi inte tillåter räddningstjänst i alla småorter i landet (Kinnander, 2016). 
Därför startade år 2015 ett projekt med CIP (Hallström, Ramsell, & Yousefi Mojir, 2016) i 
västra Sörmland (Västra Sörmlands Räddningstjänst c, u.d.). Syftet med CIP är att de kan vara 
på plats vid en olycka och påbörja en första insats så fort som möjligt i väntan på att 
blåljusmyndigheter anländer till platsen. CIP är personer som bor i de mer glesbefolkade 
områdena i Vingåker och Katrineholm, vilket leder till att de har nära om det skulle hända en 
olycka i deras område. Därmed kan de anlända till olyckan snabbare än blåljusmyndigheter. 
(Västra Sörmlands Räddningstjänst c, u.d.) En CIP ersätter dock inte blåljusmyndigheter, utan 
är endast ett komplement till dem (Kinnander, 2016). Det är helt frivilligt att vara CIP och de 
som vill vara CIP och bor eller vistas i de aktuella områdena anmäler sitt intresse (Västra 
Sörmlands Räddningstjänst d, u. d.). De civila insatspersonerna blir kallade till olyckor i 
kategorierna brand, trafikolycka, drunkning, hjärtstopp (Västra Sörmlands Räddningstjänst c, 
u.d.) och djurräddning. Vem som helst får bli en CIP och det innebär inga krav utöver att du 
går utbildningen som ges (Gustafsson, 2018). Utbildningen är på åtta timmar där de får lära 
sig grundläggande teoretiska kunskaper om HLR och D-HLR där övningen skett på speciella 
dockor. CIP har då fått öva på bröstkompressioner och inblåsningar på dockan och även hur 
en defibrillator används. I utbildningen ingår även första hjälpen där de bland annat lärt sig 
hur blödningar stoppas. (Svensson, 2017) De får även utbildning i agerande vid brand, 
trafikolycka och drunkning, (Västra Sörmlands Räddningstjänst c, u.d.) vilket de får testa 
praktiskt på VSR:s övningsfält (Gustafsson, 2018). Grundläggande brandteori ingår också i 
utbildningen, vilket innefattar både brandsäkerhet i det egna hemmet, men också hur en brand 
beter sig när den startar och hur den utvecklar sig. Även agerande vid brand i bostäder, där 
djurhållning bedrivs och brand i fordon. Gällande trafikolyckor har de utbildats i vikten av att 
varna andra trafikanter så att inte ytterligare olyckor sker, att inte parkera olämpligt om de 
själva kommer först till platsen, samt att alltid ha sin egen säkerhet i åtanke. Utbildningen 
angående drunkning består av hur någon bäst räddas, både från land och från vattnet, samt hur 
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livboj eller båt kan vara till hjälp. Att tänka på deras egen säkerhet har också belysts under 
utbildningen. (Svensson, 2017) De får också information om hur traumatiska händelser ska 
hanteras. Kontinuitet i utbildningen är viktigt och VSR ser till att följa upp utbildning så gott 
de kan. De får utrustning i form av en pulver-handbrandsläckare på sex kilogram, reflexväst, 
sjukvårdsväska samt en magnetisk puck som lyser, för att synas. (Gustafsson, 2018) Utöver 
det får de civila insatspersonerna en olycksfallsförsäkring. (Västra Sörmlands Räddningstjänst 
c, u.d.)  
 
Om en olycka inträffar och rapporteras in till SOS Alarm i något av de områden som ingår i 
CIP-verksamheten skickar SOS Alarm ut sms till sms-gruppen för det område där olyckan 
inträffat. Det är då helt frivilligt för CIP om de väljer att åka på larmet. I dagsläget går det 
som CIP inte att meddela SOS Alarm om de åker på larmet eller inte. SOS Alarm utvecklar 
idag en applikation som bland annat ska ta hänsyn till var de civila insatspersonerna befinner 
sig med hjälp av GPS-koordinater, och det ska även gå att meddela via applikationen om de 
åker på larmet eller inte. (Gustafsson, 2018) 
  
CIP-verksamheten finns i åtta områden i dessa kommuner och de är: Flodafors, Granhed 
Strångsjö, Tisnarebaden, Österåker, Läppe, Sköldinge och Valdemarsö, se figur 7. För att en 
CIP ska bli kallad till en olycka bör inte distansen vara längre än att den närmsta CIP är på 
plats inom 5–10 minuter. (Brandskyddsföreningen, u. d.) I dagsläget är det ungefär 120 
stycken civila insatspersoner utspridda i västra Sörmland. Sedan starten har CIP i västra 
Sörmland varit delaktiga i ungefär 25 utryckningar (Gustafsson, 2018). 
 
I detta examensarbete utvecklas en beslutsmodell för att underlätta utlarmningen av CIP. 
Beslutsmodellen tar hänsyn till avståndet mellan CIP och platsen och larmar då endast de CIP 
som är inom ett visst avstånd till platsen. Detta för att CIP som inte är i närheten inte ska 
larmas om de ändå inte kan hjälpa till med en första insats. Beslutsmodellen ska också föreslå 
vilka typer av kvalifikationer, i form av exempelvis utrustning, som är lämplig att ta med vid 
olika  olyckor. Detta för att de mest lämpliga kvalifikationer ska tas med till olyckorna för att 
kunna effektivisera hjälpinsatsen. Beslutsmodellen ska kunna användas som ett underlag om 
CIP-verksamheten skulle sprida sig till andra områden och på så sätt underlätta utvecklingen 
av eventuell start på andra områden. 
 

 
Figur 7 - Karta över CIP-områden, från zeus.slu.se  
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5 Sammanställning av data 
För att ta fram ett förslag på hur utlarmningen av CIP skulle kunna gå till har en 
enkätundersökningen utformats och skickats till 10 brandmän på VSR angående vilka 
kvalifikationer som är mest värdefulla vid olika typer av olyckor. De fem svar som 
returnerades finns sammanställda i detta kapitel. Utöver enkätundersökningen utfördes även 
intervjuer med ansvarig för CIP-verksamheten, en brandman samt tre stycken CIP. Svaren 
från dessa är också sammanställda i detta kapitel. Det mest relevanta från de insatsrapporter 
från räddningsinsatser i västra Sörmland som studerats finns beskrivet i kapitel 5.2.  
 

5.1  Enkät- och intervjusvar från brandmän och CIP 
I de olika delkapitlen redovisas de sammanställda svaren från brandmän och CIP, vid olika 
typer av olyckor. Över lag i enkät- och intervjusvaren framkom att CIP:s utbildning är av stort 
värde, samt att det är viktigt att de tänker på sin egen säkerhet i första hand. Brandmännen 
trycker även på att det är viktigt att CIP lyssnar på blåljusmyndigheter när de kommer till 
platsen så att de inte är i vägen, utan istället kan hjälpa till på bästa sätt. Genom enkäter och 
intervjuer framgår att brandmännen anser att både sjukvårdshandskar och pocketmask, som 
används vid inblåsningar under HLR, borde finnas med i det sjukvårdskitt som alla CIP är 
utrustade med.  
 
Vid intervjuerna av CIP framgår att de gärna hjälper till med så mycket som möjligt om det 
sker en olycka i deras område. Det kom upp förslag på att det skulle finnas till exempel en 
container eller ett förråd där extrautrustning såsom pulversläckare, defibrillator, filtar och 
extra förband skulle finnas. CIP är själva medvetna om att de i första hand ska tänka på sin 
egen säkerhet och utefter det hjälpa till efter bästa förmåga. Då de gärna hjälper till är det 
viktigt att de också respekterar blåljusmyndigheternas behov av hjälp.  

5.1.1 Skogsbrand  
Brandmän ansåg att det vid skogsbrand är värdefullt att CIP tillhandahåller olika typer av 
maskiner för att kunna ta sig runt i området och för att få en överblick över olycksplatsen. Det 
är även viktigt att de har väst på sig så att de syns och att ha telefoner så att de kan hålla 
kontakt med alla inblandade. De anser även att det är av värde att CIP har kunskap om hur en 
brand sprider sig och beter sig, men även att CIP själva är ansvariga för sin egen säkerhet, så 
att de inte utsätter sig för risker. Att ha bra lokalkännedom och kännedom om var vatten finns 
i närheten är av stor vikt vid skogsbrand. Utifrån enkäten kan ses att många brandmän anser 
att det är värdefullt med många CIP vid denna typ av larm, men även att det beror på hur stor 
branden är.  
 
Vid skogsbrand ansåg CIP att vatten var den viktigaste faktorn att ta med sig men även något 
att slå på elden med. Detta skulle kunna vara granris som finns i skogen och det behöver alltså 
inte vara någon utrustning de behöver ha med sig. För att ytterligare underlätta 
räddningstjänstens arbete skulle de kunna ta med sig fyrhjulingar för att kunna komma längre 
in i skogen för att bekämpa branden. När det gäller hur många CIP som ska larmas till platsen 
är alla överens om att ju fler som kommer desto bättre är det. De poängterar dock vikten av att 
lyssna till insatsledaren när räddningstjänsten kommer till olycksplatsen så att CIP inte är i 
vägen.   
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5.1.2 Brand i bostad 
Av enkäten kan utläsas att brandmännen vid brand i bostad anser att det viktigaste är att ha en 
pulversläckare till hands för att kunna göra en första insats. De anser även att det skulle vara 
värdefullt att ha en borr till hands, för att kunna borra ett hål i exempelvis en dörr och kunna 
sticka in brandsläckaren där för att släcka elden. Det är dock inte säkert att CIP har 
befogenhet att borra i någon annans fastighet. Det är viktigt att CIP har en bra 
riskmedvetenhet så att de inte utsätter sig för onödiga risker. Utöver det är kunskap om 
brandförlopp en värdefull kunskap att ha vid denna typ av olycka. På frågan hur många CIP 
som skulle vara värdefulla här varierar svaren mellan en och fyra stycken.  
 
När det kommer till brand i bostad anser CIP att pulversläckare är den viktigaste utrustningen. 
Här ser de ett problem med att de bara har varsin pulversläckare på sex kilogram då det oftast 
behövs fler. Då de bara har varsin pulversläckare anser de att många CIP ska larmas till 
platsen, inte för att personerna behövs utan för att fler pulversläckare behövs. Ett alternativ 
som kom upp var att det skulle kunna finnas ett förråd med bland annat pulversläckare, där 
CIP skulle kunna hämta material vid behov.  

5.1.3 Trafikolycka 
Brandmännen anser att det viktigaste vid trafikolycka är att försöka göra andra bilister 
uppmärksamma på att en olycka skett, till exempel genom att ställa ut varningsskyltar och 
varningstrianglar, för att förhindra att ytterligare olyckor sker. När det är säkert för CIP att ta 
sig fram till olycksplatsen är sjukvård viktigt, som att hålla i nacken, men även att skydda mot 
att det börjar brinna. Det är viktigt att CIP har väst på sig så att de syns tydligt och även att de 
har varningstrianglar och varningspuckar så att de kan göra andra bilister uppmärksamma på 
att en olycka skett. Även sjukvårdskit och brandsläckare är viktigt då det finns risk för att 
brand uppstår vid trafikolyckor. Det antal CIP anses mest värdefullt varierar i svaren mellan 
en till tre stycken. Det är viktigt att inte vara för många eftersom det då riskerar att skapa 
ytterligare oreda på vägen.  
 
Vid trafikolycka ansåg CIP att en viktig egenskap är sjukvårdsutbildning. Viktig utrustning 
ansågs vara en stor varningsskylt för att varna andra trafikanter om olyckan. Här ansåg CIP att 
säkerheten var av stor vikt då de uppmärksammat bristande förståelse från andra trafikanter 
som inte saktar in eller uppmärksammar olyckan. Om fordonet brinner är det viktigt att ha en 
pulversläckare så att branden kan släckas så fort som möjligt. Här ansåg CIP att antalet CIP 
som skulle komma till olyckan var fem stycken eller flera.  

5.1.4 Hjärtstopp 
Vid ett hjärtstopp är det av stor vikt att HLR eller D-HLR startas så fort som möjligt och då är 
det bra att ha en defibrillator. För sin egen säkerhet är även pocketmask och 
sjukvårdshandskar bra att använda sig av, anser brandmännen. Att ha kompetensen att 
använda en defibrillator är viktig liksom att kunna utföra korrekt HLR. Ytterligare egenskaper 
som är av värde är att ha någon form av sjukvårdsutbildning. Här varierar svaren mellan en 
och fyra, på hur många CIP som skulle vara mest värdefullt.  
 
Vid hjärtstopp ansåg CIP att en viktig egenskap är att personen som kommer till olyckan har 
utbildning inom HLR och att den viktigaste utrustningen är en defibrillator. Här anser CIP att 
de borde ha tillgång till fler defibrillatorer på olika platser så att de snabbt kan hämta upp den. 
Här ansågs att minst tre CIP bör komma till olyckan.  
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5.1.5 Drunkning 
Från enkäten framkom att brandmännen, vid en drunkningsolycka, anser att det vid en första 
insats är viktigt att försöka lokalisera var den drabbade befinner sig i vattnet och att ta hjälp 
av en livboj eller något verktyg för att försöka få upp den drabbade ur vattnet, om det är nära 
land. När personen räddats ur vattnet kan det vara nödvändigt att utföra HLR eller D-HLR på 
den drabbade. Om det är för långt bort för att göra en insats är det viktigt att hålla kontakt 
med den drabbade till det att blåljusmyndigheter anländer. Utrustning som är av värde är 
således livboj, defibrillator, filtar, pocketmask, flytväst, men även båt eller liknande för att 
kunna åka ut till den drabbade i vattnet. Det är väldigt viktigt för CIP att vara riskmedveten 
och inte utsätta sig själv för onödiga risker. Det är värdefullt att ha kunskap om behandling av 
nerkylda personer och livräddning i vatten; en bra vattenvana underlättar också. Här varierar 
svaren om hur många CIP som är mest värdefullt vid denna typ av olycka mellan en och fyra 
stycken.  
 
CIP anser att det vid drunkning är viktigt att tänka på sin egen säkerhet och att inte hoppa i 
vattnet. Viktig utrustning är livboj och båt och viktiga egenskaper är utbildning i HLR. 
Antalet CIP som ska komma till olyckan anses vara minst tre stycken. 

5.1.6 Djurräddning 
Vid djurräddning anser brandmännen att det är bra att hålla djuret lugnt när CIP kommer till 
platsen, alltså är en bra djurvana och djurkännedom viktigt här. En traktor eller liknande 
maskin som kan användas till att dra upp djuret kan också vara av värde. Antalet CIP som är 
värdefullt vid denna typ av olycka är en till fyra stycken.  
 
Vid djurräddning anser CIP att traktor och spännband skulle vara värdefull utrustning. Här är 
det även viktigt att lugna djuret och rapportera läget till räddningstjänsten. Två till fem CIP 
anses vara bra här.  
 

5.2  Insatsrapporter 
Vid granskning av insatsrapporter har det kunnat utläsas att räddningstjänsten har haft nytta 
av privatpersoner vid större olyckor. Det har varit privatpersoner som hjälpt till vid till 
exempel bilolyckor där de dels hunnit påbörja arbetet men även assisterat räddningstjänsten 
vid tillfällen då räddningstjänsten hade behövt mer personal på plats. Vid trafikolycka är 
hantering av akut stressreaktion hos de inblandade en vanlig åtgärd. Här skulle CIP kunna 
påbörja arbetet genom att prata med de drabbade personerna och försöka lugna dem innan 
blåljusmyndigheter kommer till platsen. Vid trafikolyckor är det även vanligt att de 
inblandade personerna kan behöva stabilisering av nacke. Detta är något CIP kan hjälpa till 
med innan blåljusmyndigheter kommer till platsen, genom att hålla nacken still hos de 
drabbade. Vid bränder går ofta brandförloppet snabbt och vid brand i byggnad kan det vara 
svårt att släcka branden. I insatsrapporterna framgår att de boende i flera fall försökt släcka 
branden men misslyckats. Här skulle CIP genom sin pulversläckare och kunskap om 
brandförlopp kunna hjälpa till för att försöka släcka eller hålla branden i schack fram till att 
räddningstjänsten ankommer. Vid hjärtstopp är tiden till första insats väldigt viktig och här 
kan CIP vara till stor hjälp om de kan starta HLR eller D-HLR innan blåljusmyndigheter 
kommit till platsen.  
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Att räddningstjänsten får hjälp av privatpersoner framgår av flera insatsrapporter. Vid en 
brand på en ö larmade en privatperson SOS Alarm och denna person åkte även ut med sin båt 
för att undersöka branden och rapportera till räddningstjänsten. Vid ett flertal utomhusbränder 
har privatpersoner hjälpt till och också kunnat släcka bränder innan räddningstjänsten kommit 
till platsen. Information till allmänheten om vad som ska tänkas på vid eldning anses vara av 
stor vikt för att minska dessa typer av bränder. Det kan exempelvis vara information om 
eldningsförbud när det är torrt ute, eller att hela tiden övervaka den eld som tänts.  
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6 Modell 
I detta kapitel kommer de kvalifikationer, det vill säga utrustning och utbildning, som anses 
vara av störst betydelse vid de olika typerna av olyckor att redovisas. Den beslutsmodell som 
utformats och de antaganden som gjorts kommer även att beskrivas nedan.  
 

6.1  Antaganden 
När de kvalifikationer som ansågs viktigast för de olika olyckorna togs fram har vi antagit att 
alla CIP har HLR-utbildning och viss kunskap inom brandförlopp, trafikolyckor och 
drunkningstillbud då detta ingår i deras grundutbildning. Vi har även antagit att de i största 
möjliga mån tar med sig sitt sjukvårdskitt samt varselväst när de åker på olyckor.  
 
För att komma fram till hur många CIP som ska komma till de olika olyckorna har vi vägt 
samman vad brandmännen och CIP anser samt vad som fåtts fram genom att läsa 
insatsrapporter. Vid en skogsbrand antar vi att det är bra med så många CIP som möjligt då vi 
inte definierat hur stor branden är och den snabbt kan sprida sig över stora områden. Vid 
brand i bostad, hjärtstopp, trafikolycka, drunkning och djurräddning antar vi att tre CIP är 
lagom då två kan ta hand om de inblandade i olyckan och en kan dirigera/informera 
blåljusmyndigheterna.  
 

6.2  Kvalifikationer 
Nedan redovisas de viktigaste kvalifikationerna samt antalet CIP som bör komma till olyckan 
vid de olika typerna av olyckor, för att effektivisera räddningsarbetet. Med kvalifikationen 
sjukvårdsutbildning menas utbildad sjukvårdspersonal. 

6.2.1 Kvalifikationer vid skogsbrand 
Vid en skogsbrand anses en större vattentank, fyrhjuling och andra maskiner vara av största 
vikt, se tabell 2. Antalet CIP som bör komma till olycksplatsen är så många som möjligt då 
storleken på branden antas okänd.   
 
Tabell 2 - Kvalifikationer vid skogsbrand 

Skogsbrand Större vattentank 

 Fyrhjuling 

 Maskin 

Antal CIP Så många som möjligt 

 
 
 
 
 



 

35 
 

6.2.2 Kvalifikationer vid brand i bostad 
Vid brand i bostad anses en pulversläckare vara av störst vikt, se tabell 3. Antalet CIP som 
bör komma till olycksplatsen är tre eftersom fler pulversläckare kan behövas.  
  
Tabell 3 - Kvalifikationer vid brand i bostad 

Brand i bostad Pulversläckare 

Antal CIP 3  

 

6.2.3 Kvalifikationer vid trafikolycka 
Vid en trafikolycka anses sjukvårdsutbildning, varningsskylt och pulversläckare vara av störst 
vikt, se tabell 4. Antalet CIP som bör komma till olycksplatsen är tre då det är bra att två 
stycken kan hjälpa de olycksdrabbade och en CIP exempelvis kan möta upp 
blåljusmyndigheter och informera om skadeläget samt varna andra trafikanter.  
 
Tabell 4 - Kvalifikationer vid trafikolycka 

Trafikolycka Sjukvårdsutbildning 

 Varningsskylt 

 Pulversläckare 

Antal CIP 3 

 

6.2.4 Kvalifikationer vid hjärtstopp 
Vid hjärtstopp anses sjukvårdsutbildning och defibrillator vara av största vikt, se tabell 5. 
Antalet CIP som bör komma till olycksplatsen är tre, två som kan utföra HLR eller D-HLR 
och en som kan möta upp blåljusmyndigheter och informera om skadeläget.   
 
Tabell 5 - Kvalifikationer vid hjärtstopp 

Hjärtstopp Sjukvårdsutbildning 

 Defibrillator 

Antal CIP 3 
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6.2.5 Kvalifikationer vid drunkning 
Vid en drunkningsolycka anses sjukvårdsutbildning, båt, livboj, filt och defibrillator vara av 
största vikt, se tabell 6. Antalet CIP som bör komma till olycksplatsen är tre. Detta anses som 
ett bra antal om till exempel räddningen sker med båt då en behöver köra båten och två 
stycken kan utföra HLR eller D-HLR vid behov.  
 
Tabell 6 - Kvalifikationer vid drunkning 

Drunkning Sjukvårdsutbildning 

 Båt 

 Livboj 

 Filt 

 Defibrillator 

Antal CIP 3 

 

6.2.6 Kvalifikationer vid djurräddning 
Vid djurräddning anses traktor och rep vara av störst vikt, se tabell 7. Antalet CIP som bör 
komma till olycksplatsen är tre; två som kan hjälpa djuret och en som exempelvis kör 
traktorn. 
 
Tabell 7 - Kvalifikationer vid djurräddning 

Djurräddning Traktor 

 Rep 

Antal CIP 3 
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6.3  Beslutsmodell 
För att komma fram till vilka CIP som ska bli larmade till olycksplatsen har en enkel 
beslutsmodell med ja- och nej-frågor utformats. Modellen ställer en fråga för att i första hand 
ta reda på om det är lämpligt att CIP över huvud taget blir kallade till olyckan. Är det en 
olycka där det är lämpligt ställer modellen följdfrågor för att få reda på hur nära varje CIP är 
olycksplatsen samt vilken typ av kvalifikation de har tillgång till. Den data som samlats in 
från intervjuer och enkäter från brandmän är grunden till de frågor som ställs i modellen, 
vilket exempelvis handlar om vilka kvalifikationer som är värdefulla vid olika typer av 
olyckor.   
 
Modellen använder sig av satellitnavigationssystem för att koppla var olyckan skett med var 
CIP befinner sig just då. Därför behöver CIP ha mobiltelefoner med satellitnavigationssystem.  
 
I figur 8 kan beslutsmodellen, och de frågor som ställs i den, ses. Förklaring av modellen kan 
läsas under bilden.  
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Figur 8 - Beslutsmodell 
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Modellens startpunkt är Inkommande larm, när ett larm inkommer till SOS Alarm. Då larmas 
de blåljusmyndigheter som ska larmas, genom punkten Larma blåljusmyndigheter samtidigt 
som modellen frågar om det är en sådan typ av olycka att det är lämpligt att larma CIP, vid 
steget CIP lämplig?. De olyckor där det är lämpligt att larma CIP är vid olyckorna brand, 
trafikolycka, hjärtstopp, drunkning och djurräddning. Detta steg är viktigt för att ta reda på 
om det över huvud taget är lämpligt att larma CIP till den olyckan. Modellen används endast 
för de områden med CIP-verksamhet, vilket gör att platsen för olyckan alltid är lämplig. 
 
Är det inte lämpligt att larma CIP till olyckan går modellen vidare till stopp-modulen Larma 
inte, för att CIP inte ska larmas till olämpliga olyckor. Är det istället lämpligt att larma CIP 
går modellen vidare till frågan CIP före blåljusmyndigheter? för att avgöra om det finns 
någon CIP som kan vara på olycksplatsen innan blåljusmyndigheter. Eftersom tanken med 
CIP är att de ska kunna vara snabbare på plats än blåljusmyndigheter behövs den här frågan 
då CIP inte behöver larmas till olyckan om de inte kan vara snabbare på plats. Kan de inte det 
går modellen till stopp-modulen Larma inte. Kan de däremot vara på plats innan 
blåljusmyndigheterna larmas alla CIP som kan vara på plats innan blåljusmyndigheter genom 
Larma de CIP som kan vara före blåljusmyndigheter.  
 
Efter detta går modellen vidare till Till den CIP som är närmast olyckan skickas meddelande 
om att den bör åka direkt för att säkerställa att den CIP som är närmast åker till olyckan 
direkt, om denne CIP ser meddelandet och har för avsikt att åka till olyckan. Detta är för att 
tidsfaktorn är det viktigaste faktorn att ta hänsyn till. I bästa fall tackar CIP ja och åker direkt 
till olyckan.  
 
I frågan Ja-svar från CIP undrar modellen om någon CIP svarat på larmet. Svaret ska erhållas 
från CIP genom att de klickar i ett “ja” i applikationen på deras telefoner när de får larmet. 
Erhålls nej-svar från CIP går modellen till stopp-modulen Inget utfall. Erhålls ett svar från 
CIP att de tänker åka på olyckan får den första CIP som klickar ”ja” ett meddelande att åka 
direkt genom modulen Första CIP meddelas att åka direkt och modellen går direkt vidare. 
Skulle detta vara samma CIP som även är närmast och redan fått meddelandet Till den CIP 
som är närmast olyckan skickas meddelande om att den bör åka direkt är det endast denna 
CIP som meddelas att åka direkt. Är det dock en annan CIP som är den förste att svara ”ja” 
blir därmed två stycken CIP meddelade att åka direkt till olyckan.  
 
Varje CIP som blir larmad till olyckan går igenom dessa steg och modellen går vidare för 
varje CIP som svarat ”ja” och för de CIP som svarar ”nej” går modellen vidare till stopp-
modulen Inget utfall.  
 
Modellen går sedan vidare till frågan Finns flera CIP som kan vara på plats innan 
blåljusmyndigheter?. Om det inte finns fler CIP i närheten går modellen vidare till stopp-
modulen: Inget utfall, eftersom endast de CIP som kan vara snabbare på plats ska larmas. 
Finns det fler CIP som kan vara på plats innan blåljusmyndigheter och också svarat ”ja” på att 
de har för avsikt att åka på olyckan skickas meddelande om vilka kvalifikationer som behövs 
vid denna olycka. Detta för att säkerställa att de mest lämpade kvalifikationerna ska tas med 
till olyckan. Detta görs i modulen Skicka vilka kvalifikationer som behövs, till de CIP som 
svarat ja och skickas till alla de CIP som svarat att de åker på olyckan. Detta kan CIP sedan 
svara på i applikationen genom att klicka i en check-lista för de kvalifikationer som visas på 
skärmen.  
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Nästa fråga i modellen är då Svar från CIP. Tar med kvalifikationer? Om CIP klickat i att den 
tar med en eller flera kvalifikationer går modellen till CIP åker med kvalifikationer för att CIP 
ska åka med de kvalifikationer som kryssats i. Om inte alla kvalifikationer har kryssats i 
ligger meddelandet Vänta en minut kvar i applikationen i en minut, så att resterande CIP ska 
kunna ta med kvalifikationer.  
 
Om ingen eller några av de kvalifikationer som önskas inte har klickats i efter en minut går ett 
nytt meddelande ut, till så många CIP så att antalet önskade CIP för den olyckan blir uppfyllt, 
om att de ska åka på olyckan utan kvalifikationer i modulen Meddela så många CIP att 
antalet blir uppfyllt, med hänsyn till avstånd, att de kan åka utan kvalifikationer. De CIP som 
får meddelande i denna modul är de som är närmast olyckan. Det vill säga, är det två CIP till 
som bör komma till olyckan för att antalet önskade CIP ska uppfyllas, är det de två CIP som 
är närmast olyckan som får meddelandet. Anledning till att modellen väntar en minut efter att 
meddelandet om kvalifikationer kommit upp på skärmen är för att ge CIP tid till att svara på 
vilka kvalifikationer de kan ta med.  
 
Från modulerna CIP åker med kvalifikationer och Meddela så många CIP att antalet blir 
uppfyllt, med hänsyn till avstånd, att de kan åka utan kvalifikationer går modellen vidare och 
frågar Tillräckligt många CIP som åker? för att ta reda på om antalet CIP som åker till 
olyckan stämmer överens med det önskade antalet CIP för den typen av olycka.  
 
Är det inte tillräckligt många CIP som åker ligger meddelandet Meddela så många CIP att 
antalet blir uppfyllt, med hänsyn till avstånd, att de kan åka utan kvalifikationer kvar tills det 
antingen är tillräckligt många CIP eller att blåljusmyndigheter ankommit till platsen. Är det 
tillräckligt många CIP som åker går modellen vidare till modulen Alla kvalifikationer 
uppfyllda?. Är även alla kvalifikationer uppfyllda går modellen vidare till stopp-modulen 
Meddela övriga CIP att de inte behöver åka. Är inte alla kvalifikationer uppfyllda går 
modellen vidare till Meddelande om kvalifikationer ligger kvar till blåljusmyndigheter 
anländer eller alla kvalifikationer är uppfyllda. Då visar applikationen att antalet CIP är 
uppfyllt, men att kvalifikationerna inte är uppfyllda. Sedan går modellen vidare till stopp-
modulen Inga fler CIP larmas när blåljusmyndigheter ankommit eller alla kvalifikationer 
uppfyllts.  
 
I kapitel 6.3.1 till 6.3.3 ges exempel på tre olika scenarier på olika olyckor där olika 
kvalifikationer uppfylls.  
 
Den data som kommer in i modellen är intern data i form av information om vilka 
kvalifikationer som efterfrågas vid olika typer av olyckor samt var utrustning är belägen. 
Även extern data i form av geografisk data om var olyckan skett och hur långt ifrån olyckan 
olika CIP är används som input till beslutsmodellen. I figur 9 visas processen från datainput 
till resultat via beslutsmodellen.  

 
Figur 9 – Processen från datainput till resultat, via beslutsmodellen 
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6.3.1 Scenario 1 - Drunkning 
Ett larm inkommer till SOS Alarm och blåljusmyndigheter blir larmade. Det gäller ett 
drunkningstillbud i ett område med CIP-verksamhet. Modellen ser att det finns fem stycken 
CIP som kan vara på plats innan blåljusmyndigheter och därmed går meddelande ut till dessa 
CIP. Den CIP som är närmast olyckan får meddelande om att åka direkt på larmet och är även 
den som svarar ”ja” på larmet först. Två ytterligare CIP svarar att de kan åka på olyckan och 
ett nytt meddelande går ut till dessa CIP att ta med lämpliga kvalifikationer, vilka är: 
sjukvårdsutbildning, båt, livboj, filt och defibrillator. CIP nummer två klickar i att hen tar med 
filt, båt och livboj till olycksplatsen. CIP nummer tre klickar i att hen tar med defibrillator. I 
detta läge är antalet CIP som anses behövas uppfyllt, däremot är inte alla kvalifikationer 
uppfyllda. Sjukvårdsutbildning saknas och därmed uppmanas fortfarande CIP med denna 
kvalifikation, som kan vara på plats innan blåljusmyndigheter, att komma till platsen. 
Ytterligare en CIP har under tiden hunnit svara ”ja” och klickar även i att den har denna 
kvalifikation och åker därmed på olyckan. Nu uppmanas inga fler CIP att åka då både antal 
CIP och alla kvalifikationer är uppfyllda.  

6.3.2 Scenario 2 – Trafikolycka 
Ett larm inkommer till SOS Alarm. Det gäller en trafikolycka i ett område med CIP-
verksamhet. Blåljusmyndigheter larmas samtidigt som modellen frågar CIP lämplig att 
larma? och eftersom det är en trafikolycka blir svaret ja. Modellen frågar då om CIP kan vara 
på plats före blåljusmyndigheter. Modellen ser att det finns fyra stycken CIP som kan vara på 
plats innan blåljusmyndigheter och därmed går meddelande ut till dessa CIP. Den CIP som är 
närmast olyckan får meddelande om att denna är närmast olycksplatsen och blir ombedd att 
åka direkt. Tre andra CIP svarar att de tänker åka på larmet varav den första som svarade ”ja” 
också blir ombedd att åka direkt till olyckan. Den CIP som är närmast olyckan svarar nu att 
den kan åka direkt och då är det således två stycken CIP som åker direkt till olyckan. Nu 
frågar modellen Finns fler CIP som kan vara på plats innan blåljusmyndigheter? Det vill säga 
fler än de två CIP som meddelats att åka direkt. I det här fallet finns två CIP till. Ett 
meddelande går ut till dessa CIP som inte åker direkt på olyckan, att ta med lämpliga 
kvalifikationer, vilka är: sjukvårdsutbildning, varningsskylt och pulversläckare. En CIP 
klickar i att hen tar med pulversläckare och åker till olyckan med kvalifikationerna och antalet 
CIP är då uppfyllt. Däremot är inte alla kvalifikationer uppfyllda. Därför ligger meddelandet 
om kvalifikationer kvar i applikationen till blåljusmyndigheter anländer till platsen.  

6.3.3 Scenario 3 – Brand i bostad 
Ett larm inkommer till SOS Alarm och blåljusmyndigheter blir larmade. Det gäller en brand i 
bostad i ett område med CIP-verksamhet. Eftersom det gäller en brand är det lämpligt att 
larma CIP till olyckan. Modellen ser att det finns tio stycken CIP som kan vara på plats innan 
blåljusmyndigheter och därmed går meddelande ut till dessa CIP. Den CIP som är närmast 
olyckan får meddelande om att denna är närmast olycksplatsen och blir ombedd att åka direkt, 
men inget svar erhålls från denna CIP. Den första CIP som svarade ”ja” blir också meddelad 
att åka direkt på larmet och gör det. Två CIP till svarar att de åker på larmet och i frågan 
Finns flera CIP som kan vara före blåljusmyndigheter? blir svaret att det finns två CIP till 
och meddelande går då CIP två och tre om vilka kvalifikationer som är lämpliga att ta med, 
vilket i det här fallet är pulversläckare. CIP nummer två klickar i att hen tar med 
pulversläckare. I fallet med brand är det alltid bra med så många pulversläckare som möjligt 
och på applikationen försvinner inte alternativet för pulversläckare trots att den klickas i av 
annan CIP. Däremot räknas det som att kvalifikationen pulversläckare är uppfylld i modellen 
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för att modellen ska kunna gå vidare till att alla kvalifikationer är uppfyllda. Därför klickar 
CIP nummer tre också i att den tar med pulversläckare och åker på larmet. I det här läget är 
både antal CIP och alla kvalifikationer är uppfyllda och inga fler CIP larmas.  

6.3.4 Validering av beslutsmodell 
Frågeställningarna i rapporten fastställdes tidigt för att säkerställa att den litteraturbas och den 
data som samlats in var av värde för arbetet. Litteratur söktes från flera olika källor inom 
samma ämnen för att säkerställa att informationen som samlades in var riktig. En första 
intervju med ansvarig för CIP-verksamheten i västra Sörmland gav en överblick av vad som 
var av störst vikt vid olika typer av olyckor och gav en grund till utformningen av enkäterna 
samt resterande intervjuer.  
 
Under arbetets gång har arbetet och modellen kritiskt granskats av handledare och 
examinator.  
 
Modellen har granskats och validerats av flertalet personer som har kunskap antingen inom 
räddning- och responssystem eller inom beslutsmodeller. De personer som validerat modellen 
är ansvarig för CIP i västra Sörmland, en polis, tre logistikstudenter, en person med 
kandidatexamen i maskinteknik, samt handledare och examinator. Modellen har gjorts om 
och vidareutvecklas efter feedback från de som granskat modellen. Detta har gjorts i flera steg 
så att den omgjorda modellen granskats för att se om den uppfyller syftet. 
 

 

  



 

43 
 

7 Diskussion 
Syftet med examensarbetet var att ”ta fram ett förslag på hur urvalet skulle kunna gå till vid 
utlarmning av CIP, med hänsyn till CIP:s avstånd och kvalifikationer. Detta för att i sin tur på 
ett effektivt sätt kunna hjälpa fler människor i nödställda situationer”. Ett förslag på hur 
urvalet ska gå till har gjorts i och med den beslutsmodell som har utformats. Beslutsmodellen 
tar hänsyn avståndet mellan CIP och olycksplatsen samt vilka kvalifikationer som är mest 
värdefulla vid de olika olyckstyperna. Detta för att CIP ska kunna göra en så effektiv första 
insats som möjligt, innan blåljusmyndigheterna anländer till platsen. Beslutsmodellen tar även 
hänsyn till antalet CIP som anländer till olyckan då det skulle kunna bli problem om för 
många CIP anländer till olycksplatsen. 
 
En nackdel med modellen är att den kan fördröja en första insats i det fall där den som är 
närmast olyckan inte svarar på larmet och den som först svarat “ja” på larmet inte är den som 
har kortast tid till olyckan. I detta fall då det finns någon annan CIP som har kortare tid till 
olyckan än den som först svarade “ja” och därför blir ombedd att hämta kvalifikationer istället 
för att åka direkt till olyckan kan insatstiden bli längre. Om hänsyn tas till CIP-verksamheten i 
västra Sörmland borde detta inte bli ett problem då CIP-områdena är relativt små och tanken 
är att CIP ska kunna vara på plats inom 5-10 minuter. Men om modellen används där de 
frivilliga kan ha en körtid på 30 minuter till olyckan skulle det kunna fördröja en första insats 
väsentligt. Ett förslag på hur detta skulle kunna förbättras är att en modul som känner av om 
det finns en CIP, som svarat “ja”, som är betydligt närmre än den första CIP som blivit 
ombedd att åka direkt. Det finns dock svårigheter och problem även med detta. Det skulle 
behöva beräknas hur lång tidsskillnaden skulle vara för att det skulle räknas som “betydligt” 
närmare. Vidare skulle avgränsningar behöva göras för hur lång tid modellen skulle vänta för 
att samla in “ja” och därmed få reda på vilka CIP som är närmare.  
 
Vår första frågeställning är Vilka CIP blir kallade till olyckorna i dagsläget och hur ser 
processen för detta ut? I dagsläget larmas de CIP som ingår i CIP-verksamheten och bor i det 
området där olyckan inträffat, om det är ett larm som CIP ska åka på. De larm där det är 
lämpligt att larma CIP är skogsbrand, brand i bostad, trafikolycka, hjärtstopp, drunkning och 
djurräddning. Dessa olyckor anses vara sådana där CIP kan påbörja en räddningsinsats och 
vara behjälpliga utan att utsätta sig själva för alltför stora risker. CIP larmas via en SMS-lista 
och utlarmningen sker manuellt. Det har inträffat att det har missats att larma CIP och ibland 
har det blivit en fördröjning av utlarmningen. (Gustafsson, 2018) 
 
Vår andra frågeställning är Vilka kvalifikationer hos CIP, med hänsyn till olyckstyp, är av 
intresse vid utlarmning? Här är svaren att vid skogsbrand är vattentank, fyrhjuling och någon 
form av maskin av värde. En vattentank med vatten kan användas för att släcka branden. 
Eftersom mycket vatten behövs vid större bränder (Hansen, 2003) är det av värde att kunna 
bistå räddningstjänsten med vatten för att underlätta släckningsarbetet. Det är också av värde 
om CIP kan hinna släcka branden innan den hinner sprida sig. Både fyrhjulingen och 
maskinen ska kunna användas till att köra in i skogen för att se hur läget ser ut och 
exempelvis kunna avgöra hur stor spridning branden har fått. Dessa kvalifikationer var enligt 
intervjuer och enkäter de viktigaste vid en skogsbrand. Att även ha lokalkännedom om 
exempelvis var vattendrag är belägna underlättar också för att räddningstjänsten ska veta var 
de kan ta vatten ifrån.  
 
Vid brand i bostad var det en pulversläckare som räknades till den viktigaste kvalifikationen, 
för att kunna släcka branden. Under intervju med en brandman framkom även att en borr 
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skulle kunna vara behjälplig om det exempelvis brann precis innanför en dörr. Med borren 
skulle CIP då kunna borra ett litet hål i dörren för att kunna sticka in pulversläckaren där och 
släcka branden genom dörren. Att borra hål i andras egendom har CIP dock inte befogenhet 
att göra, varför borr inte räknas som en kvalifikation i modellen.  
 
De kvalifikationer som enligt enkät och intervjuer verkar bäst vid trafikolycka var 
sjukvårdsutbildning, varningsskylt och pulversläckare. Sjukvårdsutbildning är värdefullt 
eftersom det ofta är personskador vid trafikolyckor som bäst tas hand om av personer med 
utbildning inom sjukvård. Varningsskylten är till för att kunna varna andra bilister som kör 
förbi så att de inte riskerar att köra in i olyckan och orsaka ännu mer skador. En större 
varningsskylt som tydligt markerar att en olycka skett skulle uppskattas, framkom det från 
enkäten. Pulversläckaren är viktig eftersom det uppstår ökad brandrisk vid trafikolyckor. Det 
är då viktigt att kunna släcka den branden snabbt eftersom det kan finnas många skadade på 
platsen. Vid hjärtstopp framkom att de viktigaste kvalifikationerna är sjukvårdsutbildning och 
defibrillator. Sjukvårdsutbildningen för att CIP ska veta vad som behöver göras när de ser den 
drabbade, men också hur de ska gå tillväga för att starta HLR eller D-HLR. Att starta HLR 
eller D-HLR ökar överlevnadschanserna för personer med hjärtstopp (Strand, 2009).  
 
Vid drunkningsolycka anses sjukvårdsutbildning, båt, livboj, filt och defibrillator som 
användbara kvalifikationer. Sjukvårdsutbildning underlättar vid drunkningsolycka för att veta 
vad den drabbade behöver för hjälp om den räddas ur vattnet. Både båt och livboj är redskap 
för att hjälpa den drabbade upp ur vattnet. Filten ska användas för att värma den drabbade så 
att den inte ska få köldskador och defibrillatorn är viktig om den drabbade fått hjärtstopp.  
Slutligen är de kvalifikationer som anses viktigast vid djurräddning vara traktor och rep. Detta 
för att kunna dra upp djuret vid de fall där det är ett stort djur som fastnat.  
 
Vår tredje frågeställning är Hur kan en modell som tar hänsyn till typ av olycka samt CIP:s 
kvalifikationer vara utformad för att på bästa sätt larma ut de mest lämpade CIP? Den 
modell som utformats tar främst hänsyn till tidsaspekten då detta antas vara den mest kritiska 
faktorn, men för att kunna effektivisera hjälpinsatsen ytterligare har även de kvalifikationer 
som tagits fram i studien implementerats.  
 
Att det är tiden som är den mest kritiska faktorn har framkommit genom flera studier så som 
White, Bunch och Hankins (2005) och Jaldell (2004). Även ansvarig för CIP-verksamheten 
anser att detta är det mest kritiska och lämnar följande kommentar:  
 

“Utifrån den erfarenhet som jag har från våra områden där vi normalt inte 
har jättelånga framkörningstider så är det primärt tidsfaktorn som är 
avgörande. Att någon kan göra någonting utifrån sina egna förutsättningar 
är det som är avgörande. Det har mindre betydelse om det kommer fler 
personer till platsen än det antal som bedömts som optimalt.” (Gustafsson, 
2018)   

 
Vid ett hjärtstopp minskar chanserna för överlevnad med 10 procent för varje minut. Därför är 
det livsavgörande att starta HLR och D-HLR. (Strand, 2009) Utifrån det kan ses att det är av 
stor vikt att CIP tar med rätt kvalifikationer till olika olyckor.  
 
För att rätt personer och kvalifikationer ska larmas till rätt olycka behövs strategier för att det 
ska vara så effektivt som möjligt. Enligt Holguín-Veras et al. (2007) har forskning inom 
effektiviseringsstrategier som lean och agile främst inriktat sig på tillverkningsindustrin, men 
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nu har intresset ökat för att undersöka hur olika metoder kan användas för att effektivisera 
arbetet inom både vård och räddningsinsatser. Effektiviseringsarbetet är av stor vikt då 
resurserna inom dessa områden är begränsade (Holguín-Veras et al., 2007). Lean är en bra 
strategi vid förutsägbar produktion där standardisering av metoder är en viktig faktor. Lean är 
därmed inte speciellt flexibelt. Däremot kan en strategi där man blandar lean med exempelvis 
agile vara bra. I en agile strategi arbetar man för flexibla metoder. Då kan lean användas i det 
dagliga arbetet som är förutsägbart, exempelvis brandsyn och andra förebyggande åtgärder, 
medan agile kan användas på en olycksplats där det krävs att arbetet är flexibelt och 
anpassningsbart. En resurs som är väldig flexibel är just CIP eftersom dessa resurser endast 
används vid behov. (Stenberg, 2018) Enligt Stenberg (2013) framgår det att 
räddningstjänstförbund inte kommer att få ökade resurser i framtiden utan de måste bli 
effektivare och hushålla med de resurser de har. Ett sätt att effektivisera sin verksamhet är att 
använda sig av CIP som är ett relativt billigt och flexibelt alternativ. Det är inte omöjligt att 
CIP och liknande organisationer kommer att utvecklas och utökas för att möta framtidens 
behov.  
 
Vid en spridning och ökad popularitet av CIP-verksamheter finns det flera områden där CIP-
verksamheten kan utvecklas. Några av dessa utvecklingsområden är kommunikationsverktyg 
och standardisering av utlarmningsprocessen.  
 
Utvecklingen av kommunikationsverktyg underlättar utlarmning då det möjliggör att larma 
flera aktörer till olyckan samtidigt samt att se deras positioner och kvalifikationer. En viktig 
del för att effektivisera utlarmningen är att aktörerna använder sig av samma 
kommunikationsverktyg. I dagsläget används kommunikationsverktyget Rakel för 
kommunikation inom blåljusmyndigheter. Att på något sätt sammankoppla detta med CIP 
skulle kunna vara en utveckling för att ytterligare effektivisera kommunikationen och 
räddningsarbetet mellan CIP och blåljusmyndigheter. Detta skulle exempelvis vara bra vid de 
tillfällen då CIP är först på plats vid en olycka, men även vid större trafikolyckor eller 
skogsbränder då många CIP och blåljusmyndighetpersoner är utspridda. Att insatsledaren kan 
kommunicera med alla som är inblandade underlättar räddningsarbetet. Utöver att 
kommunikationen ska fungera på plats är det även viktigt att rätt information når rätt personer 
och verksamheter när olyckan precis inträffat, för att räddningsinsatsen ska fungera så 
effektivt som möjligt.  
 
Som en del av kommunikationen hör utlarmningen av CIP. Om utlarmningen skulle bli 
enklare och också anpassas till olika typer av olyckor, så att rätt personer med rätt 
kvalifikationer kommer till olycksplatsen, tror vi att det skulle innebära att CIP:s hjälpinsats i 
många fall skulle bli effektivare. Detta skulle kunna innebära att fler områden skulle vara 
intresserade av att starta CIP-verksamhet. Enligt Ramsell, Pilemalm och Andersson Granberg 
(2016) krävs både utbildning av frivilliga samt repetitionsutbildning för att verksamheten med 
frivilliga ska fungera och kunna utvecklas. Om det finns tydliga riktlinjer för hur dessa 
utbildningar ska gå till för CIP-verksamheten skulle det underlätta uppstarten av nya områden 
med CIP då de får en färdig agenda att utgå ifrån.  
 
Även utlarmningsprocessen för frivilliga skulle kunna fungera mer standardiserat över landet. 
I dagsläget finns olika liknande organisationer där CIP är en av dem, och i dessa fungerar 
utlarmningsprocesserna olika. Om det skulle finna en standardiserad modell för hur det skulle 
gå till, exempelvis en beslutsmodell som den vi utformat, skulle det underlätta spridningen av 
CIP-verksamhet och göra det enklare att implementera det på flera områden. Om den delen av 
verksamheten skulle finnas som tjänst hos SOS Alarm för kommuner och landsting att köpa, 
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skulle det troligen vara enklare för många kommuner att inleda liknande verksamheter med 
att integrera frivilliga i räddningsinsatser. 
 
Som utlarmningen fungerar idag i CIP-verksamheten i västra Sörmland skickas SMS ut via 
SMS-listor vilket ibland har fungerat dåligt, speciellt vid uppstarten av projektet. 
Verksamheten skulle underlättas med ett fungerande system där larm skickas med automatik 
till CIP utan att SMS behöver skickas manuellt.  
 
För att utveckla tjänsten vidare skulle larmpersonalen, när larm inkommit och de fått 
information om vilken typ av olycka det gäller samt hur stor olyckan är, kunna begära att 
modellen efterfrågar de kvalifikationer och antal CIP som behövs vid den specifika olyckan. 
Är det exempelvis en trafikolycka där larmpersonal fått information om eventuellt hjärtstopp 
på olycksplatsen ska de kunna lägga till att defibrillator är en kvalifikation för just den 
olyckan. Detta för att ännu bättre anpassa kvalifikationer och antal CIP med specifik olycka. 
Enligt Stenberg (2016) kan JIT-system användas och vara behjälpligt för att förkorta 
insatstider. Ett exempel på det är Dynamisk resurshantering som SOS Alarm har utvecklat, 
där olika resurser kan kopplas ihop med olika kvalifikationer. Utöver det ingår även dynamisk 
positionering så att systemet vet vilka resurser som är närmast olyckan. (Ramsell, Pilemalm, 
& Andersson Granberg, 2016) 
 
Vi tror att tryggheten för personer i områden med CIP- verksamhet skulle öka både fysiskt 
och psykologiskt. Människor känner sig tryggare när de vet att en första insats är nära. Är 
olyckan är framme kan även eventuella skador av olyckan minskas. Det är även viktigt för de 
personer som drabbas av olyckor att känna sig trygga. En viktig aspekt att ta upp är etik och 
moral. När CIP anländer till en olycksplats kan den olycksdrabbade befinna sig i en extra 
utsatt position. Här gäller det för CIP att agera professionellt och tänka på den 
olycksdrabbades integritet. Då CIP agerar helt frivilligt är de inte ålagda med tystnadsplikt, 
men här behöver de ta sitt moraliska ansvar och inte föra vidare information som kan kännas 
kränkande för de olycksdrabbade.    
 
En nackdel med att använda sig av frivilliga vid räddningsinsatser är att det ökar risken för 
fler skadade. Då räddningsarbete inte är CIP:s professionella yrke har de inte lika stor 
kunskap om räddningsarbetet som exempelvis en brandman har. En annan problematik kan 
vara hur CIP hanterar en allvarlig olycka eller om någon som är inblandad i olyckan avlider 
när CIP försöker hjälpa till. Detta kan leda till psykiska besvär hos CIP. Här är det viktigt att 
även jobba förebyggande så att CIP är medveten om vilka situationer som kan uppstå och hur 
de på bästa sätt ska hantera dessa.  
  
Vid intervju av ansvarig för CIP-verksamheten i västra Sörmland framkom att det även är 
svårt med den juridiska biten för de personer som är CIP. De omfattas inte av samma 
försäkringsskydd som anställda på VSR eftersom de endast är frivilliga aktörer utan 
skyldigheter. Det finns ingen tydlig bild av hur det skulle gå till på bästa sätt, men i dagsläget 
har CIP en olycksfallsförsäkring, ifall de skulle skada sig i samband med CIP-uppdrag. 
  
Vi anser att fördelarna uppväger de negativa bitarna och efter att ha studerat CIP-
verksamheten och andra frivilliga organisationer ser vi en möjlighet för samhället att skapa en 
tryggare vardag för fler personer. Vetskapen om att en första räddningsinsats inte är längre 
bort än en granne skapar en ökad trygghetskänsla. 
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7.1  Metoddiskussion 
Vid insamling av data till arbetet har vi utvärderat intervjusvar och enkätsvar och sett att 
svaren på frågorna var relativt lika. Då detta även till stor del stämmer överens med vad vi 
hade förväntat oss för svar så anser vi inte att data hade ändrats nämnvärt om fler intervjuer 
eller fler enkätsvar hade samlats in. För att uppnå en högre svarsfrekvens har vi i efterhand 
insett att det hade gått att höja svarsfrekvensen om vi delat ut och samlat in enkäterna på plats. 
Anledningen till att vi anser att en 50-procentig svarsfrekvens räcker är att, vid de typolyckor 
som tas upp i det här examensarbetet, många av de kvalifikationer som tas upp är självklara 
för vad som är mest värdefullt att använda vid olyckan. Ett exempel på detta är att den bästa 
kvalifikationen vid hjärtstopp är defibrillator. Utöver de kvalifikationer som vi anser är 
självklara, finns även kvalifikationer som brandmännen genom sin erfarenhet anser är mest 
värdefulla.  
 
Enkätundersökningen gjordes för att få fram om det, utöver dessa självklara kvalifikationer, 
fanns ytterligare kvalifikationer som var av värde vid olyckorna.  
 
Efter litteraturstudier och datainsamling började vi utforma modellen, det var många 
parametrar att ta hänsyn till och vi har gjort om och utvecklat modellen flera gånger under 
arbetets gång. Genom att gå igenom olika scenarier uppkom nya frågor på hur en viss 
situation skulle lösas och modellen anpassades för att kunna hantera dessa. Då modellen är en 
förenkling av verkligheten kommer den inte att kunna möta alla situationer på bästa sätt men 
vår förhoppning är att det är ett framsteg mot hur det ser ut idag. 
 

7.2  Hållbar utveckling 
Nedan beskrivs de tre hållbarhetsaspekterna i förhållande till CIP-verksamheten.  

7.2.1 Ekonomisk hållbarhet 
På landsbygden är det svårt att motivera för att anlägga en räddningsstation då det inte anses 
ekonomiskt hållbart. Detta på grund av att det är få människor som drar nytta av 
blåljusmyndigheterna, vilket leder till att räddningsstationerna blir placerade i mer 
tätbebyggda områden eftersom det finns en begränsad budget. Det skulle även kunna vara 
svårt att rekrytera kompetent personal om det skulle anläggas fler räddningsstationer på 
glesbygden. CIP är då ett bra alternativ för att på ett ekonomiskt hållbart sätt öka säkerheten 
på landsbygden. Eftersom ett brandförlopp kan utvecklas snabbt kan man minska de monetära 
kostnaderna betydligt genom att förkorta insatstiderna till en första släckinsats. Även vid 
personskador är den monetära kostnaden hög i och med sjukvårdskostnader. Om CIP kan 
ingripa i ett tidigt skede av olyckan kan detta minska hur allvarliga personskadorna blir, och 
därigenom den monetära kostnaden för detta.   

7.2.2 Social hållbarhet 
Att använda sig av CIP är bra ur ett etiskt och socialt perspektiv då det går ut på att rädda fler 
människor. Om fler olycksdrabbade kan få hjälp snabbare kan det i bästa fall rädda liv och 
även se till att människor inte får bestående skador. Genom att komplettera räddningstjänsten 
med CIP så skapas mer trygghet för invånarna i dessa områden.  
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7.2.3 Ekologisk hållbarhet 
Genom att komma till en olycksplats så fort som möjligt minskar risken för att olyckan 
förvärras. Vid exempelvis en brand kan stora områden förstöras om inte branden släcks 
snabbt. Likaså behöver mindre släckmedel användas ju tidigare släckningsarbetet påbörjas, 
vilket är bra ur ett ekologiskt perspektiv då släckmedel har en negativ inverkan på miljön. 
Genom att använda sig av CIP som kan vara på plats innan blåljusmyndigheterna skulle en 
miljöförstöring kunna undvikas.  
 

 
 
 

  



 

49 
 

8 Slutsats 
Syftet med examensarbetet har uppfyllts genom det förslag på urval vid utlarmningsprocessen 
som modellen ger. Detta anser vi kan ge en effektivare räddningsinsats då rätt personer och 
rätt kvalifikationer kommer till olyckan. Utöver detta var syftet att hjälpa fler människor i 
nödställda situationer. Denna del av syftet skulle uppfyllas om CIP-verksamheten spreds till 
fler platser runt om i landet. Detta tror vi kan ske om fler delar av CIP-verksamheten blev 
standardiserade, exempelvis utlarmningsprocessen. Med en standardiserad 
utlarmningsprocess och ett redan befintligt koncept som därutöver är enkelt att implementera 
blir steget till att införa en liknande verksamhet mindre.  
 
Genom att integrera civila personer i olika delar av samhället kan de delarna bli bättre utan att 
det behöver belasta kommunens budget. Om blåljusmyndigheter tar hjälp av CIP skapas ett 
säkrare samhälle och det finns stor potential att minska de konsekvenser som kan uppkomma 
av olyckor.  
 
Vid olyckorna brand, trafikolycka, hjärtstopp, drunkning och djurräddning larmas i dagsläget 
alla som är CIP i det område där olyckan skett och ombeds åka direkt till olyckan. I den här 
studien har det undersökts vilka kvalifikationer som kan vara av värde vid de olika olyckorna. 
De kvalifikationer som anses vara av störst värde vid de olika typerna av olyckor är: större 
vattentank, fyrhjuling och andra maskiner vid skogsbrand, pulversläckare vid brand i bostad, 
sjukvårdsutbildning, varningsskylt och pulversläckare vid trafikolycka, sjukvårdsutbildning 
och defibrillator vid hjärtstopp, sjukvårdsutbildning, båt, livboj, filt och defibrillator vid 
drunkning och traktor och rep vid djurräddning. Data om vilka kvalifikationer som är av mest 
värde vid olika olyckor har samlats genom att intervjua brandmän och CIP samt dela ut 
enkäter till brandmän. 
 
Kvalifikationerna för olika typer av olyckor är implementerade i den modell som utformats. 
Till en början ställer modellen frågan om CIP är närmre olyckan än blåljusmyndigheter och är 
de det skickas larm till de CIP som kan vara på plats innan blåljusmyndigheter. CIP får då 
svara “ja” om de har för avsikt att svara på larmet. Den CIP som först svarar ja på larmet 
ombeds att åka direkt till olyckan och även den som är närmast olycksplatsen får ett 
meddelande om att åka direkt till olyckan. Modellen går sedan vidare till att visa vilka 
kvalifikationer som är relevanta vid den specifika olyckan och CIP får då klicka i om de kan 
ta med dessa kvalifikationer. Modellen tar även hänsyn till hur många CIP som anses 
värdefullt att ha på plats vid olyckan. 
 
Studien ger indikationer på att det går att utveckla CIP-verksamheten genom en 
beslutsmodell, för att effektivisera utlarmningsprocessen, och på så sätt även effektivisera 
räddningsinsatser. Om rätt personer larmas till olycksplatserna kan de bidra med effektivare 
hjälp.   
 

8.1  Förslag på fortsatt forskning 
Under arbetets gång har det framkommit att de juridiska aspekterna är lite diffusa och att det 
inte finns några tydliga lagar eller regler som reglerar försäkringar för frivilliga aktörer som 
larmas ut till olyckor eller vem som är ansvarig för dessa frivilliga under en pågående insats. 
Detta skulle behöva granskas för att komma fram till en bra lösning anpassad till frivilliga 
insatspersoner.  
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En annan aspekt som framkommit från personer som är CIP är att ett förråd med utrustning 
skulle vara värdefullt att ha. I förrådet skulle exempelvis hjärtstartare och fler pulversläckare 
finnas. Detta för att kunna hämta den utrustning som behövs vid olika larm. Vad som bör 
finnas i detta förråd, var det skulle vara beläget samt en kostnad-nyttoanalys av detta är ett 
förslag på fortsatt forskning. 
 
Applikationen skulle kunna utvecklas till att den har information om CIP:s kvalifikationer för 
att utveckla utlarmningen ännu mer. Även data om exempelvis vägförhållanden skulle kunna 
implementeras i applikationen.  
 
Hur samverkan och kommunikation mellan frivilliga aktörer och blåljusmyndigheter kan 
utvecklas och underlättas är ett annat område som är intressant att undersöka. 
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Muntlig källa 
Gustafsson, P. (den 26 03 2018). Brandmästare. (Caroline Delén & Josefin Davidsson, 
Intervjuare) 

 
  



 

I 
 

Bilaga 1 - Intervjuguide CIP 
 
Har du varit med vi någon utarmning? 
 
Vilka egenskaper och utrustning är bra vid: 
 

•  Skogsbrand 
 

•  Brand i bostad 
 

•  Trafikolycka 
 

•  Hjärtstopp 
 

•  Drunkning 
 

•  Djurräddning 
 
Hur många CIP bör kallas till olyckan vid: 
 

•  Skogsbrand 
 

•  Brand i bostad 
 

•  Trafikolycka 
 

•  Hjärtstopp 
 

•  Drunkning 
 

•  Djurräddning 
  



 

II 
 

Bilaga 2 – Enkät 
Enkät 

 
Vi är två studenter från Linköpings universitet som studerar logistik. Just nu gör vi ett 
examensarbete om civila insatspersoner (CIP), där vi fokuserar på hur utlarmningen av CIP 
går till och hur den kan förbättras. Förbättringsförslagen ligger i att ta hänsyn till fler 
parametrar än endast hur långt CIP har till platsen för olyckan.  
 
Vi skulle bli jätteglada om ni ville svara på några frågor angående detta. Vi har tre 
grundfrågor som vi skulle ha svar på gällande sex olika typer av olyckor där CIP kan bli 
larmade. Dessa olyckstyper är skogsbrand, brand i bostad, trafikolycka, hjärtstopp, drunkning 
och djurräddning.  
 
Frågor 

•  Hur länge har du arbetat som brandman?  
 

 
 

•  Har du varit med vid något tillfälle där CIP kommit först till en olycksplats och 
börjat med en första insats?  

 

 
 

o  Om ja: Hur fungerade det?  
 
 
 
 
Skogsbrand 

•  Vad är viktigast att CIP gör när de kommer till platsen?  
 
 
 

•  Vad är värdefullt att CIP har för material vid denna typ av olycka?  
 
 
 

•  Vad är värdefullt att CIP har för kompetens vid denna typ av olycka (utöver de 

kompetenser de skaffat sig vid utbildningen av CIP)?  
 
 
 

•  Hur många CIP är det värdefullt att ha på platsen vid denna typ av olycka?  
 
 

 
 

 



 

III 
 

Brand i bostad 
•  Vad är viktigast att CIP gör när de kommer till platsen?  

 
 
 

•  Vad är värdefullt att CIP har för material vid denna typ av olycka?  
 
 
 

•  Vad är värdefullt att CIP har för kompetens vid denna typ av olycka (utöver de 

kompetenser de skaffat sig vid utbildningen av CIP)?  
 
 
 

•  Hur många CIP är det värdefullt att ha på platsen vid denna typ av olycka?  

 
 
 
 

Trafikolycka  
•  Vad är viktigast att CIP gör när de kommer till platsen?  

 
 
 

•  Vad är värdefullt att CIP har för material vid denna typ av olycka?  
 
 
 

•  Vad är värdefullt att CIP har för kompetens vid denna typ av olycka (utöver de 
kompetenser de skaffat sig vid utbildningen av CIP)?  

 
 
 

•  Hur många CIP är det värdefullt att ha på platsen vid denna typ av olycka?  
 
 
 
 

Hjärtstopp 
•  Vad är viktigast att CIP gör när de kommer till platsen?  

 
 
 

•  Vad är värdefullt att CIP har för material vid denna typ av olycka?  
 
 
 
 



 

IV 
 

•  Vad är värdefullt att CIP har för kompetens vid denna typ av olycka (utöver de 
kompetenser de skaffat sig vid utbildningen av CIP)?  

 
 
 

•  Hur många CIP är det värdefullt att ha på platsen vid denna typ av olycka?  
 
 
 
 
Drunkning 

•  Vad är viktigast att CIP gör när de kommer till platsen?  
 
 
 

•  Vad är värdefullt att CIP har för material vid denna typ av olycka?  
 
 
 

•  Vad är värdefullt att CIP har för kompetens vid denna typ av olycka (utöver de 
kompetenser de skaffat sig vid utbildningen av CIP)?  

 
 
 

•  Hur många CIP är det värdefullt att ha på platsen vid denna typ av olycka?  
 
 
 
 

Djurräddning 
•  Vad är viktigast att CIP gör när de kommer till platsen?  

 
 
 

•  Vad är värdefullt att CIP har för material vid denna typ av olycka?  
 
 
 

•  Vad är värdefullt att CIP har för kompetens vid denna typ av olycka (utöver de 
kompetenser de skaffat sig vid utbildningen av CIP)?  

 
 
 

•  Hur många CIP är det värdefullt att ha på platsen vid denna typ av olycka?  
 
 
 
 

Tack för att du tog dig tid att svara! 


