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Abstract 
This paper deals with a unique form of collaboration in Sweden between a public institution and civil 

society in the form of Södertörn's firefighting union and civil volunteers. This is a unique 

collaboration form in Sweden and is active in Hovsjö, a neighborhood in Södertälje. Collaboration as 

a term is generally seen as a positively charged concept that is widely used, but what does it mean in 

this context?  

To make a scientific deep dive in the collaborative form, a distinction is made between the 

theoretical terms of co-creation and co-production. These terms functions as two separate ideal 

forms of collaboration with different characteristics which make out the analytical lens of the paper 

to understand and classify the collaboration form. Co-creation refers to a collaboration form in which 

the end user has a role in the collaborative form which involves active involvement in the stages of 

production, that is the design of the concept itself. Co-creation as a concept and its use is reserved 

for collaborative forms where the end user is involved as co-initiator or designer. Co-production on 

the other hand refers to a collaboration form in which the end user has a clearer role as service 

provider and another actor sets the agenda. 

Interviews were conducted with representatives from Södertörn's firefighting union and a civil 

volunteer. The overall assessment of the collaborative form is that it can be categorized as co-

production, due to the relation between the actors involved in the collaboration form. Södertörn's 

firefighting union, who is the initiator, is leading and controlling the collaboration form. There is no 

common value creation in the design of the collaborative form, instead the value occurs in the 

execution phase, in terms of the rescue service who owns the agenda. The collaboration form is 

there for classified as co-production. Despite the dominant position of co-production, the analysis of 

the form of collaboration and its actors has not revealed any tensions between the two. All actors' 

views on the form of collaboration as well as the other actor are of a positive nature. 

 

 

Keywords: Collaboration, civil volunteers, co-production, co-creation, civil society, third sector, social 

innovation  
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Sammanfattning  
Denna uppsats behandlar en unik samverkansform mellan en offentlig institution och civilsamhället i 

form av Södertörns brandförsvarsförbund och frivilliga civila insatspersoner. Samverkan bedöms 

generellt sett vara ett positivt laddat begrepp som används flitigt, men vad innebär det i detta fall?  

Den tidigare forskningen om samverkan mellan räddningstjänst och civilsamhället domineras av ett 

fokus på stora, extraordinära händelser som exempelvis naturkatastrofer. I Sverige förekommer dock 

en rad olika samverkansprojekt mellan räddningstjänst och civilsamhälle som har ett tydligare fokus 

på vardagsolyckor, exempelvis trafikolyckor eller bilbränder. Samverkan möjliggörs genom 

civilsamhällets reaktioner på den traditionella välfärdsleverantörens brister samt offentlig sektors 

inbjudan till civilsamhället för att hjälpa till. För att utföra en vetenskaplig djupdykning i den valda 

samverkansformen mellan Södertörns brandförsvarsförbund och frivilliga civila insatspersoner, så 

görs ett särskiljande mellan samverkansformerna co-creation respektive co-production. Co-creation 

innebär att slutanvändaren har en roll inom samverkansformen som innebär en aktiv involvering i 

produktionsstegen, det vill säga utformningen av själva konceptsdesignen. Co-creation som begrepp 

och dess användning reserveras därmed för samverkansformer där slutanvändaren är delaktig som 

med-initiator eller designer. Co-production innebär att slutanvändaren har en tydligare roll som 

utförare av service och tjänster och en annan aktör sätter agendan. Besvarandet av uppsatsens 

frågeställningar ämnar skapa en tydlig kunskapsbild över samverkansformen mellan Södertörns 

brandförsvarsförbund och civilsamhället i form av civila insatspersoner. Kunskapsbilden inkluderar 

ett djup i form av information om de olika aktörernas erfarenheter samt om dessa skiljer sig från 

varandra. Frågeställningarna behandlar dessutom empirins relation till det teoretiska ramverket, co-

creation respektive co-production och slutligen vad detta innebär för respektive aktör.  

Intervjuer har genomförts med initiativtagaren till projektet, en dåvarande brandman vid Södertörns 

brandförsvarsförbund, en brandgrupp bestående av tre brandmän och en styrkeledare, en 

insatsledare vid Södertörns brandförsvarsförbund och en så kallad civil insatsperson. Den samlade 

bedömningen av samverkansformen är den går att kategorisera som co-production. Det pågår inte 

något gemensamt värdeskapande i designen eller utformningen av själva samverkansformen utan 

värdet uppstår endast i utförarfasen, på räddningstjänstens villkor. Trots co-productions 

dominerande ställning har inte analysen av samverkansformen och dess aktörer blottat några 

motsättningar mellan dessa. Samtliga aktörers yttringar om samverkansformen och den andre 

aktören är av positiv natur.  

”Det blev så fint för vi bjuder in det lilla lokalsamhället och säger ”Hej! Här sitter vi på resurser, det är 

också era resurser för att ni betalar skatt. Vill ni del av dom resurserna för att utbilda er vidare och 

hjälpa varandra? Brandkåren kommer alltid sen men det tar lite tid för att vi har så mycket resurser. 

Har ni lust att göra något så länge?””. – Utdrag från intervju med initiativtagaren, en tidigare 

brandman hos Södertörns brandförsvarsförbund. 
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1. Introduktion 
Civilsamhället är i ständig utveckling. Från de klassiska folkrörelserna som exempelvis 

nykterhetsrörelsen så har både organisationsformer, förutsättningar, begrepp, relationen till- och 

förhållandet med politiken förändrats över tid.1 I Sverige så bidrar uppskattningsvis varje medborgare 

med tio timmars frivilligt/obetalt arbete varje månad inom olika områden, det kan exempelvis vara 

genom en idrottsförening, sjöräddning eller nattvandring.2 En stor del av det frivilliga arbetet sker 

genom att stötta eller komplettera den kommunala verksamheten och utveckla det lokala 

civilsamhället på ett uttalat sätt genom konkreta handlingar. Därmed så utgör frivilliginsatser 

potentiellt ett viktigt komplement till välfärdssamhället som helhet.3 

I en svensk kontext finns en koppling mellan det frivilliga arbetet och det klassiska begreppet 

folkrörelse, kopplingen härstammar från organiseringen av landets välfärdsutövning, vilket länge 

inneburit att det är offentliga institutioner som ansvarar över detta område genom reglering, 

finansiering och produktion av välfärd. Det har alltså ej funnits någon påtaglig ideell välfärdssektor 

som i andra europeiska länder. På så sätt så antog folkrörelserna en opinionsbildande eller 

kompletterande roll utöver de offentliga institutionerna. Folkrörelserna har under decenniernas gång 

utvecklats från att vara utomstående rörelser fritt från staten, till att inte endast byta benämning 

utan även, i viss uträckning, tas över av staten genom statliga lockelser i form av bidrag och andra 

resurser i utbyte mot en samhällsfunktion. Denna utveckling har fortskridit och det kan därför i 

modern tid ses mer likt ett ömsesidigt samarbete mellan det offentliga och frivilliga organisationer.  

På 1990-talet påvisade en rad utredningar att förväntningarna på vad de ideella krafterna kan bistå 

med gällande välfärdstjänster till det civila samhället ökat. Utvecklingen av frivilliga 

insatsorganisationer har inneburit att staten succesivt fått mer inflytande utöver dessa och integrerat 

dem i den offentliga förvaltningen. En sådan utveckling har riskerat att innebära ett förlorande av 

frivilligorganisationernas självständighet, då dessa styrs i större utsträckning av kontrakt. I delar av 

Europa så spelar frivilligorganisationer en avgörande roll i välfärdssamhället och framställts som ett 

alternativ till- eller en ersättning för offentlig service.4 Detta har fått fäste i även i Sverige, i Göteborg 

var denna utveckling påtaglig under 1990-talet genom diverse policyförändringar. Kommunen gick 

från att stötta vissa funktioner och tillhandahålla olika resurser till att ge ersättning för olika 

prestationer och projekt. Kommunens samverkansform med frivilligorganisationerna tenderar 

därmed att öka genom implementering av ekonomistyrningsmodellen vilket gestaltas i form av 

kontrakt mellan beställare och utförare.5 En sådan utveckling återfinns även internationellt, 

exempelvis genom David Camerons Big Society-koncept. Där grundtanken var att stärka det lokala 

samhället och uppmuntra medborgerlig samhällsinvolvering.6 

Det medborgerliga frivillig-engagemanget i Sverige är fortfarande aktivt, även utanför offentlig 

sektors upphandlingar vilket gör att det finns möjlighet för relativ småskalig och lokal innovation. Nya 

governance-modellen inom offentlig förvaltning fokuserar på att inkludera slutanvändarna i 

                                                           
1 Statens offentliga utredningar. Rörelser i tiden. SOU 2007:66 s.42–46 
2 Montin, S. Moderna kommuner (2007). Liber AB s.53–54 
3 Ibid. s.53–54 
4 Ibid. s.55 
5 Ibid. s.55 
6 Woodhouse, J. The voluntary sector and the Big Society (2015). Briefing paper number 5883. House of 
Commons Library. s.3–4 
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levererandet av välfärd.7 Civilsamhället reagerar genom sitt engagemang samtidigt på offentlig 

sektors eventuella brister inom detta område, i symbios med att offentlig sektor kan be 

civilsamhället om hjälp när fullgod kvalité inte levereras.8 Linköpings universitet bedriver forskning 

som delvis berör detta genom det tvärvetenskapliga forskningscentret Centrum för forskning inom 

respons- och räddningssystem (CARER), som bland annat arbetar på uppdrag av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB). Bland de olika forskningsinriktningar som CARER bedriver så 

inkluderas området ”nya aktörer och organisationsformer”.9 Detta forskningsområde undersöker 

möjligheter och utmaningar med att implementera semiprofessionella och frivilliga civila i en 

samverkansform med traditionell räddningstjänst. Semiprofessionella aktörer, exempelvis väktare 

eller räddningstjänstens dagtidsanställda, har implementerats i räddningstjänsten arbete i form av 

förstainsatsaktörer.10 Frivilliga civila har integrerats med räddningstjänstens verksamhet på liknande 

sätt fast med ett fokus på landsbygd och glesbygd där utryckningstiden för räddningstjänst riskeras 

att vara lång. Frivilliga civila har därför utbildats och försätts med utrustning för att agera 

förstainsatspersoner(FIP), vilket exempelvis skett inom ramen för projekten Trygghetshöjande 

åtgärder för landsbygden (TÅLA)11 och Förstärkt medmänniska.12  

I mer renodlad stadsmiljö blottas en annan problembild. En allt mer påtaglig problematik gällande 

social oro, hot, stölder och våld mot representanter av samhället/staten i utsatta områden, vilket 

behandlas senare i uppsatsen, är en delorsak till att delar av offentlig sektor söker en utökad 

samverkan med civilsamhället. Samverkansprojektet som behandlas i denna uppsats sker mellan 

Södertörns brandförsvarsförbund och frivilliga civila i Hovsjö, vilket är ett så kallat utsatt område.13 

Södertörns brandförsvarsförbund har etablerat ett samverkansprojekt med frivilliga civila inom 

insatsområdet, dessa kallas civila insatspersoner (CIP). Samverkan är dock ett begrepp som används i 

en mängd olika sammanhang har därmed lika många betydelser. Hur kan då denna samverkansform 

förstås och kategoriseras?  

1.1. Syfte 
Med bakgrund i civilsamhällets frivilliga engagemang för att stötta och komplettera offentlig sektors 

välfärdsutövning samt redogörelse för den samhällsproblematik aktuell samverkansform ämnar 

tackla, är syftet med denna uppsats att djupdyka i samverkansformens praktiska natur. Syftet är 

därför att studera vald samverkansform genom teoretiska linser grundade på operationaliseringar av 

                                                           
7 Bingham, L. Nabatchi, T. O’Leary, R. The New Governance: Practices and Processes for Stakeholder and Citizen 
Participation in the Work of Government. (2005). Public Administration Review, September/October 2005, Vol. 
65, No. 5. s.555. 
8 Amnå, E. Still a trustworthy ally? Civil society and the transformation of Scandinavian democracy (2006) 
Journal of Civil Society, 2:1, 1-20. s.8-9 
9 Thessén, E. Effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats – Nya aktörer och organisationsformer 
(2017). Uppdragsutredning. Linköping University Electronic Press s.3 
10 Andersson Granberg, T. et al. Using semi-professionals in emergency response (2016). Community 
Engagement and Practitioner Studies Proceedings of the ISCRAM 2016 Conference. s.3-4 
11 Andersson Granberg, T. et al. Trygghetsskapande åtgärder för landsbygden (2010). Linköping University 
Electronic Press. s.72 
12 Ramsell, E. Pilemalm, S. Andersson Granberg, T. Using Volunteers for Emergency Response in Rural Areas – 
Network Collaboration Factors and IT support in the Case of Enhanced Neighbors (2017). Response and 
Recovery Proceedings of the 14th ISCRAM Conference – Albi, France, May 2017 s.2 
13 Polismyndigheten. Utsatta områden – Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen (2017). 
Nationella operativa avdelningen, underrättelseenheten. s.41 
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begreppen co-creation och co-production, se kapitel 5, teoretiskt ramverk. Detta för att fastställa 

samverkansformens egenskaper och kategorisera denna inom ramen för de teoretiska begreppens 

omfång. De valda begreppen tillåter en dissektion av begreppet samverkan för att blotta vad som 

egentligen menas, önskas och utförs inom ramen av valt samverkansprojekt. En förhoppning är även 

att eventuella motsättningar eller enigheter mellan aktörerna exponeras. På så sätt underlättas 

aktörernas medvetenhet om samverkansformens styrkor och svagheter och därmed deras förmåga 

att förhålla sig till dessa i utvecklingsarbetet. Syftet sträcker sig även bredare, denna uppsats ämnar 

dessutom förse aktörer, som antingen har initierat samverkan med civilsamhället eller som är 

intresserade av att göra detta, med användbar kunskap.  

Valet av just Södertörns brandförsvarsförbund grundas på att förbundet genomför ett unikt 

samverkansprojekt tillsammans med civilsamhället, mer preciserat de boende i området Hovsjö. 

Hovsjö skiljer sig mot andra områden där liknande samverkansprojekt har initierats då Hovsjö är 

klassificerat som ett så kallat utsatt område.14 Här har Södertörns brandförsvarsförbund initierat 

samverkan med civilsamhället i form av civila insatspersoner (CIP). Detta gör Södertörns 

brandförsvarsförbund och de civila insatspersonerna intressanta att studera med bakgrund av den 

problembild som delvis kännetecknar liknande områden i Sverige, med segregation, utanförskap, 

bilbränder och det sociala avståndet mellan räddningstjänst och det lokala samhället. 

1.2. Frågeställningar 
Besvarandet av frågeställningarna nedan ämnar skapa en tydlig kunskapsbild över 

samverkansformen mellan Södertörns brandförsvarsförbund och civilsamhället i form av civila 

insatspersoner. Kunskapsbilden inkluderar ett djup i form av information om de olika aktörernas 

erfarenheter samt om dessa skiljer sig från varandra. Frågeställningarna behandlar dessutom 

empirins relation till det teoretiska ramverket och slutligen vad detta innebär för respektive aktör.   

1. Hur ser samverkansformen ut i praktiken?  

2.  Hur kan samverkansformen kategoriseras med hjälp av begreppen co-creation och co-
production? 

3.  Vilken praktisk kunskap innebär denna förklaring för de enskilda aktörerna?  

1.3. Definiering av centrala begrepp 
En rad centrala begrepp som används i denna uppsats kan tolkas på flera olika sätt. Därför görs här 

en definiering av dessa inom ramen för uppsatsen för att underlätta för läsaren och öka uppsatsens 

genomgående tydlighet.  

Civilsamhället 

Civilsamhället består av en rad olika aktörer. Det är, enligt propositionen En politik för det civila 

samhället, ”en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, 

grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen.”15 Inom ramen för denna 

uppsats avskärmas definitionen till att syfta på olika frivilligorganisationer, resursgrupper, ideella 

föreningar och spontanfrivilliga. Dessa är aktörer som står i kontrast till den traditionella 

                                                           
14 Polismyndigheten. Utsatta områden – Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen (2017). 
Nationella operativa avdelningen (NOA), Underrättelseenheten. s.41 
15 Regeringens proposition. En politik för det civila samhället. 2009/10:55. s.26 
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räddningstjänsten. Avgränsningen tar stöd av material från Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, MSB.16 

Traditionell räddningstjänst 

Traditionell räddningstjänst utgör de aktörer som på uppdrag av en eller flera kommuner ansvarar 

för räddningstjänsten enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, kapitel 3, 7§.17 Exempelvis 

Södertörns Brandförsvarsförbund.  

Social innovation 

Social innovation syftar på skapandet av långsiktiga åtgärder för att möta sociala behov genom att 

förändra relationer, positioner och regler mellan traditionella och nya aktörer. I praktiken så sker 

detta genom en öppen process av deltagande, samverkan samt utbyte av kunskap och erfarenheter 

mellan dessa.18 

Samverkan 

Samverkan är ett positivt laddat begrepp som förekommer i en rad sammanhang och har därför en 

bred betydelse. Med samverkan så menas i denna uppsats en funktion som åstadkommer inriktning 

och samordning av tillgängliga resurser genom överenskommelse mellan inblandade aktörer.19  

Co-creation 

En samverkansform där slutanvändaren har en tydlig roll inom samverkansformen som innebär en 

aktiv involvering i produktionsstegen.20 

Co-production 

En samverkansform där slutanvändaren har en tydlig roll inom samverkansformen som utförare av 

service och tjänster.21 

1.4. Uppsatsens avgränsning och kunskapsbidrag 
Den tidigare forskningen inom området samverkan mellan räddningstjänst och civilsamhälle har i 

regel utgått från olika projektformer ämnade att tackla ett problem, exempelvis otrygghet på grund 

av långa utryckningstider för räddningstjänsten. Beroende på forskningsdisciplin är det dessutom 

olika forskningsingångar som är relevanta. Som statsvetare avgränsar jag studien till en 

samverkansform mellan offentlig sektor och civilsamhället med utgångspunkt ur dess historiska 

möjliggörande och samhälleliga problembild. Den bakomliggande problembilden till varför 

samverkan bedöms vara nödvändig är komplex och berör omfattande begrepp som exempelvis 

segregation och utanförskap, vilket resulterar i att relativt kraftiga avgränsningar görs. Uppsatsen 

berör detta främst genom att behandla en del av den större samhällsproblematikens utfall i form av 

                                                           
16 Strandh, V. Civilsamhällets respons vid kriser - Bistånd eller motstånd? (2016). Faktablad, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap(MSB). 
17 Svensk författningssamling (SFS) 2003:778. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Stockholm: 
Justitiedepartementet. 
18 Voorberg, W.H. Bekkers, V.J.J.M, Tummers, L.G. A systematic review of co-creation and co-production: 
Embarking on the social innovation journey (2015). Public Management Review, 2015. Vol. 17, No. 9. s.2 
19 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Samverkan och ledning, Gemensamma grunder för 
samverkan och ledning vid samhällsstörningar (2014). s.207 
20 Voorberg, W.H. Bekkers, V.J.J.M, Tummers, L.G. A systematic review of co-creation and co-production: 
Embarking on the social innovation journey (2015). Public Management Review, 2015 Vol. 17, No. 9. s.15 
21 Ibid. s.15 
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exempelvis bilbränder. Då det fall som studeras är unikt på grund av den både fysiska- och 

samhälleliga miljö som samverkansformen utspelar sig inom är forskningsområdet relativt outforskat 

i jämförelse med äldre samverkansprojekt, bortsett från den tidigare studie jag genomförde. Den 

studien fokuserade dock på samverkansformens olika framtida utmaningar gällande exempelvis 

utrustning, försäkring, utbildning och hur Södertörns brandförsvarsförbund förhöll sig till dessa.22 Det 

kunskapsbidrag som denna uppsats tillför bygger till stor del på den statsvetenskapliga ingången i 

form av värdeskapande mellan offentlig sektor och civilsamhället inom samverkansformen genom 

co-creation och co-production samt samverkansformens unika natur. Det finns utrymme för andra 

disciplinära ingångar, vilka berörs i kapitel 9, fortsatt forskning.  

1.5. Tidigare forskning 
Samverkan som koncept är både internationellt och nationellt ett sätt att hantera 

samhällsutmaningar och kriser, både inom räddningstjänst och övrig offentlig sektor. Detta kan 

exempelvis inkludera utmaningar rörande klimatförändringar, landsbygdsproblematik, 

naturkatastrofer eller finansiella kriser.23 Forskning menar att civilsamhällets engagemang visar sig 

som en reaktion mot otillräckligt eller bristande utövande från traditionella välfärdsleverantörer, 

exempelvis stat eller kommun, och är därmed av en problemlösande karaktär.24 Civilsamhället har 

därför, i viss bemärkelse, utvecklats till en aktör som förser offentlig sektor och välfärdsstrukturer 

med stöd samt levererar värden som dessa ej anser sig kunna förse slutanvändarna med. Det kan 

även vara så att offentlig sektor efterfrågar hjälp av civilsamhället när dessa bedömer sig ej kunna 

leverera fullgod välfärd.25 I denna uppsats har civilsamhället inom det valda fallet tydligt visat sig vara 

av denna problemlösande och stöttande karaktär. Detta i symbios med välfärdsleverantörens, i detta 

fall räddningstjänsten, önskan om speciell kompetens och stöd i vissa situationer av sitt 

välfärdsutövande ligger till grund för samverkansformen. 

Gällande social innovation grundas begreppsinnebörden på att tillmötesgå sociala behov genom att 

samverka med slutanvändaren.26 Den grundförståelsen knyter an till civilsamhällets engagemang 

som problemlösare.27 En djupare granskning av social innovation visar att det praktiska utförandet 

innebär att utveckla nya idéer och implementera samt genomföra dessa med aktörer som inte 

behöver vara professionella inom valt område.28 En sådan relation mellan professionella och frivilliga 

civila förekommer inom den samverkansform som denna uppsats behandlar. Sådana projekt, som 

leder till någon form av förändring, riskerar att föra med sig både menade och icke-menade utfall och 

konsekvenser. Forskning tydliggör även att dessa utfall kan uppfattas och värderas olika av de 

inblandade aktörerna.29 Då denna uppsats inkluderar både de professionella i form av 

räddningstjänsten samt civilsamhället i form av civila insatspersoner så kan förhoppningsvis 

                                                           
22 Ibid. s.12–13 
23 Ramsell, E. Pilemalm, S, Andersson Granberg, T. Integration av frivilliga aktörer i dynamisk resurshantering 
vid räddningsinsatser (2016). CARER Rapport Nr.17. Linköping University Electronic Press. s.7 
24 Amnå, E. Still a trustworthy ally? Civil society and the transformation of Scandinavian democracy (2006) 
Journal of Civil Society, 2:1, 1-20. s.8 
25 Ibid. s.8 
26 Voorberg, W.H. Bekkers, V.J.J.M, Tummers, L.G. A systematic review of co-creation and co-production: 
Embarking on the social innovation journey (2015). Public Management Review, 2015. Vol. 17, No. 9. s.2 
27 Amnå, E. Still a trustworthy ally? Civil society and the transformation of Scandinavian democracy (2006) 
Journal of Civil Society, 2:1, 1-20. s.8 
28 Osburg, T. Schmidpeter, R. Social Innovation – Solutions for a Sustainable Future (2013) Springer. s.299 
29 Ibid. s.299. 
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eventuella motsättningar mellan aktörernas upplevelser och åsikter tydliggöras. Mycket av den 

forskning som tidigare genomförts inom samverkan mellan räddningstjänst och civilsamhälle 

fokuserar dock på stora, extraordinära händelser som exempelvis samhällsresponsen efter 

jordbävningen i Kobe, Japan år 1995.30 Forskning rörande samverkan vid mer vardagliga olyckor 

återfinns i relativt mindre omfattning. Det existerar dock en rad olika fall av detta i Sverige, vilka 

berörs i detta kapitel.  

1.5.1. Nya aktörer i samverkan med räddningstjänst 

MSB har sammanställt olika typer av frivilliga aktörer med fokus på krisberedskap, kriser och större 

olyckor. Det privata näringslivet står för mycket av den samhällsviktiga verksamheten, exempelvis 

elförsörjning eller transporter. De frivilliga försvarsorganisationerna (FFO) är specialiserade 

frivilligförbund vars uppgifter regleras av Försvarsmakten och MSB, dessa stöttar samhällets förmåga 

under olyckor och kriser. Uppgifterna kan exempelvis innefatta omhändertagande av djur eller 

radiokommunikation. Frivilliga Resursgruppen (FRG) sammankallas på begäran av respektive 

kommunledning vid extraordinära händelser för att bistå med praktiska uppgifter som 

informationsspridning, evakuering eller administration. Ideella föreningar är en bred kategorisering 

som innehåller en rad olika organisationer och föreningar. MSB gör inom denna kategorisering även 

ett särskiljande mellan aktörer som har ett uttalat uppdrag inom samhällets krisberedskap och de 

som inte har detta. Tydliga exempel är frivilligbrandkår och sjöräddning kontra trossamfund och 

idrottsföreningar. MSB lyfter här fram trossamfund som en viktig aktör för att ge stöd vid allvarliga 

händelser i det mångkulturella samhället. Vid en olycka eller samhällskris så förekommer dessutom 

ofta oorganiserade spontanfrivilliga.31 Utöver organisationer, förbund och föreningar ser Sverige en 

ökad grad av frivilligt arbete och antalet obetalda frivilliga individer i samverkan med 

välfärdssamhället.32 Nedan följer några praktiska exempel på hur sådan verksamhet har organiserats:  

SMS-Livräddare i Stockholm och Västra Götaland  

Genom ett forskningsprojekt initierat av Karolinska institutet rekryteras frivilliga som så kallade SMS-

Livräddare, i Stockholm från år 2010 och Västra Götaland från år 2016. Forskningsprojektet 

genomförs i samarbete mellan SOS Alarm, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Svenska Hjärt-

lungfonden, Stockholms läns landsting och Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning. De frivilliga måste 

ha genomgått en utbildning i hjärt- och lungräddning med och utan defibrillator för att få registrera 

sig som SMS-livräddare. Frivilliga som registrerat sig som SMS-livräddare fick sedan tillgång till en 

applikation som försåg individen med GPS-positionering inom en viss radie samt ett ID-kort för 

identifiering. All övrig utrustning, förutom hjärtstartare, stod individen själv för. Hjärtstartare 

registreras i Sveriges Hjärtstartarregister och information om dess position fås med hjälp av 

applikationen. Tanken med SMS-livräddare är att dessa fungerar som en extra resurs i larmkedjan 

                                                           
30 Atsumi, T. Goltz, J-D. Fifteen Years of Disaster Volunteers in Japan: A Longitudinal Fieldwork Assessment of a 
Disaster Non-Profit Organization (2014) International Journal of Mass Emergencies and Disasters March 2014, 
Vol. 32, No. 1. s.221 
31 Johansson, R. et.al. Att använda, leda och samverka med frivilliga Om kommuners och länsstyrelsers 
relationer med aktörer utanför den offentliga sektorn inom ramen för det geografiska områdesansvaret (2015). 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Publikationsnummer: MSB380. s.10–11 
32 Wijkström, F. “Charity Speak and Business Talk”, The On-Going (Re) hybridization of Civil Society (2011). 
ResearchGate. s.37 
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och den praktiska funktionen är att agera förstainsatsaktör i väntan på räddningstjänst och/eller 

ambulans.33  

Projekt Grannsamverkan i Ludvika-Smedjebacken 

Under år 2013 inleddes projektet Grannsamverkan i Ludvika-Smedjebacken vilket är ett samarbete 

mellan frivilliga, Civilförsvarsförbundet, SOS Alarm, räddningstjänst och Svenska kyrkan. För att öka 

tryggheten på landsbygden gavs cirka 300 stycken frivilliga en brandutbildning av Brandförsvaret, 

som även följs upp med en halvdagsutbildning varje år. Med hjälp av brandvarnare kan grannar bilda 

ett eget brandlarms-system i sitt bostadsområde. De frivilliga som hade en sjukvårdsutbildning 

innehållande hjärt- och lungräddning med defibrillator sedan tidigare fick tillgång till en hjärtstartare 

som finansierades av en idrottsförening och privata donationer. Utlarmningen av dessa skedde via 

SMS med godkänt tillstånd från Landstinget i Dalarna. Utlarmningen av övriga frivilliga skedde genom 

applikationen Trygve. Det har även gjorts insatser för att underlätta räddningstjänsten utryckning och 

operation genom att individuella insatsplaner (planlösning, behov, resurser etc.) har skapats för 

respektive hus, vilka sedan hängts upp respektive entré. Alla boende som medverkar har även 

monterat projektets logotyp framför sin ytterdörr.34 

Förstärk Medmänniska i Medelpad.  

Under år 2013 inleddes projektet Förstärkt Medmänniska i Medelpad. Inom ramen för detta projekt 

samverkar frivilliga med Medelpads räddningstjänst vilket består av kommunerna Sundsvall, Timrå 

och Ånge. På grund av risken för långa utryckningsavstånd behövde tryggheten ökas på landsbygd 

och glesbygd. Här visade sig redan etablerade strukturer som exempelvis byalag vara till nytta. 

Räddningstjänsten i Medelpad har erbjudit frivilliga i fem olika byar att genomföra grundläggande 

utbildning i hjärt- och lungräddning, första hjälpen och släckning av mindre bränder. Utrustningen i 

form av hjärtstartare och brandskyddsutrustning har sedan köpts in med hjälp av privata donationer 

och stöd från ett försäkringsbolag. När SOS Alarm mottog antingen ett larm gällande hjärtstopp, 

drunkning, trafikolyckor eller vissa bränder så larmades samtliga frivilliga i den byn. De frivilliga 

fungerade som förstainsatsaktörer som agerade i väntan på räddningstjänst eller annan 

blåljusverksamhet och ersatte därmed aldrig några professionella responsaktörer.35 

Landräddningen i Västerås och Gävle 

Under år 2013 initierades även ett projekt vars grundidé kom från Civilförsvarsförbundet och 

Pensionärernas Riksorganisation (PRO). Landräddningens praktiska utförande innebär användning av 

en applikation vars funktion liknar ett trygghetslarm, genom GPS kan människor bindas samman för 

att dessa ska kunna ge medmänskligt stöd till den behövande som larmat genom applikationen. 

Detta kräver dock en så kallad smart telefon som kan hantera applikationen. Genom applikationen 

kan registrerade användare kontakta larmcentral som kan bidra med rådgivning, kontakt med 112 

eller förmedling av hjälpbehovet till andra frivilliga i närheten. Gällande utrustning, försäkring och 

utbildning så tar inte Landräddningen något ansvar utan lämnar detta helt till de frivilliga själva.36 

                                                           
33 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Organiserade räddningsinsatser med frivilliga. 
Presentation av några verksamheter som initierades i Sverige mellan 2010–2016 (2017). MSB1082-februari 
2017. s.18–19 
34 Ibid. s.21–22 
35 Ibid. s.22–23 
36 Ibid. s.23–24 
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Säker By i Jönköpings Län 

Inom flertalet byar i Jönköpings län har sedan 2015 ett samarbete utformats mellan 

Brandskyddsföreningen, polis samt räddningstjänsterna i länets kommuner. Samverkansprojektet går 

under namnet Säker By och finansieras av EU:s Leader fond (Links between actions for the 

development of the rural economy) vilket är en fond för landsbygdsutveckling. Inom 

samverkansramen ryms både företag, frivilliga och offentlig sektor och dessa har åtagit sig olika 

funktioner. Brandskyddsföreningen och räddningstjänsterna erbjuder utbildning i HLR, första hjälpen 

och brandskydd medan polis informerar om grannsamverkan. Viss utrustning, som hjärtstartare och 

brandskyddprodukter, har köpts in efter prisförhandling med olika företag. Försäkringar fick de 

frivilliga ordna på egen hand. I två byar, där risken är påtaglig att det räddningstjänstens 

utryckningstid blir lång, har dessa hjärtstartare köpts in via Jönköpings kommuns 

landsbygdsavdelning. Utlarmning skedde via bybornas egna sociala nätverk vilket innebär att det ej 

fanns någon koppling till varken SOS Alarm eller räddningstjänst.37  

Civil insatsperson i Västra Södermanland 

Räddningstjänsten i Västra Sörmland startade år 2015 ett projekt som involverade frivilliga som civila 

insatspersoner (CIP). Detta glesbygdsprojekt startades ur samma grundproblematik som en del andra 

samverkansprojekt, nämligen långa utryckningstider på grund av stora avstånd. De frivilliga 

genomgick en dags utbildning i släckning av mindre bränder, hjärtlungräddning, hantering vid 

drunkningstillbud, hur hjärtstartare används och juridiken kring agerandet som förstainsatsperson 

vilket anordnades av den ideella organisationen Brandskyddsföreningen Södermanland. Gällande 

utlarmning så sker detta via grupp-SMS till frivilliga i berört område vilket skickas ut från 

räddningstjänsten. Finansieringen för utrustning kommer delvis från Brandskyddsföreningen vilka har 

köpt in brandsläckare och varselväst. Genom medlemskap i förbundet får även de frivilliga en 

olycksfallsförsäkring som gäller under insatser.38 

1.5.2. Samverkan med civila insatspersoner (CIP) 

Samverkan mellan civila insatspersoner och Södertörns brandförsvarsförbund redogjordes för i en 

tidigare studie byggd på intervjuer med representanter från förbundet där dessa presenterade sin 

konceptsvision. Till skillnad från samverkansprojekt i andra delar av Sverige, exempelvis i Medelpad, 

är det grundläggande problemet i detta fall inte det fysiska avståndet mellan utryckningsfordon och 

skadeplats och därmed inte utryckningstid.39 Huvudfokus ligger heller inte på resurseffektivitet vilket 

kan vara fallet i kommuner med minskad eller negativ tillväxt.40 Istället så lyfter Södertörns 

brandförsvarsförbund fram en problematik som bygger på sociala och kulturella avstånd mellan 

boende i området och räddningstjänst.41 Samverkan med civila insatspersoner ämnar i detta 

sammanhang fungera som en länk mellan dessa och underlätta kommunikation och kunskapsutbyte. 

Det ansågs därför önskvärt om de civila insatspersonerna var, på olika sätt, framstående individer 

                                                           
37 Ibid. s.24–25 
38 Ibid. s.25–26 
39 Thessén, E. Effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats – Nya aktörer och organisationsformer 
(2017). Linköping University Electronic Press. s.12–15 
40 Syssner, J. Politik för kommuner som krymper (2014). Report 2014:4. Linköping University Electronic Press. 
s.37 
41 Thessén, E. Using volunteers in emergency response – Municipalities, civil society and emergency rescue 
service (2017). Linköping University Electronic Press. s.12 
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inom det lokala samhället med någorlunda hög social status och ett brett kontaktnät. Dessa kan 

exempelvis vara idrottstränare, föreningsaktiva eller religiösa ledare.42 

De frivilliga utbildas och får träna på att hantera brandsläckare, släckningsarbete vid bilbrand, 

drunkningsolyckor, hjärtstopp och hjärt- och lungräddning. Kunskapsutbytet ska även ske åt andra 

hållet, det vill säga att räddningstjänsten ska lära av civilsamhället för att minska den sociala och 

kulturella klyftan. Detta sker genom öppenhet och ödmjukhet inför varandra. En genomgående och 

lärorik utbildnings- och träningsgrund bedöms av Södertörns brandförsvarsförbund vara den absolut 

mest centrala faktorn för en lyckad samverkan. Efter genomförd utbildning och träning måste det 

frivilliga förses med relevant utrustning, en lösning på detta är att sammanställa en ryggsäck 

innehållande just detta och ge ut till de frivilliga. Denna ryggsäck och dess innehåll finansieras av 

Södertörns brandförsvarsförbund. För enkel identifikation och synlighet på en skadeplats kommer de 

frivilliga att bära CIP-västar, se bild 1.43  

Bild 1. CIP-väst. 

 

Föregående studie presenterade inte någon lösning gällande utlarmningsteknik, vilket behövde 

innefatta en rad olika funktioner. Södertörns brandförsvarsförbund kommer dock inte göra något 

urval gällande frivilliga med specifik kompetens utan samtliga får larm om en händelse. Gällande de 

larm som civila insatspersoner rycker ut på ska dessa få tillräckligt med utbildning och träning för att 

både våga och kunna agera på samtliga larm som ursprungligen ligger inom räddningstjänstens 

ansvarsområde. Undantaget händelser som kräver speciell skyddsutrustning, som vid 

kemikalieutsläpp eller när explosionsrisk finns. Det kvarstod även att utforma ett omfattande 

försäkringsskydd.44 

Det fanns en medvetenhet från Södertörns brandförsvarsförbund gällande förbättrad 

utvärderingsförmåga när det kommer till vardagsolyckor och små bränder. Tillvägagångssättet 

behöver bli standardiserat och innefatta mer information än tidigare. Ett exempel på detta, som 

präglas av ett miljötänk, är mätning av mängden släckvatten vid bilbränder, då detta blir förorenat av 

                                                           
42 Ibid. s.12 
43 Ibid. s.12 
44 Ibid. s.12-13 
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branden och rinner sedan rakt ut i naturen samt dagvattenbrunnar. Överlag behöver 

insatsrapporterna och den sparade statistiken utvecklas för att generera mer kvantifierbara data. 

Utöver detta måste även kvalitativa data samlas in och för att utvärdera samverkansformens 

påverkan på relationen med civilsamhället. Avslutningsvis är det viktigt att påpeka att 

räddningsinsatsernas framgång inte är beroende av att civila insatspersoner och dess agerande utan 

samverkansformen ska främst underlätta för räddningstjänsten och fungera som förebyggande 

arbete.45 

1.6. Disposition 
Under detta delkapitel återges uppsatsens innehållsmässiga utformning. I nästkommande kapitel, 

bakgrund (2) skapar sig läsaren kunskap och förståelse kring civilsamhällets roll som den tredje 

sektorn samt den historiska utveckling som ligger till grund för att samverkan mellan offentlig sektor 

och civilsamhälle överhuvudtaget är förekommande. Kapitlet behandlar även den samhällsutveckling 

som utgör grunden till varför samverkan behövs och redogör även för den utmaning 

samverkansformen ämnar tackla. I metod (3) redogörs för uppsatsens metodologiska framställande i 

form av övergripande forskningsdesign, datainsamlingsmetod samt tillvägagångssätt för analys. Det 

kapitlet behandlar även begreppen validitet och reliabilitet och uppsatsens förhållningssätt till dessa. 

Sedan presenteras det teoretiska ramverket (4) vilket innefattar de olika idealtyperna av samverkan, 

co-creation respektive co-production samt kritisk reflektion kring dessa. Kapitlet redogör även för en 

kort bakgrundsbeskrivning gällande begreppens förekomst. I kapitlet analys (5) återges och 

analyseras de genomförda intervjuerna i relation till det teoretiska ramverkets operationalisering. I 

efterföljande kapitel, resultat och slutsats (6) presenteras uppsatsens resultat och frågeställningarna 

besvaras. Kapitlet diskussion (7) behandlar olika delar i uppsatsen och för en kritisk diskussion kring 

dessa. I det sista kapitlet, fortsatt forskning (8) återger jag mina tankar kring intressanta ingångar för 

fortsatta studier inom området. 

  

                                                           
45 Thessén, E. Using volunteers in emergency response – Municipalities, civil society and emergency rescue 
service (2017). Linköping University Electronic Press. s.13 
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2. Bakgrund 
Uppsatsens bakgrundskapitel ämnar vara tillräckligt omfattande i den utsträckning som bedöms vara 

lämpad för att tydligt förmedla en god kunskapsbild över det studerade fenomenets kontext. Detta 

innebär dels en redogörelse för möjliggörandet av den samverkansform som uppsatsen studerar 

genom det frivilliga engagemangets utveckling och dels varför samverkan är aktuellt. Inledningsvis 

behandlas det civila samhällets utveckling som den tredje sektorn och politikens utveckling gällande 

sitt förhållningssätt till den tredje sektorn, från folkrörelser till civilsamhällets olika roller i mer 

modern kontext. Kapitlets senare delar behandlar den samhällsproblematik som räddningstjänsten 

möter i sitt arbete och drabbas negativt av. Här berörs även varför samverkan är ett alternativ och 

vilken inställning civilsamhället samt offentlig sektor har till varandra enligt forskningen. Genom 

dessa senare delkapitel får läsaren ta del av information gällande besvarandet av vad som säkerligen 

är en relevant frågeställning i detta skede av uppsatsen - varför behövs egentligen samverkan 

överhuvudtaget? 

Den sammantagna redogörelsen i kapitlet knyter an till uppsatsen syfte där bakgrundsbeskrivelsen av 

uppsatsen är central för att som läsare, givetvis beroende informationsnivå, ska kunna ta del av den 

sammanhängande och övergripande kontexten för samverkansformens existens.  

2.1. Den tredje sektorn 
Forskning framför en tydlig lägesbild angående implementering av den tredje sektorn, alltså 

civilsamhället, i exempelvis myndighetsutövning, samverkansgraden har ökat och många länder i 

Europa söker efter lämpliga sätt att integrera dessa i samverkan med den offentliga verksamheten.46 

Nya organisationer och aktörer inom den tredje sektorn har i vissa fall fångats upp genom 

kontraktstyrning vilket resulterat i att samverkan mellan dessa har ökat. Detta har inneburit att de 

traditionella gränserna mellan staten, marknaden och den tredje sektorn är på väg att suddas ut i och 

med att det skapas vad som kan beskrivas som hybrida organisationer i gränslandet mellan dessa. 

Ytterligare studier av de traditionella idealtyperna förser därför inte längre forskare med relevant 

kunskap för att verkligen skapa en förståelse av dessa i en modern kontext. Aktörerna inom den 

tredje sektorn har flertalet olika benämningar, de kan exempelvis syftas på ideella krafter, privata 

icke-vinstdrivande organisationer eller det civila samhället. Många definitioner överlappar varandra 

vilket gjort att forskare och politiker i vissa fall har klumpat ihop aktörerna under ett och samma 

begrepp. Detta har dock inte avskräckt dessa från att se potentialen för en effektiv samverkan med 

den offentliga sektorn för att möta olika samhällsutmaningar.47 I en svensk kontext har det civila 

samhället fått en allt tydligare roll som samhällsaktör. För att förstå denna utveckling så börjar 

uppsatsens behandling av civilsamhället med de traditionella folkrörelserna. 

2.2. Politik- och begreppsutveckling från offentlig sektor 
Terminologin gällande civilsamhället kan uppfattas som diffus. Forskning kring civilsamhället 

betraktar det dock som en arena, skild från staten och marknaden, som bland annat innefattar 

frivilligorganisationer.48 Diskussionen om det närliggande och i sammanhanget ursprungliga 

                                                           
46 Pestoff, V. Brandsen, T. Public governance and the third sector: opportunities for coproduction and innovation 
(2009). European Group of Public Administration. s.2 
47 Ibid. s.4 
48 Lundberg, E. Forskning om relationen mellan det civila och offentliga samhället (2011). Örebro universitet. 
s.77 
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begreppet folkrörelse har pågått under decennier.49 Ett embryo till den moderna och mer utvecklade 

begreppsdiskussionen identifieras exempelvis i den statliga utredningen Ju mer vi är tillsammans 

(SOU 1987:33) där det konstaterades att det rådde oklarhet i föreningslivet gällande vad exakt 

begreppet folkrörelse omfattade. Själva begreppet konstateras vara av positiv klang och associeras 

med exempelvis nykterhets-  och arbetarrörelsen under tiden då varken den svenska demokratin 

eller välfärdspolitiken fått det fäste i samhället som vi ser idag. Det breda användningsområdet av 

begreppet problematiserades dock genom att ta upp näringslivets bruk av begreppet. Med exempel 

som att jogging, färjeåkande eller aktiesparande skulle vara nya folkrörelser så tydliggör utredningen 

den problematiska utvecklingen av begreppets användande.50 Visserligen framförs det tydligt att det 

inte är utredningens uppdrag att finna en definition av begreppet men det redogörs dock för en rad 

olika tolkningar från relevanta statsvetare:  

”Gunnar Heckscher betonar år 1941 vikten av ett stort medlemstal, fast organisation, demokratisk 

uppbyggnad och en viss grad av likställighet mellan medlemmarna. Nils Elvander skiljer år 1966 

mellan intresseorganisationer och folkrörelser och betonar att organisationens ideella syfte är 

avgörande för om den ska kallas folkrörelse.”51 

”Sten Carlsson har år 1961 en mycket snäv avgränsning för begreppet folkrörelse. En sann sådan har 

tillkommit på enskilt initiativ och ofta i klar motsättning till statens auktoritet. Därför ska en 

folkrörelse ha en stor anslutning, stå på frivillighetens grund, arbeta på lång sikt och äga ett ideellt 

inslag. En folkrörelse ska sätta människor i rörelse, andligt och fysiskt, och ingripa på ett väckande 

sätt i deras samhällssyn och livsföring. Med Carlssons synsätt betecknas därför frikyrko- och 

nykterhetsrörelserna som folkrörelser, arbetarrörelsen fram till 1920, kooperationen och 

kvinnorörelsen under vissa tider samt idrottsrörelsen med viss tvekan.”52 

”Hilding Johanssons tolkning av begreppet folkrörelse är år 1980 det motsatta mot Carlssons. Enligt 

Johanssons definition blir de flesta rikstäckande organisationerna folkrörelser. De ska ha 

medlemsaktivitet i lokala föreningar, ha idémässiga program för människa och samhälle. Johansson 

finner det svårt att dra en bestämd gräns mellan folkrörelser och intresseorganisationer. Här har 

enbart nämnts ett fåtal av de försök som under efterkrigstiden gjorts för att definiera begreppet 

folkrörelse. Resultaten skiljer sig som synes ganska markant. Det förefaller svårt att finns en för det 

svenska samhället gemensam definition.”53 

Utredningen behandlar även en sammanfattning publicerad av Lars Svedberg år 1981 genom 

rapporten Ej till salu, av Statens ungdomsråd vilket i utredningen föreslås utgöra fundamentet för 

fortsatt diskussion. Utredningen fastställer dock därefter att det kan anses vara olämpligt för en 

statlig utredning att diktera folkrörelsernas natur och bedömningskriterier. Särskiljandet mellan 

folkrörelse och övrigt föreningsliv bedöms dessutom ej vara en fråga för staten och utredningen 

lämnar därmed ämnet.54 En senare utredning, Mål och resultat (SOU 1988:39) tryckte på en 

problematik angående avsaknaden av tydlig definiering men stämde samtidigt in i att tre av 

Svedbergs kriterier var centrala – ideologisk grund, opinionsbildande och demokrati.  Det lades även 

                                                           
49 Statens offentliga utredningar. Rörelser i tiden. SOU 2007:66. s.36 
50 Statens offentliga utredningar. Ju mer vi är tillsammans. SOU 1987:33. s.18 
51 Ibid. s.18–19 
52 Ibid. s.18–19 
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till en fjärde central funktion, socialisering, en vidareutveckling av Svedbergs gemenskapskriterium 

och beskrevs som följande: 

- ”Folkrörelserna har också en social funktion genom sin unika förmåga att bryta människors 

vanmakt och isolering och skapa sociala kontakter och gemenskap.”55 

Avsaknaden av en tydlig definition kvarstod i demokratiutredningen En uthållig demokrati! 
SOU2000:1 men där syftade begreppet på stora, etablerade och välorganiserade organisationer på 
olika nivåer i samhället – lokalt, regionalt och på riksplanet. Organisationerna beskrevs som 
hierarkiska samtidigt som de byggde på den representativa demokratins principer gällande 
exempelvis medlemröster. Utredningen kopplar även tillbaka till Svedbergs kriterium om att ha en 
samhällsförändrande ambition men poängterar att det moderna folkrörelsebegreppet har en 
bredare definition. I modernare tid innefattar begreppet både traditionella folkrörelser som 
exempelvis nykterhetsrörelsen men även nyare organisationer. Utredningen lyfter även fram en 
analys av folkrörelsernas utveckling under 90-talet vilket blottar en rad utmaningsområden för dessa. 
Sjunkande medlemsantal, ökad medelålder på medlemmarna och minskad aktivitetsnivå är exempel 
på dessa. Utöver detta tydliggörs det att stat och kommun lägger sig i verksamheterna allt mer, vilka 
ofta är beroende av den offentliga finansieringen. Det riskerar ytterligare underminera deras 
oberoende ställning. Detta kombinerat resulterade enligt utredningen att organisationer och 
föreningar integreras mer med den offentliga sfären, ett exempel på detta är den ökade styrningen 
av folkbildningsområdet genom diverse krav.56 Jämförs denna utveckling med Svedbergs tidigare 
nämnda kriterier tydliggörs utvecklingen ytterligare. Utvecklingen fortskred och år 2001 gjorde 
regeringen klart att folkrörelsepolitik skulle bli en egen post i stadsbudgeten. Det tilldelades 
utgiftsområde nummer 17 och blev därmed ett eget politikområde. Förslaget avgränsades till att 
behandla frågor av övergripande natur gällande bidragsgivning, villkorsöversikt och forskning kring 
föreningar och folkrörelseorganisationer. I propositionen föreslås att ”Målet för folkrörelsepolitiken 
är att människor skall ha bästa möjliga förutsättningar att bilda och delta i olika typer av folkrörelser 
och föreningar.”57 Detta motiverades genom att beskriva en aktiv folkrörelsepolitik som ett redskap 
för att strukturera och samla statens agerande gällande folkrörelser och föreningsliv av olika slag 
samt villkor och förutsättningar för deras verksamhet.58 
 
Utredningen står även fast vid det mål som tidigare fastställts för den statliga folkrörelsepolitiken och 
ser inget behov av vidare utveckling eller nya målformuleringar. Som stöd för detta omnämns den 
bifallna propositionen Demokrati för det nya seklet (prop. 2001/02:80) där det huvudsakliga 
innehållet som är relevant för denna uppsats behandlar folkrörelsernas tillgång till den politiska 
processen. Regeringens bedömning var att möjligheter och förutsättningar för 
medborgarsammanslutningar att delta i den politiska processen behövde utvecklas. Detta skulle 
uppnås genom att genomföra återkommande folkrörelseforum där dialog mellan å ena sidan 
regeringen och dessförvaltningsmyndigheter å andra sidan företrädare för dessa 
medborgarsammanslutningar som innefattade folkrörelser, föreningar och liknande. Regeringens 
bedömning bottnar i att civilsamhället gynnas av ett aktivt föreningsliv, folkrörelser eller liknande 
medborgarsammanslutningar. Dessa har potential att vara företrädare för olika intressen i samhället 
och kan på så sätt underlätta demokratiskt deltatagande, inflytande samt delaktighet. 
Återkommande folkrörelseforum fungerar därför som en arena och mötesplats för att få dessa 
egenskaper att utvecklas.59 
 

                                                           
55 Statens offentliga utredningar. Mål och resultat. SOU 1988:39. s.11 
56 Statens offentliga utredningar. En uthållig demokrati! SOU2000:1. s.199–201 
57 Regeringens proposition. Budgetpropositionen för 2001. 2000/01:1. s.188 
58 Ibid. s.188 
59 Regeringens proposition. Demokrati för det nya seklet. 2001/02:80. s.66 
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Utredningen Rörelser i tiden SOU2007:66 blickar tillbaka på det tidigare beskrivna målet satt genom 

En uthållig demokrati! SOU2000:1. Den förda folkrörelsepolitiken från statligt håll beskrivs som 

präglad av två olika inriktningar. En sektororienterad del som fokuserar på specifika frågor som rör 

föreningar inom respektive sektorer och en generell som behandlar gemensamma frågor för samtliga 

föreningar, organisationer och folkrörelser över sektorsgränserna.60 Utredningen finner det relevant 

att genomföra en vidare analys av den sistnämnda generella delen i relation till målet, vilket även är 

relevant för denna uppsats. Utredningen menar att när folkrörelsepolitiken inrättades var syftet att 

bidra till att utveckla, fördjupa och bredda demokratin och att stärka den sociala ekonomin i 

samhället överlag. Det framhölls från statligt håll att folkrörelserna haft en central roll i arbetet med 

att ge röst åt olika gruppers behov, värderingar och intressen.61 

Denna utredning blottar även uppkomna motsättningar mellan röster som är för- respektive mot 

användningen av begreppet folkrörelse. De som är kritiska till att använda begreppet menar att det 

tillhör det förgångna och saknar motstycke i det moderna samhället. Dessa röster menar även att 

begreppets urvattnande och odefinierade grund gör det problematiskt att använda och som 

utredningen beskriver ”okritiskt hylla”62. Det finns även röster som anser att begreppet bör skrotas 

inom den politiska sfären eftersom det är ett konservativt begrepp som fungerar som en bromskloss i 

utvecklingen av arbetet. Utredningen belyser även ett maktperspektiv där traditionella folkrörelser 

besitter en maktposition gentemot staten. Dessa traditionella folkrörelser gynnas av att begreppet 

fortfarande används eftersom det förhindrar att dessa riskerar att förlora den maktposition som 

etablerats genom decennier. De som är positiva till begreppets användning ser ingen större 

problematik i detta.63 Eftersom att begreppet är så pass laddat och associationsrikt till andra positiva 

begrepp som exempelvis demokrati, utveckling och engagemang är det därför ett begrepp som bör 

användas enligt förespråkare. Det är enligt förespråkare för användning av begreppet viktigt att den 

historiska betydelsen kvarstår då den accessernas med solidariskt arbete för ett förbättrat samhälle 

överlag. Sammantaget anser dessa att begreppet är högst levande och relevant i det moderna 

samhället då det är lättförståeligt och innehar hög grad av legitimitet. Det är ett begrepp med 

förankring i våran kultur och är väl lämpat att innefatta både traditionella och nyare folkrörelser.64    

Ett vägval gjordes när riksdagen i mars år 2010 fattade beslut om politiken kring det civila samhället 
genom att bifalla propositionen En politik för det civila samhället 2009/10:55 vilket ersatte den 
dåvarande folkrörelsepolitiken. Propositionens förslag till riksdagsbeslut, vilket bifölls, löd enligt 
följande:  
 
”Regeringen föreslår att riksdagen upphäver målet för folkrörelsepolitiken och godkänner det mål för 
politiken om det civila samhället som regeringen föreslår.”65 
 
I utkastet som genomgick en rad remissinstanser i form av organisationer med stark koppling till 

civilsamhället framkom den en kritik mot att propositionen initialt utgick från begreppet ideell 

sektor.66 Kritiken kom exempelvis från Arbetsgivarföreningen KFO, Civilsamhällets organisationer i 
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samverkan (Civos), Folkbildningsförbundet, Forum för frivilligt socialt arbete, IOGT-NTO, 

Kontaktnätet, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, Riksteatern och Sensus studieförbund. 

Dessa menade förvisso att det tidigare satta målet för folkrörelsepolitiken bör stå fast men kritiserar 

den oklarhet som råder kring begreppet folkrörelse. Dessutom föreslog dessa organisationer att 

begreppen civilsamhälle och civilsamhällets organisationer skulle utgöra den centrala 

utgångspunkten då ideell sektor var alltför begränsande och uteslutande vilket fick medhåll från 

Coompanion - Kooperativ utveckling Sverige. Det framfördes också önskningar om en breddning av 

det område som folkrörelsepolitiken berörde av Forum för frivilligt socialt arbete, Hela Människan, 

Sociala Missionen och Sveriges Civilförsvarsförbund vilka framförde sina åsikter för en mer 

sammanhållen politik för det civila samhället. En del av denna kritik utgörs av en upplevd situation 

från de nyare sammanslutningarna där dessa ej omfattas av varken begreppet folkrörelse eller ideell 

sektor då dessa är arenor med etablerade aktörer. Själva begreppet ideellt kritiseras också från 

sociala företag då detta begrepp uppfattas som synonymt med amatörmässighet inom ekonomisk 

verksamhet, som snarare är att bedöma som professionell.67  

Det hela ledde till att regeringen, efter remissvaren, ändrade begreppet ideella sektorn till det civila 

samhället.68 Själva begreppet i sig har många fördelar och bedömdes att stå över begrepp som den 

ideella sektorn eller tidigare beskrivna folkrörelser och därmed vara inkluderande i större 

utsträckning. Dessutom ansågs det vara den formulering som inblandade aktörer såg sig tillhöra i 

första hand i samhället och det låg även nära det engelska begreppet civil society. Begreppet speglar 

sammanfattningsvis den nödvändiga mångfald i form av individuell karaktär, kunskap och erfarenhet 

som behövs i den samlade aktörsskaran. Politiken ämnar därmed att lyfta fram och främja denna 

mångfald och variationsrikedom. Det civila samhället ska sträva efter att vara fyllt av olika 

organisationsformer med egna mål, tankar och syften.69 Den statliga utredningen Palett för ett stärkt 

civilsamhälle (SOU 2016:13) framför dock en viss kritik emot detta breda begrepp då det inte alltid 

blir tydligt för aktörer vad civilsamhället står för eller vad exakt det innefattar. Utredningen, som 

syftade till att bidra med en grund för att stärka det civila samhällets förmåga att organisera sig samt 

få organisationerna som föds att fortleva, menar att i kontakt med kommuner, myndigheter och 

landsting framkom det en önskan om ett förtydligande kring detta. Utredningen ämnar inte föreslå 

någon ändring av begreppet men presenterar några klargöranden angående sorteringsbenämningar i 

det civila samhället.70 Något som var utmärkande för samtliga organisationer inom det civila 

samhället var det ideella syftet, att bidra till samhällets utveckling eller till lösningen av ett problem. 

Det framgår även att organisationer använder sig av ekonomisk verksamhet för att delvis möjliggöra 

och främja det ideella. 

2.3. Samhällelig utveckling och organisationstyper 
Kontrasten mellan gamla och nya folkrörelser är inte allt för tydlig. Forskning menar att nya 

folkrörelser fortfarande är handlingsorienterade i den mening att de reagerar och agerar på politiska 

bottnade händelser och dess briserande i tid och rum, som i regel är utanför deras kontroll. 

Folkrörelsernas agerande kan därmed fortfarande ses som ett reagerande i viss utsträckning. Denna 

reaktion formar nätverk med en relativt komplicerad struktur som tillfälligt skapats för specifika 
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handlingar och syften. Sammansättningen hos de yngre folkrörelserna bedöms vara mer skiftande 

och ostrukturerad än de traditionella men fortfarande finns det en tydlig motståndare vilket bärgar 

för en god inre sammanhållning. Det är heller inte ovanligt att det finns ett uttalat politiskt syfte.71 De 

äldre rörelserna är dock i regel mer rutinartade än de yngre och åtnjuter interna logiker som 

exempelvis återkommande års- och planeringsmöten där beslut fattas och ärenden behandlas. Dessa 

har nästan uteslutande en demokratisk organisation med styrelse och ledamöter medans de yngre 

saknar detta i betydligt större utsträckning. Den relativt mer ostrukturerade organisationsformen hos 

dessa försvårar studier av beslutsfattandet vilket innebär att en någon tydlig bild av detta ej finns 

enligt Rörelser i tiden SOU2007:66. Det som skiljer de yngre och de äldre rörelserna åt är enligt 

utredningen är just denna interndemokrati och inre struktur vilket efterliknar i det förras fall 

exempelvis politiska partiers hierarkiska organisationsstruktur. Det finns lokala föreningar som 

sträcker sig upp på läns- eller regionnivå och sedan upp till den nationella nivån, eventuellt också 

vidare internationellt. Det finns också en skillnad mellan dessa gällande betydelsen av antalet aktiva 

medlemmar där de yngre rörelserna värderar nya, aktiva och engagerade medlemmar och 

sympatisörer högre än vad de äldre rörelserna gör. Detta kan bero på att de äldre rörelserna åtnjuter 

en redan etablerad maktposition i samhället och ett starkt varumärke.  Det pågår dock ett 

dubbelriktat lärande på en rad områden, exempelvis gällande organisering, mellan de yngre och de 

äldre rörelserna.72   

Utmärkande för de nyare rörelserna är den nätverkskultur som frodas inom många av dessa 

organisationer vilket skiljer sig från traditionella folkrörelser och föreningar. Genom En uthållig 

demokrati! (SOU2000:1) framkommer det att den platta nätverkskulturen kan ses som en 

motreaktion mot den relativt hierarkiska och formella struktur som återfinns traditionellt. Kritiken 

som framförts bottnar i att detta bedöms ha inbyggda tendenser till institutionalisering och 

professionalisering. Den nyare organiseringsformen underlättar enligt utredningen spontant 

initiativtagande och aktivt deltagande genom sin mindre formella struktur. Det finns dock en viss 

strukturering och djup i detta tänk. I praktiken utgörs ofta dessa nätverk av organisationer med mera 

traditionella organiseringsformer, vilka sedan skapar kontaktnät med varandra, individer och övriga 

grupper. Detta grundar för en problematik gällande ideologiska motsättningar mellan aktörerna 

vilket gör att tillfälliga koalitioner skapas för att uppnå ett specifikt mål för att sedan upplösas. Detta 

koncept kallas i utredningen för ”politisk minimalism”. För att uppnå sitt mål använder sig de nya 

rörelserna även i större utsträckning av nyare tekniska verktyg som exempelvis internet och sociala 

medier för kommunikation och mobilisering. Grundkriteriet, den breda medlemsbasen, som 

kännetecknar de traditionella folkrörelserna har dessutom övergått till att istället fokuseras på 

handlingskraft. Nya rörelser belyser tydligt förskjutningen från att fokusera på att skapa intern 

demokrati till att expressiva handlingar och opinionsbildande auktioner.73 Som tidigare nämnt kan 

denna utvecklingsprocess ses som en hybridisering av dessa organisationer då det fortfarande finns 

en koppling till den historiska kontexten samtidigt som relationen till välfärdsstaten spelar en central 

roll. Resultaten av utvecklingen kan i nuläget förstås som ”hälften folkrörelse-hälften statliga-

organisationer”.74  
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I den statliga utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) återges olika 

associationsformer för det civila samhället i modern tid, vilket avgränsas till aktörer med 

allmännyttigt syfte eller med syfte att möta ett behov formulerat och av medlemmarna själva. 

Avgränsningen innebär att ekonomisk vinst inte är centralt för dessa men kan dock vara 

förekommande som ett resultat av vanlig verksamhetsdrift. De vanligaste associationsformerna för 

det civila samhället är enligt utredningen ideella föreningar, registrerade trossamfund, stiftelser, 

ekonomiska föreningar, aktiebolag med särskild vinutdelningsbegränsning (SvB), samfälligheter och 

samfällighetsföreningar. I SOU2016:13 framgår det tydliga exempel på dessa roller som ofta kopplas 

till civilsamhället vilka är som röst och opinionsbildare, utförare eller serviceorganisation.75  

2.4. Varför behövs samverkan?  
Som den avslutande meningen i tidigare stycke belyser kan civilsamhället anta rollen som utförare, 

vilket inledningsvis förklaras i detta kapitel. Genom kapitlet tidigare forskning presenteras belägg för 

att civilsamhällets agerande i välfärdsutövandet är i reaktion till vad som bedöms vara 

tillkortakommanden eller brister hos den traditionella välfärdsaktören. Det kan även vara tvärt om, 

att när offentlig sektor bedömer sig ej kunna leverera en fullgod tjänst eller uppfylla en fullgod 

funktion så bjuds civilsamhället som en samverkanspartner. Detta har bland annat resulterat i att 

underprivilegierade grupper i samhället nu får en chans att få den välfärd som tidigare ej levererats.76 

Detta synsätt är dock aningen motsägelsefullt då det är civilsamhället som delvis utför 

välfärdsfunktionen och inte endast är mottagare. Utvecklingen har inneburit att civilsamhället, 

genom den passerade eran av new public management, ses som konsumenter som sedermera 

vidareutvecklats till ”medskapare”.77 Inom ramen för denna uppsats, och som tidigare studier visat, 

visar sig detta genom räddningstjänstens önskan om samverkan med civilsamhället för att korta ner 

det kulturella avståndet till de boende i Hovsjö.78 Vad är då som är problematiskt, hur ser situationen 

ut?  

Som tidigare nämnt är uppsatsen primära syfte att djupare analysera just vad samverkan egentligen 

innebär samt hur det valda fallet kan förstås och kategoriseras. För att genomföra detta behövs en 

redogörelse av den grundproblematik som samverkansformen ämnar tackla. Grundproblematiken 

och bakgrunden till att samverkansformen togs i bruk utgår från delar av den utveckling samt 

rådande samhällssituation i Sverige gällande segregation, social oro och välfärdsutförande. 

Uppsatsen berör insatsområdet för Södertörns räddningstjänst då det finns ett aktivt 

samverkansprojekt i form av civila insatspersoner (CIP). Den bakomliggande problembilden är 

komplicerad och kan arbetas med från olika disciplinära och metodiska ingångssätt. Segregationen 

och utanförskapet i landets många bostadsområden och stadsdelar kan exempelvis ses utifrån 

byggnation av de så kallade miljonprogrammet.79 Dessa bostadsområden påverkade städernas 

sociala geografi genom att de som hade möjligheten att välja var de ville bo i regel inte flyttade till 

miljonprogrammet medans andra individer fick en ny chans till ett boende inom ramen för 

                                                           
75 Statens offentliga utredningar. Palett för ett stärkt civilsamhälle. SOU 2016:13. s.64–76 
76 Amnå, E. Still a trustworthy ally? Civil society and the transformation of Scandinavian democracy (2006) 
Journal of Civil Society, 2:1, 1-20. s.8 
77 Ibid. s.9 
78 Thessén, E. Using volunteers in emergency response – Municipalities, civil society and emergency rescue 
service (2017). Linköping University Electronic Press. s.12 
79 Dahlstedt, M. Förortsdrömmar – Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering (2018). Institutionen för 
samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet. s.28 
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programmet. Generellt sett var dessa arbetare, lågutbildade och/eller personer med 

invandrarbakgrund vilket ledde till att dessa områden sågs som någonting annorlunda.80 

Utvecklingen fortskred och under 1970-talet kom dessa områden att förknippas med en rad negativa 

egenskaper som ingrodd rivalitet mellan folkgrupper.81 Centralt att ta med sig är att forskning menar 

att det är de boende i dessa områden som drabbas allra hårdast av denna samhällsutveckling.82 

Utifrån detta kan ämnets bakomliggande problematik fördjupas betydligt mer än av som görs i denna 

uppsats, vilket fokuserar på en del av utfallet av en betydligt större problembild. Här kan studier av 

utanförskap, segregation och bildande utav parallellsamhällen bidra till en nyttig och djupare 

förståelse för fenomenet i fråga. Detta är forskningsområden vars fördjupning till stor del lämnas 

utanför denna uppsats. 

I samhällsdebatten återfinns ett stort spektrum av politiskt och ideologiskt grundade 

problembeskrivningar av samhällssituationen samt lösningsförslag, uppsatsen ämnar inte varken 

verifiera eller falsifiera någon av dessa. Detta kan potentiellt innebära att problembeskrivningen 

styckvis kan upplevas som tandlös och aningen nonchalant. Därför önskas ett klargörande; uppsatsen 

fokuserar på ett område på relativ mikronivå i relation till den övergripande samhällssituationen, 

även fast nationella data utgör en del av problemformuleringen. 

2.5.  Bilbränningar, segregation och social oro 
Enligt insatsrapporter från de kommunala räddningstjänsterna sammanställda av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) så är utvecklingen både tydlig och alarmerande. Genom 

statistikdatabasen IDA (Indikatorer Data Analys) kan statistik över dessa enkelt sammanställas av den 

som önskar göra detta. Exempelvis så är utvecklingen tydlig när verktygen används för att 

sammanställa data angående antal bränder i personbilar där bedömningen varit att brandorsak varit 

anlagd med uppsåt vilket presenteras nedan i Diagram 1. 

                                                           
80 s.28–29 
81 Ibid. s.23 
82 Ibid. s.43 
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Diagram 1. Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)83 

Statistiken visar en ökning av anlagda bränder i personbilar enligt tillgängliga data år 1998 till 2015 

med cirka 276 procent. Utvecklingen har bidragit till ett fokus på segregation då detta bedöms av 

forskning vara kopplat till bilbränningar.84 För att eliminera påverkan av eventuell befolkningsökning 

så presenteras även antal bränder i personbilar kategoriserad som anlagda med uppsåt per 1000 

invånare. Antal per 1000 invånare används som mått av MSB och uppsatsen vidhåller vid detta. 

                                                           
83 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB:s statistik- och analysverktyg IDA, 
https://ida.msb.se hämtat 2018-02-08 
84 Malmberg, B, Andersson, E, Östh, J. Segregation and Urban Unrest in Sweden (2013). Urban geography. s.17 
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Diagram 2. Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)85 

Studien Segregation and urban unrest in Sweden (2013) har studerat detta med hjälp av 

observationer av antal bilbränningar mellan åren 2002 till 2009. Studiens hypotes, att högre grad av 

boendesegregation innebar att antalet bilbränningar ökar, bekräftades. Detta mätes genom att ett 

högt isolationsindex (sannolikheten att en minoritetsindivid möter en annan minoritetsindivid i sitt 

område) ansågs vara synonymt med boendesegregation inom dessa områden så var antalet 

bilbränningar högre än inom områden med lågt isolationsindex. Trots detta så bedömer forskarna att 

problematiken inte är av etnisk karaktär eftersom inga krav baserade på etnisk tillhörighet har 

framförts, utan beror på socialt utanförskap till följd bostadssegration. Resultat går i linje med en av 

två teoretiska utgångspunkter, nämligen Loïc Wacquants, som utgår från ett institutionellt 

teoriperspektiv. Han menar att upplopp eller kollektiva våldshandlingar i modern tid ej är präglade av 

etniska grupperingar utan av under- och arbetarklassen, riktade mot staten. Den andra teorin som 

forskarna sade sig ej finna stöd för var framtagen av Susan Olzak. Olzak som studerat relationen 

mellan etniskt grundande upplopp och segregation i USA mellan åren 1960 till 1993, menade istället 

att fattigdom och ekonomisk problematik ej var orsaken till upploppen. Istället ansåg Olzak att hög 

grad av segregation i samband med etniska motsättningar mellan grupperingar orsakade en konflikt 

över resurser och politisk makt.86   

Studiens index är skapat genom att förutsätta att en indelning av befolkningen inom ett av Statistiska 

centralbyrån definierat SAMS-område (Small Areas for Market Statistics). En majoritetsgrupp och en 

minoritetsgrupp och mäter sannolikheten att en minoritetsindivid matchas med en annan 

minoritetsindivid genom ett slumpmässigt urval. Om ett område inhyser alla minoritetsindivider blir 

index inom detta område således 1, vilket översätts till hög grad av isolation. En jämn spridning av 

minoritetsindividerna innebär ett index som efterliknar andelen av den totala populationen. Utöver 

                                                           
85 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB:s statistik- och analysverktyg IDA, 
https://ida.msb.se hämtat 2018-02-08 
86 Malmberg, B, Andersson, E, Östh, J. Segregation and Urban Unrest in Sweden (2013) Urban geography. s.17-
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boendesegregation så utpekades ytterligare två faktorer, den första var andelen unga invånare i 

åldrarna 15 till 24 år och den andra var andelen föräldrar med socialbidrag. Överlag så menar 

forskarna att befolkningsmängden i storstadsområden, ökade inkomstklyftor och höga nivåer av 

invandring från låginkomstländer ligger till grund för ett ökat forskningsfokus på detta område då 

problematiken blivit mer påtaglig. Studiens resultat påpekar slutligen vikten av en aktiv policy mot 

bostadssegregation som en nödvändig åtgärd för att stoppa denna utveckling. Boendesegration hade 

som sagt en tydlig koppling till bilbränningar som forskarna benämner som mikro-upplopp vilket kan 

inkluderas i begreppet social oro.87  

2.6. Utsatta områden och angrepp mot blåljuspersonal 
Genom den statliga utredningen Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra 

samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2) blottas en negativ bild av det bemötande som 

blåljuspersonal möter i vissa bostadsområden. Områdesindelningen görs efter begreppen utsatt 

område, särskilt utsatt område och riskområde. Utsatta områden karakteriseras av en låg 

socioekonomisk status och där kriminella element har en inverkan på det lokala samhället i form av 

att sprida otrygghet. Detta görs genom exempelvis hot, våld, utpressning och öppen narkotikahandel. 

Figur 1. Matris över områden år 2017, fördelat på grad av utsatthet. 

 
Källa: Polismyndigheten. Utsatta områden – Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för 

polisen (2017). Nationella operativa avdelningen, underrättelseenheten. s.41 

Enligt en rapport från polismyndighetens nationella operativa avdelning, publicerad i juni år 2017, 

sammanställs antalet utsatta områden i Sverige 32 stycken. Dessa är Bäckby i Västerås, Brandbergen, 

Jordbro, Skogås och Vårby i Huddinge, Sångvägen och Termovägen i Järfälla, Edsberg i Sollentuna, 

Bredäng, Hagsätra/Rågsved, Vårberg, Hässelby/Vällingby, Älvsjö/Solberga, Östberga och 

Rissne/Hallonbergen i Stockholm, Fornhöjden och Hovsjö i Södertälje. Finnsta i Upplands Bro, 

Smedby i Upplands Väsby, Charlottesborg och Gamlegården i Kristianstad, Hisings Backa och 

Rannebergen i Göteborg, Andersberg i Halmstad, Kronogården/Lextorp i Trollhättan, Fröslunda, 

Lagersberg och Skiftinge i Eskilstuna, Råslätt i Jönköping, Hageby, Klockaretorpet och Navestad i 

Norrköping.88  

Särskilt utsatta områden kännetecknas av att allmänheten i generellt sett visar en obenägenhet att 

delta i rättsprocessen. Detta kan bero på misstro mot systemet men även på grund av hot och 

                                                           
87 Malmberg, B, Andersson, E, Östh, J. Segregation and Urban Unrest in Sweden (2013). Urban geography. s.11–
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88 Polismyndigheten. Utsatta områden – Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen (2017). 
Nationella operativa avdelningen (NOA), Underrättelseenheten. s.41 
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våldshandlingar mot vittnen, målsägare eller anmälare. Inom dessa områden få återfinns även 

fundamentalistiska och extremistiska ideologier vilket i vissa fall skapar ett sorts parallellsamhälle.89 

Polismyndighetens rapport presenterar även vilka områden som klassificerats som just särskilt 

utsatta, dessa är Vivalla i Örebro, Gottsunda i Uppsala, Alby, Fittja och Hallunda/Norsborg i Botkyrka, 

Husby och Rinkeby/Tensta i Stockholm, Ronna/Geneta/Lina i Södertälje, Araby i Växjö, Karlslund i 

Landskrona, Nydala/Hermodsdal/Lindängen, Rosengård söder om Amiralsgatan och Södra Sofielund 

(Seved) i Malmö, Bergsjön, Biskopsgården, Gårdsten, Hammarkullen, Hjällbo och Lövgärdet i 

Göteborg, Tynnered/Grevgården/Opaltorget i Västra Frölunda, Hässleholmen/Hulta och Norrby i 

Borås samt Skäggetorp i Linköping.90 

Det som benämns som riskområde klassificeras som något mittemellan de två andra begreppen, med 

en överhängande risk att utvecklas till det senare.91 Områdena Tjärna Ängar i Borlänge, 

Oxhagen/Varberga i Örebro, Tureberg i Sollentuna, Dalhem/Drottninghög/Fredriksberg och Söder i 

Helsingborg samt Holma/Kroksbäck/Bellevuegården i Malmö klassas som riskområden.92  

Utredningen Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner 

(SOU2018:2) menar att bakgrunden och orsaken till utvecklingen visserligen är mångfacetterad och 

komplex men hänvisar till ökad segregation, brottslighet, upplevd otrygghet, arbetslöshet, 

skolresultat, samhällsservice och delaktighet utgör delar av den bakomliggande problembilden. 

Blåljuspersonal vittnar skadegörelse på utryckningsfordon, stationer och socialkontor. Det finns även 

incidenter som lett till upplopp och kravaller, utredningen nämner exempelvis Rosengård år 2008 och 

Husby med flera andra förorter som följd år 2013.93 

2.6.1.  Angrepp mot räddningstjänst 

Utredningen presenterar även ett urval av enskilda myndigheters och organisationers bild av 

problemen. Denna uppsats kommer här att lägga fokus på den bild som utredningen ger av 

räddningstjänstens upplevelser. Räddningstjänsten drabbas i vissa situationer av hot och våld, 

exempelvis i form av stenkastning vid utryckning, ett fenomen som inte längre endast är 

förekommande i utsatta områden utan har utvecklats och spridits till att bli ett nationellt problem. 

Konsekvenserna av sådana incidenter riskerar att bli mycket allvarliga. Attackerna, som inte bara sker 

under kravall- eller upploppsscenarion utan även av enskilda individer, har lett till att 

räddningstjänsten vidtagit en rad säkerhetsåtgärder. För att undvika glassplitter har glas i 

räddningstjänstens fordon bytts ut till laminerade glas. Radiokommunikationen har utvecklats för att 

personalen snabbt och effektivt ska kunna rapportera om angrepp. Nya skyddsglasögon har tagits 

fram för att skydda personal mot grön laser och hörselskydd används mot smällare. Utöver fysisk 

utrustning har det tagits fram anvisningar för agerande vilket i viss mån kopierats från polisen. I 

                                                           
89 Statens offentliga utredningar. Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga 
funktioner (SOU 2018:2). s.91–93 
90 Polismyndigheten. Utsatta områden – Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen (2017). 
Nationella operativa avdelningen (NOA), Underrättelseenheten. s.41 
91 Statens offentliga utredningar. Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga 
funktioner (SOU 2018:2). s.92–93 
92 Polismyndigheten. Utsatta områden – Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen (2017). 
Nationella operativa avdelningen (NOA), Underrättelseenheten. s.41 
93 Statens offentliga utredningar. Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga 
funktioner (SOU 2018:2). s.91–92 
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praktiken innebär det exempelvis att räddningstjänsten backar in i dessa områden med sina fordon 

för att snabbt kunna åka där ifrån och de använder heller inte fast utrustning med slang på grund av 

tidsåtgången vid ihop packning. All utrustning DNA-märk på grund av upprepade stölder från fordon 

och stationer, vilket även lett till att skalskydd installerats runt stationerna. Utöver att det utgör ett 

stort arbetsmiljöproblem kan det även innebära att insatser försenas, vilket kan kosta liv. Exempel på 

statistik som förklarar bredden av problemet tas upp av utredningen, vilket sammanställts av 

Brandmännens riksförbund. En enkätundersökning som lade fokus på förekomsten av hot och våld 

vid Storstockholms Brandförsvar, Räddningstjänsten Syd samt Brandkåren Attunda visade bland 

annat att 61 procent hade utsatts för hot och/eller våld i arbetet under sin anställning. Under år 2015 

svarade 55 procent att insatser har blivit fördröjda på grund av våld och /eller hot. 85 procent uppgav 

att utrustning stulit eller saboterats på grund utav skadegörelse. Incidentrapporter rörande detta är 

ovanligt då hela 96 procent svarade antingen att det ej skrivits någon eller att de inte visste om det 

gjorts. Detta har lett till olika sociala åtgärder från räddningstjänstens håll som exempelvis 

informationsträffar i form av öppet hus och projektet ”Människan bakom uniformen (MBU)”.94 

Som ett avslut på uppsatsens fördjupning i lägesbilden hänvisas till Södertörns 

brandförsvarsförbunds handlingsprogram. Genom en analys av framtida risker tydliggörs vikten av 

att av att följa samhällets utveckling för att vara förberedd och kunna möta kommande utmaningar 

och möjligheter. För att klara av detta bevakas samhällsutvecklingen genom olika samverkanskanaler 

och samarbetsgrupper. Utvecklingen har dessvärre lett till att räddningstjänsten upplever en ökad 

social oro i länet vilket varit påtagligt under 2010-talet, exempelvis genom upplopp eller 

upploppslikande ageranden från allmänheten. Detta beskrivs ha stora konsekvenser för de boende, 

de ungdomar som misstas för att vara delaktiga och de som arbetar i området, både inom 

näringslivet och offentlig sektor. Även de skyldiga ungdomarna får en försvårad livssituation i 

samband med- och efter dessa upplopp. Södertörns brandförsvarsförbund syftar med begreppet 

ökad social oro på en rad destruktiva handlingar som tidigare nämnda upplopp men även anlagda 

bränder, stenkastning, skadegörelse samt hot och våld mot tjänstemän. Den socioekonomiska 

utsattheten i kombination med ett destruktivt beteende bland vissa grupperingar samt en ohållbar 

inställning till blåljuspersonal och andra tjänstemän har fått Södertörns brandförsvarsförbund att 

fokusera på arbetet för att socialt hållbart samhälle där inkluderande bemötande från 

räddningstjänsten lyfts fram. Detta innebär bland annat att Södertörns brandförsvarsförbund ska 

synas på diverse event och arrangemang men även konceptutveckling för att öka utbytet mellan 

ungdomar och deras personal.95 I handlingsprogrammet utvecklas detta till en samverkanssträvan 

vilket utgör en av sex inriktningar för verksamheten. Uppsatsen återkommer till detta 

handlingsprogram i kapitel 2.7, om Södertörns brandförsvarsförbund. 

2.7. Om Södertörns brandförsvarsförbund 
Södertörns brandförsvarsförbund bedriver räddningstjänst inom Botkyrka, Ekerö, Haninge, 

Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommun. Södertälje kommun, 

som inhyser flera av de områden som är klassificerade som särskilt utsatta, ligger över snittet för hela 

Sverige gällande antal insatser i förhållande till befolkningsmängden.96 Medlemskommunerna har 

                                                           
94 Statens offentliga utredningar. Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga 
funktioner (SOU 2018:2). s.99–100 
95 Södertörns brandförsvarsförbund. Handlingsprogram 2016–2019. s.22 
96 Södertörns brandförsvarsförbund. Handlingsprogram 2016–2019. s.14 



29 

tillsammans skapat förbundet vilket styrs av en direktion av förtroendevalda politiker från dessa 

kommuner. Direktionen fastställer inriktningar och mål medan det dagliga arbetet leds av utsedd 

bredchef. Förbundet har framställt ett handlingsprogram på uppdrag av kommunerna som omfattar 

både förebyggande verksamhet och räddningstjänst, två annars separata dokument.97 

Handlingsprogrammets syfte dela upp i två inriktningar: 

Syfte 1: Genom att ta del av handlingsprogrammet får du som bor, vistas eller verkar i kommunen 

inblick i hur kommunen arbetar med olycksförebyggande arbete tillika räddningstjänst. Du får reda 

på hur vi kan hjälpa dig om något inträffar och vad vi förväntar oss av dig.98 

Syfte 2: Handlingsprogrammet är ett politiskt styrdokument och antas av vår direktion. Detta innebär 

att när handlingsprogrammet är antaget är det enligt detta dokument som vi ska arbeta tills ett nytt 

handlingsprogram antas. Handlingsprogrammet visar således på den politiska inriktningen för hur 

kommunen avser att arbeta i dessa frågor. Nytt handlingsprogram ska antas av direktionen en gång 

varje mandatperiod. Samverkan mellan privatpersoner, företag, myndigheter och brandförsvar 

nämns tidigt som en förutsättning för ett tryggare och säkrare samhälle.99 

Förbundets övergripande inriktningar, vilka återges i handlingsprogrammet, är framtagna dels från 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och dels genom lokala riskanalyser. Handlingsprogrammet ska 

på så sätt hjälpa räddningstjänsten att uppnå Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps vision: 

”Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av bränder i Sverige”.100 Detta genom att skapa 

en röd tråd från den nationella verksamheten till den dagliga verksamheten för Södertörns 

brandförsvarsförbund.101 Inriktningarna, som är sex stycken till antalet, utgörs av följande:  

1. Alla inom Södertörns brandförsvarsförbunds område ska leva i en trygg och säker 

hemmiljö med avseende på brand och andra olyckor 

Denna inriktning fokuserar på att säkra och riskminimera den egna hemmiljön hos boende 

inom det geografiska verksamhetsområdet. Det görs bland annat genom hembesök för att 

informera om- och kontrollera brandsäkerheten. Det görs även tillsyn i källare, trapphus och 

andra gemensamma utrymmen samt bedrivs utveckling av det byggnadstekniska 

brandskyddet i hemmiljö. Ett ytterligare fokus är att stärka det egna ansvarstagandet hos de 

boende och förse dessa med förutsättningar för att trygga sin egen säkerhet. Internt ska 

insatsrapportering och statistiksammanställning utvecklas för att få mer kunskap om hos vem 

det brinner. På så sätt kan ytterligare åtgärder utformas för specifika grupper.102 

 

2. Södertörns brandförsvarsförbund ska minimera samhällsstörningen vid olyckor och kriser 

En olycka eller kris kan resultera i en rad efterföljande komplikationer som exempelvis 

avstängda vägar, miljöskador och personer som blir sjukskrivna på grund av olyckor. Arbetet 

som berör denna problematik innefattar bland annat att öka kunskapen om hur händelser 

kan bearbetas så den drabbade kan återgå till vardagen. Denna återkoppling med drabbade 

är situationsanpassad men kan ske genom exempelvis en informationsträff för närboende till 
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en olycka och utveckling av psykosocialt omhändertagande vid en olycka. Det bedrivs även 

samverkan med andra aktörer för att minska samhällsstörningar, här kan förbundet bidra 

med fordon, personal, ledning och lokaler. Nya erfarenheter från verksamheten integreras 

sedan i övningar och utredningar i det förebyggande arbetet.103 

 

3. Södertörns brandförsvarsförbund ska minimera miljöpåverkan inom vår verksamhet 

Vid olyckor påverkas den närliggande miljön på olika sätt, exempelvis vid brand eller 

utsläpp/användning av kemiska medel. Vid 19 procent av insatserna kan uppenbara 

miljöskador konstateras. Utvecklingsarbetet som sker internt präglas av integrering av 

rutiner och ökad medvetenhet inom förbundet för att minimera miljöskador – detta ska leda 

till en miljöcertifiering under perioden handlingsprogrammet avser. Gällande utsläpp av 

farliga ämnen bedömer förbundet att utökad samverkan med andra aktörer underlättar ett 

synliggörande av risker och därmed även det förebyggande arbetet.104 

 

4. Södertörns brandförsvarsförbund ska aktivt påverka arbetet mot andra olyckor än brand 

Cirka hälften av de olyckor som Södertörns brandförsvarsförbund åker på är annat än brand. 

För att stötta andra ansvariga aktörer samtidigt som den ursprungliga ansvarsfördelningen 

upprätthålls ska formen för utökad samverkan med dessa utvecklas. Insatsstatistik kan 

användas för att synliggöra olycksplatser inom andra aktörers områden och därmed ligga till 

grund för ett förebyggande arbete. Med denna inriktning kan Södertörns 

brandförsvarsförbund medverka till att minska antalet olyckor, dess konsekvenser samt 

stärka infrastrukturen.105  

 

5. Södertörns brandförsvarsförbund ska bidra till ett socialt hållbart samhälle 

För att bidra till ett samhälle där alla människor känner sig trygga, inkluderade och blir 

bemötta på ett likvärdigt sätt arbetar Södertörns brandförsvarsförbund även med att 

säkerställa detta. I praktiken innebär det att aktivt informera och lära känna olika grupper i 

samhället. Arbetet sker med målgruppsanpassade budskap och aktiv samverkan med andra 

aktörer, exempelvis civilsamhället. Detta underlättar kunskaps- och informationsutbytet 

gällande social hållbarhet. Internt innebär inriktningen att arbetsplatsen är fri från 

diskriminering och olikheter tas tillvara på. Externt innebär det att räddningstjänsten har ett 

fördomsfritt förhållningssätt för att kunna erbjuda bästa möjliga service. Det innebär 

dessutom att koncept för samverkan med civilsamhället aktivt ska utvecklas. Sammantaget 

vill Södertörn brandförsvarsförbund genom denna inriktning öka förtroendet för 

räddningstjänsten i samhället men även att minska den riskbild som finns mot 

räddningstjänsten.106 

 

6. Södertörns brandförsvarsförbund ska förbättra förutsättningarna för effektiva 

räddningsinsatser 

Det inbyggda skyddet för mänskliga misstag i samhället ska minimera skador på människor, 

byggnader och miljö vid en olycka. Om och när detta skydd visar sig vara otillräckligt måste 
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samhällets resurser koordineras för att minimera skadan. På individnivå måste den egna 

förmågan att hantera en händelse stärkas. För att öka skyddet i närsamhället kan exempelvis 

första insatspersoner användas. Om en händelse visar sig vara omfattande måste 

kommunens och regionens förmåga att hantera händelsen säkerställas. Internt måste 

räddningstjänstens operativa förmåga aktivt utvecklas och kopplingen mellan arbetsområden 

stärkas. I praktiken kan detta innebära kontinuerlig uppföljning av byggnaders brandskydd 

från uppförandefasen vidare till förvaltnings- och tillsynsfasen. Här måste informationen om 

byggnader och objekt göras lättillgänglig då det är värdefull information för 

räddningstjänsten vid en händelse. Ett genomgående tema i inriktningarna är att förbättra 

insamlingen, sammanställningen och publiceringen av statistik. Det utgör ett centralt 

informationsunderlag för utveckling av verksamheten.107  
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3. Metod 
I metodkapitlet redogörs för uppsatsens metodologiska framställande i form av övergripande 

forskningsdesign vilket är en fallstudie, datainsamlingsmetoden vilket är semistrukturerade 

forskningsintervjuer samt urval kring dessa och tillvägagångssätt för idealtypsanalys. Kapitlet 

behandlar även begreppen validitet samt reliabilitet och uppsatsens förhållningssätt till dessa. En 

kvalitativ ansats till uppsatsens ämne bedöms lämpa sig bättre än en kvantitativ. Detta på grund av 

syftet samt frågeställningarna i sig vilka kräver interaktion med individer för att besvaras. Genom en 

kvalitativ ansats ämnar uppsatsen fånga aktörernas upplevelser och åsikter i datainsamling, analys 

och resultat.  

3.1. Design 
Gällande forskningsdesign använder sig denna uppsats av de ramverk och principer som 

kännetecknar en fallstudie.108 Fallstudier har en framträdande roll inom forskning kring det sociala 

och det politiska, exempelvis kan de bidra till att förstå institutioners framväxt, revolutioner eller 

olika aktörers agerande vid extra ordinära händelser som exempelvis stora olyckor och katastrofer.109 

Creswell presenterar fallstudier som något som har en grund i statsvetenskapen som disciplin.110 Det 

som krävs är att fenomenet som studien analyserar är avgränsningsbart till en viss tidsperiod och 

plats. I denna studie utgörs fenomenet av en samverkansform som är unik i Sverige. 

Samverkansformen inkluderar två aktörer, dessa är offentlig sektor i form av Södertörns 

brandförsvarsförbund samt civilsamhället i form av frivilliga civila insatspersoner. Tidsperioden som 

analyseras synkroniseras med samverkansformens födelse i november år 2017 och avslutas i juni år 

2018 vilket är deadline för denna uppsats. Samverkansprojektet fortskrider dock i praktiken. Slutligen 

är platsen där fenomenet utspelar sig stadsdelen Hovsjö i Södertälje. 

Utmärkande för fallstudier är att identifiera ett fall som är avgränsningsbart inom tidigare nämnda 

parametrar, fallet bör dessutom vara aktuellt/nutida för att undvika det informationsbortfall som 

riskeras med tidens gång. Det förekommer dock olika typer av fallstudier. Fallet som denna studie 

behandlar präglas som sagt av ett fenomen som är unikt i Sverige. Södertörns brandförsvarsförbund 

är som räddningstjänst, utifrån kunskapsöversikten, ensamma med att bedriva samverkan med 

civilsamhället i utsatta- och särskilt utsatta områden (riskområden inräknat) i både preventivt och 

aktivt syfte. Eftersom att det valda fallet är unikt och innovativt bedöms det som Creswell benämner 

som ett single intrinsic case study överensstämma med intentionen för denna studie.111 Detta är 

något som andra, exempelvis Bryman, benämner som ett unikt/extremt fall.112 Själva benämningarna 

kan skilja sig mellan författare inom vetenskaplig metod. Intentionen är att lyfta fram och skapa en 

djupgående förståelse över det säregna och unika för just det valda fallet, fallstudier kan visserligen 

innefatta flertalet olika fall men denna uppsats håller sig till ett. För att skapa den centrala 

djupgående förståelsen utgår uppsatsen från det teoretiska ramverket, tidigare forskning och den 

samhälleliga lägesbilden i skapandet av intervjuguider till datainsamlingsmetoden – kvalitativa, 
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semistrukturerade intervjuer. Genom en tydlig beskrivning av fallets natur i form av bakomliggande 

utmaningar samt åtgärdsarbetet i sig säkerställs den grundläggande förståelsen för fallets 

relevans.113  

3.2. Om kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa forskningsintervjuer kan delas i en samtalsklassificering som kallas för de professionella 

samtalen. Dessa skiljer sig från exempelvis vardagliga eller litterära samtal. Inom de professionella 

samtalen återfinns även den journalistiska intervjun, den filosofiska dialogen, den akademiska 

muntliga tentamen, den rättsliga utfrågningen, den religiösa bekännelsen och den terapeutiska 

sessionen.114 Någon konsensus kring användandet av en sådan klassificering existerar dock inte 

mellan samtliga metodförfattare.115 Det är ett kännetecken som genomsyrar mycket av de 

standardiseringsförsök som gjorts inom samhällsvetenskaplig metod. Inom den kvalitativa 

forskningsintervjun skapas dock kunskap i interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade.116  

Valet av intervjuer som datainsamlingsmetod grundas på behovet av djupgående kvalitativa data 

vilket besvarandet av frågeställningarna kräver. Det innebär att alternativa datainsamlingsmetoder 

väljs bort. Centralt inom denna datainsamlingsform är att det är ett till synes vardagligt samtal, fast i 

själva verket är det forskaren som presenterar, definierar och kontrollerar situationen. Detta innebär 

att samtalsparterna ej är likställda. Den kvalitativa forskningsintervjun är i regel ostrukturerad och 

följer inte någon omfattande standardiserad process eller på förhand konstruerad bild av den sociala 

verksamheten.117 Det underlättar ett tillvaratagande av oväntade svar från intervjupersonen och följa 

upp dessa samt synliggöra gestaltningen av ett fenomen.118 Denna uppsats kommer dock att använda 

sig av vad som kallas semistrukturerade intervjuer.119 Dessa typer av intervjuer innebär att intervjun i 

sig utgår från en intervjuguide där forskaren har specificerat centrala teman som ska behandlas, dock 

tillåts utsvävningar från denna samt följdfrågor för att fånga intressant kunskap.120 En intervjus 

kvalité bedöms sedan utifrån värdet av den kunskap som producerats.121 

Ett särskiljande kan göras mellan forskarens egna synsätt på intervjupersonernas roll, antingen kan 

dessa vara informanter eller respondenter. Denna studie kommer att förhålla sig till 

intervjupersonerna genom att ge dessa rollen som respondenter.122 Detta innebär att jag som 

forskare eftersträvar att ta reda på vad varje intervjuad aktör beskriver, tycker och tänker angående 

uppsatsens ämne - samverkansformen mellan civilsamhället och Södertörns brandförsvarsförbund.123 

Intervjupersonerna i denna studie representerar de två olika aktörerna, Södertörns 
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brandförsvarsförbund respektive civila insatspersoner. Från Södertörns brandförsvarsförbund 

kommer nyckelpersoner att identifieras genom mejl och telefonkontakt genom att efterfråga 

individer som har eller har haft kontakt med civila insatspersonerna och/eller ansvar för 

samverkansprojektet. Ett krav är därmed att dessa på något sätt är interagerar med civila 

insatspersoner som koncept inom förbundet, exempelvis under rekrytering, utbildning eller insatser. 

Detta resulterade i att initiativtagaren, en insatsledare och en så kallad brandgrupp, innehållande en 

styrkeledare samt tre brandmän, identifierades som lämpliga intervjupersoner från Södertörns 

brandförsvarsförbund. 

Gällande civila insatspersoner påverkas valet av intervjupersoner av antalet aktiva, tillgänglighet och 

teorimättnad. Dialog kommer att föras med Södertörns brandförsvarsförbund för att identifiera de 

mest aktiva civila insatspersonerna och sedan intervjua dessa efter behov utifrån det totala antalet. 

Studier av respondentkaraktär lämpar sig väl i relativt unika fall där det ej finns någon stadig och 

välkänd teoretisk grund.124 Samverkansformen förklaras av de teoretiska begreppen co-creation och 

co-production vars operationaliserade begreppsinnebörd fungerar som analysramverk. Genom detta 

influeras denna studie starkt av så kallade begreppsintervjuer.125 I praktiken innebär det att samtliga 

intervjuer bygger på en stomme av liknande, och i vissa fall även identiska, frågeställningar till varje 

intervjuad aktör. Det som sedan är av intresse, utöver svaren i sig, är mönster i dessa samt hur och 

varför olika respondenter beskriver fenomenet som de gör i relation till det teoretiska ramverket.126 

En av intervjuerna, den med en brandgrupp, genomfördes i samlad grupp vilket i metodlitteratur kan 

benämnas som en fokusgrupp.127 Det finns både risker och förtjänster med ett sådant upplägg, jag 

som moderator bör delvis göra avkall på den totala kontrollen över intervjun och låta 

gruppdiskussioner ske i rimlig utsträckning när dessa uppstår. Fokusgruppsintervjuer lämpar sig väl 

vid studier som behandlar ett nytt område, vilket denna uppsats bedöms göra 128 Genom att tillåta 

gruppdiskussioner så kan den kollektiva interaktionen underlätta vad som i litteraturen beskrivs som 

”spontana expressiva och emotionella uppfattningar”.129 

Trots den ostrukturerade naturen av den kvalitativa intervjun finns det olika former av 

grundläggande standardiseringar vilket gör att tidigare nämna problematik, gällande motsättningar 

inom samhällsvetenskaplig metod, återkommer. En form av standardisering, vilken kommer att 

efterföljas i denna uppsats, presenteras av Steinar Kvale och Svend Brinkmann, båda psykologer och 

metodutvecklare. De menar att en studie byggd på kvalitativa forskningsintervjuer kan gynnas av att 

efterfölja sju olika moment, vilka utgör olika stadier i en intervjuundersökning. Dessutom är en 

central utgångspunkt att ju mer intervjuaren förbereder intervjun i form av tematisering och 

planering, desto högre blir det producerade värdet under intervjuns gång och därmed även 

förutsättningarna för det slutgiltiga analysresultatet.130 Dessa stadier, vilka präglar utformningen och 
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genomförandet av stora delar av studien, är (1) tematisering, (2) planering, (3) intervju, (4) utskrift, 

(5) analys, (6) verifiering och (7) rapportering.131 

1. Tematisering 

Formulering av undersökningens syfte och föreställningen av ämnet för undersökningen 

klargörs innan intervjuerna börjar. Det krävs alltså ämneskunskap inom fenomenets område. 

I praktiken innebär det att undersökningens vad och varför klargörs innan frågan om hur 

ställs. I denna uppsats så klargörs detta i kapitlen introduktion samt bakgrund med dess 

underrubriker.  

 

2. Planering 

Den övergripande planeringen för genomförandet av studien präglas av ett aktivt 

förhållningssätt till dessa sju stadier. Inga intervjuer påbörjas innan forskaren vet vilken 

kunskap som eftersträvas. 

 

3. Intervju  

Intervjuerna genomförs med stöd av en intervjuguide och det tidigare identifierade 

kunskapsbidraget står i fokus när intervjun genomförs. Det är dock viktigt att inte stirra sig 

blind på kunskapsgeneration utan även tänka på den interpersonliga relationen under 

intervjusituationen. Detta har efterföljts genom att konstruera två separata intervjuguider 

anpassade för intervjuer med räddningstjänst respektive civila insatspersoner för att kunna 

genomföra semistrukturerade intervjuer.   

 

4. Utskrift 

I regel görs en transkribering av den inspelade intervjun för att bearbeta materialet och 

underlätta kommande analys. Detta har genomförts i samtliga fall, två enskilda intervjuer 

samt en gruppintervju.  

 

5. Analys  

Analysen påverkas av tidigare fastställda frågeställningar, syfte och intervjumaterialets 

karaktär. Detta är en vital del av uppsatsen och redogörs för i stycke 3.4, analysdesign.  

 

6. Verifiering 

Efter analysen ska intervjumaterialets validitet, reliabilitet och generaliserbarhet fastställas. 

Reliabilitet fokuserar på själva resultatet medans validitet avser om studien undersökt det 

som det var tänkt att undersöka. Dessa begrepp redogörs för ytterligare i kapitel 3.5, validitet 

och reliabilitet. 

 

7. Rapportering 
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I det sista stadiet levererar forskaren resultatet av undersökningen, de använda metoderna 

och annat relevant material i en form som motsvarar ett vetenskapligt arbete.132 Det är detta 

som denna uppsats i slutändan utgör.  

3.3. Urval  
Något som Kvale och Brinkmann antingen missar eller bortser från att behandla i sina sju stadier, inte 

minst under steg (2) planering och (3) intervju, är vikten av att göra ett aktivt och korrekt urval av 

intervjupersoner utifrån studiens syfte. En tydlig urvalsförklaring är viktigt för uppsatsens 

transparens och återupprepningsmöjlighet. Gällande själva urvalsstorleken finns det ingen 

standardisering som är allmänt vedertagen utan det varierar från situation till situation.133 Det som 

istället ska fokuseras är om intervjuerna kan ge stöd åt övertygande slutsatser och som tidigare 

nämnts bedöms kvalitén av insamlade data utifrån värdet av den kunskap som producerats. I den här 

studien kommer intervjupersonernas funktion vara att representera de olika aktörerna, det vill säga 

Södertörns brandförsvarsförbund genom initiativtagaren, en brandgrupp och en insatsledare samt 

civilsamhället genom den aktiva civila insatspersonen. Genom ett sådant urval har teoretisk mättnad 

säkerställts genom datainsamling från respektive aktör, vilket även krävs av studiens syfte och 

frågeställning. 

Det finns dock även i detta fall grundläggande råd eller vad som kan tolkas som något av en 

standardisering. Vid respondentintervjuer, en tidigare identifierad klassificering, bör 

intervjupersonerna vara främlingar för intervjuaren, utgöra ett litet antal samt ej vara subjektiva i 

deras roll som experter.134 Valet av främlingar har att göra med att i intervjuer med vänner eller 

närstående finns en överhängande risk att mycket tas för givet av intervjuaren. Det har att göra med 

den bakomliggande relationen och den förförståelse som kan finnas för intervjupersonens 

information. I praktiken kan detta innebära att intervjuaren inte ställer frågor om annars intressanta 

detaljer men även att intervjupersonen inte känner att denne kan vara helt ärlig. Det kan vara så att 

det är lättare att öppna upp sig inför en person som man ej kommer att ha någon fortsatt relation 

med efter uppsatsens avslutande. Sammantaget blir det då svårt att upprätthålla den vetenskapliga 

distansen. Gällande ett litet antal intervjupersoner så innebär det egentligen att det på förhand inte 

är lämpligt att bestämma ett antal och sedan blint genomföra samtliga intervjuer. Istället genomförs 

intervjuer till den teoretiska frågeställningen är mättad genom insamlade data. 

Subjektivitetsaspekten har att göra med att de som intervjuas inom ramen för ett ämne ej bör ha en 

tydlig subjektiv förankring inom området. Exempelvis bör en studie som undersöker varför 

röstberättigade med utländsk bakgrund inte röstar ej genomföras genom att intervjua en eventuell 

ordförande för icke-röstares riksförbund.135  

Urvalet av intervjupersoner för genomförande av respondentintervjuer fokuserar inte primärt på 

individen i sig utan de erfarenheter, tankemönster och upplevelser som aktören bär med sig. Detta 

innebär individerna är utbytbara i större utsträckning än vid informantintervjuer, så länge de har 

relevanta erfarenheter, tankemönster och upplevelser från/kopplat till det fenomen som fallstudien 
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behandlar.136 Avslutningsvis kommer intervjuer därför göras i den utsträckning så insamlade data 

mättat den teoretiska frågeställningen. 

3.4. Analysdesign 
Denna uppsats använder sig av en så kallad idealtypsanalys för att behandla insamlade data och 

karakterisera dess egenskaper. En grundläggande utgångspunkt är att de teoretiska begreppen co-

creation och co-production utgör idealtyper av olika samverkansformer. Dessa behöver således inte 

vara tvungna att återfinnas i verkligheten utan kan ha en funktion som fiktiva idealbilder.137 

Idealtypernas funktion är att spela och lyfta fram centrala egenskaper hos fenomenet i fråga, i detta 

fall samverkansprojektet mellan räddningstjänst och civilsamhälle i Hovsjö, från förutbestämda 

element. Idealtypsanalys besvarar inte i första hand hur vida ett fenomen tillhör en så kallad 

klassindelning, strikt co-creation eller co-production, utan i vilken utsträckning fenomenet liknar en 

renodlad idealtyp. Är liknelsen sedan mycket tydlig i relation till någon idealtyp kan diskussionen om 

klassindelning eller kategorisering vara aktuell. Detta beror på att det är ofta är gynnsamt att jämföra 

ett samhällsfenomen, med data insamlad genom kvalitativa intervjuer, mot två kontrasterande poler 

för att motivera slutsatserna.138 I detta fall är fokus på när i processen som samverkan sker samt vem 

som sätter agendan, exempelvis i form av vilka händelser en civil insatsperson ska larmas på och 

vilken utbildning denne ska genomgå. 

Eftersom att idealtyperna inte är en direkt avbild av verkligheten är dessa oberoende av empiriska 

data och kan därmed inte förkastas. Det kan därför sägas att om verkligheten inte stämmer överens 

med idealtypen så är det kort och gott verklighetens problem. Med det sagt måste dock idealtypens 

operationaliseringselement vara jämförbara med verkligheten, eventuell kritik mot idealtypen i sig 

kan därför vara att den inte lämpar sig för empirisk analys. Idealtyperna i sig konstrueras genom att 

eftersöka och sammanställa definitioner och tydliga egenskaper av respektive begrepp.139 Detta 

behandlas i kapitel 4, teoretiskt ramverk. 

Analyskapitlet delas upp i totalt fem delar. Följande analysstruktur ämnar tydliggöra hur 

samverkansformen skapades, dess praktiska utförande och framtidsutsikt. Initialt ges en återgivelse 

av intervjun med en tidigare brandman som var initiativtagare till samverkansprojektet mellan 

Södertörns brandförsvarsförbund och det civila samhället, denna benämns som initiativtagaren. 

Sedan berörs intervjuer med aktiva inom Södertörns brandförsvarsförbund som genomfördes med 

en så kallad brandgrupp (bestående av tre brandmän och en styrkeledare) vilka har praktisk 

erfarenhet av samverkansformen och en insatsledare som har det övergripande ansvaret. Från 

intervjuer med totalt sex stycken respondenter som representerar förbundet har tillräckliga data 

samlats in för att mätta den del av den teoretiska frågeställningen som berör räddningstjänstens 

perspektiv. Dessa benämns som brandman 1, brandman 2, brandman 3, styrkeledare och 

insatsledare. Valet att ej namnge respondenterna grundas på deras anonyma och utbytbara roll som 

respondenter, individerna i sig är inte i fokus.140 Därefter återges intervjun med representanten från 

civilsamhället, den aktiva civila insatspersonen, vilket även är benämningen för denne i analysen. 

Sedan så görs en analys av de två olika aktörernas förhållningsätt till varandra, vilket relaterar till det 
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uppsatsens syfte. Slutligen förtydligas materialets koppling till det teoretiska ramverkets 

operationalisering. 

3.4.1. Egen förförståelse  

Som författare av denna uppsats är det lämpligt att jag redogör för min egna förförståelse innan 

analysen av intervjuerna påbörjas. Min egna förförståelse av samverkansformen kan eventuellt 

påverka datainsamlingen och analysen överlag, en redogörelse för denna ökar transparensen i 

studien. Jag har tidigare publicerat ett arbete som behandlar samverkan mellan Södertörns 

brandförsvarsförbund och civilsamhället i form av dessa civila insatspersoner. Studien i fråga 

genomfördes när projektet fortfarande var under planering men lyckades fånga initiala tankemönster 

från centrala personer inom Södertörns brandförsvarsförbund. Förbundet såg behovet av att korta 

ner det sociala och kulturella avståndet till befolkningen som de möter vid utryckning i Hovsjö. 

Projektet initierades av en brandman som då bodde i Södertälje samt förbundets utvecklingschef. 

Samverkan lyftes fram som något intressant och positivt för att minska det sociala avståndet. Det 

gjordes dock ingen analys eller datainsamling som fokuserade på vems villkor denna samverkan 

skulle ske, vilket inte heller var syftet. Föregående studie fokuserade på vad samverkansformen 

skulle innehålla i form av utrustning, utbildning, juridiskt skydd etc. Det återstår att se om 

föregående studiens resultat, alltså det planerade vad:et faktiskt sedan genomfördes eller eventuella 

avvikelser identifieras genom intervjuerna. Det är dock inte syftet för denna studie utan fokus ligger 

som tidigare redogjorts för på vems villkor samverkan sker - sätts utbildning, utryckning och agenda 

av en part eller om det sker i samverkan. Om tidigare forskning ska sättas i en sådan kontext är min 

egna förförståelse att räddningstjänsten som organisation ser civila insatspersoner som verktyg för 

att motverka att händelser sker samt underlätta arbetet när väl räddningstjänsten anlänt. Min 

förförståelse är därmed att samverkansformen tydligt efterliknar idealbilden av co-production.  

3.5. Validitet och reliabilitet 
Inom samhällsvetenskaplig forskning så är validitetsfrågan en central utmaning samtidigt som det 

återfinns en rad olika definitioner och förhållningssätt till begreppet i metodlitteratur.141 Den 

grundläggande betydelsen av begreppet validitet innebär dock en strävan efter att så god 

överenstämmelse mellan teoretiska definitioner och den praktiska operationaliseringen samt att 

utföra studien i linje med syftet. Därför att det centralt att så långt som möjligt säkerställa att studien 

mäter och behandlar det som författaren påstår sig vilja undersöka. Validitets begreppet kan delas 

upp i två separata delar. Begreppsvaliditet omfattar den tidigare nämnda överenstämmelsen mellan 

teoretiska definitioner och den praktiska operationaliseringen.142 Inom ramen för denna studie 

säkerställs detta genom en grundlig genomgång av tillgänglig litteratur inom samverkansområden 

som behandlar begreppen co-creation och co-production. Genomgången resulterade i att en tydlig 

och korrekt operationalisering av teorin var möjlig. Operationaliseringsterminologin återfanns med 

tydlighet i insamlade data. Den andra delen är resultatvaliditet vilket uppnås genom god 

begreppsvaliditet kombinerat med hög reliabilitet. Hög reliabilitet innebär avsaknad av systematiska- 

och osystematiska fel.143 I detta fall innebär det att fullgod inspelningsutrustning har använts vilket 

                                                           
141 Creswell, JW. Qualitative inquiry & research design – choosing among five approaches (2013). Sage 

publications Inc. s.244–245 
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möjliggjort transkriberingar av intervjuerna. Även de bifogade intervjuguiderna, se bilagor, har 

säkerställt hög reliabilitet då dessa visat sig vara fullgoda för samtliga intervjuer genom att producera 

likvärdiga och korrekta data i relation till syftet. Genom den goda begreppsvaliditeten kombinerat 

med den höga reliabiliteten bedöms god resultatvaliditet vara uppnådd och därmed studiens totala 

validitet. 
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4. Teoretiskt ramverk 
Valet av teoretiskt ramverk grundas i en strävan efter att dissekera begreppet samverkan för att 

identifiera en rad olika centrala delämnen, vilka ligger till grund för att tydliggöra den valda 

samverkansformens inre struktur senare i analysen. Ett delämne att studera inom samverkansformen 

är exempelvis aktörernas gemensamma förståelse för samverkansformens syfte och avgränsning 

samt eventuella motsättningar i denna förståelse mellan aktörerna.144 Ett annat delämne inom 

samverkansformen är hur samt när i processen värdet av samverkansformen uppstår.145 För att ta 

reda på det behöver samverkansformens skapande och styrningsstruktur benas ut. Detta görs genom 

angreppssätt som behandlar frågor som vem av aktörerna som initierade samverkan, för vilket syfte, 

på vems villkor samverkansformen skapades och vem som äger agendan över utvecklingen. Det 

teoretiska ramverket ämnar ge svar på dessa delämnen inom samverkansformen vilket ligger till 

grund för besvarandet av uppsatsens frågeställningar. 

Det teoretiska ramverket består därför av två idealtyper i form av begreppen co-creation respektive 

co-production. Idealtyperna representerar olika samverkansutformningar med fokus på tidigare 

beskrivna delämnen och operationaliseras för att möjliggöra identifiering av karaktärsdrag från 

vardera idealtyp inom samverkansformen och dess utförande i senare analys av data. Detta 

möjliggörs genom att delvis utforma intervjuguiderna för datainsamling efter det teoretiska 

ramverket. 

4.1. Co-creation och co-production 
Det teoretiska ramverket har skapats av den utvecklingsprocess som pågått inom offentlig sektor 

sedan några decennier tillbaka. Utvecklingen har lett till att den idémodell som nu präglar offentlig 

sektor fokuserar på samverkan med slutanvändaren på olika sätt. I praktiken innebär detta ett ökat 

fokus på nätverkande och samverkan mellan olika aktörer. En utmaning som kvarstår är att tackla 

den problematik som uppstått genom den populära användningen av samverkan och närliggande 

begrepp, exempelvis social innovation. Ett frekvent begreppsanvändande från en rad olika sektorer i 

olika sammanhang har delvis resulterat i en förvirring gällande begreppens betydelse.146 Inom ramen 

för denna uppsats tar det teoretiska ramverket avstamp i begreppen co-creation samt co-production 

vilka är underordnade meta-begreppet samverkan. Dessa två begrepp har valts eftersom att de 

speglar tydliga arbets- och policyprocesser, vilka lämpar sig att ytterligare definiera för att få en allt 

tydligare kunskapsbild. Detta är viktigt för att kunna analysera, utvärdera och utveckla det valda 

samverkansprojektet.  

I slutet av 1970-talet började den då dominerande idémodellen av offentlig sektor frångås till förmån 

för en mer marknadsbaserad modell som kom att kallas New Public Management (NPM). Anhängare 

av NPM förespråkade en utveckling vars grundideologi präglades av privatisering och 

kontraktstyrning. Synen på slutanvändarna av tjänster och service från offentlig sektor präglades 
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även den av en mer marknadsbaserad inställning, medborgarna ansågs vara kunder.147 Under senare 

år har en ny idémodell lyfts fram, den nya governance-modellen. Som respons på en rad utmaningar 

för offentlig sektor har detta nya koncept utvecklats och lyfts fram som reformstrategi. Social 

innovation och samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället öppnar för en rad olika 

samverkansformer, strukturer och beslutskedjor. Nya governance-modellen lyfter fram 

civilsamhällets och medborgarnas rätt att påverka och service och tjänster från offentlig sektor.148  

Figur 2. Utveckling av idémodeller för offentlig sektor.149 

 

Det finns dock ett överhängande orosmoln och ett växande problem i form av avsaknaden av en 

tydlig konceptsdefinition. Samverkan är, som tidigare beskrivits, ett begrepp vars positiva 

grundbetydelse har bidragit till en utbredd användning med svepande och odefinierad betydelse. För 

att tydliggöra en central utmaning kan relationen mellan privat sektor och slutanvändare användas 

som ett kontrasterande exempel. Då används samverkan i regel för två anledningar, effektivisering av 

produktion och utveckling av service och produkter. En effekt av detta bedöms vara en ökad 

kundnöjdhet och lojalitet till företaget från dessa samtligt som det förser företaget med ett 

marknadsövertag. Slutkunderna för offentlig sektor är istället samhällsmedborgarna i civilsamhället, 

dessa kan involveras i välfärdsarbetet genom social innovation. Utmaningen blir då här istället att 

systematisera kunskapen om under vilka villkor som samverkan i form av den sociala innovationen 

bedrivs. Tidigare forskning visar att samverkan med civilsamhället eller slutanvändare verkar ha ett 

egenvärde i sig. Denna slutsats dras eftersom en tydlig målbild för samverkansformerna, eller varför 

co-creation/co-production omnämns som begrepp, saknats i över hälften av de totalt 122 stycken 

granskade artiklarna i studien.150 Detta kan möjligtvis innebära att samverkan ses, från de 

traditionella utförarna, primärt som något symboliskt.151 När det kommer till social innovation mellan 

offentlig sektor och civilsamhället kategoriseras den samverkansformen i regel som något av de 

tidigare nämnda begreppen co-creation eller co-production. Dessa begrepp beskriver samverkan i 

olika former, som exempelvis:  
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- Samhällsmedborgaren som med-implementatör 

Detta innebär att samhällsmedborgaren får ett allt större ansvar att implementera och utföra 

service och tjänster som tidigare varit under offentlig sektors ansvarsområde.  

 

- Samhällsmedborgare som med-designer 

Samhällsmedborgare får en ökad involveringsgrad i utformningen av innehållet samt 

levererandet av samhällstjänster. 

 

- Samhällsmedborgare som initiativtagare 

Samhällsmedborgare kan även vara initiativtagare till att formulera en beskrivning av önskad 

service, tjänst eller funktion som sedan kan utföras av offentlig sektor, civilsamhället, eller 

genom samverkan mellan dessa.152  

 

Gemensamma karaktärsdrag för båda begreppen är följande:  

1. Ett frivilligt, obetalt engagemang av slutanvändarna i motsatt till ett normativt eller 

tvingande.153 

 

2. Det krävs ett ömsesidigt beroende mellan aktörerna gällande att tillföra information och för 

att säkerställa av ett gott resultat. Detta särskiljs dock mellan begreppen i projektprocessen. 

Inom co-creation återfinns detta i designen och inom co-production i utförandet.154 

 

3. Den samlade organisationen av aktörer måste vara transformativ och flexibel. Detta kräver i 

regel ett förändrat tankesätt gällande levererandet av välfärd och offentlig service.155  

 

4. Bygga nytt strategiskt kapital för att nå projektets mål.156 

Följande redogörelse för dessa teoretiska begreppsdefinitioner ämnar tydliggöra ett särskiljande 

mellan olika samverkansformer för social innovation, för sedermera användning i samverkan mellan 

räddningstjänst och det civila samhället. Detta motiveras genom att hänvisa till den traditionella 

avsaknaden av en definierad och tydlig koncepts- och begreppsterminologi.157  

4.1.1.  Co-creation  

Till skillnad från begrepp med relativ passiv natur, som inkludering och i viss utsträckning deltagande, 

innebär co-creation att slutanvändaren, vilket i detta fall är samhällsmedborgaren, har en position 

inom samverkansformen som innebär en aktiv involvering i produktionsstegen.158 Begreppet 
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värdeskapande återkommer ofta i relevant litteratur och är tätt sammankopplat med co-creation 

som koncept.159 Själva värdet uppstår när resurser integreras genom aktiviteter och interaktioner 

mellan aktörer i slutanvändarens servicenätverk.160 Det finns dock en differens gällande innehållet av 

begreppet värdeskapande inom co-creation respektive co-production. Co-creation som begrepp och 

dess användning reserveras för samverkansformer där slutanvändaren är delaktig som medskapare 

eller designer.161  

Operationalisering av co-creation  

Operationalisering av begreppet co-creation underlättar identifiering av samverkansformen vid 

analys av data.  

1. Gemensamt skapande samt utvecklande av värdeskapande med alla inblandade aktörer, 

även slutanvändarna, i design och utformningsfasen. 

 

2. Sammankopplande av olika ekosystem av förmågor och egenskaper genom design av 

anpassande interaktionsplattformar utformade för involvering av dessa. 

 

3. Förstärkande av kreativitetskapaciteten hos etablerade strukturer samt administrations- 

och ledningssystem. Det sker genom att möjliggöra och stötta individualiserat 

värdeskapande inom den projektarena som dessa individer agerar inom. 

 

4. Snabbt och enkelt använda erfarenhetsbaserad kunskap för att utveckla aktörernas 

förståelse av värde.162 

4.1.2. Co-production  

Till skillnad från co-creation reserveras begreppet co-production till samverkansformer där 

slutanvändaren har en tydligare roll som utförare av service och tjänster och en annan aktör sätter 

agendan.163 Här har värdeskapande i designen, som präglade co-creation, inte någon central roll.164 

Värdeskapande inom co-production uppstår istället i utförandefasen och i själva resultatet som 

levereras till slutanvändaren.165 

Operationalisering av co-production 

Operationalisering av begreppet co-production underlättar identifiering av samverkansformen vid 

analys av data.  
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1. En aktivt istället för passiv involvering av slutanvändarna i levererandet av tjänster och 

service.  

 

2. Fokus ligger på värdeskapande i utförandefasen, levererandet av tjänster och resultatet 

av dessa.  

 

3. Co-production måste genomsyra hela policyprocessen för att en god samverkan ska 

kunna genomföras i utförarfasen. 

 

4. Co-production ämnar bidra till offentlig sektors uthållighet och funktion över längre tid. 

Det sker genom att mobilisera andra aktörer och hitta vägar för att utföra mer med färre 

resurser.166 

4.2. Teoriproblematisering 
Den nya governance-modellen öppnar som sagt för en rad olika samverkansformer, strukturer och 

beslutskedjor genom social innovation och samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället. 

Genom begreppen co-creation och co-production möjliggörs en analysfördjupning av samverkan som 

begrepp och dess praktiska gestaltning. Begreppen behandlas som idealtyper av två olika 

samverkansformer. Detta resulterar i att fenomenet som ska kategoriseras kräver en genomförlig 

analys av dess samtliga stadier och aktörernas förhållningssätt och erfarenheter under dessa. Av 

tidigare redogörelse för co-creation och co-production läggs fokus på hur 

operationaliseringsterminologin gestaltar sig i analys och resultat ur data hämtat från den praktiska 

verkligheten. Detta är visserligen gynnsamt då idealtypernas funktion som teoretiskt ramverk är 

oberoende av verkligheten enligt idealtypsanalys.167 Kravet som ställs på idealtyperna är dock att 

dessa är operationaliseringsbara i den utsträckning att dessa lämpar sig för praktisk analys. Genom 

att tydligt separera begreppen och dess olika innebörd har respektive operationalisering av dessa 

bedöms begreppen vara lämpade för att användas som teoretiska linser i studerandet av 

verkligheten.   
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5. Analys 
I detta kapitel återges och analyseras intervjuerna utförda med stöd av bifogad intervjuguide, se 

bilagor. Dispositionen av kapitlet ämnar tydliggöra aktörernas yttringar kring samverkansformen, 

därför redogörs dessa separerade från varandra med löpande återkoppling till operationaliseringarna 

av respektive idealtyp. Analysen redogör för en rad delämnen, exempelvis för syftet ur vilket 

samverkansformen skapades, vem som initierade projektet, vem som äger agendan och hur 

samverkansformen gestaltar sig i praktiken.  

Genom intervjusvaren förväntas en tydlig kunskapsbild över samverkansformen förmedlas till läsaren 

av uppsatsen, givet att aktörerna delar samma uppfattningar och upplevelser. Om så inte är fallet så 

innebär en separation av aktörernas intervjuer, tillsammans med efterkommande delkapitel, att 

dessa motsättningar blir tydligare att identifiera. I slutet av kapitlet så analyseras även aktörernas 

relation till varandra och kopplingen till det teoretiska ramverkets operationalisering konkretiseras.  

5.1. Intervju med initiativtagaren 
Initiativtagaren för projektet, en tidigare brandman vid Södertörns brandförsvarsförbund, numera 

tjänstledig sedan december 2017, berättar att tankarna kring ett samverkansprojekt föddes ur en 

känsla av frustration över bilbränder. Bilbränderna beskrevs som ett oerhört slitsamt fenomen som 

markant förändrar brandmännens arbetssituation i jämförelse med hur det är att jobba ett pass utan 

bilbränder. Utöver det så är det kostsamt, dåligt för miljön och ett tråkigt fenomen som drabbar 

boende i området. Denna problematik i kombination med en åsikt att det är bra att engagera 

människor i deras eget bostadsområde var grundtankarna som projektet skapades ur.168  

Kopplingen mellan bilbränder och samverkan med civilsamhället som åtgärd grundade sig i samma 

argument som används för samverkan på landsbygden, som med alla olyckor är det bäst att påbörja 

en insats så snabbt som möjligt. Då minskar risken att skadan blir omfattande och arbetsbördan för 

räddningstjänsten blir mindre. Detta tankesätt innebär att värdeskapandet uppstår i utförarfasen, 

vilket relaterar till operationaliseringen av co-production. Det kan även finnas möjlighet att rädda 

monetära och emotionella värden.169 Initiativtagaren berättar att i praktiken kan det vara så att den 

bilen som det bara har hunnit brinna lite i kanske motorn klarar sig. Ett snabbt släckningsarbete kan 

även förhindra att närliggande egendom skadas, som exempelvis andra bilar. Det är dock inte det 

kvantitativa i form av minskade bilbränder som är det primära syftet enligt initiativtagaren.  

”…så det betyder inte att syftet med CIP var, eller att lösningen med CIP blev, att färre bilar skulle 

brinna eller brann. Min tes är dock att man kommer få ner bilbränningarna om man aktivt utökar det 

här med CIP - kvalitativt, ordentligt, professionellt och omfattande.”170 

Det lyftes fram att samverkansformens väg till att på sikt minska antalet bilbränder är viktig, även om 

dessa kvalitativa värden är svåra att mäta. Initiativtagaren menar att engagemanget för att förbättra 

sin egen närhet och sitt eget område är viktigt för samhället. Själva samverkansformen kopierades 

från andra samverkansprojekt, exempelvis Förstärkt Medmänniska i Medelpad och applicerades på 
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tätort.171 Initiativtagaren såg dock en del orosmoment med projektet. Ett av dessa var själva 

projektformen i sig, initiativtagen beskriver det som:  

”En risk är ju att folk är lite såhär projekt…jag höll på att säga skadade men projekträdda eller 

projekttrötta och tänker såhär, suck inte ett till projekt som ska upp till politikerna. Så det viktigt att 

det inte behöver va det.”172 

Sociala projekt utan direkt kvantitativt mätbara utfall kan vara svåra att försvara samt att det kan 

finnas en osäkerhet kring hur projektet ska genomföras. Denna oro försvann dock snabbt då det 

visade sig fungera utan så värst mycket organisatoriska resurser, på grund av det engagemang som 

visade sig från en civil insatsperson.173 Som initiativtagaren själv uttrycker det: 

”Det var därför det var så jäkla fett att det blev så här att en kille var driven som fan och sprang ut 

och släckte grejer liksom. Då kan man säga någonting i stil med att vad var det jag sa, det var värt 

det.”174 

Ett annat orosmoment var hur samverkansformen skulle mottas internt samt hur brandmän och 

styrkeledare skulle bemöta civila insatspersoner på en skadeplats. Initiativtagaren menar att 

räddningstjänsten är en slags romantiserad hjältebransch där alla aktörer vill känna sig duktiga, civila 

insatspersoner inkluderade. Dessa kommer att vilja få bekräftelse för det som de gjort, då är det 

otroligt viktigt att personen som kommer med högst formell status, exempelvis en styrkeledare, en 

polis eller en någon representant från kommunen uppmärksammar denne och säger ”bra jobbat”.175 

En standardisering av detta bemötande skulle säkerställa detta, lyckligtvis har detta skett i vilket fall 

och initiativtagaren poängterar ödmjukt att det handlande om fördomar från dennes sida.  

Initiativtagaren, som själv hade en god kunskap om Södertälje och sociala projekt, påbörjade 

identifieringen av potentiella civila insatspersoner tillsammans med en kvinna från det kommunala 

bostadsbolaget, vilket skulle komma att bli en nyckelperson för att identifiera lämpliga personer. I 

inledningsskedet lyfts här förmågan att skapa relationer fram som central, framförallt till människor 

som inte har samma socioekonomiska, kulturella, etniska bakgrund som en själv. Vid frågan om vilka 

egenskaper en civil insatsperson ska ha var det främst fyra områden som beskrevs som respektive 

pelare att bygga vidare samverkan på. Det första var en någorlunda hög och bra social status. Det 

andra är att personen ska vara initiativkraftig, detta för att våga agera när en insats behövs. Det 

tredje är det grundläggande engagemanget. Det fjärde är att personen behärskar och förstår 

områdets komplexitet, exempelvis de olika språken som talas.176 Initiativtagaren tydliggör att:  

”Pratar folk för det mesta arabiska, syrianska eller danska då måste man kunna det språket. Det är 

avgörande, vi behöver ju inte en till som inte fattar vad folk säger när dom blir stressade. Man måste 

även känna sitt område, men man behöver inte vara känd i sitt område det är det liksom. Återigen, 

om det börjar brinna här så skiter väl den här familjen i om de känner igen han som kommer med 
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brandsläckaren. Men om han klarar av att säga till dom att ”kan ni backa lite jag ska släcka den här 

branden nu”, då är vi ju hemma.”177 

Ett antal personer som identifierats som potentiella civila insatspersoner bjöds in till två olika 

informationsträffar där dessa fick information om Södertörns brandförsvarsförbund, vad samverkan i 

form av civil insatsperson var för något, varför räddningstjänsten ville ha deras hjälp och hur 

organisationens struktur ser ut.178 Initiativtagaren beskriver mötet enligt följande: 

”Det blev så fint för vi bjuder in det lilla lokalsamhället och säger ”Hej! Här sitter vi på resurser, det är 

också era resurser för att ni betalar skatt. Vill ni del av dom resurserna för att utbilda er vidare och 

hjälpa varandra? Brandkåren kommer alltid sen men det tar lite tid för att vi har så mycket resurser. 

Har ni lust att göra något så länge?””179 

Sedan påbörjades utbildningen som hölls under en dag. Initiativtagaren berättar att under 

utbildningsdagen fick de kommande civila insatspersonerna utbildning i hjärt- och lungräddning, hur 

de hanterar en handbrandsläckare, hur de ska agera vid brand i byggnad, brand i bil samt hur de 

släcker en brand i en persons kläder. Efter avklarad utbildning fick de nu aktiva civila 

insatspersonerna en ryggsäck med utrustning (se Bild 2). Denna utrustning bestod av en pocketmask 

(en pocketmask är en mask som skyddar mot exempelvis vomering eller blod vid inblåsningar under 

hjärt-och lungräddning), lättare förband och en CIP-väst (se Bild 1). De fick även en 2-kilos 

brandsläckare som byts ut på brandstationen efter användning.180 Räddningstjänstens fokus låg 

enligt initiativtagaren endast på utlärning och avsatte ingen tid för att de frivilliga skulle få chansen 

att lära räddningstjänsten någonting (sociala koder etc.). De tankarna fanns inte över huvud taget 

och initiativtagaren poängterar att det inte skulle vara lämpligt i ett uppstartskede då kommande 

civila insatspersoner behöver få så mycket kunskap som möjligt. Att vända på konceptet är något 

som eventuellt kan ske i framtiden, civila insatspersoner kan exempelvis utbilda räddningstjänstens 

sommarvikarier i hur det kan vara att göra en insats i Hovsjö föreslår initiativtagaren. En förutsättning 

för att det ska kunna genomföras är att räddningstjänsten förstår vikten av bemötande vid en 

skadeplats. Det mest praktiska sättet för att fånga upp erfarenheter från civila insatspersoner och få 

till en form av feedback från dessa är att de ringer upp räddningstjänsten efter en insats. Detta ska 

ske idag enligt initiativtagaren men denne vet inte om det alltid genomförs i praktiken.181 Gällande 

frivilligengagemanget så poängterar initiativtagaren: 

”Det fina med det här är också att om man utbildar hundra stycken CIP, men ingen åker på något 

larm…ja vad händer om det finns hundra brandsläckare som står?  Det kan ju inte öka risken att det 

börjar brinna i alla fall. Sannolikheten ökar ju att någon kommer att använda en brandsläckare eller 

göra något med sin kunskap.”182 

Civila insatspersoner larmas ut vid brand i byggnad, brand i fordon och hjärtstopp.183 Initiativtagaren 

hade deltagit under en eller två insatser där civila insatspersoner varit på plats när räddningstjänst 
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anlänt till skadeplatsen. Initiativtagaren betonar vikten av ett positivt bemötande från 

räddningstjänsten så att den civila insatspersonen får en tydlig och synlig koppling till 

räddningstjänsten men främst att denne känner sig sedd och uppskattad. Den civila insatspersonen 

ska ses och behandlas som en av personalen. Räddningstjänstens kontakt med den civila 

insatspersonen sker antingen efter en insats alternativt, beroende på händelsens magnitud, av 

styrkeledare eller annan brandman vars tilldelade uppgift inte är aktuell.184 Initiativtagaren har själv 

tagit kontakt med den civila insatspersonen på plats vi en bilbrand då hans uppgift var att agera 

sjukvårdare – vilket lyckligtvis ej var nödvändigt den gången. Initiativtagaren tydliggör att:  

”Det är viktigt att dom inte behandlas som civilister i sammanhanget. Det är något mänskligt i det 

hela, man vill vara med och känna sig duktig, eller är det bara jag som tänker så.”185 

Avslutningsvis tydliggörs det genom intervjun att det var räddningstjänsten som hade den drivande 

rollen och som hade kontroll över– och satte agendan både gällande civila insatspersoners 

övergripande uppdrag men även rekrytering och utbildning av dessa. Co-production var helt 

dominerande i dessa skeden av samverkansprocessen.  

5.2. Intervju med brandgrupp och insatsledare 
Styrkeledaren berättar att Södertälje, Hovsjö inkluderat, kännetecknas enligt honom av att det är en 

arbetarkommun med mycket industrier. Invandringen till miljonprojekten har resulterat i en stor 

mångfald gällande etnisk och kulturell bakgrund bland befolkningen.186 Händelserna som 

räddningstjänsten larmas ut på är till stor del resultat av missnöje mot samhället i stort i form av 

bränder i containrar, papperskorgar, bänkar och andra småsaker men det bränns också bilar och 

skolor. Bilbränderna är ofta organiserade försäkringsbedrägerier, enligt en brandman.187 

Styrkeledaren tillägger: 

”Vi har insett att det inte är riktat mot oss utan samhället i stort och sen är det väldigt enkelt att 

tända eld på en papperskorg för då vet man att då kommer blåljusenheten. Då kan man stå och tjoa 

om man nu vill det. Det är både vi och polisen som åker på dom här larmen.”188 

Polis eller väktare följer med på utryckningar i utsatta-, risk- och särskilt utsatta områden som 

Södertörns brandförsvarsförbund verkar inom.189 Det är för att trygga säkerheten för 

räddningstjänsten.190 Personen som ringer in ett larm till larmcentralen brukar i regel uppge att det 

finns mycket folk i närheten, specifikt ungdomar i rörelse eller på platsen.191 Samverkan med polisen 

sker också genom möten där polis, skola, kollektivtrafik och socialen deltar. Det görs även 

avstämningar varje fredag mellan polis, väktare, fältassistenter, parkeringsvakter och ambulans 

angående om det finns några indikationer på oroligheter inför helgen.192 Inom dessa 
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samverkansformer utbyts information för att stärka varandra, vilket co-creation delvis kännetecknas 

av.  

Begreppen civil insatsperson och/eller CIP används inom Södertörns brandförsvarsförbund i det 

dagliga arbetet.193 Civila insatspersoner har identifierats och rekryterats av räddningstjänsten genom 

utgångspunkten att dessa har en hög social status inom det lokala samhället.194 Gällande uppstarten 

av samverkansformen, som sjösattes i november år 2017, var det Södertörns brandförsvarsförbund 

som var drivande genom en brandman med anknytning till Södertälje i samråd med 

utvecklingschef.195 Enligt insatsledaren var det inte så att civilsamhället stod och knackade på 

brandstationen och ville engagera sig, utan det var räddningstjänsten som initierade projektet.196 

Civila insatspersoner har enligt Södertörns brandförsvarsförbund två olika syften. Det ena är 

preventivt arbete i form av att aktivt verka som en informationslänk mellan räddningstjänst och det 

civila samhället för att få mjukare kulturkrockar samt hindra att händelser inträffar 

överhuvudtaget.197 Styrkeledarens uppfattning var att: 

”Meningen med det här projektet, vad jag har fattat det som är att CIP ska prata med folk i området i 

förebyggande syfte… Det är ett misslyckande om dessa får ett larm om en bilbrand.”198 

Exakt hur det preventiva arbetet går till eller är utformat vet inte brandgruppen, men styrkeledaren 

tillägger att det finns en tydlig uppfattning om att genom att individer med hög social status öppet 

fördömer skadegörelse och bilbränder ska räddningstjänstens intentioner få större genomslag. Det 

andra syftet är att rycka ut vid en händelse och förhoppningsvis anlända innan räddningstjänsten för 

att kunna påbörja en insats på platsen eller bistå räddningstjänsten med exempelvis tolkning och 

göra fri väg.199 Ett konkret exempel på ett sådant agerande var när en civil insatsperson, vid en brand, 

fick boende i området att öppna sina garage i en garagelänga, på sätt kunde räddningstjänsten enkelt 

söka av byggnaden när de anlände.200 Brandgruppens beskrivning av samverkansformens syfte 

efterliknar därmed tydligt det teoretiska begreppet co-production, detta genom räddningstjänstens 

styrande roll i uppstartsfasen samt fokus på värdeskapande i utförarfasen.  

Civila insatspersoner larmas ut genom larmoperatören, larmet får dessa sedan i en applikation vid 

namn Trygve, vilket kräver att civila insatspersonen har en så kallad smartphone. Genom 

applikationen får dessa tillgång till GPS-koordinater, karta, händelsetyp och möjlighet att 

kommunicera med att civila insatspersoner.201 Innan en civil insatsperson får rycka ut på larm 

genomgår denne en utbildning. Utbildningen hålls under en dag, åtta timmar på brandstationen.202 

Vad den civila insatspersonen ska utbildas i bestämmer räddningstjänsten. Räddningstjänsten har 

kännedom om vilket kunskapsbehov som finns utifrån vilka larm som räddningstjänsten tidigare 

bestämt att civila insatspersoner ska åka på.203 Dessa är brand utomhus, bilbrand, brand i containrar, 
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mindre markbränder och hjärtstopp vilket inneburit att utbildning ges i hantering av 

handbrandsläckare, hjärt- och lungräddning, förband och första hjälpen. Det har även genomförts en 

gemensam övning som fokuserade på överlämning av skadeplatsen från civila insatspersoner till 

räddningstjänsten.204 Brandgruppen inom Södertörns brandförsvarsförbund upplevde det ej som att 

utbildningen var riktad till någon annan än till de blivande civila insatspersonerna. Det skedde ej 

något gemensamt utbyte av kunskap eller information, utan det var som sagt räddningstjänsten som 

både satte agendan och lärde ut kunskapen. Beskrivningen av räddningstjänsten som 

agendasättande aktör och utbildningens utformning efterliknar tydligt det teoretiska begreppet co-

production. Styrkeledaren berättar: 

”Inom det första dygnet när CIP:arna satte igång det här så var det ju en första CIP:are, han lyckades 

ju släcka bilbranden, jag tror det var inom 24-timmar. Så när brandkåren hann upp så hade personen 

redan hunnit släckt den.”205 

Civila insatspersoner får även utrustning i form av en ryggsäck innehållande pocketmask (Pocketmask 

är en mask som skyddar mot exempelvis vomering eller blod vid inblåsningar under hjärt-och 

lungräddning), lättare förband och en CIP-väst (se Bild 1 och 2). De får även en 2-kilos brandsläckare 

som byts ut på brandstationen efter användning.206 Utrustningen finansieras av Södertörns 

brandförsvarsförbund och bedöms kosta cirka 1000–1500 SEK per civil insatsperson.207 Dessa larmas 

ej vid brand i byggnad eller trafikolyckor, en orsak är risken för fara men den relativt lätta 

utrustningen begränsar civila insatspersoners förmåga att göra en likvärdig insats vid allvarligare 

händelser. Eventuella tillägg av utrustning riskerar, enligt räddningstjänsten, att civila insatspersoner 

ger sig på mer avancerade insatser eller uppgifter.208 Grundtanken är dessutom att civila 

insatspersoners utrustning ska vara mycket lätt för att dessa snabbt ska komma iväg när ett larm 

går.209 

Alla insatser som en civil insatsperson genomför är i väntan på räddningstjänst, vilka alltid larmas när 

en civil insatsperson larmas. När räddningstjänsten anländer ignorerar de i regel initialt den civila 

insatspersonen, om de ens upptäcker denne innan insatsen påbörjats.210 Men andra ord genomför 

räddningstjänsten insatsen precis som de skulle gjort om inte den civila insatspersonen varit 

närvarande. Kontakt upprättas först efter insatsen är genomförd, då samtalar räddningstjänsten med 

den civila insatspersonen, ett minimum är att ge beröm för att denne är på plats, sedan ”går 

parterna åt varsitt håll” enligt styrkeledaren.211 Väl tillbaka på brandstationen fyller styrkeledaren i 

en insatsrapport, där brukar denne skriva att civil insatsperson varit på plats i fritexten. Någon 

rapportering från den civila insatspersonen görs inte, styrkeledaren tror inte heller att det finns något 

behov av att civila insatspersoner rapporterar sina upplevelser utöver eventuella traumatiska 

upplevelser som denne behöver hjälp med att processa. I så fall vänder sig dessa till styrkeledare 

eller insatsledare beroende på vem som är närvarande.212 Insatsledaren tillägger att 
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samverkansformen inte ska vara administrativt betungande för de frivilliga, om behovet finns är det 

bäst att dessa tar sig till stationen efter insatsen för ett samtal.213 De frivilliga vet, enligt 

räddningstjänsten, att dessa alltid är välkomna till brandstationen men hittills har möten bara skett 

vid en skadeplats, utöver övnings- och utbildningstillfället.214  

Samverkansformen har inte påverkat Södertörns brandförsvarsförbund till att omstrukturera sig eller 

ändra rutiner på något märkbart sätt enligt brandgruppen, utan civila insatspersoner har integrerats i 

verksamheten på räddningstjänstens villkor.215 Återigen blottas strukturer som efterliknar den 

teoretiska idealtypen av co-production då lärande och anpassning sker endast av en aktör, i detta fall 

den civila insatspersonen – på räddningstjänstens villkor. Södertörns brandförsvarsförbunds syn på 

samverkansformens framtid är positiv och det finns en önskan inom brandgruppen att utöka med fler 

civila insatspersoner inom andra bostadsområden och stadsdelar.216 Som svar på frågan om 

brandgruppen ser någon situation där CIP:arna kan hjälpa till, som dom inte gör idag, framgår det att 

det finns situationer där räddningstjänsten behöver deras hjälp. Dessa situationer uppstår främst 

från en grundproblematik i form av att det samlas stora folksamlingar vid en händelse eller 

skadeplats, räddningstjänsten berättar följande: 

”Det kan bli lämmeltåg på femtio personer vid händelse och personer som ringer kompisar som 

kommer dit och rycker i oss och vill hjälpa till.”217 

”Ett exempel var en drunkningsolycka, det visade sig sen att endast två av typ tjugo stycken personer 

var iblandade, resen hade suttit på en restaurant i närheten och rusat dit. Alla stod och skrek och 

drog i varandra i en klunga.” 218 

”Då gäller det ju att identifiera någon ledare i gänget och be den om hjälp att få andra att hålla 

avstånd. Det kanske CIP:ar kan göra.”219 

Samtliga i brandgruppen instämde i att civila insatspersoner troligtvis har en bättre förmåga att 

skingra folkmassor eller hålla personer på avstånd än både räddningstjänst och polis, så att 

räddningstjänsten kan genomföra en insats. Brandgruppen önskar i så fall att ett sådant tillägg i civila 

insatspersoner agerande görs på plats och vid behov.220 Detta är inte något som behöver 

standardiseras enligt brandgruppen för då skulle civila insatspersoner behöva larmas ut på i stort sett 

samtliga larm, och vad händer när dessa väljer att inte svara på ett larm var tankar som yttrades.221  

Under intervjuns gång fick brandgruppen upp ögonen för att civila insatspersoner kan ha information 

och erfarenheter som kan vara till nytta dels för räddningstjänsten och dels för samverkansformen i 

sig. Det finns dock inget system för civila insatspersoner att sammanställa sina erfarenheter i.222 

Brandgruppens bedömning är dessutom att civila insatspersonerna inte vet om, eller inte anser, att 

                                                           
213 Insatsledare under gruppintervju den 11 april 2018. 
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räddningstjänsten är intresserade av deras kunskap och erfarenheter. Detta är inget som lyfts 

tidigare så det finns inga bra input-vägar för civila insatspersoner. Insatsledaren poängterar dock att 

en utvärdering av samverkansformen behöver göras och att Södertörns brandförsvarsförbund är 

öppna för input och flexibla nog för att tillgodose mindre omfattande behov yttrade av civila 

insatspersoner.223 Styrkeledaren tillägger att det är först efter att räddningstjänsten fått möjlighet att 

ta del av civila insatspersoners input som de kan ta ställning till om räddningstjänsten ska tillmötesgå 

dessa eller inte, samt på vilket sätt detta sker.224 Några verktyg och standardiseringar för aktiv co-

creation existerar alltså inte i nuläget enligt den sammantagna analysen av intervjun genomförd med 

respondenter från Södertörns brandförsvarsförbund. Räddningstjänstens syn på samverkansformen 

är enligt analysen av intervjun med brandgruppen tydligt kopplad till co-production. Detta både 

genom samverkansformens praktiska utförande samt räddningstjänstens förhållningssätt.  

5.3. Intervju med civil insatsperson  
Den civila insatspersonen som är aktiv i Hovsjö berättar att denne kom till Sverige år 2006 och har 

sedan utbildat sig till snickare. Något frivilligt engagemang innan rollen som civil insatsperson har ej 

funnits utan idén föddes vid en byggnadsbrand i området.225 Den civila insatspersonen berättar om 

en morgon då han såg att det brann i ett större hus, där många boende är äldre, i närheten av där 

han bor. Då han hade kunskap sedan tidigare om hur man ska agera vid brand sprang han till 

skadeplatsen och ville hjälpa till, då många boende i huset inte förstod svenska. Väl på plats möttes 

han av polisens avspärrningar och släpptes inte genom dessa utan fick informationen att brandkåren 

var på väg.226 Han berättar att det var mycket rökbildning då personen som bodde i lägenheten där 

branden började inte hade stängt sin dörr utan bara rusat ut. Flera personer som bodde i huset var 

rädda och nära på att hoppa från balkongerna. Det fanns ingen tolk där som kunde informera om att 

brandkåren hade läget under kontroll.227 Den händelsen väckte idén om att han ville hjälpa till men 

han visste inte hur han skulle gå tillväga.  

”Alltså från början så ville jag hjälpa till men jag hade ingen som kunde bjuda in mig. Hur ska jag 

göra? Vilken väg ska jag ta? Sen fick jag hjälp efter det händelsen med huset som brann.”228 

Genom en person som jobbade på lokala bostadsbolaget kom han i kontakt med tidigare intervjuad 

initiativtagare, en brandman hos Södertörns brandförsvarsförbund.229 Enligt den civila 

insatspersonen så kontaktade då Södertörns brandförsvarsförbund flera potentiella civila 

insatspersoner och bjöd in till informationsmöte, sedan en heldagsutbildning. Det blev slutligen två 

stycken frivilliga som genomförde heldagsutbildningen i hur de hanterar en brandsläckare, hjärt- och 

lungräddning och allmän räddning av person i nöd samt kontakt med larmcentral.230 Den civila 

insatspersonen var mycket nöjd med utbildningen och var tydlig med att han fick lära sig allt han 

behövde. Under själva utbildningen låg allt fokus på att brandmännen skulle lära ut kunskaper och 

utbilda de frivilliga, det skedde ej något utbyte av information som potentiellt kunde utvecklat 

                                                           
223 Insatsledare under gruppintervju den 11 april 2018. 
224 Styrkeledare under gruppintervju den 11 april 2018. 
225 Civil insatsperson under intervju den 1 maj 2018. 
226 Civil insatsperson under intervju den 1 maj 2018. 
227 Civil insatsperson under intervju den 1 maj 2018. 
228 Civil insatsperson under intervju den 1 maj 2018. 
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230 Civil insatsperson under intervju den 1 maj 2018. 
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räddningstjänsten.231 Efter genomförd utbildning fick han en brandsläckare samt en ryggsäck 

innehållande pocketmask, förband och plasthandskar, se bild 2. Han fick även en reflexväst med 

Södertörns brandförsvarsförbunds logotyp på ryggen, se bild 1.  

Bild 2. Utrustning för civil insatsperson. 

 

Den civila insatspersonen berättar att denne genomför visst preventivt arbete i samverkan med 

räddningstjänsten när dessa besöker Hovsjö och pratar med boende i området. Även polisen vill ha 

hjälp av lokalbefolkningen för att få information om de få antal ungdomar som förstör för så många. 

Den nu färdigutbildade civila insatspersonen blir larmad på hjärtstopp och samtliga bränder. 

Utlarmningen sker via SMS, se bild 3 och inte den applikationen vid namn Trygve som Södertörns 

brandförsvarsförbund tidigare nämnt.232 Den civila insatspersonen menade att implementeringen av 

Trygve kommer att ske i framtiden och där önskas en förbättring av information gällande var 

skadeplatsen är. I nuläget innehåller SMS:et ett gatunamn men inte alltid vilket nummer på gatan en 

händelse har inträffat. Detta har lett till att den civila insatspersonen ibland åkt fel. Här önskas en 

förbättring och den civila insatspersonen ser gärna att det bifogas en karta med GPS-funktion i 

kommande applikation.233 

                                                           
231 Civil insatsperson under intervju den 1 maj 2018. 
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233 Civil insatsperson under intervju den 1 maj 2018. 
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Bild 3. Skärmdumpar av utlarmnings-SMS. 

 

Den civila insatspersonen bedömer att han åker på cirka 80 procent av alla larm han får. Väl på plats 

vid en händelse gör den civila insatspersonen en bedömning av dels vad denne är kapabel till att göra 

samt vad som är lämpligast.  

”Jag försöker att släcka mindre bränder, jag kollar också omgivningen, om det är buskar eller 

brandrisk i byggnader och meddelar det till räddningstjänsten.  Sen när brandmännen kommer så 

backar jag och håller folk på avstånd. Om det är stor brand så kan jag inte göra någonting men det är 

ingen fara, jag kan göra annat, hålla folk borta, säga backa och så. Kolla buskarna runt om och så.”234 

När räddningstjänsten väl är på plats lämnar den civila insatspersonen över skadeplatsen till 

räddningstjänsten och fokus ligger då helt på att kontrollera allmänheten.235 Kommunikation mellan 

räddningstjänst och civil insatsperson sker alltid på en skadeplats, i regel efter en insats.236 Den civila 

insatspersonen känner sig alltid sedd och uppskattad efter en insats, vilket han tillägger är väldigt 

viktigt för att skapa en bra relation till räddningstjänsten. Den civila insatspersonen berättar att: 

”Vi stämmer av och jag frågar om jag kan lämna platsen. Ibland vet dom inte att jag är där, jag 

kanske står någon annanstans och håller folk borta. Sen ser vi varandra.”237 

Stöd efter exempelvis traumatiska upplevelser är inget som den civila insatspersonen har tänkt på, 

det är inget som varit aktuellt men han tillägger att han kan ringa och besöka brandstationen när som 
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helst.  Även den generella kunskapen om Södertörns brandförsvars öppenhet har förändrats under 

projektets gång.238 Exempelvis: 

”Förr så trodde jag att vid en brandstation fick man inte vara men nu så vet jag att det bara är att 

knacka på. Barnen är också välkomna, brandmännen är jättesnälla.”239 

Det sker ingen rapportering efter en insats och den civila insatspersonen är osäker på om han kan 

bidra med så mycket information. Han vet att han egentligen ska ringa in till larmcentralen för 

debriefing men tillägger att larmen ofta är sent på kvällen och att han glömt bort att återkoppla.240 

Detta tankesätt präglar samverkansformen och tydliggör den civila insatspersonens roll som utförare, 

vilket relaterar till co-production genom dess värdeskapande i just utförarfasen.  

5.4. Aktörernas relation till varandra inom ramen för samverkansformen 
Södertörns brandförsvarsförbund 

Det bedöms vara mycket tydligt att räddningstjänstens inställning till samverkansprojektet är att dra 

nytta av civila insatspersoners lokalkännedom, handlingskraft och sociala egenskaper. 

Räddningstjänsten var den aktör som hade den drivande rollen samt hade kontroll över– och satte 

agendan. Det gäller även när det kommer till både civila insatspersoners övergripande uppdrag men 

även rekrytering och utbildning av dessa. Detta innebär att respondenterna från räddningstjänsten 

har framfört ett förhållningssätt till de civila insatspersonerna som tydligt kategoriseras som co-

production. Det har hittills inte skett någon omvändning på samverkansformens informationsflöde, 

vilket är riktat till de civila insatspersonerna. Räddningstjänsten inser dock att det finns en potentiell 

nytta av att få ta till sig de erfarenheter som de civila insatspersonerna har. Några standardiserade 

processer för detta existerar dock inte i nuläget.  

Civil insatsperson 

Utifrån den civila insatspersonens berättelse angående hur denne kom i kontakt med Södertörns 

brandförsvarsförbund tydliggörs det att initiativtagandet delades av båda aktörerna och genom en 

tredje part fick de kontakt med varandra. Sedan övertogs taktpinnen och agendan av 

räddningstjänsten vilka bestämde vilka typer av larm som de frivilliga skulle larmas på och vilken typ 

av utbildning dessa skulle få för att klara av insatserna, vilket den civila insatspersonen tycker är bra 

liksom samverkansformen överlag. Kommunikationen mellan aktörerna sker på skadeplatserna efter 

genomförd insats om inte någon brandman eller styrkeledare är överflödig och kan ta kontakt med 

den civila insatspersonen direkt. Den civila insatspersonen anser inte att han denne besitter 

erfarenheter och kunskap som eventuellt kan utveckla räddningstjänstens agerande eller 

organisation, den lokalkunskap han besitter delges till räddningstjänsten vid en händelse. Därmed 

finns inget behov av något ytterligare informationsutbyte från dennes sida. Detta innebär att den 

civila insatspersonen har framfört ett förhållningssätt till räddningstjänsten som tydligt kategoriseras 

som co-production där räddningstjänsten är den aktör som sätter agendan. 

5.5. Återkoppling till det teoretiska ramverkets operationalisering 
För att tydliggöra analysen av intervjuerna behandlas i detta stycke intervjusvarens koppling till det 

teoretiska ramverkets operationalisering. Operationaliseringen av co-production visade fyra distinkta 
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karaktärsdrag. Det första var en aktiv involvering av slutanvändarna i levererandet av tjänster och 

service. Genom intervjusvaren framkommer det tydligt att samverkan sker just i levererandet av en 

samhällsfunktion, där slutanvändarna i form civilsamhället inkluderas. Detta står i kontrast till co-

creation vilket betonar samverkan i designen av själva tjänsten eller servicen, vilket inte sker i nuläget 

utan räddningstjänsten har full kontroll. Det andra karaktärsdraget för co-production är att värdet av 

samverkansformen skapas i utförarfasen och resultatet av detta, vilket är nära sammankopplat till 

föregående karaktärsdrag. Det som skiljer dessa åt är det artikulerade syftet med samverkansformen, 

vilket är just att civilsamhället ska agera förstainsatsaktör samt stödja räddningstjänsten och 

samverkansformen är skapad utifrån detta. I motsats står co-creations sammankopplande av olika 

förmågor och egenskaper genom design av olika interaktionsplattformar, vilket inte sker inom 

samverkansformen i fråga. Det tredje karaktärsdraget för co-production är att hela policyprocessen 

präglas av samma förhållningssätt till samverkansformen, detta uppfylls inom samverkansformen då 

det är tydligt för aktörerna vad som är syftet med denna – se karaktärsdrag ett och två. I co-creations 

motsvarighet fokuseras istället en utveckling av kreativitetskapaciteten hos administration och 

ledningssystem. Detta förekommer ej i samverkansformen utan etablerade strukturer inom 

räddningstjänsten förblir intakta. Det sista karaktärsdraget för co-production är att mobilisera andra 

aktörer och hitta vägar för att utföra mer med färre resurser. Detta är mycket tydligt inom 

samverkansformen då räddningstjänsten aktivt involverar en ny aktör i form av civila insatspersoner i 

utförarfasen. Ett praktiskt exempel är att denne släcker en brand med hjälp av sin brandsläckare, 

vilket underlättar för räddningstjänsten. I co-creations motsvarighet läggs fokus istället på att 

utveckla aktörernas förståelse av värde genom att arbeta med erfarenhetsbaserad kunskap inom 

samverkansformen. Detta sker inte i nuläget då inget systematiserat informationsutbyte mellan 

aktörerna förekommer.  
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6. Resultat och slutsats 
I detta kapitel besvaras de frågeställningar som ställdes i inledningsfasen av denna uppsats. Initialt 

inleds kapitlet med att återge syftet för att sedan besvara respektive frågeställning. Syftet med 

denna uppsats är studera denna samverkansform genom teoretiska linser grundade på 

operationalisering av begreppen co-creation och co-production, se kapitel 4, teoretiskt ramverk. 

Detta för att fastställa samverkansformens egenskaper och kategorisera denna inom ramen för av de 

teoretiska begreppen. Dessa begrepp tillåter en dissektion av begreppet samverkan för att blotta vad 

som egentligen menas, önskas och utförs inom ramen av valt samverkansprojekt. En förhoppning är 

även att eventuella motsättningar eller enigheter mellan aktörerna exponeras. På så sätt underlättas 

aktörernas medvetenhet om samverkansformens styrkor och svagheter och kan därmed förhålla sig 

till dessa i utvecklingsarbetet. Syftet sträcker sig även bredare, denna uppsats ämnar dessutom förse 

aktörer som antingen har initierat samverkan med civilsamhället eller som är intresserade av att göra 

detta med användbar kunskap. 

1. Hur ser samverkansformen ut i praktiken?  

Samverkansformen är skapad och utformad av Södertörns brandförsvarsförbund och involverar 

civilsamhället i arbetet mot skadegörelse samt som förstainsatsaktörer genom uppdraget som civil 

insatsperson. Samverkan med civilsamhället är en del av det handlingsprogram som Södertörns 

brandförsvarsförbund anammat för organisationens arbete. De frivilliga personer som anses vara 

lämpliga utifrån en rad kriterier formulerade av räddningstjänsten bjuds in till informationsträffar och 

sedan en utbildningsdag. Innan utbildningsdagen har räddningstjänsten bestämt vilka typer av 

händelser som de kommande civila insatspersonerna ska larmas ut på och anpassar utbildningsdagen 

samt den utrustning som tilldelas varje civil insatsperson efter dessa. Utrustningen, som bekostas 

helt av räddningstjänsten (cirka 1500 SEK per person), består av en brandsläckare och en ryggsäck 

innehållande en pocketmask, förband och plasthandskar. Det finns även relevanta aspekter av att 

civilsamhället i detta fall endast utgörs av en enda person, mer om i det i kapitel 7, diskussion.  

Själva utlarmningen sker genom SMS som innefattar information om kommun, adress och typ av 

händelse. Har finns förbättringspotential enligt den civila insatspersonen då det ibland är fel adress i 

SMS:et och ibland saknas gatunummer. Önskade tillägg är en karta med GPS-funktion vilket 

möjligtvis kan läggas till i den kommande applikationen Trygve. Väl på plats vid en händelse gör den 

civila insatspersonen en bedömning av dels vad denne är kapabel till att göra samt dels vad som är 

lämpligast. Vid mindre bränder släcks dessa med hjälp av brandsläckaren men vid större bränder 

brukar den civila insatspersonen försöka att hålla personer på avstånd och spärra av området. 

Kontakt tas i regel alltid med larmcentralen för att beskriva lägesbilden och eventuella risker. När 

räddningstjänsten, som alltid kommer, väl är på plats lämnar den civila insatspersonen över 

skadeplatsen till räddningstjänsten och fokus ligger då helt på att kontrollera allmänheten eller på 

annat sätt vara behjälplig för räddningstjänsten. En civil insatspersons agerande är aldrig på något 

sätt avgörande för räddningstjänstens prestation utan alla insatser genomförs i vilket fall. Vad den 

civila insatspersonen genomför är endast komplement till- och för att underlätta räddningstjänstens 

arbete. Kommunikationen mellan aktörerna sker på skadeplatsen efter genomförd insats om inte 

någon brandman eller styrkeledare är överflödig och kan ta kontakt med den civila insatspersonen 

direkt vid ankomst. Vid avslutad insats stämmer den civila insatspersonen av med styrkeldaren om 

denne kan lämna skadeplatsen. Väl tillbaka på brandstationen fyller styrkeledaren i en insatsrapport, 



58 

där brukar denne skriva att civil insatsperson varit på plats i fritexten. Någon rapportering från den 

civila insatspersonen sker inte.  

2. Hur kan samverkansformen kategoriseras med hjälp av begreppen co-creation och co-
production? 

Initiativtagaren, en tidigare brandman, beskrev under intervjun att denna fått inspiration från andra 

samverkansprojekt och applicerade konceptet på tätort. Redan i detta skede är det 

räddningstjänsten som håller i taktpinnen. Genom en slump upplevde en person som sedan skulle 

komma att bli civil insatsperson en olycka i form av en brand i en byggnad vilket blottade 

utvecklingspotential och skulle få denne att vilja bli en del av insatsarbetet. Därefter kom denne i 

kontakt med Södertörns brandförsvarsförbund genom en tredje part. Aktörerna fann alltså varandra 

vid en lämplig tidpunkt då initiativtagaren hos Södertörns brandförsvarsförbund redan hade kunskap 

om civila insatspersoner från andra delar av landet och ville starta upp detta i Hovsjö.  

Södertörns brandförsvarsförbund bjöd sedan in potentiella civila insatspersoner för 

informationsmöten och sedan till en utbildningsdag. Då hade det redan bestämts av Södertörns 

brandförsvarsförbund vilka typer av händelser som civila insatspersoner skulle larmas på och 

utbildningen samt utrustningen anpassades därefter. Under själva utbildningen låg allt fokus på att 

brandmännen skulle lära ut kunskaper och utbilda de frivilliga, det skedde ej något utbyte av 

information som potentiellt kunde utveckla räddningstjänsten. Därmed var det ej tal om co-creation 

utan samverkansformens uppstartskede kategoriseras som co-production.  

Den civila insatspersonen anländer i regel före räddningstjänsten och har enligt den samlade 

beskrivningen från Södertörns brandförsvarsförbund tre syften. Det första, och det primära, är 

samma argument som används för samverkan på landsbygden, som med alla olyckor är det bäst att 

påbörja en insats så snabbt som möjligt. Det andra är preventivt arbete i form av att aktivt verka som 

en informationslänk mellan räddningstjänst och det civila samhället för att få mjukare kulturkrockar 

samt på sikt hindra att händelser inträffar överhuvudtaget vilket är det tredje syftet. Därmed har 

Södertörns brandförsvarsförbund själva utformat tydliga uppgifter för den civila insatspersonen vars 

uppdrag är att utföra dessa, detta är ett typexempel av co-production. När räddningstjänsten sedan 

anländer till skadeplatsen lämnar den civila insatspersonen över skadeplatsen till dessa.  

Som sagt sker inte någon rapportering från den civila insatspersonen men möjligheten för denne 

finns att ringa in till larmcentralen för debriefing. Det innebär att möjligheten för civila 

insatspersoner att informera och påverka räddningstjänsten är liten, behovet av detta anses dock 

inte finnas av någon part men är relevant för denna uppsats då det för samverkansformen från 

idealtypen av co-creation. Insatsledaren från Södertörns brandförsvarsförbund poängterar dock att 

en utvärdering av samverkansformen behöver göras och att räddningstjänsten är öppna för input och 

flexibla nog för att tillgodose mindre omfattande behov yttrade av civila insatspersoner. 

Styrkeledaren tillägger att det är först efter att räddningstjänsten fått möjlighet att ta del av civila 

insatspersoners input som de kan ta ställning till om räddningstjänsten ska tillmötesgå dessa eller 

inte, samt på vilket sätt detta sker. Södertörns brandförsvarsförbund är därmed öppna för att 

förändra samverkansformen mot co-creation. Den civila insatspersonen bedömde inte dock inte 

detta som nödvändigt för en bra samverkan utan är nöjd med nuvarande samverkansform.  
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Den samlade bedömningen av samverkansformen stämmer överens med tidigare återgiven 

förförståelse, den går att kategorisera som co-production då det finns tydliga kopplingar till 

begreppets operationalisering. Det pågår inte något gemensamt värdeskapande utan värdet uppstår 

endast i utförarfasen, på räddningstjänstens villkor. Det fanns möjligtvis potential för co-creation i 

uppstartsfasen men här tog räddningstjänsten snabbt över agendan, vilket förvisso inte gick emot 

den blivande civila insatspersonens intentioner. Möjligheten för co-creation att prägla 

samverkansformen finns även i framtiden då Södertörns brandförsvarsförbund är öppna för att ta till 

sig erfarenheter och åsikter från civila insatspersoner. Någon systematiserad process för detta 

existerar inte ännu och begärs heller inte av den civila insatspersonen. Viktigt att tillägga är att 

samtliga aktörer anser att samverkansformen är bra och att någon praktisk strävan mot vad som 

kännetecknar det teoretiska begreppet co-creation ej efterfrågas av någon aktör, intervjuerna visade 

inga som helst motsättningar eller negativa spänningar mellan aktörerna. 

3. Vilken praktisk kunskap innebär denna förklaring för de enskilda aktörerna?  

Frågeställningarna i denna uppsats utformades för att fånga upp de olika aktörernas åsikter, 

upplevelser och erfarenheter av samverkansformen. Resultatet av denna uppsats skulle potentiellt 

blotta motsättningar mellan aktörerna på ett metodiskt sätt vilket skulle underlätta åtgärdandet av 

dessa. Studiens resultat visar dock inte på några som helst motsättningar mellan aktörerna utan både 

Södertörns brandförsvarsförbund och den civila insatspersonen är nöjda med samverkansformen och 

dess delmoment. Det finns dock värde i att klargöra detta. Södertörns brandförsvarsförbunds 

övergripande och ingående kontroll över samverkansformen, vilket gör att den kategoriseras som co-

production, utgör inte en grogrund för motsättningar mellan aktörerna. Det innebär att 

samverkansformen kan fortgå i nuvarande format och eventuellt utvecklas av Södertörns 

brandförsvarsförbund på samma sätt som den skapats. Engagemanget från den civila insatspersonen 

är dock ideellt och eventuell utveckling av samverkansformen för potentiellt med sig en risk för 

överbelastning av denne. Södertörns brandförsvarsförbund är öppna för input och feedback från den 

civila insatspersonen för att utveckla samverkansformen, även om ingen sådan 

informationsinsamling sker i nuläget. Hur den civila insatspersonens engagemang gestaltar sig i 

praktiken, inom samverkansformen, styrs av Södertörns brandförsvarsförbund. Slutligen så fanns det 

en variation gällande vad räddningstjänsten, i form av brandgruppen, trodde civila insatspersoners 

huvudsyfte var kontra hur samverkansformen gestaltade sig i praktiken. Det preventiva arbetet var 

inte en sån stor del av den civila insatspersonens sysselsättning som det gavs uttryck för från 

brandgruppen men stämde väl överens med initiativtagarens beskrivning.  
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7. Diskussion 
Denna uppsats har behandlat en unik samverkansform mellan en offentlig institution och 

civilsamhället i form av Södertörns brandförsvarsförbund och frivilliga civila insatspersoner. 

Genomförandet har överlag varit okomplicerat eftersom den tidigare forskning och annat material 

varit lättillgängligt vilket underlättat skapandet av en stabil kunskapsgrund. Denna kunskapsgrund 

har möjliggjort en god förståelse över en rad relevanta områden som exempelvis offentliga 

institutioners relation till folkrörelser och frivilligt engagemang, problembild samt tidigare 

samverkansformer mellan räddningstjänst och civilsamhället. Detta har bidragit till att relevanta 

forskningsingångar i fenomenet med relativ enkelhet har kunnat identifieras och formuleras i form av 

frågeställningarna. Min tidigare kunskap om inom ämnesområdet, som jag har haft förmånen att få 

tillgång till genom relationen till Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER) 

vid Linköpings universitet, har även underlättat att genomföra detta inom uppsatsens tidsram. 

Den relativt djupgående redogörelsen för politikens och offentliga institutioners historiska relation 

till civilsamhällets olika engagemangsyttringar baseras på strävan att tillgängliggöra en övergripande, 

lättförståelig kunskapsbild. Jag som författare har lekt med tanken att utelämna detta men bedömer 

att avsaknaden av möjligheten att som läsare skapa sig en historisk kontext riskerar att skapa fler 

frågor och bidrar inte till uppsatsens tydlighet. Det visade sig att civilsamhället i praktiken utgjordes 

av en enda person och inte någon organisation eller vedertagen gruppering. Ett större antal civila 

insatspersoner kan potentiellt vara en större maktfaktor inom samverkansformen, det finns dock 

inga motsättningar i mellan parterna i nuläget. Denna balans skulle givetvis kunna rubbas av en 

utökning av samverkansformen men det förtjänar i så fall en egen studie, ytterligare diskussion 

angående detta lämnas därför därhän. Att det endast är en aktiv civil insatsperson i nuläget bedöms 

dock vara utom någon av parternas kontroll sett till uppstarten av samverkansformen då antalet 

frivilliga civila till en början var fler, men många har fallit bort på vägen. Det finns en önskan ifrån 

både Södertörns brandförsvarsförbund och civil insatsperson att utöka antalet civila insatspersoner. 

Den nuvarande aktiva civila insatspersonen ser en potentiell trygghet i att veta att fler, med rätt 

utbildning, kommer till en skadeplats. Södertörns brandförsvarsförbund vill se en utvärdering av 

nuvarande projekt innan det eventuellt utökas. Respondenterna från förbundet är dock positiva till 

samverkansformen och ser gärna en utökning dels av antal civila insatspersoner och dels områden 

inom vilka dessa verkar.  

Det metodologiska förhållningssättet till intervjupersonerna fastställs i metodkapitlet som 

respondenter. Särskiljandet mellan respondenter och informanter var inte helt enkelt då informanter 

intervjuas på grund av sin roll eller position. Detta kan tyckas stämma väl överens med 

intervjupersonernas natur, vilket det också gör. Haken är att intervjupersonernas roll inte är i fokus 

utan primärt analyseras deras upplevelser och erfarenheter av ett fenomen, det vill säga 

samverkansformen. Intervjupersonerna är utbytbara i datainsamlingsmomentet, det vill säga att det 

finns alternativa intervjupersoner för att få fram snarlikt mättande av den teoretiska 

frågeställningen. Datainsamlingen genomfördes utan några hinder, förutom Statens Järnvägars 

berömda signalfel i tågtrafiken, i Södertälje. Intervjun med initiativtagaren genomfördes längs med 

en solig husfasad medan brandgruppen intervjuades i ett konferensrum på Södertälje brandstation. 

Den civila insatspersonen intervjuades vid ett café i Södertälje. Samtliga intervjuer utgick från en 

intervjuguide som utgjorde stommen av intervjuerna vilka spelades in och transkriberades, detta 

underlättade analysprocessen och fångade en hel del intressanta citat från respondenterna. Som 
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forskare och författare av uppsatsen är jag nöjd med datainsamlingen vilket snabbt mättade den 

teoretiska frågeställningen, detta gjorde att analysprocessen av respektive aktör kunde påbörjas 

ganska omgående efter avslutad intervju. Det finns dock en problematik med gruppintervjuer likt den 

som gjordes med brandgruppen, även om intervjun i sig producerade fullgoda data för att kunna 

besvara frågeställningarna. Det visade sig att de olika intervjupersonerna bidrog olika mycket till att 

svara på frågorna som ställdes. Detta innebär i praktiken att en av brandmännen, brandman 1, inte 

förekommer i intervjuåtergivningen. Skulle enskilda intervjuer ha gjorts med samtliga deltagare 

skulle utfallet säkerligen blivit ett annat.  

Resultatet, som i stor utsträckning stämde överens med min förförståelse av fenomenet, var tydligt. 

Det visade en samlad beskrivning från samtliga aktörer som gör att en kategorisering av 

samverkansformen som co-production bedöms vara uppenbar. För aktörerna som ingår i 

samverkansformen blottar detta resultat inte något förändringsbehov då samtliga är nöjda med 

designen. Det identifierades inga som helst motsättningar mellan aktörerna inom samverkansformen 

vilket är glädjande. Hypotetiska motsättningar mellan aktörerna bör lösas för att all fokus ska läggas 

på att utföra samverkansformens syfte. Räddningstjänstens vilja att utvärdera samverkansformen i 

framtiden välkomnas därmed. Det har varit väldigt intressant att sätta sig in i detta 

samverkansprojekt och jag önskar samtliga inblandade all lycka i framtiden. 
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8.  Fortsatt forskning  
Denna uppsats har behandlat ett forskningsämne vars bakgrund präglas av både institutionella 

tankemodeller vilka tillåter samverkan att uppstå samt den samhälleliga problembild vilket gör 

samverkan aktuell. Det finns stor potential att vidareutforska dessa delar för att lyfta fram kunskap. 

Exempelvis en longitudinell studie kring nya governance-modellens institutionella påverkan gällande 

samverkan eller en diskursanalys som berör synsättet på utsatta-, risk- och särskilt utsatta områden. 

Gällande själva samverkansformen bedöms det även här finnas stor potential för fortsatt forskning, 

även av det specifika fall som denna uppsats behandlar. Samverkansformen mellan Södertörns 

brandförsvarsförbund och civila insatspersoner kan komma att både breddas i form av fler civila 

insatspersoner och utvecklas rent innehållsmässigt. En sådan utveckling skulle vara intressant att 

behandla, exempelvis i en longitudinell studie under den totala samverkansformens livslängd. 

Forskningsområdet som helhet bedöms vara öppen för en mängd olika disciplinära ingångar utöver 

statsvetenskap, exempelvis informatik och sociologi. Det finns även mer tekniska ingångar i området 

som kan beröra utveckling av utlarmning och annan tillhörande teknik, exempelvis applikationen 

Trygve och GPS-positionering.    
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Bilaga 1. Intervjuguide - Räddningstjänst 
Tjänstemannens bakgrund  

✓ Vad arbetar du med? Ansvar/arbetsuppgifter? 

✓ Hur länge har du arbetat inom räddningstjänsten?  

✓ Vilka andra anställningar/arbetsuppgifter har du haft? (Även i andra 

organisationer/områden) 

✓ Vilken roll har du i projektet?  

 

Allmänt om Södertörn BFF 

✓ Vad är utmärkande för förbundet och dess ansvarsområdet? Finns skillnader från andra 

svenska kommuner/räddningstjänster?  

✓ Används begrepp såsom samverkan, social innovation, CIP, Co-production, co-creation inom 

organisationen?  

Om projektet: Före-fasen 

Bakgrund 

✓ Vad initierade projektet?  

✓ Hur skulle du beskriva samverkansformen? 

✓ Hur skapades samarbetet? 

✓ Hur startade er kontakt med frivilliga? Vem tog kontakt?  

✓ Vad är syftet med förändringen? Åtgärdens mål? 

✓ Vilka effekter förväntade man sig innan projektet startade? 

✓ Såg man några risker med projektet innan det startades? Gjorde man några riskanalyser? I så 

fall vilka åtgärder föreslogs? 

✓ Fanns det några problem innan projektet startade? (legala aspekter, utlarmning etc.?) 

✓ Vilka var kostnaderna för samarbetet innan projektet drog igång? 

✓ Vilka typer av investeringar har man behövt göra? (utbildning, material, etc.) 

✓ Hur lång tid har uppstartsfasen tagit? 

✓ Vilka har varit engagerade i projektet från RTJ (ett fåtal eller samtliga)? 

✓ Vilka andra aktörer har varit involverade i projektet (SOS Alarm, Frivilligorganisationer, MSB, 

Länsstyrelsen?) 

Utbildning & rekrytering 

✓ Är det helt frivilligt eller får de frivilliga någon ersättning? 

✓ Rekrytering- hur såg rekryteringsprocessen sett ut, vad hade man för förväntningar? 

✓ Fick räddningstjänsten göra några förändringar eller anpassningar under tidens gång? 

✓ Fick de frivilliga göra några förändringar eller anpassningar under tidens gång? 

✓ Vilken förhandsinformation fick de frivilliga? 

✓ Går det att urskilja några karaktärsdrag hos de som visade intresse för projektet?  

✓ Vilka förkunskaper/vilken kompetens hade de frivilliga som anmälde intresse? 

✓ Hur många frivilliga utbildades innan projektet startade? 
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✓ Var utbildningen riktad endast mot de frivilliga eller lärde sig räddningstjänsten något nytt? 

✓ Var grundtanken att lära ut eller att lära av varandra? 

✓ Vilken typ av utbildning såg ni att de frivilliga behövde? 

✓ Hur gick utbildningen tillväga (upplägg, innehåll, omfattning) 

 

Under-fasen 

Praktik  

✓ Vid vilken typ av händelser larmas de frivilliga? Finns det händelser där de inte larmas?  

✓ Vilka får larmas ut enligt gällande regelverk t ex vad är reglerat runt IVPA/första hjälpen? 

✓ Vilka rättigheter och skyldigheter har en utlarmad frivillig resurs?  

✓ Vilken information får delas mellan professionella och frivilliga resurser?  Hur går denna 

informationsdelning till?  

✓ Hur sker utlarmning idag (t ex till vilka och med vilka principer, samt med vilken teknik?) 

”Utvärdering” 

✓ Vilka effekter/nyttor har ni kunnat se från projektet så här långt? 

✓ Hur många utalarmeringar med frivilliga har skett hittills? 

✓ Vilka typer av olyckor/incidenter har de frivilliga åkt på? 

✓ Hur har det fungerat när de frivilliga har åkt? 

✓ Har det funnits larm de inte velat/kunnat åka på?  

✓ Hur har de frivilliga upplevt det att åka på de här typerna av larm? 

✓ Vilka erfarenheter har de frivilliga från de larm som de har åkt på? 

✓ Vad fungerade bra respektive dåligt när de frivilliga åkte (enligt de frivilliga)? 

✓ Vad fungerade bra respektive dåligt enligt räddningstjänst eller andra responsaktörer? 

✓ Upplever ni att de frivilliga fick tillräckligt med information och stöd innan projektet 

startade?  Är det något ni hade gjort annorlunda idag? 

✓ Generella framgångsfaktorer och utmaningar generellt i projektet? 

✓ Hur rapporteras insatserna av räddningstjänst och frivilliga? 

✓ Vilka löpande kostnader har man för projektet? 

Samverkan 

✓ Hur sker samverkan med de frivilliga idag? Hur träffas ni? Hur ofta? Vilka träffar ni? 

✓ Hur kommunicerar ni med de frivilliga? 

✓ Sker samverkan i designen och utformningen av samverkansformen?  

✓ Är det R-tjänst eller frivilliga som är drivande?  

✓ Vem styr agendan i design och utformningsfasen av samverkansformen? 

✓ Sker samverkan i designen och utformningen av räddningsinsatser? 

✓ Är det R-tjänst eller frivilliga som är drivande?  

✓ Vem styr agendan i design och utformningsfasen av räddningsinsatser?  

✓ Hur upplever ni att samverkan fungerar i själva responsfasen?  Rollfördelning etc.? 

✓ Övningar med räddningstjänst eller andra responsorganisationer, sker det? Finns det behov? 

✓ Vart vänder sig de frivilliga om de skulle behöva stöd under eller efter en insats? 
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✓ Hur påverkar förändringen behovet av: 

- Organisation 

- Samverkan/samordning  

- Övervakning?  

Framtiden 

✓ Hur ser räddningstjänsten på framtiden?  

✓ Har det kommit några synpunkter från de frivilliga? 

✓ Vilka framtida effekter förväntar man sig? 

✓ Framtida svårigheter/problem? 

✓ Kommer projektet att fortsätta på samma sätt eller finns det andra tankar? 

✓ Utalarmeringen? Behov? Möjligheter? 

✓ Framtida investeringar? 

✓ Finns det något i projektet (teknik, principer, funktioner etc.) som inte finns idag som 

räddningstjänsten skulle behöva i framtiden? I så fall vad? 

✓ Vilka tekniker/teknikstöd skulle du vilja se? (t ex mobila enheter)? 

✓ Finns det delar i nuvarande lagstiftning och regelverk som bör ändras för att projektet ska nå 

sin fulla potential? I så fall vad? 
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Bilaga 2. Intervjuguide - Frivilliga/CIP 
Den frivilliges bakgrund  

✓ Bakgrund/yrke? 

✓ Frivilligt engagemang innan detta? 

✓ Hur länge har ni engagerat dig i projektet? 

✓ Vilken roll har ni i projektet? Ansvar/arbetsuppgifter? 

✓ Hur kom det sig att ni började engagera er frivilligt? Vad driver er? 

✓ Hur använder ni IT idag? Hur ofta används dataenheter som ”smartphones”, datorer? Sociala 

medier? 

Om projektet: Före-fasen 

✓ Hur kom ni i kontakt med Södertörn BFF(projektet)? 

✓ Hur skulle du beskriva samverkansformen? 

✓ Hur skapades samarbetet? 

✓ Vem/vilka initierade samverkan? 

✓ Vilken förhandsinformation fick ni?  

✓ Vilken utbildning har ni fått? (Tillräcklig)? 

✓ Vilken utrustning har ni fått? Upplever ni den som tillräcklig?  

✓ Kommer ni att få fortbildning under projektets gång? 

✓ Vilka arbetsuppgifter/ansvar har ni i projektet? Vilka händelser blir ni larmade på och varierar 

uppgifter med olika typer av händelser?  

✓ Vilka förväntningar hade ni på projektet innan det startade? 

✓ Ville du få kunskap för att hjälpa till eller ville du informera och påverka räddningstjänsten? 

✓ Varför? 

✓ Upplever ni att ni fick tillräckligt med information och stöd innan projektet startade?   

Under-fasen 

Praktik  

✓ En viktig del är prevention, d v s öka trygghet i området för att händelser inte ska inträffa? 

Hur sker och organiseras detta? CIP patrullering? Enligt schema? Ensamma? Tillsammans?  

✓ Prevention för vilken typ av händelser?  

✓ Vid vilken typ av händelser larmas ni in? Finns det händelser där ni inte larmas?  

✓ Vid vilken typ av larm tycker ni det är lämpligt att larma ut till frivilliga resurser? Specifik 

kompetens? Hur nyttjas ni bäst? 

✓ Har ni kommit ensamma till skadeplats eller med annan/andra CIP?  

✓ Har ni blivit utlarmade på en incident? (Av vem? Hur? Antal ggr? Typ av incident? Vilken 

teknik användes?) 

✓ Vilka arbetsuppgifter/ansvar har ni utfört vid eventuella händelser? Har de varierat med olika 

typer av händelser?  

✓ Hur upplevde ni situationen? Vilka erfarenheter fick ni? 

✓ Vem var först på plats? 

✓ Vad kunde ni göra/kunde ni inte göra? 
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✓ Hur fungerade samverkan med andra räddningsaktörer på plats? Kändes det bra att vara 

flera (om ni var det)? Vad kan förbättras? 

✓ Vilken utrustning har ni använt (mest) och vid vilken typ av händelser? Saknar ni ngn 

utrustning? Vad och varför?  

✓ Vad gick bra? Vad uppfattades problematiskt/kan förbättras? 

 

✓ Hur rapporterar ni de incidenter ni åker på idag? 

✓ Hur ser er överenskommelse/avtal ut med Södertörn BRFF? 

✓ Samverkar ni inom flera områden? Hur länge har ni gjort det? 

✓ Vilket informationsbehov/teknikstöd har ni idag? 

✓ Hur uppfattar ni det IT stöd ni har? Vilka funktioner har det? Vilken information ger det? Hur 

ser det ut (design). Fungerar det bra /dåligt? Saknar ni information/funktioner eller skulle 

vilja att det såg ut på annat sätt 

✓ Använder ni på något sätt sociala medier för att samverka/kommunicera? Med varandra? 

Med räddningstjänst? Vilka kanaler? (t ex Twitter FB). Hur funkar i så fall det? 

Samverkan 

✓ Hur många CIP är ni i ert område idag? 

✓ Hur sker samverkan med de andra aktörerna idag? Hur träffas ni? Hur ofta? Vilka träffar ni? 

(mellan händelser, för trygghetsarbetet) Både CIP tillsammans eller med räddningstjänst? 

Träffas CIP utan att räddningstjänst är med?  

✓ Debriefas ni efter en händelse? D v s träffas tillsammans och/eller med räddningstjänst för 

att t ex utvärdera insats (vad var bra/kan göras bättre)? Någon form av traumasupport? 

Behov av allt/något av detta?  

✓ Hur kommunicerar ni med Södertörn BFF? 

✓ Vem har ansvaret för kontakten med Södertörn BFF hos er? Finns det någon 

arbetsgrupp/nätverk?  

✓ Hur skulle du beskriva samverkansformen? 

✓ Sker samverkan i designen och utformningen av samverkansformen?  

✓ Är det R-tjänst eller frivilliga som är drivande?  

✓ Vem styr agendan i design och utformningsfasen av samverkansformen? 

✓ Sker samverkan i designen och utformningen av räddningsinsatser? 

✓ Är det R-tjänst eller frivilliga som är drivande?  

✓ Vem styr agendan i design och utformningsfasen av räddningsinsatser?  

✓ Hur upplever ni att samverkan fungerar i själva responsfasen?  Rollfördelning etc.? 

✓ Övningar med räddningstjänst eller andra responsorganisationer, sker det? Finns det behov? 

✓ Vart vänder ni er om ni skulle behöva stöd under eller efter en insats? 

Framtiden 

✓ Hur ser ni på framtiden med projektet?  Vad kommer er roll att vara i framtiden? 

✓ Hur tror ni att samverkan med Södertörn BFF kommer att utvecklas? (hur ser det ut om fem 

år?) 

✓ Vilka möjligheter ser ni? 

✓ Framtida svårigheter/problem? 
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✓ Vilka stödfunktioner skulle kunna underlätta för er?  

✓ Vilka behov av ytterligare utrustning? 

✓ Vilka behov att ytterligare utbildning? Övningar?  

✓ Behov av återkoppling/utvärdering/stöd efter en händelse?  

✓ Vilka tekniker/teknikstöd skulle du vilja se? (t ex mobila enheter)? Hur kan nuvarande IT stöd 

förbättras? Funktioner?  

✓ Finns det delar i nuvarande lagstiftning och regelverk som bör ändras för att projektet ska nå 

sin fulla potential? Avtal mellan kommun och frivilliga? 

✓ Hur anser du att nuvarande IT stöd kan förbättras?  
✓ Nya funktioner? Mer/annan information?  
✓ Information som är överflödig och ska bort? Gränssnitt (knappar osv)?  
✓ Behov av ytterligare IT stöd?  
✓ T.ex. integration i andra av räddningstjänstens system? Sociala medier? 
✓ I så fall vilka kanaler och till vad? 

 

 


