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Sammanfattning 
Aktörer  som  kommer  först  till  platsen  för  en  olycka  eller  en  nödsituation  kan  kallas  för 
förstainsatsaktör. Aktörers medverkan,  samverkan  och  koordination  av  aktiviteter  i  det  inledande 
skedet av  räddningsinsatser är ett mångfacetterat område under pågående utveckling  i  samhället. 
Vid  vardagsolyckor  är  en  central  effektivitetsaspekt  att  vinna  tid  mellan  utlarmning  och  insats. 
Därmed är den första responsen viktig för att effektivisera räddningsinsatser, både  i fråga om utfall 
och resursanvändning. Syftet med den här studien är att beskriva hur området framställs i forskning 
och i praktiken. Detta görs genom en litteraturstudie där aktuell forskning och utveckling analyseras 
samt  en  intervjustudie  där  två  icke‐traditionella  förstainsatsaktörers  verksamheter  behandlas. 
Slutsatserna ligger till grund för förslag till vidare forskning på området.  

Litteraturstudien  och  intervjustudien  genomförs  fristående  från  varandra  för  att  därefter 
sammanställas  och  jämföras med  varandra.  Litteraturstudien  baseras  på  systematiska  sökningar  i 
forskningsdatabaser.  Intervjustudien  har  genomförts  med  tre  intervjuer  angående  två  helt  olika 
förstainsatsaktörers  verksamhet  utvalda  just  för  att  bidra med  olika  perspektiv  på  förstainsatser. 
Svenska Klätterförbundets (SKF) verksamhet inom räddning behandlas, liksom Larm Assistans Sverige 
AB:s samarbete med räddningstjänsten i Söderköping, där väktarbolaget lånar ut sin personal för att 
assistera vid larm, inom ramen för ett IVPR‐avtal (I Väntan På Räddningstjänst).  

Generellt  i  den  internationella  litteraturen  avses  yrkesmässiga  responser  av  anställda  i 
blåljusorganisationer  när  begreppen  första  responser  och  ”first  responders”  används.  Flertalet 
studier är tekniskt eller medicinskt inriktade mot antingen användning av defibrillatorer eller teknisk 
utveckling  och  utvecklingen  av  systemstöd.  Inom  katastrofhantering  vidgas  det  teoretiska 
perspektivet  också  mot  andra  former  och  andra  uppdrag.  Definitioner  av  förstainsatser  och 
förstainsatsaktörer  saknas  i  stort  sett  och  det  finns  en  mångfald  av  exempel,  inom  samtliga 
samhällssektorer  på  vad  en  förstainsats  kan  vara,  vem  som  utför  den,  hur  och  varför. Mycket  få 
studier antar något annat perspektiv än myndighetsperspektiv och få har begrundat det faktum att 
det finns välorganiserade och välutbildade aktörer som redan är aktiva inom räddning inom sina egna 
verksamheter  som  kan  vara möjliga att utveckla eller  koordinera. Vissa  teoretiska perspektiv med 
vidhängande modeller dominerar både forskning och praktik på området. Det gäller systemmodeller 
med det  rationella  tekniska  systemet  som  förebild, och modeller  för produktionsstyrning  i  industri 
med  företagande  som  förebild. Ramarna  styr problemförståelsen. Nästan all problematisering och 
problemlösning framställs i termer av system‐ eller tekniklösningar oberoende av problemets art.  

Både  de  studerade  förstainsatsaktörerna  har  erfarenhet  av medverkan  vid  räddning.  För  Klätter‐
förbundet gäller det dels självräddning men också assistans vid räddning på hög höjd. Larm Assistans 
bedriver frivillig, avtalsspecificerad IVPR verksamhet, vilket innebär att väktare i bolaget har utrustats 
med enklare räddningsutrustning såsom brandsläckare och flytboj. De får sedan larm samtidigt som 
räddningstjänsten och kan åka och påbörja en insats om de är tillgängliga och i närheten av olyckan. 
Såväl Klätterförbundet  som Larm Assistans är positiva  till att kunna bidra  i  räddningsinsatser, men 
upplever att  intresset  ifrån räddningstjänster som de ännu  inte har samarbete med är ganska svalt. 
Både  organisationerna  upplever  också  att  de  skulle  kunna  utvecklas  i  sina  roller  som 
förstainsatsaktörer, och då  främst genom att utveckla  lokala  samarbeten grundade på  samövning, 
personliga  möten  och  gemensam  förståelse.  De  ser  inte  något  primärt  behov  av  nya  tekniska 
lösningar utan snarare av utvecklad användning av redan befintlig teknik och att som aktör utanför 
räddningssystemet  kunna  få  tillgång  till  befintlig  teknik.  Egna  förslag  till  utveckling  gäller  dels 
räddningskort och komplettering i SOS Alarms räddningsindex. Räddningstjänsten i Söderköping som 
tillsammans med Larm Assistans har utvecklat det lokala IVPR konceptet anser att detta skulle kunna 
vidgas till andra aktörer såsom hemtjänstpersonal och sotare.  

Både  teoretiskt och praktiskt grundade definitioner och gränsdragningar behövs  för vad som är en 
förstainsats,  var  och  hur  den  sker,  och  vem  som  är  förstainsatsaktör.  Sex  olika  dimensioner  för 
klassificering  föreslås. Ytterligare  studier och utveckling behövs  som använder och  vidareutvecklar 
andra teoretiska perspektiv och modeller som mer betonar vikten av kontext och gemensam mening 
för exempelvis lokalt nätverksbyggande och organisering. Likaså behövs perspektiv och modeller för 
att fånga upp initiativ och engagemang, hämtade exempelvis från socialt entreprenörskap. 



Förstainsatsaktörer – Vad är det egentligen?     

CARER Rapport Nr 1    4 

 Förord 
 
Centrum  för  forskning  inom  respons‐  och  räddningssystem,  CARER,  är  ett  samarbete  mellan 
Linköpings universitet och Myndigheten för samhällsskydd och krisberedskap som bedriver forskning 
och utbildning som behandlar samhällets responsförmåga vid olyckor. 
 
Bakgrund  till  detta  projekt  är  CARERS  identifierade  fokusområde  ”Nya  aktörer  inom  respons  och 
räddning”,  vilket  tar  fokus  på  individer  och  grupper  som  inte  tillhör  det  etablerade 
räddningssystemet  men  som  kan  medverka  i  räddningsinsatser  vid  olyckor  därmed  påverka 
insatsernas  effektivitet.  Vad  som  i  första  hand  varit  av  intresse  här  är medverkan  i  räddning  vid 
vardagsolyckor men också medverkan vid större olyckor. Under studiens gång har det visat sig att en 
mängd olika verksamheter och organisationer som  inte studerats explicit  i det här projektet  finner 
området  angeläget;  Från  den  lilla  fiskeföreningen  som  råkar  ha  sitt  fiskevatten  intill  en 
välfrekventerad vandringsled och gång efter annan hjälper till med evakuering av skadade vandrare, 
till  projektledare  för  att  göra  skogsbruk  säkrare,  bland  annat  för  små  skogsägare  som  jobbar 
ensamma  i skogen. Ett annat exempel är pistörer  i skidbackar som  tvingas prioritera  förstainsatser 
vid trafikolyckor när de har ansvar för säkerhet  i skidbacken. Förutsättningar och behov ser mycket 
olika ut  för olika aktörer. Klart är dock att hela området  ‐ hur  samhället  tillgodoser medborgarnas 
trygghet  på  bästa  sätt  ‐  är  ett  område  under  snabb  förändring  och  utveckling  som  bör 
uppmärksammas. 
 
Studiens har finansierats via Linköpings universitets rektors utvecklingsfond.  
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Håkan  Hagström,  räddningschef,  och  Johan  Nordström,  vice  räddningschef  Räddningstjänsten  i 
Söderköping 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
First  responders,  förstainsatspersoner  (FIP)  eller  förstainsatsaktörer  (FIA)  avser  personer,  grupper 
och organisationer som kommer först till en olycksplats eller nödsituation och  inleder någon typ av 
aktivitet för räddning eller sjukvård. Många gånger avses någon aktör i räddningssystemet eller inom 
akutsjukvården men det  kan också  gälla  andra  aktörer  i  avtal med  räddningssystemet,  sjukvården 
eller helt andra och fristående aktörer, såväl yrkesmässiga som frivilliga eller helt privata.   
 
Fortsättningsvis  kommer  rapporten  att  beröra  respons  och  responssystem  samt  räddning  och 
räddningssystem.  Här  finns  olika  benämningar  och  synsätt,  till  viss  del  grundad  i  olika  lagar  och 
lagrum som reglerar rättigheter, skyldigheter och ansvar för personal med olika huvudmän och inom 
olika  samhällssektorer.  För  personal  i  sjukvården  ingår  räddningssystemet  i  ett  responssystem 
(samtal  2010‐06‐15  med  Ander  Rüter,  Katastrofmedicinskt  centrum  (KMC)  i  Linköping).  För 
räddningstjänstens  personal  är  det  tvärtom;  Olika  responssystem  ingår  i  ett  räddningssystem 
(Björnberg & Melin 2003). För att inte helt förlora sig i motstridiga benämningar som dessutom kan 
användas  något  annorlunda  internationellt  kommer  både  begreppen  respons  och  räddning  att 
användas ganska simultant. Här är den grova definitionen av den som kommer först till platsen det 
centrala. Begreppsförvirringen snarare understryker behovet av kunskap för att hantera den.   
 
Den  första  responsen,  dvs  aktörers medverkan,  samverkan  och  koordination  av  aktiviteter  i    det 
inledande skedet av en räddningsinsats är ett mångfacetterat område under pågående utveckling  i 
samhället. Vid  vardagsolyckor  är en  central effektivitetsaspekt  att  vinna  tid mellan utarmning och 
insats, och i förlängningen mellan inträffad händelse och insats. Därmed är den första responsen som 
kan effektivisera och förkorta insatstiden mycket viktig för att effektivisera räddningsinsatser, både i 
fråga om utfall och resursanvändning. Vid större olyckor och katastrofer börjar man allt mer tala om 
behovet av ”mega communities” (Himberger et.al. 2007), dvs vikten av att aktörer från bokstavligen 
alla  tillgängliga  samhällssektorer  samarbetar  för  att  lösa  problem  som  är  för  stora  för  enskilda 
aktörer eller ens sektorer att klara av, såväl i den första responsen som i det vidare förloppet.  
 
Förstainsatser vid räddning och på olycksplatser kan vara av mycket olika karaktär. De kan bestå i att 
poliser ger första hjälpen vid en trafikolycka, att en väktare kontrollerar automatbrandlarm eller det 
klassiska  exemplet  att  taxichaufförer  förlöser  barn  på  väg  till  BB.  De  kan  vara  organiserade  som 
exempelvis volontärinsatser för Röda Korset på Haiti eller militär uppbyggnad av försörjningskedjor. 
De kan också vara helt oorganiserade som när privatpersoner ger hjärtlungräddning  i ett köpcenter 
eller  när  isfiskare  ingriper  när  en  person  gått  genom  isen.  Vissa  förstainsatsaktörer  som  Svenska 
sjöräddningssällskapet är etablerade  inslag  i  räddningssystemet och har  räddning  som huvudsyfte. 
Andra aktörer bedriver utvecklad självräddning inom sina egna verksamheter men har litet eller inget 
samarbete med räddningssystemet eller akutsjukvården.    
   
Smidig och effektiv samverkan inom området kan effektivisera insatser men innebär också en gråzon 
mellan  räddningssystemet och andra aktörer  som omfattar möten mellan olika organisationer och 
organisationsformer, rutiner och praxis, kulturer,  tekniker,  jurisdiktion,  lagar och regler. Därmed är 
det ett område där det blivit allt viktigare att öka kunskapen om vilka frågor och problem man möter, 
hur de kan  lösas och hur  räddningsarbetet kan effektiviseras  i hållbara  samarbetsformer. Här  sker 
utvecklingsarbete där man provar  sig  fram  som exempelvis  inom SALSA‐projektet  (MSB 2010), där 
räddningstjänstfordon och  taxibilar utrustats med defibrillatorer  för att kunna göra en  förstainsats 
vid hjärtstopp.  
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1.1.1 Forskningsläget 
Forskning sker med flera inriktningar där medicinsk och teknisk inriktning dominerar helt.  
Studier  i medicinska  tidskrifter  handlar  till  övervägande  omfattning  om  hjärtstopp  (Kitamura  et.al 
2010, McDonald  et.al.  2010,  Smith  et.al.  2007, White  et.al.  2009) och olika  gruppers  förmåga  att 
framgångsrikt  häva  hjärtstopp med  olika  förutsättningar  och  utbildning. Huvuddelen  av  studierna 
gäller  användning  av  defibrillatorer,  exempelvis  undersökningar  av  first  responders 
bedömningsförmåga vid hjärtstopp omfattade såväl civilpersoner som personer med varierande grad 
av sjukvårdsutbildning.  (Beberle et.al. 1996),  jämförelse av kostnader för publika brandsläckare och 
defibrillatorer  (Mell & Sayre 2008) samt resultat av olika utbildningsinsatser (Jorgensen et.al. 2003, 
Waillancourt et.al. 2008, Van de Velde et.al. 2009). Andra studier gäller stressnivåer hos lekmän vid 
insatser på olycksplatser  (Riegel et.al. 2006) eller  insatser med  intervention vid hinder  i  luftsvägar  
(Beauchamp et.al. 2009, Bickenbach et.al. 2009) eller vid stroke (Handschu et.al. 2006). 
 
De tekniskt inriktade studierna omfattar i stora drag systemstöd för exempelvis beslut (Philips 2007) 
eller  leveransstöd  i  form  av  just  in  time  support  system  (JITS)  (Drews  et.al.  2007),  eller  GIS 
(geografiska  informationssystem)  för  brandbekämpning  (Evans  2003),  verktygsstöd,  (Singh  & 
Arbleiter 2009), tex PDA (handdator) (Ertl & Christ 2007), kommunikationsstöd (Bowman et.al 2007, 
Zalud  2007,  )  som  augmented  reality  (förstärkt  verklighet)  (Nilsson  et.al.  2009)  samt  logistikstöd 
(Dahlgren et.al. 2009). En stor andel studier  inriktade mot kommunikativt stöd har problematiserat 
olika aktörers svårigheter att kommunicera vid omfattande responser (Zalud 2007), främst i USA. Ett 
flertal akademiska studentuppsatser har skrivits på svenska om förstainsatser som logistikstöd under 
2009, främst inom temat IVPR (tex Danielsson 2007). 
 
Forskning sker därmed med övervägande medicinsk eller  teknisk  inriktning mot olika metoder som 
kan användas för att lösa tekniska eller medicinska och i viss mån organisatoriska problem samt hur 
nya aktörer ska kunna använda nya metoder. Mycket lite forskning inriktas mot fenomenet i sig; Den 
första  responsen.  Inte  heller  forskas  det  om  aktörerna,  tex  om  aktörer  som  redan  bedriver 
framgångsrik självräddning och assisterar i räddningssituationer för att kunna lära av dessa.  
 
Det  saknas  forskning  som  beskriver  spännvidden mellan  olika  typer  av  första  responser  och  de 
aktörer som utför dessa. Aktörerna har olika förutsättningar, befinner sig i skilda organisatoriska och 
situationella  sammanhang och kan hantera olika  typer av  responssituationer Såväl  förutsättningar, 
sammanhang och responssituationen behöver beaktas  från olika vinklar med hänsyn taget till olika 
aktörers perspektiv för att skapa långsiktigt hållbara lösningar.  

1.2. Syfte 
Syftet med  studien  är  att  beskriva  forskningsområdets  spännvidd,  vilket  inkluderar  olika  typer  av 
aktörer, insatser, definitioner och bakomliggande teoretiska perspektiv.  
 
Området ska också konkretiseras med praktiska exempel på existerande förstainsatsaktörer som är 
verksamma  i Sverige  idag, deras  förutsättningar, resurser, svårigheter och potential  för att  fungera 
som FIA ska beskrivas. 
 
Studiens resultat ska kunna fungera som underlag för vidare forskning på området 

1.3. Metod  
Studien  har  genomförts  i  form  av  en  kombinationsdesign  av  en  kvalitativ  litteraturstudie  och  två 
kvalitativa fallstudier. 
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Litteraturstudien  omfattar  utsökning  och  sammanställning  av  publicerad  forskning  i  svenska  och 
internationella  vetenskapliga  tidskrifter  som  sökts  ut  i  främst  forskningsdatabaser. Materialet  har 
strukturerats och tolkats.  
 

Urvalet  till  fallstuderna  baserades  på  ett  kontrasurval  för  att  visa  mycket  olika  typer  av 
förstainsatsaktörer; En klätterklubb som utför räddning  i klättermiljö och ett väktarbolag som bistår 
räddningstjänsten med förstainsatser. Fallstudierna genomfördes med semistrukturerade  intervjuer  
som sammanställts ooch tematiserats. De intervjuade har godkänt de transkriberade intervjuerna.  
 
De  separata  resultaten  från  litteraturstudien  och  intervjustudien  har  sedan  analyserats  i  form  av 
induktiva  jämförelser  för  att  ge  överblick  och  struktur  samt  visa  på  viktiga  forsknings‐  och 
utvecklingsfrågor på området.  

1.4. Disposition 
Efter  rapportens  inledande  del  presenteras  litteraturstudien  som  inleds  med  en  beskrivning  av 
genomförandet.  Därefter  redovisas  resultat  i  termer  av  nyckelbegrepp,  definitioner  och  aktörer. 
Avslutningsvis  redovisas  de  dominerande  perspektiven  på  området  och  slutsatser  dras  av 
litteraturstudien. 
 
Intervjustudien  inleds  med  en  redovisning  av  hur  den  genomförts  fölt  av  tematiserade 
sammanställningar av intervjuerna för de olika aktörerna inom områdena; Förutsättningar, resurser, 
svårigheter och potential för att fungera som förstainsatsaktör. Därefter redovisas en induktiv analys 
där  de  intervjuade  organisationerna  jämförs  både med  varandra  och med  litteraturstudien med 
avseende på likheter och olikheter.  
 
Slutligen presenteras de samlade slutsatserna och förslag till vidare forskning på området. 
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2. Litteraturstudien 

2.1 Genomförande 
Litteraturstudien  bygger  på  en  genomgång  av  vetenskapliga  publiceringar  på  området  i  vid 
bemärkelse.  Artiklar  i  granskade  vetenskapliga  tidskrifter  har  första  hand  studerats  men  också 
konferensbidrag, uppsatser eller andra texter som bidragit med intressant information.   
 
Databassökningar har gjorts via Google Scholar inledningsvis och därefter på: 
Business Source Premier (EBSCO) 
Academic Sourse Premier (EBSCO) 
PubMed (Science Direct)  
SCOPUS (ELSEVIER) 
ERIC (EBSCO) 
 
Sökningar har gjorts på orden: 
First responder 
First responder AND accident 
First responder AND accident AND journal 
Responder AND accident  
Responder AND first aid 
Layperson AND emergency response 
Lay responder 
Lay responder AND management 
Lay responder AND organization 
Lay responder AND conflict  
Lay responder AND journal 
Voluntary AND emergency response 
 
Journaler av  intresse har  varit mycket divergerande  vilket  referenslistan  indikerar. Återkommande 
har dock vetenskapliga journaler inom medicin varit, främst Resuscitation. Här återfanns 255 resultat 
för first responders i första sökningen – alla om defibrillatorer och defibrillering. 

2.2 Definitioner och aktörer 

2.2.1 Nyckelbegrepp 
Det mest förekommande uttrycket för en förstainsatsaktör är ”responder” och ”first responder” följt 
av  ”layperson  first  responder” och  ”lay  responder”. Vanliga uttryck av  relevans  för  syftet är också 
”voluntary  aid”,  ”first  aid”,  ”voluntary”  och  ”layman/layperson”.  Begrepp  som  ”first  receivers” 
förekommer också i fråga om akutsjukvård, och syftar då på den sjukhuspersonal som är först att ta 
emot patienter som utsatts för farliga biologiska, kemiska eller radioaktiva ämnen.  

2.2.2 Definitioner 
First  responders  åsyftar  i  allmänhet  personal  i  räddnings/responssystemet  som  kommer  först  till 
platsen för en olycka eller nödsitution. Många använder begreppet tex, Larson et.al. (2006) men få 
definierar det mer än operativt. När det gäller  teknisk support eller utveckling  tas det  för givet att 
first  responders avser  räddningspersonal  först på platsen. FEMA  (Federal Emergency Management 
Agency)  ger  det  snarare  en  negativ  definition  via  att  tydligt  deklarera  att  man  INTE  är  first 
responders,  utan  att  heller  ange  vilka  som  är  det  (Kapucu  2010). Werner  et.al.  (2005)  talar  om 
traditionella first responders  i termer av polis och räddningstjänst. Också Elmqvist (2009) diskuterar 
endast personal tillhörande räddningssystemet trots sin hänvisning till Socialstyrelsens definition av 



Förstainsatsaktörer – Vad är det egentligen?     

CARER Rapport Nr 1    10 

prehospital vård som ”Out of hospital emegency care of a person with an acute or sudden illlness, no 
matter what kind of qualification  the  first  responder has”.  (Swedish National Board of Health and 
Welfare, 2001, I Elmqvist 2009 s266).   
 
När det gäller kriser och katastrofer är många gånger definitionen av first responder vidare och avser 
fler grupper som kan omfatta både professionella, frivilliga eller militära. (Larson, 2006, Tierney et.al. 
2006, Reismann & Howard 2008). De pekar också ut många olika kategorier av professionella som 
responspersoner; Byggnads‐, el‐ och telearbetare för att nämna några.  
 
När  personer  som  INTE  tillhör  räddningssystemet  men  agerar  först  på  en  olycksplats  eller  i 
nödsituation  i  enlighet med  Svenska  socialstyrelsens  definition  ovan  benämns  det  internationellt 
många gånger ”layman”, ”layperson” eller ”lay responder”  (lekman,  lekmannainsatsperson).  (Riegel 
et.al. 2006, Smith et.al. 2007, Van de Velde, 2009). Benämningar som ”bystanders first aid” eller ”first 
aid  activities  by …” och  ”public  aid”  förekommer  också. Det  inte någon  tydlig  skillnad här mellan 
”voluntary  groups”  giving  first  aid  (Johnstone  2007,  Handschu  et.al.  2006)  och  layperson  first 
responders. 
 
Dock är det här  flytande definitioner  som verkar  förändras över  tid och  rum.  I USA  förefaller  first 
responder undantagslöst gälla professionellas insatser medan tex Rortveit & Meland (2010) använder 
begreppet first responder för norska  lekmän.  I fråga om aktiviteter mot hjärtstopp har definitionen 
av  first  responders  successivt  vidgats  till  nya  grupper  i  samhället  i  samma  utsträckning  som man 
undan  för  undan  ökat  tillgången  till  defibrillatorer.  Denna  har  gått  från  att  vara  en  resurs  för 
ambulanssjukvården,  till  att  tex  polis  och  brandmän  utrustas,  till  att  defibrillatorer  sätts  upp  på 
samma sätt som brandsläckare med publik åtkomst (Mell & Sayre 2008).  
 
I  Sverige  används  flera  olika  begrepp  delvis  överlappande.  IVPA  (i  väntan  på  ambulans) 
(Socialstyrelsen 2009) syftar oftast på insatser där räddningstjänst åker på sjukvårdslarm i avtal med 
landtinget. Närliggande  till detta är SALSA‐projektet där också  taxi  förutom  räddningstjänst  larmas 
vid befarat hjärtstopp, (MSB 2010), och som gett upphov till begreppet ”SALSA‐larm”. IVPR (I väntan 
på räddningstjänst)  (Axelsson et.al. 2007) är ett koncept som  tar sin utgångspunkt  i  IVPA, men där 
andra aktörer än räddningstjänsten påbörjar en räddningstjänstinsats. Förstahandsperson (Björnberg 
& Melin, 2003) och  förstainsatsperson  (FIP)  Sund  (2006),  är  två  förhållandevis  synonyma begrepp 
som oftast  innebär att en brandman  i stället  för att åka  tillsammans med sina kamrater, åker  i ett 
eget mindre fordon, med syftet att kunna komma fram fortare och påbörja insatsen.  
 
Likt den traditionella användningen av first responders bygger alla dessa definitioner på professionell 
och  avtalsbunden  medverkan.  Sund  (2006)  föreslår  dock  att  FIP  kan  omfatta  andra  lämpliga 
yrkeskategorier som rörmokare som åker på larm om vattenskador. Han pekar också på användning 
av FIP som särskilt samhällslönsam vid nödlägen som vid hjärtstopp eller drunkning. Han framhåller 
också att perspektivet kan vidgas mot nya grupper av tänkbara förstainsatspersoner inom exempelvis 
ideella organisationer inriktade mot räddning och säkerhet.  
 
Stenberg et.al. (2009) föreslår ytterligare en definition för ett utvidgat sätt att se på förstainsatser vid 
olyckor och nödsituationer. De  föreslår benämningen  förstainsatsaktörer  (FIA)  för  att markera  att 
insatsen kan bedrivas av både personer och mer eller mindre organiserade grupper. De  framhåller 
olikt flertalet definitioner  INTE att det  i första hand handlar om att snabbare kunna göra en  insats, 
som  traditionellt  gjorts  av  en  annan  aktör.  I  stället  pekar  de  också  på  de  grupper  utanför  de 
traditionella räddningssystemen som redan idag utför räddningsinsatser, men som skulle kunna göra 
det  mer  effektivt,  bland  annat  med  bättre  samverkan.  Hädanefter  används  definitionen 
förstainsatsaktör (FIA). 
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Om  man  försöker  systematisera  definitionerna  får  man  dels  olika  grad  av  integrering  med 
räddnings/responssystemet,  dels  olika  grad  av  inriktning mot  räddning/respons  i  verksamheten.  I 
Tabell 1 redovisas exempel på empiriska verksamheter som åsyftas. 
 

Tabell 1. Grad av integration med räddningssystemet – typ av förstainsats/förstainsatsaktör (FIA) 
  Självhjälp  Assisterar 

utifrån egen 
verksamhet 

Utför annans 
verksamhet 

Utför 
räddning/respons 
som 
kärnverksamhet 

Inom 
räddningssystemet 
 

  Sjöräddnings‐ 
sällskapet 

First responder 
IVPA 
FIP 

Räddningstjänst 
Prehospital sjukvård 
Polis 
Sjöräddning 
Fjällräddning 
FIP 

I avtal med 
räddningssystemet 
 

Dykräddning 
Grotträddning 
Glaciär 
Alpin 
Fors? 

IVPR 
Väktare 
El, VA‐service 

IVPA 
SALSA (Taxi) 
IVPR 
FIP  

Hatzolah (volontär 
ambulans) 
 

Fristående 
organiserad 
 

Dykklubbar 
Isräddning  
Skridskoklubbar 
Klätterklubbar 
Skogsägare 

Volontärer 
Hemtjänst 
Badvakter 
Kvinnohus 
BRIS 
Div. Jourer 

  Vapepa ‐ Finska 
frivilliga 
räddningstjänsten 
Ski Patrol 
Läkare utan gränser 

Fristående 
oorganiserad 

Privatperson 
 

Privatperson 
 

Butikspersonal 
med 
defibrillator 

 

 
Vad  som  framgår omedelbart är mångfalden olika  förstainsatsaktörer med olika verksamheter och 
varierande  grad  av  integration  med  räddningssystemet,  från  yrkesverksamma  inom 
räddningssystemet, exempelvis räddningstjänstpersonal som utför första hjälpen till lekmän som lärt 
sig använda defibrillator (Rortveit & Meland 2010). Likaså består förstainsatsaktörer av aktörer från 
alla samhällssektorer som ibland agerar sektorsöverskridande i sin roll som förstainsatsaktör, som tex 
när ett kommersiellt företag i enlighet med avtal utför respons och räddning. Det kan också innebära 
samarbete  mellan  olika  sektorer.  Tabell  2  klassificerar  olika  förstainsatsaktörer  efter  vilken 
samhällssektor de tillhör.  
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Tabell 2. Samhällssektor – typ av förstainsats/förstainsatsaktör (FIA) 
  Självhjälp  Assisterar 

utifrån  egen 
verksamhet 

Utför annans  
verksamhet 

Utför 
räddning/respons 
som 
kärnverksamhet 

Samordnad 
aktivitet  över 
sektorsgränser 

Offentlig 
 

  Hemtjänst   Polis  
Räddningstjänst 
Militär 

Blåljusorganisationer 
Mobila team och 
enheter 
 

Mega 
Communitiy  

Kommersiell 
 

”Säker 
Skog‐
projektet” 

Yrkesgrupper 
inom bygg, 
el, VA 

Väktare 
Taxi 
 

Kommmersiell  
Räddn/prehosp. 
vård. 
 

Mega 
Communitiy 

Civilsamhälle 
 

Föreningar 
 

Röda korset 
Föreningar 

Hatzolah?   Röda Korset  
Ski Patrol 
Vapepa 
 

Mega 
Communitiy  
 

Privat 
 

Lekman  Förälder 
Lärare 

     

 
Därmed kan förstainsatsaktörer klassificeras i enlighet med flera dimensioner: 
 

 Samhällssektor 

 Professionella eller amatörer  ‐ Exempelvis är klätterinstruktörer utbildade och  legitimerade 
räddare, men få av dem utför räddning yrkesmässigt.  

 Yrkesmässiga  räddare  eller  frivilliga  –  ”Blåljusorganisationer”,  offentliga  eller  privata,  eller 
Hatzolahs  frivilliga  akutsjukvård  eller  räddningstjänst  som  drivs  helt  och  hållet  av  frivilliga 
insatser.  

 Organiseringsgrad ‐ Vissa föreningar, som exempelvis långfärdskridskoklubbar är kunniga och 
rutinerade i självräddning på is och kan också assistera andra.  

 Funktionsbaserade  ‐ Exempelvis sjuksköterskor eller byggnadsarbetare vid 9/11  (2001) som 
assisterade i kraft av sin profession.  

 Geografiskt baserade – Aktörer med varierande kompetens som befinner sig på rätt ställe. 

2.3 Bakomliggande perspektiv och tankeramar 
Utveckling  av  förstainsatsaktörers  aktiviteter,  och  studier  av  dessa  grundas  på  tankegångar  om 
organisation, samhälle och effektivitet som kan härledas från definitioner av vad det är för problem 
som ska  lösas, vem som ska  lösa det och hur det ska gå till, dvs vilka ramar eller ”frames” man ger 
problemet  (Sanne  2008). Många  sådana  ramar  har  utvecklats  för  ett  visst  sammanhang men  kan 
tillämpas  också  i  andra  sammanhang,  men  med  begränsningar  eller  översättningar  från  ett 
sammanhang  till  ett  annat  (Latour 1998). Det  är  viktigt  att  vara  klar över  att  ramar  inte bara  ger 
tankestöd  –  de  medför  också  en  stil,  en  tankestyrning  och  tankebegränsningar.  I  fråga  om 
förstainsatsaktörer  förekommer  två  dominerande  sådana  perspektiv  enskilt  eller  blandat.  Det  är 
marknaden samt det  rationella systemet. Ett  tredje perspektiv som också  förekommer enskilt eller 
blandat  med  något  av  de  andra  betonar  sammanhang  och  mening.  Det  finns  dock  fruktbara 
perspektiv  som  nästan  inte  används  alls  men  som  skulle  kunna  tillföra  intressant  kunskap  på 
området. Ett sådant är entreprenörskap.  
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2.3.1 Marknad, målstyrning och effektivitet 
Man kan se den fria marknaden som en tydlig metafor för såväl offentlig som näringslivsutveckling de 
senaste  25  åren.  Centrala  begrepp  är  målstyrning  och  effektivitet.  Ett  viktigt  inslag  i 
effektivitetstanken  är  att  laborera  med  organisatoriska  gränser  genom  att  fokusera  och  banta 
organisationen.  Outsourcing  och  New  Public  Management  betonar  bägge  en  kraftsamling  till 
organisationens kärnvärden och styrkor genom att lämna andra områden. Inom outsourcing (Yaklef, 
1994)  renodlar  man  verksamheter  man  är  bra  och  konkurrenskraftig  på  och  köper  in  andra 
funktioner utifrån. Svårigheter gäller att specificera kraven på de  inköpta tjänsterna.  Inom offentlig 
sektor har New Public Management (NPM) slagit igenom i allt större delar av offentlig organisering. 
En bärande  idé är att  låta medborgarna  ta större ansvar  för sig själva där det offentliga åtagandet 
drar  sig  tillbaka. Ett  typiskt exempel är att överlåta offentlig  service på  föreningslivet  (Einarsson & 
Wijkström  1994, Wijkström  2004)  i  en  omfattning  där många  föreningar  snarare  har  kunder  än 
medlemmar  (Harding  2010).  Att  låta  frivilliga  eller  helt  enkelt  andra  krafter  ta  över  delar  av 
räddningstjänstens  uppgifter  är  ett  steg  till  i  samma  utveckling  (Sund  2006).  Andra  sätt  att 
effektivisera är att göra om yttre marknader till  inre med  lägre  transaktionskostnader  (Williamsson 
1981) mellan olika organisatoriska enheter genom att exempelvis  skapa värdekedjor  (Porter 1998, 
Hedberg 1994) eller processflöden. Cummings et. al. (1991) liksom flera studier av sjukvårdskunnigas 
roll  i byar med  försåtminerade områden  (land‐mine  infested villages)  i  Irak och  Iran  (Wisborg et.al. 
2008  ,  Saghafinia  &  Asadollahi  2009)  diskuterar  tex.  ”a  chain  of  survival”.  Produktionsstyrnings‐
koncept som används inom räddningssystemet som lean production och just in time (JIT) (Drews et. 
al  2007)  bygger  både  på  att  slimma  organisationer  och  verksamheter  samt  att  minimera 
transaktionskostnader och osäkerhet mellan olika delar av ”kedjan”.  
 
Alla  de  här  förskjutningarna  av  organisatoriska  gränser  förändrar  förutsättningarna  för  frågor  om 
rättigheter,  skyldigheter,  sekretess,  ansvar  och  vem  som  egentligen  svarar  för  verksamheten. 
Eftersom  området  utvecklas  snabbt  finns  det  stor  risk  för  att  lagstiftning  och  regler  hamnar  på 
efterkälken  samt  att  både  utövande  aktörer  och  hjälpbehövande  blir  mer  sårbara  för 
skadeståndskrav  (Kahn  1985,  Sullivan  2005).  Ansvar  för  exempelvis  arbetsmiljöskador  eller 
medicinska  konsekvenser  av  medverkan  (Benedek  et.al.  2007)  är  också  områden  som  inte 
nödvändigtvis utvecklas i takt med den praktiska verksamheten.  
 
En  intressant  kontrast  finns  mellan  marknadspräglade  tankegångar  om  lean  production  inom 
räddning  och  forskning  om  säkerhetskritisk  verksamhet  och  säkerhetskritiska  organisationer  där 
bland annat redundanta system ses som en förutsättning för att det  inte sker fler olyckor (Weick & 
Suthcliffe 2001, Oedewald & Reiman 2007).  

2.3.2 Det rationella systemet 
Förstainsatsaktörer  kan  också  ses  med  utgångspunkt  i  tankemodellen  om  det  interagerande, 
rationella systemet. Detta kan tyckas något anmärkningsvärt eftersom det är just vardagssystemens 
sammanbrott som utgör en kris eller katastrof och alltså måste återupprättas, och då med hjälp av 
ett annat system. Alla påträffade tekniska studier på området bygger på systemtänkande. Systemet 
består både av delar och en helhet där delarna kuggar  i varandra  likt kugghjul. Aktuella studier har 
olika  fokus; en del på systemet som helhet och andra på delarna, kuggarna som ska  fungera  ihop. 
Mycket av den  tidigare nämnda  tekniska  forskningen om olika verktyg  för exempelvis defibrillation 
(Ertl & Christ 2007), eller för kommunikation via avancerade mobiltelefoner (sk smart phones) (Singh 
& Arbleiter 2009) kan  liknas vid att fokusera på systemets kuggar medan beslutsstödsystem (Philips 
2007)  eller  mega  commmunities  bestående  av  aktörer  från  alla  inblandade  samhällssektorer 
(Himberger et.al. 2007) kan ses som fokuserande på hela systemet.  
 
Problem uppstår dock när man oreflekterat överför teknisk systemsyn på organisatoriska eller sociala 
system och  tror att de  fungerar på  samma  sätt. Exempelvis  som när  förväxling uppstår mellan de 
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tekniska  systemens  sammanbrott  vid  en  katastrof och de mänskliga  sociala  systemen. Till  skillnad 
från de tekniska systemen bryter nästan aldrig de sociala systemen samman vid katastrofer (Larson 
2006, Tierney et.al 2006). Därmed försöker man många gånger  lösa fel problem, som under Katrina 
där  räddning nedprioriterades och övervakning upprioriterades  så  att  viktiga  first  responders  som 
exempelvis Röda korset stängdes ute, utan någon som helst saklig grund. Inte heller drog man någon 
som helst nytta av självorganisering av sociala system för stöd och räddning, enligt samma författare.   
 
Enligt ovan är det  inte heller självklart vad som är delar och vad som är helheten  i ett system  inom 
detta område. Det beror på utblickspunkten. Vad den svenska hälso‐ och sjukvården betraktar som 
ett delsystem kan vara det överordnade systemet för räddningstjänsten.  

2.3.3 Sammanhang och mening 
Ett  tredje  perspektiv  betonar  sammanhang,  gemensam mening  och  nätverksbyggande.  Studier  av 
lokala förstainsatsaktörer för minröjning (Wisborg et.al. 2008, Saghafinia & Asadollahi 2009) betonar 
vikten  av  kulturella  och  psykologiska  aspekter  som  att  bygga  insatser  kring  lokala  responders  i 
”survival chains”. En illustration till vikten av lokal förankring i responsarbetet ges i Diedrich (2007) i 
skildringen av hur WHO:s bekämpning av ett utbrott av Marburg  inte blir  framgångsrik  förrän den 
förankras i lokala sedvänjor och trosföreställningar.  
 
Det  här  perspektivet  är  betydligt  mer  uttalat  i  studier  om  kriser  och  katastrofer  än  gällande 
vardagsolyckor,  även  om minröjning  på många  håll  får  ses  som  en  del  av  det  vardagliga  livet.  I 
katastrofer  är det  tydligare  att många olika  aktörer,  varav också  lokala måste mobiliseras,  snabbt 
kunna skapa en temporär organisatorisk (nätverks)struktur och förtroende för varandra (Meyerson, 
Weick  &  Kramer,  1996)  snabbt  kunna  föra  över  kunskaper  till  varandra  (Lindkvist  2007)  och 
”översätta” information och rutiner mellan sig i nätverket (Brown & Duguid, 1991, 2001). Ett extremt 
exempel  på  snabb  och  oerhört  effektiv  organisering  som  också  problematiserar  vem  som  är  en 
förstainsatsaktör ger Quinn och Worline  (2008) angående Flight 93 vid 9/11 2001 där passagerare 
och  besättning  inom  loppet  av  35 minuter  skapar  gemensam  situationsförståelse,  gemensamma 
beslut och gemensamt motstånd mot flygkaparna. Betydelsen av en gemensam situationsförståelse 
framträder  också  –  liksom  betydelsen  av  när  det  saknas mellan  operativa  aktörer  på  plats  och 
administrativa  aktörer  långt  borta  (Larsson  2009,  SoU  2005:104).  Himberger  et.al.  (2007)  pekar  i 
stället ut vikten av att få med alla sektorer och delar i vad som benämns ett ”megacommunity” med 
praktiskt exempel från Florida.  

2.3.4 Eldsjälar, initiativ och entreprenörskap 
Ett  perspektiv  som  skulle  kunna  vara  fruktbart  gällande  förstainsatser  och  förstainsatsaktörer  är 
entreprenörskap, med fokus på socialt entreprenörskap. Entreprenörskap bygger på att använda sig 
av  och  utveckla  möjligheterna  i  en  situation  för  att  skapa  någon  typ  av  värde.  Det  kräver 
initiativförmåga,  kreativitet,  organisationsförmåga,  riskvillighet  och  förmåga  att  skapa  användbara 
relationer (Socialt kapital) kring sig. Nicholls (2006), Mair & Marti (2006) diskuterar en inriktning mot 
socialt (samhälls) entreprenörskap 
där sociala entreprenörer träder in för att ta sig an behov i samhället, främst ekonomiska. sociala och 
ekologiska.    Johannisson och Olaison,  (2007)  skriver exempelvis om ”emergency entreprenurship”, 
som mobilisering av aktörer i den första responsen efter orkanen Gudrun och Gawell, Johannisson & 
Lundqvist,  (2009)  skriver  om  samhällsentreprenörskap  som  medborgarnas  innovativitet  och 
initiativkraft i samhällsviktiga frågor.  
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2.3.5 Perspektiv, ramar och stilar 
En översiktlig bild (se Figur 1) av vilken typ av organisationsperspektiv och ramar som ligger till grund 
för  tankestilar,  forskning  och  utveckling  på  området  förstainsatsaktörer  kan  framställas  med 
användning av Sköldbergs metateori om positionering av organisationsstilar utifrån dimensionerna 
fokus och perspektiv (Sköldberg 1990, Stenberg 2000). Organisationsstil avser här sätt att tänka kring 
hur man  organiserar  och motsvarar  väl  perspektiv  och  ramar.  Perspektiv  avser  om  teorin  ser  till 
helheten; makroperspektiv eller tar fasta på delarna  i ett mikroperspektiv. Fokus anger om teorin  i 
första hand ser till yttre drivkrafter (beteendestyrning) eller till inre drivkrafter (meningsstyrning). 
 
 

Mikroperspektiv 
 

Delarna i systemet 
 
 

Verktyg och 
verktygsanvändning

Initiativ 
 

Entreprenörskap 

Helheten systemet 
 

Just in time 
Lean production 

Marknad 

Gemensam mening 
och 

situationsförståelse 
 

Mega Community 

 
Makroperspektiv 

 

Figur 1: Modell över använda ramar och perspektiv i området (fritt efter Sköldberg, 1990 s 49, 
Stenberg, 2000 s 117) 
 
Modellen  visar  väl  hur  ramar  eller  perspektiv  som  baseras  på  systemsyn  och  beteendestyrning 
dominerar forskning och utveckling på området, medan andra som betonar mening och  i synnerhet 
enskilda  initiativ  förekommer  i mindre omfattning. Det kan  förväntas  få konsekvenser  för hur man 
ser på förstainsatser, förstainsatsaktörer och vilka organisatoriska lösningar man väljer.   

2.4 Slutsatser av litteraturstudien 
Studien avser ett fenomen under utveckling: Aktörer som kommer först till platsen för en olycka eller 
en nödsituation och utgör  första  länken  i vad  som både kallas ett  räddningssystem med  ingående 
responssystem respektive ett responssystem med ingående räddningssystem, beroende på vem man 
frågar.  
 
Generellt  i  den  internationella  litteraturen  menar  man  yrkesmässiga  responser  av  anställda  i 
blåljusorganisationer när man  talar om  första  responser och ”first  responders”. Flertalet studier är 
tekniskt  eller  medicinskt  inriktade  mot  antingen  användning  av  defibrillatorer  eller  teknisk 
utveckling/systemstöd  och  gäller  IVPA  aktivitet.    Inom  katastrofhantering  och  i  IVPR  vidgas  det 
teoretiska  perspektivet  också mot  andra  former,  andra  uppdrag  och  andra  aktörer.  Det  finns  få 
enhetliga definitioner av förstainsatser och förstainsatspersoner. Vad begreppen innebär är glidande 
både till vad som är en förstainsats, vem som gör en förstainsats, var den sker och varför den sker. 
Det  är exempelvis oklart  vad  som  är en olycksplats eller en nödsituation där en  förstainsats  sker. 
Deltog exempelvis passagerarna som gjorde organiserat uppror mot självmordsbombarna  i flight 93 
den 11 september 2001 i en extrem förstainsats? Ska kvinnohus som tar emot misshandlade kvinnor 
räknas  som  förstainsatsaktörer?  Ska  diverse  jourverksamheter  som  exempelvis  BRIS  eller 
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telefonsupport  till  suicidbenägna  (Gilat &  Shahar  2009)  räknas  som  förstainsatsaktörer?  Tänkbara 
exempel  finns  inom  och  mellan  alla  samhällssektorer.  Mångfalden  av  användningar  kan  dock 
systematiseras till följande dimensioner: 
 

 Grad av integration med räddningssystemet – typ av förstainsats/förstainsatsaktör 

 Samhällssektor ‐ typ av förstainsats/förstainsatsaktör 

 Professionell eller amatörmässig 

 Yrkesmässig eller frivillig 

 Organiseringsgrad 

 Funktionsbaserad och/eller geografiskt baserad 
 
En  obesvarad  men  intressant  frågeställning  är  huruvida  hög  eller  låg  integrationsgrad  sätts  i 
förhållande till vad som är en effektiv eller viktig förstainsats. Är hög  integrationsgrad ett tecken på 
att det ger bästa möjliga effektivitet eller att organisationerna helt enkelt liknar varandra? 
 
Mycket få studier diskuterar frågor om hur förstainsatsaktörers medverkan organiseras eller var de 
kommer  in  i  en  räddningsprocess  och  vad  det  i  så  fall  innebär  för  räddningsprocessen.  Diedrich 
(2007)  är  ett  undantag  som  visar  på  hur  olika  sätt  att  organisera  akut  räddning  eller  akut 
katastrofhantering med eller utan FIA gör stor skillnad för insatsens resultat. Sund (2006) diskuterar 
kostnader och effektivitetsvinster med att nyttja FIA. Mycket få studier antar något annat perspektiv 
än myndighetsperspektiv  –  trots  att  aktörerna  kommer  från  alla  tänkbara  samhällssektorer.  Inte 
heller  ses  förstainsatsaktörer  som aktörer  som  redan  finns, och  som  redan bedriver verksamheter 
som kan vara möjliga att utveckla eller koordinera. I stället fokuseras endast på vilka insatser någon 
annan aktör kan göra och vilka nya aktiviteter som existerande förstainsatsaktörer kan göra.     
 
Få  studier  problematiserar  frågor  om  ansvar,  rättigheter  och  skyldigheter  för  förstainsatsaktörer 
jämfört med de professionella  räddningsaktörerna. Medverkan  i  räddning  ses mest av allt  som ett 
praktiskt  eller  finansiellt  problem  som  inte  problematiseras  vidare.  Inte  heller  makt‐  och 
beslutsfrågor, kunskapsfrågor, sekretess, arbetsformer eller yrkeskompetens diskuteras.  
 
Få  lyfter  fram  organisatoriska  problemställningar  som  uppkommer  kring  förstainsatsaktörer  och 
deras  inbördes samarbete och med andra aktörer för exempelvis hållbart katastrofarbete där  ingen 
aktör ensam klarar att hantera problemet (SoU 2005:104). En annan fråga som berör organisation är 
den av Tierney et.al (2006) beskrivna ökande militariseringen av civil olycks‐ och katastrofhantering 
och dess konsekvenser.   
 
De dominerande teoretiska ramar flertalet studier gjorts inom, är antingen ett marknadssynsätt med 
företagande som förebild eller systemsynsätt med det rationella tekniska systemet som förebild. Ett 
tredje perspektiv, inte lika väl representerat, betonar vikten av sammanhang och gemensam mening. 
Speciellt sker detta i katastrofforskning men det bör vara lika viktigt vid vardagsolyckor. Ramarna ger 
dock inte bara stöd för användning och översättning av modeller som ”lean production” och ”just in 
time”, de styr och begränsar också till en viss typ av problemförståelse som i extremen kan innebära 
att akuta problem  inte  löses. Andra möjliga perspektiv vore tex att studera förstainsatsaktörer från 
ett socialt entreprenörskapsperspektiv eller andra perspektiv som betonar meningsstyrning.  
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3. Intervjustudien 

3.1 Genomförande 
Tre intervjuer har genomförts angående två helt olika förstainsatsaktörers verksamheter, utvalda just 
för att bidra med olika perspektiv på  förstainsatser. Den ena angående Svenska Klätterförbundets 
verksamhet,  och  den  andra  om  Larm  Assistans  Sverige  AB:s  förstainsatsverksamhet  för 
räddningstjänsten  i Söderköping. I det senare fallet har både företrädare för Larm Assistans Sverige 
AB och räddningstjänsten intervjuats.  
 
För Svenska Klätterförbundets räkning har klätterinstruktören Torbjörn Ohlén intervjuats. Torbjörn är 
militär bergsguide  inom  försvarsmakten,  ledamot  i  säkerhetskommittén  i Svenska Klätterförbundet 
och  styrelseledamot  för  Svenska  bergsguideorganisationens  styrelse. Vidare  har Daniel  Pettersson 
intervjuats.  Han  är  väktare  och  regionchef  för  Östergötland  och  Södermanland  inom 
bevakningsföretaget Larm Assistans Sverige AB, vilka är förstainsatsaktör  i avtalsreglerat samarbete 
med räddningstjänsten i Söderköping. Avslutningsvis har en intervju genomförts med räddnings‐ och 
säkerhetschef  Håkan  Hagström  och  vice  räddnings‐  och  säkerhetschef  Johan  Nordström  från 
räddningstjänsten i Söderköping. 
 
Intervjuerna har fokuserat på förutsättningar, resurser, svårigheter och potential för att fungera som 
FIA.  Förutsättningarna  för de både  förstainsatsaktörerna  är mycket olika  vilket  var  ett  skäl  till  att 
utforska  och  jämföra  just  dessa.    Skillnader  och  förutsättningar  angående  lagstiftning,  regler  och 
förordningar  som  reglerar  verksamheterna  har  inte  berörts  utom  i  undantagsfall  då  det  är  ett 
omfattandet område som sträcker sig bortom syftet med denna studie.  
 
Intervjuerna  har  transkriberats,  tolkats  och  jämförts  induktivt  både  med  varandra  och  med 
litteraturstudien med avseende på både likheter och skillnader.  

3.2 Två förstainsatsaktörer 
Svenska  Klätterförbundet  är  en  ideell  organisation  för  klätterklubbar  som  bildades  1973  och 
organiserar  60  autonoma  klätterklubbar  i  Sverige  med  6000  medlemmar.  Inom  klättring  ingår 
säkerhetstänkande och första hjälpen/räddning i alla utbildningar och är ett krav för auktorisation till 
instruktörer och till bergsguider som har en mer omfattande kompetens.  
 
Förbundet  har  en  central  sammanställning  av  incidentrapporter  som  omfattar  skadade,  döda  och 
”close calls” som anger ca 25‐35 skador (och dödsfall ) årligen. Den frivilliga rapporteringen  innebär 
att det också  finns ett mörkertal som  inte rapporteras. De  flesta skador är okomplicerade och sker 
vid  klippklättring  (bouldering)  med  ganska  enkla  räddningsförhållanden.  Svårare  räddning  gäller 
olyckor vid övningsklippor, där klättring oftast  sker  i otillgänglig  terräng.  Ibland är klätterklipporna 
uppdelade  i  hyllsystem  som medför  att  det  är  svårt  att  flytta,  eller  få  räddningstjänsten  till,  den 
skadade. Förbundet har en central krisgrupp för bearbetning vid allvarligare olyckor. 
 
Från Svenska Klätterförbundets sida finns därmed erfarenheter av att klättrare inte kan förlita sig för 
mycket  på  räddningstjänstens  möjligheter  att  utföra  räddning  i  klättermiljö.  Klättrare  bör  vara 
medvetna om att när räddningstjänsten kommer till en olycksplats så kanske de inte vet vad de ska 
göra utan klättrare på plats måste hjälpa till.  
 
Därmed  kan  Svenska  Klätterförbundet  enligt  ovan  anges  som  en  organiserad  förstainsatsaktör 
verksam  i  en  ideell  sektor,  som  inte  är  integrerad med  räddningstjänstens  verksamhet  och  som 
främst  är  inriktad  mot  självräddning.  Auktoriserade  klätterinstruktörer  och  i  ännu  högre  grad 
auktoriserade  bergsguider  kan  ses  som  professionella  som  kan  vara  yrkesmässiga  eller  frivilliga. 
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Klättring sker också kommersiellt. Vissa samarbeten förekommer främst  i Stockholm, Göteborg och 
Höganäs med  räddningstjänster  som har grupper  för  räddning  från hög höjd.  I de  sammanhangen 
kan  klättrare  assistera  vid  räddning  och  i  utbildning  för  räddning.  Klättrare  har  också 
specialkompetens  och  specialutrustning  som  räddningstjänsten  inte  kan  förutsättas  ha  då 
höghöjdsolyckor tillhör sällan‐händelser som räddningstjänsten inte rutinmässigt är förberedd för. De 
normerande  utbildningarna  till  instruktör,  respektive  bergsguide,  innehåller  också  träning  i  att 
stabilisera och förflytta skadade personer.  

Larm Assistans Sverige AB 

Larm Assistans  är ett privat  auktoriserat  rikstäckande bevakningsföretag  som bildades 1996. 2008 
omsatte de ca 17 milj och hade 24 anställda. Idag finns 34 anställda. Företagets väktare ska enligt ett 
treårigt avtal  från 2010 ”biträda och assistera  räddningsstyrkorna på  frivillig basis  i mån av  tid och 
möjlighet inom Söderköpings kommun…” (Samverkansavtal) och näraliggande orter.  
 
I enlighet med avtalet är räddningstjänsten kund hos Larm Assistans som tillhandahåller frivillig FIP‐
insats  i  väntan  på  räddningstjänst  (IVPR).  Assistansen  omfattar  dels  ”grundläggande 
trygghetsskapande  åtgärder”  vilket  enligt  avtalet  kan  förstås  som  att  snabbt  infinna  sig  på 
räddningsplatsen,  dels  ”frivilliga,  om  än  moraliskt  förpliktigande”  åtgärder  som  exempelvis  att 
påbörja  första  hjälpen,  rädda  personer  i  uppenbar  fara,  inleda  släckning,  kasta  livboj  eller  varna 
andra.  (Samverkansavtalet).  Enligt  Larm Assistans  är  det  viktigt  att  uppdraget  som  FIP  är  absolut 
frivilligt och att väktarens egen säkerhet går  i första hand, särskilt som väktaren patrullerar ensam. 
Om företaget ska behålla sin väktarauktorisation får man inte patrullera tillsammans med exempelvis 
praktiserande,  uppger  regionchefen  för  Larm  Assistans.  Räddningstjänsten  larmas  alltid  samtidigt 
med  väktaren  från  Larm  Assistans.  Samarbetet  med  räddningstjänsten  ska  ses  som  en 
försöksverksamhet som är under utveckling.  I dagsläget är samarbetet  inte ekonomiskt  lönsamt för 
Larm  Assistans  men  ses  som  en  positiv  möjlighet  för  hela  samhället.  I  förlängningen  finns 
förhoppning om organisatoriska vinster av samarbetet, exempelvis  i ökad  legitimitet  i en  turbulent 
bransch och i en ökad marknadsandel för Larm Assistans. 
 
I  avtalet  anges  också  att  Larm  Assistans  under  FIP‐insats  har  det  fulla  arbetsgivaransvaret  för 
väktaren  och  tillhandahåller  grundutrustning  för  väktare  medan  räddningstjänsten  ska  stå  för 
vidareutbildning  och  extrautrustning  som  större  brandsläckare  och  frälsarkrans med  kastlina. Det 
anges också att räddningstjänsten ansvarar för vidareutbildning av väktare och att väktarna bör vara 
med  i  räddningstjänstens övningar.  I det nuvarande avtalet  som dock kommer att utvecklas  i  takt 
med  att  verksamheten  utvecklas,  anges  inte  tydligt  hur  ansvar  mot  tredje  man,  dvs 
räddningstjänstens ”kund” ska fördelas eller hur personsekretess ska hanteras.  
 
Alla  insatser rapporteras och räddningstjänsten går  igenom  insatsrapporter och väktarnas underlag 
en gång per månad för att kontrollera att allt verkar finnas med och ser korrekt ut. En gång per år går 
också vice  räddningschefen  igenom samtliga  insatsrapporter av dignitet  (detta  ligger  i Söderköping 
på runt 30‐40 st) och kan då kvalitativt granska räddningstjänstens och väktarnas arbete.  
 
Larm Assistans kan därmed ses som en avtalsbunden förstainsatsaktör som har hög integration med 
räddningssystemet  där  man  genom  IVPR‐avtalet  går  in  och  påbörjar  aktiviteter  som 
räddningstjänsten  annars  skulle  göra.  Larm  Assistans  är  en  kommersiell  verksamhet  där man  för 
kunds – räddningstjänstens ‐ räkning går in i ett frivilligt offentligt uppdrag om den enskilde väktaren 
så  väljer.  FIP‐insatsen  kan alltså  ses  som  yrkesmässig  verksamhet. Väktaren är också professionell 
men  utifrån  grundutbildningen  mer  inriktad  mot  bevakning  än  FIP‐insats.  Professionaliteten  blir 
starkt beroende av vilken vidareutbildning och övning räddningstjänsten bidrar med. Valet av väktare 
som FIP grundas också på att väktaren rör sig i området och därmed geografiskt är på rätt plats.  
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Räddningstjänsten om förutsättningar för FIP 

Bakgrunden  till  det  nuvarande  avtalet  om  FIP  som  utför  IVPR‐insatser  var  ett  tidigare 
bevakningsföretag  som  på  eget  initiativ  arbetade  förebyggande  bland  ungdomar  vilket  ledde  till 
räddningstjänstens initiativ att utrusta väktarna med viss utrustning. Både det bolaget och ytterligare 
ett hann försvinna innan Larm Assistans kom in i bilden. Räddningstjänstens motiv för samarbetet är 
att  kunna minska  insatstiden.  ”Medborgarna  vill ha  snabb hjälp. De bryr  sig  inte om  varifrån den 
kommer” (Samverkansavtalet). Räddningstjänsten ser det som en trygghet.  
 
Räddningstjänsten upplever också att det finns ett genuint intresse från väktarna att vara med. Larm 
Assistans får ersättning för nedlagd tid, då de deltagit  i räddningstjänstens  insatser, och får samma 
ersättning  som en brandman. Den  totala kostnaden  för Söderköping blir  i  sammanhanget  låg, och 
ryms  i  nuvarande  budget  för  räddningstjänsten.  Larm  Assistans  har  också möjlighet  att  använda 
personal  från  Söderköpings  räddningstjänst  som  referenser  när  de  söker  andra  uppdrag,  och  de 
tidigare vaktbolagen såg samarbetet som en konkurrensfördel. Juridiskt är väktarna att betrakta som 
”kvalificerad  allmänhet”  eller  brandvärnsmän,  vilket  innebär  att  de  har  samma  möjligheter  och 
skyldigheter att medverka i räddning som gemene man. 
 
Larm Assistans har dock inte befogenhet att, och ska inte heller, påbörja insatser som väktarna inte 
kan  hantera. Uppgifter  blir  därför  att  exempelvis  öppna  och  göra  skadeplatser  tillgängliga,  utföra 
första hjälpen, begränsa eld med brandsläckare eller att hjälpa nödställd i vatten med räddningslina 
och boj. 

3.3 Exempel på förstainsatser 
Här  följer  två  exempel  på  förstainsatser där  räddningstjänsten  sedan  tagit  över  räddningsarbetet. 
Klätterolyckan är ovanlig, men typisk för en otillgänglig olycka. 

3.3.1 Otillgänglig klätterolycka 
En olycka som väckte uppmärksamhet  inom Svenska Klätterförbundet var en  isklättringsolycka  i en 
spillvattenränna  till  ett  kraftverk.  Spillvattenrännan  var  uppdelad  i  flera  femtonmeters,  lodräta, 
etager.  Klättrare  firade  sig nedför  isväggarna men  en  klättrare  föll  fritt och  blev  liggande på  kallt 
underlag, långt under vägens nivå, med omfattande skador. Fram tills dess att räddningstjänsten kom 
till platsen  fick övriga klättrare hjälpa den skadade, men det skulle komma att ta tre timmar  innan 
den skadade klättraren kunde flyttas. 
 
Räddningstjänsten var ganska snabb ut till olycksplatsen men hade sedan problem med att ta sig ner 
till den skadade. Sedan tog det ytterligare tid innan räddningstjänsten på plats hade funderat ut hur 
de  skulle  lösa  olyckan  och  vad  de  behövde  för  att  göra  det. Med  värmefläkt  kunde  den  skadade 
någorlunda  hållas  varm  under  räddningen.  Hade  olyckan  inträffat  senare  på  våren  och  personen 
legat  i vatten så att man måste flytta den skadade omedelbart, så hade hela räddningen fått skötas 
annorlunda. Nu beslutades att ringa in en helikopter. 
 
Den första helikoptern hade för kort vajer då  ingen tänkt på att nämna att helikoptern behövde ha 
sjuttio meter vajer. En ny helikopter fick ringas in. Räddningen lyckades ändå och klättraren kommer 
att  återhämta  sig.  Torbjörn Ohlén  i  Svenska  klätterförbundets  säkerhetskommitté,  som  också  har 
omfattande  professionell  klättringskompetens,  anser  att  kombinationen  av  att  kommunal 
räddningstjänst sällan arbetar med helikopterräddning och inte heller har någon speciell träning och 
utrustning  för  den  typen  av  räddning,  gör  att  räddningen  skulle  ha  kunnat  skötas  effektivare. 
Räddningen skulle också ha kunnat skötas utan helikopter med rätt kompetens på plats. 
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3.3.2 I Väntan På Räddningstjänst – en rykande pelletspanna 
Genom  IVPR‐samarbetet med räddningstjänsten  i Söderköping tar Larm Assistans emot ungefär två 
larm i veckan. Larmen kommer via personsökare från SOS‐alarm samtidigt som räddningstjänsten får 
larmet. 
 
Ett exempel kan vara då räddningstjänsten larmades till en flerfamiljsbostad, där värmepannan rykte. 
Larm Assistans väktare, som redan var ute och patrullerade med bil, kom fram till olycksplatsen före 
räddningstjänsten. En granne  i huset mötte väktaren och sa att det brann  i värmepannan. Väktaren 
tog  då  en  brandsläckare  ur  sin  bil  och  skyndade  ner  i  källaren  där  det  visade  sig  vara  baksug  i 
pelletspannan, vilket alltså låg bakom rökutvecklingen. 
 
Väktaren  gjorde  på  olycksplatsen  bedömningen  att  det  inte  förelåg  någon  omedelbar  risk. Därför 
öppnade han istället upp i källaren och påbörjade ventilering. Innan räddningstjänsten kommit fram 
till platsen hann väktaren dessutom  ta kontakt med  räddningstjänst  som var på väg, och meddela 
dem att det inte var fråga om en utvecklad brand. 
 
Det viktiga som Larm Assistans ser med det här exemplet är att grannen som mötte upp väktaren, 
inte verkade bry sig om att väktaren inte var brandman. 

Räddningstjänsten 

Ett  annat  exempel  är  rökutveckling  på  en  skola  där  ett  kastrullunderlägg  i  kork  hamnat mellan 
kastrullen  och  spisplattan.  Väktaren  var  precis  i  närheten  och  började  utrymma  lokalerna  innan 
räddningstjänsten kom till platsen.  
 
Räddningstjänsten  beskriver  väktarnas  arbete  i  termer  av  trygghet  –  att  någon  kommer  fort  – 
livräddande och livsuppehållande åtgärder – tex räddning med lina vid drunkning, eller frigörande av 
luftvägar eller andra första hjälpen‐insatser – och förebyggande – tex att de visar sig bland personer 
som skulle kunna anlägga bränder.  

3.4 Resurser för räddningsinsatser  

3.4.1 Organisatoriska resurser 

Svenska Klätterförbundet 

Det finns  ingen central organisation  inom Svenska Klätterförbundet som kan uppmana medlemmar 
att  göra  si eller  så.  Svenska Klätterförbundet har en och en halv heltidstjänst  i  förbundsstyrelsen, 
resten är ideellt arbete. Förbundet utgörs därutöver av autonoma medlemsklubbar. På förbundsnivå 
finns däremot en krisgrupp som vid behov kan samlas och fungera som stöd  i efterbehandlingen av 
olyckor. 
 
På  individuell  nivå  finns  det  däremot  många  klätterinstruktörer  som  vill  hjälpa  till,  om  de  kan. 
Klätterinstruktören  menar  att  många  vill  att  deras  specialutbildning,  som  tagit  tid,  pengar  och 
engagemang  i  anspråk,  gärna  ska  komma  till  användning.  I  nästan  alla  klätterklubbar  finns  det 
klätterinstruktörer som skulle kunna assistera, i händelse av klätterolycka eller räddning. 
 
Däremot  kan  det  vara  svårt  att motivera  dessa  instruktörer  att  lägga  tid  på  att  bygga  upp  ett 
systematiserat samarbete mellan klätterklubbar och räddningstjänst. Det finns dock redan möjlighet 
att kontakta dem då de har personliga kontaktuppgifter på Svenska Klätterförbundets hemsida. 
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Larm Assistans Sverige AB 

Larm  Assistans  samarbete  med  räddningstjänsten  är  ett  lokalt  initiativ  främst  utvecklat  av 
räddningschefen  och  regionchefen  för  Larm  Assistans.  Huvudkontoret  för  Larm  Assistans  följer 
samarbetet mer på distans och är  inte  insatt  i alla verksamhetens detaljer. Regionchefen  för Larm 
Assistans  är  den  som  har  alla  kontakter  och  sköter  det  administrativa  kring  samarbetet  med 
räddningstjänsten. 
 
Det finns två  (manliga) väktare på heltid  i Söderköping vilka får ta stort ansvar  i samarbetet. Också 
regionchefen kan arbeta operativt för att avlasta väktare som behöver ledighet. Det är även han som 
ska  rycka  in  för  avlastningssamtal med  väktarna  om  det  blir  nödvändigt.  Det  saknas  en  särskild 
gruppledare i Söderköping vilket hade varit bra enligt Larm Assistans. 

3.4.2 Kunskap och utbildning 

Svenska Klätterförbundet 

Vid Svenska Klätterförbundets utbildning och auktorisering av instruktörer (instruktörer för inomhus‐
,  utomhus‐  och  isklättring)  finns  krav  att  de  ska  ha  gått  normerande  kurser  för  att  få  hålla 
grundkurser och  fortsättningskurser. En  sjukvårdsutbildning är normerande, men denna  sker  inte  i 
förbundets regi utan det får de ordna på annat håll. Ofta anordnas sjukvårdsutbildning på klubbnivå, 
med ambulanspersonal som utbildare. Sjukvårdsutbildningen ska innefatta första hjälpen samt hjärt‐ 
och  lungräddning.  Instruktörer bör också ha träffat ambulanspersonalen för att se hur det fungerar 
och vad det är för utrustning de kan behöva hjälp med så som hur det är att hantera utrustningen i 
terräng. Blivande instruktörer får mycket praktiskt träning på att stabilisera och flytta personer från A 
till B. Svenska Klätterförbundet uppmanar till repetitionsövning. 
 
Kunskap som Klätterinstruktören ser att klätterinstruktörer skulle kunna bidra med i räddning är att 
de oftast kan klättermiljön och har  lokalkännedom. De kan hjälpa räddningstjänsten att fatta vilken 
väg  räddningstjänsten  ska  ta  sig  fram  till  olyckan  och  hur  man  kan  hantera  fallskydd  och 
fallriskmiljön. Exempelvis kan klätterinstruktörer enkelt med  lite  reputrustning  lägga upp  fasta  rep 
som räddningstjänsten kan använda för att ta sig fram i fallriskmiljön.  
 
Instruktörerna skulle också med lite hjälpmedel snabbt ordna så att man kan sänka ner och säkra en 
eller  flera  räddningsmän  eller  sjukvårdare  till  en  ganska brant plats. Är patienten  stabiliserad  kan 
instruktören i omgångar fira ner en bår till marken, ensam eller tillsammans med den skadade. Är det 
kortare  avstånd  kan  instruktörer  hissa  upp  en  bår medan  längre  avstånd  kräver  att  instruktören 
riggar ett hissystem som kan användas tillsammans med räddningspersonal. 
Räddningstjänsten skulle kunna hålla motsvarande utbildningar som ambulanspersonalen gör, vilket 
skulle ge tillfälle till att också räddningstjänsten skulle få träffa klätterklubben och klätterinstruktörer 
för att se vad de kan.  

Larm Assistans 

Väktare  som  fullgör  FIP‐insats  ska  enligt  avtalet  med  räddningstjänsten  ha  grundläggande 
väktarutbildningar på 88 + 40 timmars utbildning omfattande totalt 12 timmars utbildning angående 
brand  och  6  timmars  utbildning  angående  akutsjukvård  (Väktarskolan.se).  Förutom  sedvanlig 
fortbildning  för väktare ska räddningstjänsten enligt avtalet stå  för relevant vidareutbildning, vilket 
räddningstjänsten också ger om hur uppdraget ska genomföras, brandförlopp och brandrisker.  
 
Även om det är räddningstjänsten som bär ansvaret för utbildning av väktarna, så ser Larm Assistans 
och räddningstjänsten utbildningens tyngdpunkt på olika sätt. Larm Assistans vill ha mer utbildning 
för mental förberedelse medan räddningstjänsten, enligt Larm Assistans, mer planerat utbildning för 
fysiskt utförande av förstainsats och fysiska risker i anslutning till det.  
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Inför sommaren 2010 är det viktigt att hinna med så mycket utbildning som möjligt, då Söderköpings 
befolkning mångdubblas under somrarna vilket kommer att  intensifiera uppdraget med  IVPR. Med 
den  kommande  utbildningen  vill  Larm  Assistans  att  väktare  inom  IVPR  successivt  ska  få  en 
förminskad SMO‐utbildning  (skydd mot olyckor, är en tvåårig eftergymnasial utbildning som många 
räddningstjänster  nu  har  som  krav  för  nyanställda  brandmän).  Daniel  ser  att  desto mer  kunskap 
väktarna har fått  inför uppdraget med  IVPR, desto bättre. Väktarna bör därför återkommande vara 
med när brandmännen övar. 

Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten bekräftar att tyngdpunkten på deras utbildning av väktarna ligger på vad väktarna 
förväntas och göra och  inte göra. Till exempel  ska de vid ett drunkningstillbud  slänga ut en  livboj, 
eller bevaka var någon person kan ha sjunkit under utan. De ska inte själva dyka ner i vattnet. De får 
också utbildning  i brandförlopp och  relaterade  risker. Enligt  räddningstjänsten är också  tanken att 
väktarna löpande ska delta i övningar tillsammans med andra brandmän.  

3.4.3 Lärande 

Svenska Klätterförbundet 

Det  finns  ingen  strukturerad  kunskapsspridning  mellan  Svenska  Klätterförbundet  och  andra 
organisationer.  Många  klätterinstruktörer  är  dock  engagerade  i  andra  fritidsaktiviteter  så  som 
kajakpaddling,  och  ibland  också  instruktörer  i  det  förbundet  varför  enskilda  instruktörer  genom 
utbildning kan sprida lärdomar från den ena verksamheten till den andra. 
 
Svenska Klätterförbundets  instruktörsseminarier återkommer två gånger var år och deltagande vart 
tredje  år  är  nödvändigt  för  att  instruktörer  ska  få  behålla  sin  instruktörslicens.  Vid  något  av 
seminarierna  har  aktiva  klättrare  som  arbetar  inom  räddningstjänst  kort  presenterat  vad 
räddningstjänsten  kan  och  inte  kan  men  det  omvända  sker  inte  i  större  utsträckning  än  de 
samarbeten som nämnts i Stockholm, Göteborg och Höganäs. 
 
Efter tillbud kan medlemmar på frivillig basis fylla i incidentrapporter som sammanställs till statistik. 
Svenska Klätterförbundets säkerhetskommitté skriver med det materialet som underlag en gång om 
året  en  artikel  i  förbundsorganet  om  vilka  olyckor  som  har  rapporterats  in  under  året. 
Säkerhetskommittén kommenterar då och drar slutsatser utifrån statistiken. Det finns inte möjlighet 
att på  ideell basis  ringa alla  som  rapporterat olyckor och  intervjua dem om olycksförlopp etcetera 
men artikeln når ändå  i princip alla medlemmar. Statistiken vill Klätterinstruktören också  lägga upp 
på en databas så att alla kan läsa anonymiserade berättelser och erfarenheter. 
 
Klätterinstruktören  har  en  idé  om  att  kontakta  alla  som  haft  en  skarp  erfarenhet  av 
räddningstjänsten  vid  en  klätterolycka  och  fråga  dem  om  hur  samarbetet med  räddningstjänsten 
fungerade. Exempelvis vad skulle de vilja  förbättra eller ändra på. Det skulle ge Klätterinstruktören 
kvalitativ kunskap  inför kontakt med  räddningstjänster. Det sker  i övrigt  ingen återkoppling mellan 
klättrare och räddningstjänst efter räddningsinsatser. 

Larm Assistans 

Väktare hos Larm Assistans ska direkt efter insats skriva en rapport. Rapporten får räddningstjänsten 
tillgång  till.  Vid  rapportskrivandet  så  använder  väktarna  Larm  Assistans  förtryckta  blanketter  för 
rapportering  vid  larm.  Larmkoden  anges  som  annan  och  kunden  anges  som  räddningstjänsten 
varefter väktaren skriver en uppdragsbeskrivning om vad som gjordes  innan han skriver under. Ett 
original går till räddningstjänsten, som bifogar den till insatsrapporten, och regionchefen tar en kopia 
som faktureringsunderlag.  Ingen fakturering har ännu skett då antalet fakturerbara  insatser är  lågt. 
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En tredje kopia arkiveras  i tio år. Blanketterna tycker  inte regionchefen är optimala men fyller ändå 
en  funktion  då  administrationen  på  räddningstjänsten  får  reda  på  att  Larm  Assistans  varit  på 
olycksplatsen och Larm Assistans får ett underlag på vad väktarna har gjort (eller inte gjort). 
 
Ingen  typ  av  strukturerad  återrapportering  sker  mellan  räddningstjänstens  personal  och 
regionchefen för Larm Assistans. Väktarna kan besöka brandstationen och prata med brandmännen 
när de vill. En ny brandstation kan komma att  rymma  lokaler  för det bevakningsbolag  som  finns  i 
kommunen  och  samarbetar med  räddningstjänsten  enligt  IVPR.  Det  kan  ge  synergieffekt mellan 
väktare  och  brandmän  men  svarar  inte  mot  att  det  inte  sker  någon  erfarenhetsspridning  från 
räddningstjänst, och väktarnas erfarenheter uppåt/utåt i Larm Assistans organisation.  
 
Även  regionchefen  ser  eventuella  uppföljningssamtal  mer  som  avlastning  för  individen  än  ett 
lärotillfälle för organisationen. Väktarna själva anser regionchefen, vill inte ha ”särskilda samtal” efter 
insatser.  Inom  räddningstjänst  sker  sådana  samtal efter  insatser både  informellt,  inom och mellan 
arbetslag, men också formellt vid exempelvis besök av brandingenjör med olycksplatsutredningar. 

3.4.4 Teknik och utrustning 

Svenska Klätterförbundet 

Klätterinstruktören ser att räddningstjänsterna inte kan ha specialutbildning och specialutrustning för 
alla  tänkbara situationer. En klätterinstruktör har heller  ingen särskild  räddningsutrustning, mer än 
det som används vid klättring, och ett sjukvårdskit. Sjukvårdskitet  innehåller oftast  inte mer än ett 
litet ryggsäcksapotek och några första förband. 
 
Det  finns  inga  direktiv  från  Svenska  Klätterförbundet  till medlemsklubbarna  om  vilken  räddnings‐
utrustning som ska finnas. 

Larm Assistans 

Larm Assistans har fått viss utrustning från Räddningstjänsten för att utrusta patrullbilen med. Det är 
två tolvkilos brandsläckare, en skum‐ och en pulversläckare. Normalt har patrullbilarna en  fyrakilos 
brandsläckare som standard. I extrautrustningen ingår också en välutrustad akutväska samt en livboj 
med kastlina. Bevakningsbolaget står själva för en defibrillator.  
 
För att väktarna ska få larm samtidigt som räddningstjänsten så har de en personsökare i bilen som 
SOS‐alarm skickar larmet till.  

Räddningstjänsten 

Utrustningen som räddningstjänsten tillhandahåller väktarna är anpassad för de tre olyckstyper som i 
huvudsak existerar i Söderköpings kommun; brand, trafikolycka och drunkning. Utrustningen är också 
anpassad för att få plats  i väktarnas ordinarie fordon; tex var en normal frälsarkrans för stor, varför 
valet föll på en liten flytsele framtagen för segelbåtar.  
 
Via mobiltelefon kan sedan väktaren ha kontakt med insatsledaren. En väktare larmas aldrig själv på 
ett  räddningstjänstärende,  utan  räddningstjänsten  skickar  alltid minst  en  räddningstjänstenhet  till 
händelsen.  

3.4.5 Teknisk utveckling 

Svenska Klätterförbundet 

Det  finns  inget  behov  av  att  utveckla  ”ny”  teknik.  Istället  finns  det  angelägna  önskemål  om  att 
använda befintlig  teknik. Exempelvis  skulle möjligheten att kunna  larma SOS Alarm med SMS vara 
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värdefullt. Dålig  täckning  bakom  klätterklippor  kan  göra  att  samtal  bryts.  Tekniken  finns men  det 
gäller att utveckla användandet så att SOS Alarm tar larm via SMS på allvar. 
 
Utrustningen  för  räddningsinsatser  inom klättring är oftast  tillräcklig och  finns  tillgänglig, men  inte 
nödvändigtvis  inom  räddningstjänsten. Ny  teknik  finns också  framtagen och  specialister känner  till 
den.  Det  handlar  mer  om  att  all  ny  teknik  inte  sprids.  Specialgrupper  som  Alpina 
fjällräddningsgruppen  i  Östersund  och  Kiruna  och  företag  som  måste  vara  duktiga  på 
höjdräddningsverksamhet vet vilka hjälpmedel  som  finns hur de  ska användas. Tillgänglighet är en 
resursfråga. 

Larm Assistans 

Från Larm Assistans sida ser de att det finns en risk med att man lätt tappar fokus på uppgiften om 
man diskuterar teknik. Det handlar snarare om tillgång till befintlig teknik som ofta begränsas genom 
lagstiftning.  Exempel  är  användning  av  varningsljus  på  patrullbilen  och  anslutning  till  Rakel 
(RAdioKommunikation för Effektiv Ledning) som inte privata aktörer har tillgång till.  
 
Bevakningsföretag  får  inte  använda  färgat  varningsljus  varför  vissa  företag börjat  använda ofärgat 
glas. Det fungerar bra när det inte är dagsljus. Från Larm Assistans sida handlar det inte om att ”alla” 
ska få åka med blåljus. Kravet på utryckningsförareutbildning för blåljusanvändning är bra samtidigt 
som det vore positivt att  få använda blåljus på stillastående  fordon,  för att varna på olycksplatsen 
som en del av IVPR.  
 
Att  få använda Rakel direkt med polis, ambulans och  räddningstjänst  för att kunna kommunicera  i 
krissituationer  ses  som  jätteviktigt  av  Larm  Assistans  och  skulle  underlätta  i  jämförelse  med 
användandet av mobiltelefon och hantering av flera telefonnummer och personer. 
 
Målet för Larm Assistans är dock att med enkla, och i största möjliga mån, befintliga medel hjälpa till 
att göra en bättre och snabbare  insats. Medel gäller såväl utrustning som kunskap medan gällande 
lagstiftning lämnar en del att önska. Resten hänger inom Larm Assistans på tid och pengar vilket blir 
motstridigt då företagets lönsamhet ställs mot väktarens behov för FIP‐uppdraget. 
 
Ett  exempel  kan  ses  i  patrullbilen  som  Larm  Assistans  använder  i  Söderköping.  Samarbetet med 
räddningstjänsten skulle kunna vinna på att patrulleringen gjordes med  i en  fyrhjulsdriven bil, som 
tillåter sämre vägar och väglag. Det skulle kräva omprioriteringar inom företaget.  

Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten tycker också att det skulle vara bra om Larm Assistans fick tillgång till Rakel, men 
ser att det kan finnas problem med att delar av Rakel‐kommunikationen är sekretessbelagd.  
 
Gällande  teknisk  utveckling  funderar  räddningstjänsten  på  möjligheten  att  kunna  använda  fler 
aktörer  i samhället som förstainsatspersoner, tex hemtjänst och sotare förutom väktare. Det skulle 
då vara önskvärt att kunna  skicka  larm enbart  till de  som befinner  sig  i närheten. Detta  skulle  tex 
kunna  göras  genom  att  larmoperatören  ritar  en  cirkel  på  kartan  runt  den  aktuella  händelsen. Då 
skulle alla resurser i närheten larmas medan de som är långt borta inte skulle störas.  

3.5 Samarbete och samordning med Räddningstjänst 

Svenska Klätterförbundet 

Det  finns  redan några  samarbeten mellan enskilda klätterinstruktörer och  räddningstjänster. Bland 
annat har  Storgöteborgs  räddningstjänst  en  särskild höjdgrupp  i  Frölunda  som  Klätterinstruktören 
har övat med och utbildat. Gruppen har specialiserat sig på räddning i vindkraftverk där detta lättast 
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sker  från  utsidan.  Tillverkare  och  användare  av  vindkraftverk  har  inte  samma  lagstiftning  att  ta 
hänsyn till som den för master och torn, varför ansvaret för räddning läggs på räddningstjänsten, inte 
företagen. Arbetare i mast måste annars kunna kamraträddning. 
 
I  Stockholm  finns  en  särskild  höjdgrupp  inom  räddningstjänsten  där  en  klätterinstruktör  är  djupt 
involverad. Höganäs har också sedan  länge haft en särskild utbildning för räddning  i klättermiljö då 
de ”då och då” måste rädda klättrare på Kullaberg. Klätterinstruktörens bedömning, efter klättrares 
berättelser,  är  att den  verksamheten  skulle  kunna  skötas mycket bättre. Det  finns också  klättrare 
som  är  brandmän. Genom  dem  kan  det  ske  en  naturlig  överbryggning  av  kunskap medan många 
klätterinstruktörer gärna skulle hjälpa räddningstjänst. 
 
Utifrån  Svenska  Klätterförbundets  synvinkel  är  det  helt  klart  att  räddningstjänsterna  inte  har 
möjligheten  att  ha  specialutrustning  och  specialutbildning  för  alla  tänkbara  situationer.  Det 
motiveras av att det är sällan det händer svåra olyckor. Räddningstjänsterna  löser det på bästa sätt 
när  det  väl  händer  med  de  resurser  man  har,  men  det  finns  potential  för  utveckling  enligt 
Klätterinstruktören.  Ibland finns en övertro på att alltid kunna fixa allt själv. ”De har alltså det som 
jag brukar kalla svarta hål  i sin kunskap, d.v.s. kunskapsluckor som dom  inte ens kände till att dom 
har. ” 

Larm Assistans 

Hela samarbetet har baserats på väktarnas engagemang för IVPR. Väktarna har exempelvis varit med 
vid alla möten med Räddningstjänsten. Väktarna har fått komma med synpunkter på hur uppdraget 
ska utföras, exempelvis vad som ska ingå och hur uppdraget ska tolkas. Det finns inget krav att Larm 
Assistans väktare ska vara först på olyckplatsen, ”är vi i närheten så ska vi hjälpa till”. Däremot ser sig 
Larm Assistans som moraliskt förpliktigade att hjälpa. 
 
Från Larm Assistans sida ser man att väktare skulle kunna hjälpa räddningstjänsten med att göra en 
första bedömning av olyckan med avseende utveckling och omfattning, då väktaren oftast är först på 
plats. Exempelvis vilka resurser som behövs eller spridningsrisker vid brand. Det handlar inte om att 
utföra räddning utan att utföra en förstainsats. Efter förmåga kan sedan väktaren utföra räddnings‐ 
eller begränsningsarbete. 
 
I en spegelvändning av  IVPR ser Larm Assistans  inte att räddningstjänst skulle kunna användas som 
bevakningsbolag, likt i Mjölby. Det menar regionchefen är en felanvändning av resurser, även om en 
utryckning för skadegörelse dock skulle kunna handla om tex en anlagd brand. 

Räddningstjänst 

Väktarna får som tidigare nämnts en grundläggande utbildning av räddningstjänsten, varefter de kan 
delta  i  gemensamma  övningar.  De  har  också  presenterats  för  räddningstjänstpersonalen  och  har 
möjlighet  att  komma  förbi  och  fika  och  prata  när  det  passar.  Räddningstjänstpersonal  och 
fackförbund har inte haft något negativt att säga om samarbetet, och det har enligt räddningschefen 
inte förkommit kommentarer av typen att väktarna stjäl brandmännens arbetsuppgifter.  
 
Han menar  att  alla  resurser  i  samhället  kan  samverka och  att  räddningstjänstens  verksamhet  är  i 
utvecklande.  Som exempel nämner han  att de under  tex de  stora  snöovädren hjälpt hemtjänsten 
med matleveranser, med hjälp av bandvagnar och andra resurser.  
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3.5.1 Kommunikation 

Svenska Klätterförbundet 

Ett fel som begåtts då klättrare tidigare haft utbildning för räddningstjänst, är att det inte har funnits 
något  system  för  uppföljning  och  repetitionsutbildningar.  Inte  heller  är  klätterinstruktörer 
”förbundets instruktörer”, utan arbetar antingen ideellt i klubb eller kommersiellt inom företag som 
klätterinstruktörer. Allt  samarbete måste därför  ske på  frivillig basis då  klubbar, medlemmar eller 
klätterinstruktörer inte kan bli ”inringda” av förbundet. 
 
Kontakt mellan räddningstjänst och klätterinstruktörer måste ske genom klubb eller person medan 
förbundet genom  sina kommittéer  skulle kunna  förmedla  rätt  kontakt. Förbundets hemsida  skulle 
kunna fungera för räddningstjänster att själva hitta en klätterinstruktör vid behov. (Vid egen sökning 
gick det på några sekunder att söka ut telefonnummer till  instruktörer men då måste man veta om 
detta alternativ i en krissituation.) 
 
Klätterinstruktören  ser  det  som  viktig  med  personliga  möten  mellan  klätterinstruktörer  och 
räddningstjänsten,  så  att  samarbete  och  kontakt  inte  stannar  som  skrivna  idéer.  Att 
klätterinstruktörer skulle få ansvar av räddningsledare att vara med i en räddningsinsats kräver tillit, 
tillit som skapas genom att människor får träffa varandra och samöva. Det går inte att prata om vad 
klätterinstruktörer kan hjälpa till med, det måste visas.  
 
Det  gäller  ju också  att  skapa  fungerande  kommunikation med  andra  aktörer  i  räddningssystemet. 
Klätterinstruktören berättar att …”en kompis har fallit och slagit sig ganska rejält och det var väldigt 
svårt för dom som ringde och larmade att få SOS att förstå var olyckan var”.  

Larm Assistans 

Regionchefen  ser  att  kommunikationen  har  fungerat  bra  mellan  honom  själv,  väktarna  och 
räddningschefen redan från början med IVPR. Det har funnits en gemensam förståelse av värdet med 
IVPR  vilket  underlättat  samarbetet.  Räddningschefen  har  också  fungerat  som  ciceron  för  Larm 
Assistans och väktarna i kontakten med räddningstjänsten. 
 
Det är  viktigt att entreprenör och  räddningstjänst  talar  samma  språk, men  för att  samarbetet  ska 
fungera måste väktarna, eller annan person också  fungera eller  ”gå  ihop” med  räddningstjänstens 
personal. Dialogen mellan Larm Assistans och räddningstjänsten via räddningschefen har ersatts av 
kommunikation  direkt mellan  Larm  Assistans  och  brandmännen.  Det  gäller  så  väl  väktarna  som 
regionchefen som behöver få veta hur samarbetet operativt fungerar. 
 
Vissa  saker  kring  samarbetets  former  går heller  inte  att diskutera  fram  en  lösning på.  Exempelvis 
måste väktare och brandmän i samövning tillsammans reda ut vad en väktare kan och inte kan göra. 

3.6 Idéer för utveckling av samarbete 

Svenska Klätterförbundet 

Klätterinstruktören  har  en  idé  om  att  lokala  klätterklubbar  ska  ta  kontakt  med  sina  respektive 
räddningstjänster och tillsammans med dem upprätta räddningskort över klippor och klätterplatser, 
för  insatspärmarna  på  brandstationerna.  Pärmarna  på  brandstationerna  borde  innefatta 
klätterklippor med  information om hur  räddningstjänsten  tar  sig dit med  angivelse  i  longitud och 
latitud.  Räddningskort  för  klätterklippor  ska  beskriva  hur  räddningstjänsten  kan  ta  sig  fram  till 
olycksplatser från vägar, exempelvis ovan eller över berg och andra särskilda förutsättningar. Detta 
bör kompletteras med en lista på villiga klätterinstruktörer. För klätterinstruktörerna kan det handla 
om att hjälpa ambulanspersonal/brandman  till den nödställde eller att bärga patient efter det att 
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denne  är  stabiliserad. Det  skulle  vara  beprövat  duktiga  klättrare  eller  klätterinstruktörer  som  kan 
möta  upp  räddningstjänsten.  Instruktörer  kan  också  se  till  att  inte  räddningstjänsten  eller  någon 
annan utsätter sig för onödiga risker så att inte någon mer skadar sig. 

Larm Assistans 

Larm  Assistans  har  redan  utarbetat  ett  samarbetsavtal  enligt  IVPR.  Genom  det  avtalet  har  Larm 
Assistans  uttryckt  vad  som  är möjligt  för  dem  att  utföra  i  dagsläget.  Regionchefen  lämnar  dock 
dörren öppen  för att väktare skulle kunna  fungera som deltidbrandmän och  ingå  i deltidsbrandkår, 
där väktaren övergår till att bli brandman i händelse av larm. 
 
Mycket  av  samarbetet hänger på de  enskilda  väktarnas  intresse,  att de  är beredda och  villiga  att 
lägga tid på samarbetet. Som det är  i maj 2010 så står väktare  inom organisationen på kö för att få 
jobba i Söderköping. 

Räddningstjänst 

omfattande bisyssla.  
 
Räddningstjänsten  ser  att  det  finns  goda  utvecklingsmöjligheter  inom  det  förebyggande  arbetet. 
Väktarna rör sig mycket i olika fastigheter och skulle då kunna passa på att studera brandskydd och 
andra säkerhetsaspekter.  
 
Räddningstjänsten ser också att andra grupper än väktare skulle kunna användas för samma typ av 
insatser.  Hemtjänstpersonal  och  sotare  nämns  som  exempel  som  skulle  kunna  vara  lämpliga 
förstainsatspersoner speciellt på  landsbygden dit varken räddningstjänst eller Larm Assistans kan ta 
sig speciellt fort. De visar också på ett exempel ifrån Hudiksvall där hemtjänstpersonal utrustats med 
pulversläckare och tar emot brandlarm. De kan också tänka sig att utrusta en större mängd frivilliga 
personer  i  kommunen  som  får  en  pulversläckare  och  som  får  ett  larm  om  det  börjar  brinna  hos 
grannen.  
 
Räddningstjänsten  är  inte  rädda  för  att  de  riskerar  att  utveckla  bort  sig  själva  genom  bättre 
förebyggande arbete och nya  typer av  räddningsaktörer. Räddningschefen anser att om de blir  så 
effektiva att deras egen organisation kan minskas så ska det snarare ses som en framgång.  

3.6.1 Möjligheter och hinder för att utveckla räddningsinsatser 

Svenska Klätterförbundet 

Den största vinsten med att ha ett närmare organiserat samarbete med räddningstjänster är för att 
effektivisera  räddningsinsatser vid klätterolyckor. Men ett problem är att det saknas gemensamma 
forum  för  idé‐  och  erfarenhetsutbyte.  Ett  forum  skulle  kunna  ge  synergieffekter. Det  är  dock  på 
operativ nivå som samarbetet måste fungera. 
 
Det  är  i  dagsläget  inget  stort  problem med  allvarliga  olyckor  inom  klättring.  Det  finns  därför  få 
exempel att visa på där ett annorlunda organiserat räddningsarbete skulle ha gjort skillnad. Det kan 
göra det svårt att motivera ett ökat tryck på räddningstjänster att  lägga mer resurser på utbildning 
och utrustning för trots allt få olyckor. Räddningstjänstens omfattande erfarenhet av problemlösning 
har dock gett Klätterinstruktören erfarenheten av att räddningstjänsten alltid tror sig kunna fixa det 
själva. Klätterinstruktören föreslår att räddningstjänsten kan samordna med klätterinstruktörer som 
ofta kanske är mycket snabbare än räddningstjänstens klättrare. 
 
Möjligheten  ligger  i  bra  lokala  lösningar  genom  samarbete mellan  kommunal  räddningstjänst  och 
lokal  klätterklubb.  Svenska  Klätterförbundet  kan  som  sagt  inte  ”kräva”  samarbete  av  sina 
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medlemmar.  Samma  problem  gäller  med  de  kommunala  räddningstjänsterna  som  är  fristående 
organisationer, men där finns möjligheten att informera ”uppifrån” via MSB och räddningsskolorna i 
grundutbildningen av  räddningstjänst. Alla  idéer måste alltså  förhandlas och  förankras  lokalt vilket 
tar för mycket kraft att samordna enbart på ideell basis. 

Larm Assistans 

Larm  Assistans  befinner  sig  redan  i  samarbete  och  har  därför  med  sig  flera  erfarenheter  kring 
svårigheter med ett samarbete. Ett praktiskt problem är att det är svårt att hitta tid och tillfälle för 
utbildning av väktarna inom IVPR. 
 
Larm Assistans företagsledning ser potentialen i samarbetet även om det väcks frågor då IVPR inte är 
lönsamt  i  dagsläget.  Det  leder  till  att  det  är  svårt  för  regionchefen  att motivera  ökade  krav  på 
resurser gentemot företagets ledning. Lönsamheten i Larm Assistans är en fråga som kan komma att 
rubba samarbetet då framtiden med tjänsten som regionchef hänger på Larm Assistans utveckling  i 
Östgötaregionen.  För  att  upprätthålla  kontinuitet  i  samarbetet  behövs  både  intresse  inom 
organisationen  och  ekonomiska  förutsättningar.  Enligt  regionchefen  har  tidigare  två  andra 
bevakningsföretag  som  varit  inblandade  i  samarbete  med  räddningstjänsten  i  Söderköping,  inte 
kunnat upprätthålla samverkan.  
 
Samarbetet  i  IVPR har börjat utan att de  juridiska  förutsättningarna gjorts klara. Exempelvis är det 
oklart vad en väktare får och  inte får göra, exempelvis med avseende på försäkringar.  IVPR kan ses 
som  ett  sidouppdrag  då  väktare  är  förstainsatsperson,  vilket  inte  nödvändigtvis  räknas  som 
bevakning. Sidouppdrag  får bara utföras  till 30‐40 % utav ordinarie verksamhet, annars gäller  inte 
Larm Assistans auktorisation. 
 
Andra bevakningsföretag skulle kunna reagera på att Larm Assistans utför  för mycket sidouppdrag, 
eller  agerar  räddningstjänst.  Att  vilja  expandera  eller  dra  för  stora  växlar  på  samarbetet  riskerar 
istället att  få den effekten att det måste avslutas.  Isynnerhet  i  skenet av hur  regionchefen  ser på 
rådande  lagstiftning  kring  räddnings‐  och  bevakningstjänst.  Hitintills  har  samarbetet  IVPR  i 
Söderköping  bara  synts  i media  genom  en  halvsida  i  tidningen  Brandmannen  och  det  var  för  att 
förklara vad samarbetet går ut på för andra räddningstjänster. 
 
Generellt sett möter Larm Assitans regionchef motstånd eller svalt  intresse för samverkan  likt  IVPR 
från andra räddningstjänster och kommuner. Det kan behövas någon som kan öppna upp dörrar och 
prata  rätt  språk  med  räddningstjänst,  likt  räddningschefen  i  Söderköping.  Regionchefen  ser 
räddningschefens initiativ och positiva vilja som mycket väsentlig och kan känna en viss oro över vad 
som kommer att hända med samarbetet när han går i pension. Regionchefen upplever dock att idén 
om IVPR kan få fotfäste i andra kommuner. Han exemplifierar med Eskilstuna.  
 
Ur  bevakningsföretagens  synvinkel  är  det  intressant  att  anställa  personer  som  gått  SMO‐
utbildningen, som väktare. Samtidigt kan det vara svårt att  locka dem till väktaryrket. Regionchefen 
menar  att  studenter  i  SMO‐utbildningen  borde  få  lära  sig  att  se  sig  som  en  del  av  samhällets 
räddningsresurser,  inte den enda resursen. Från Larm Assistans vill man  inte utgöra något hot mot 
räddningstjänsternas expertis och profession. 

Räddningstjänst 

Räddningstjänsten har  funderat över vad  som  skulle hända om ett annat bevakningsföretag  skulle 
vilja delta  i samarbetet, om de överhuvudtaget kan neka. Ett utökat samarbete med fler parter ses 
dock  inte  som negativt, men  samtidigt  är  räddningstjänsten mycket måna om  sitt  varumärke och 
känner att de måste kunna stå för den levererade kvaliteten. Det skulle dessutom kunna bli problem 
om alltför många parter blir inblandade i enskilda insatser.  
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Räddningschefen  tycker att hans  idéer  fått gott gehör  från andra delar av  landet. Bland annat har 
MSB (tidigare Räddningsverket) och räddningstjänsten i Helsingborg visat intresse. 

4. Sammanställning och jämförelse 
Nedan  har  intervjustudiens  och  litteraturstudiens  resultat  sammanställts,  jämförts  och 
kommenterats utifrån dimensionerna  som  framkom  i  litteraturstudien och de  teman  som  föll ut  i 
sammanställningen  av  intervjuerna.  Det  bör  noteras  att  litteraturstudien  och  intervjustudien 
genomförts fristående från varandra och resultaten sammanställts var för sig. Överlappning indikerar 
alltså att samma tema aktualiserats både från ett teoretiskt perspektiv och ett praktiskt perspektiv, 
vilket talar för hög relevans på området.   
 
Värt  att  notera  är mångfalden  av  olika  sorters  förstainsatser  och  förstainsatsaktörer med mycket 
olika förutsättningar varav en del med omfattande utbildning, kunskaper och vilja att assistera. Detta 
kontrasterar mot  existerande  föreställningar  att  en  förstainsats  enbart  rör  sig  om  IVPA  och  IVPR. 
Uppfattningen finns att räddningstjänsten inte förmår ta vara på detta faktum utan utgår från att de 
själva bäst löser alla problem, något som inte nödvändigtvis behöver vara sant.  
 
Olika  sektorers  organisationslogiker  är  inte  heller  alltid  förenliga  utan  vidare  spisning.  Här möts 
behovsdriven verksamhet i offentlig sektor med lönsamhetsdriven verksamhet i kommersiell sektor i 
en verksamhet där det är lätt att peka på nytta, men svårt att påvisa lönsamhet.  
 
Värt  att notera  är också  kontrasterna mellan de båda  insatsaktörernas  samstämmiga betoning  av 
vikten av lokalt utvecklade samarbeten, gemensam förståelse och att man talar samma språk, å ena 
sidan, med den  i  litteraturen speglade  inriktningen mot styrningsmodeller  för  industriell stordrift å 
den andra. En  liknande kontrast kan anas mellan väktarnas önskemål om utbildning för att mentalt 
förbereda  sig  för uppdraget och  räddningstjänstens  inriktning på  instrumentell utbildning  relaterat 
till praktiskt genomförande av uppdraget. Det saknas också modeller/vägar/forum  för återkoppling 
mellan aktörer. 
 
Likaså  anser båda  aktörerna  samstämmigt  att det  inte  finns något primärt behov  av nya  tekniska 
lösningar  utan  av  att  utveckla  användning  av  redan  befintlig  teknik  och  att  som  aktör  utanför 
räddningssystemet att  få tillgång  till  tekniken. Samtidigt  inriktas stor del av  forskning/utveckling på 
området  mot  teknikutveckling.  Ett  exempel  på  utveckling  av  befintlig  teknik  skulle  kunna  gälla 
förslaget  om  räddningskort  där  snabbare  och  enklare  användning  kan  utvecklas.  I  stället  för  att 
använda tryckta kort i pärmar kan informationen enkelt digitaliseras och visualiseras.  
 
Det  första  avtalet  om  FIP‐uppdraget  innehåller  formuleringar  som  skulle  kunna  uppfattas  som 
motstridiga  och  ledande  till  motstridiga  krav  på  väktaren.  Uppdraget  är  frivilligt  men  moraliskt 
förpliktigande. Man ska rädda  liv; Kasta  i en boj till den drunknande men  inte hoppa  i vattnet själv 
eller  gå  in  i  det  brinnande  huset. Detta  är  en  svår  gränsdragning med  krav  på mycket  avancerat 
beslutfattande under  stor  stress,  speciellt vid ensamarbete  som det är  fråga om här. För väktaren 
finns  inte  heller  samma  möjlighet  till  informella  avlastningssamtal  som  mellan  brandmän  i 
räddningstjänsten.  Avtalet  för  FIP  är  inte  heller  helt  tydligt  angående  skadestånd  eller 
personsekretess.  Det förra regleras dock också via bevakningslagens krav. 
 
I Tabell 3  jämförs Klätterförbundets och Larm Assistans med varandra och med andra aktörer som 
identifierats i litteraturstudien, utifrån deras roller som förstainsatsaktörer.  
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Tabell 3. Jämförelse i enlighet med dimensioner från litteraturstudien och teman i intervjustudien.  

FÖRSTAINSATSAKTÖRER  SV KLÄTTERFÖRBUNDET  LARM ASSISTANS AB  LITTERATURSTUDIEN  KOMMENTAR 

Sektor  Ideell verksamhet  Kommersiell verksamhet  Alla  Går också över 
sektorsgränser 

Typ av förstainsats  Självräddning, viss 
assistans till Rtj på hög höjd

Assistera Rtj på olycksplats 
IVPR.  

Enl Rtj skapa trygghet och 
vara först på plats 

Främst IVPA men också FIP  

I föreningar självräddning 

Vid katastrof vidgas begreppet 
och gäller fler aktiviteter 

Glidande definitioner. 
Oklart vad som avses 
och var det avses.  

Ska olika typer av 
akut jourverksamhet 
räknas in? 

Typ av förstainsatsaktör  Klätterinstruktör, 
Bergsguide 

Väktare  

 

Främst yrkesmässigt verksamma 
i räddnings och responssystem, 
men också föreningsaktiva och 
privata lekmän.  

Speciellt vid katastrofer pekas 
fler aktörer ut 

Betydligt större 
mångfald aktörer än 
vad man tror vid 
första påseendet 

 

Typ av räddning  Sällanolyckor. 
Vardagsolyckor klarar man 
oftast upp själva 

Vardagsolyckor: Trafik, 
brand och drunkning. 

Ska stanna vid att 
förbereda för Rtj. Kasta i 
boj men inte kasta sig själv 
i vattnet – samtidigt rädda 
liv 

 

 

 

I stor omfattning häva 
hjärtstopp, stroke men kan vara 
av olika karaktär: Kolla 
automatlarm eller röja minor 

 

 

Formuleringar om 
moraliskt 
förpliktigande och 
frivillighet kan ses 
som motstridiga eller 
förvirrande.  

Integration/samarbete  Fristående men visst  Avtalsbunden ”frivillig men  Från att assistera varandra inom  Beror graden av 
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med Rtj  samarbete med Rtj Sthlm, 
Gbg, Kullaberg 

moraliskt förpliktigande” 
IVPR.  

 

räddningssystemet till 
fullständigt fristående 

integration på 
effektivast möjliga 
arbetssätt eller på att 
man helt enkelt liknar 
varandras strukturer 
och är enkla att 
koordinera? 

Professionell /amatör  Auktorisation av instruktör 
och bergsguide giltig i 3‐4 
år som vidmakthålls via 
praktik och teoretisk 
uppdatering. 

Inom sitt område betydligt 
mer professionell än Rtj 
vilket Rtj inte alltid förstår 
eller respekterar 

Räddningstjänsten kan inte 
vara specialiserad på allt 

Auktorisation av företaget 
baserat på yrkeskompetens 
och vandel hos väktare 

Inga studier och inget fokus mot 
förstainsatsaktörers utanför 
räddningssystemet eller deras 
förmåga att rädda inom sina 
egna kompetensområden.  

 

 

En del av 
professionaliteten 
borde vara att 
inventera och 
använda sig av den 
professionalitet som 
finns på plats. 

Viktigt att skilja på 
vardagshändelser och 
sällanhändelser där 
man kan behöva 
annan kompetens 

Verksamhetsform  Frivillig baserad på intresse  Yrkesmässig baserad på 
lönsamhet 

Både frivillig och yrkesmässig 

 

 

 

 

 

 

Större förståelse 
behövs från Rtj för 
villkoren för att 
bedriva kommersiell 
verksamhet på ett 
hållbart sätt 

 

Organisatoriska resurser  I nästan alla klubbar finns 
klätterinstruktörer som kan 

Lokalt initiativ tillsammans 
med Rtj 

Modeller lån från industriell 
produktionsstyrning som ”Lean 

Behov av modeller för 
lokalt 
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assistera 

Svårt motivera systematisk 
uppbyggnad av kontaktnät 
baserat på ideell kraft. 

Två manliga väktare med 
stöd från regionchef 

Ensampatrullering 

production” och Just in time. 

I motsatsförhållande till 
organisatorisk forskning kring 
säkerhetskritiska organisationer  

nätverksbyggande 
och kommunikation 

Kompetensbaserad/ 
geografiskt baserad 

Specialkunskaper och 
specialutrustning  

Första hjälpen utrustning, 
snabbt på rätt plats 

Snabb respons viktigt för 
tryggheten 

Båda argumenten anförs för FIA. 

 

Intryck att det inte 
spelar Rtj så stor roll 
vad FIP kan eller inte 
kan, bara de är på 
plats kvickt 

Utbildning för räddning  Instruktörsutbildning* 
omfattande första hjälpen 
och evakuering i  

Räddningskurs 1, 1 dag/6 
tim praktik 

Räddningskurs 2, 1 dag/6 
tim praktik 

6 tim första hjälpen, 12 tim 
brand ingår i 
grundutbildning. Rtj ska 
fortbilda för uppdraget. 

Väktare vill ha utbildning 
för mental förberedelse för 
uppdraget. Rtj ger 
utbildning i handhavande 
och praktiska lösningar 

Samövning med Rtj 

 

 

 

 

 

Många organisationer har 
omfattande egenutbildning och 
kunskaper för sina 
verksamhetsområden.  

Att ta vara på dessa eller 
utveckla samarbete utifrån det 
berörs inte alls i forskningen 

Olika synsätt mellan 
väktare och Rtj på 
vad väktare behöver 
för utbildning 

Både praktiskt och 
teoretiskt saknas vilja 
att ta vara på lokal 
och specialiserad 
kompetens där den 
redan finns 

Lärande  Krav på deltagande i 
seminarier för att behålla 
licens 

Väktare skriver 
insatsrapport 

Ingen strukturerad 

Många studier av hur lekmän kan 
lära sig använda defibrillator 
eller annan typ av utrustning. 

Dominansen av 
systemrationella 
ramar slår igenom i 
vad lärande och 
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Frivillig 
incidentrapportering som 
sammanställs centralt 

Ingen formell 
kunskapsdelning med 
andra organisationer 

Ingen återkoppling mellan 
SKF och Rtj efter 
räddningsinsatser  

återkoppling mellan Larm 
Assistans och Rtj 

Väktare har informellt 
erfarenhetsutbyte med Rtj 

Inga krav på 
uppföljningssamtal 

Saknas i stor omfattning studier 
av erfarenhetslärande, 
återkopplingsmodeller 

 

 

 

forskning fokuserar 
på  

Litet fokus på 
systematiserat 
lärande av 
erfarenhet, mer på 
att lära någon 
annans praktiska 
kompetens (IVPA, 
IVPR) 

Tekniska resurser och 
utveckling 

Behövs inga nya resurser 
utan att de resurser som 
finns kan användas, tex 
SMS till SOS Alarm samt att 
man vet vem som har vilka 
resurser tex Alpina 
räddningsgrupper 

Behövs inga nya resurser 
utan tillgång till befintliga 
som RAKEL, möjlighet att 
varna (blåljus eller 
motsvarande), 
omprioritering inom 
företaget (4wd) 

Tillgång till Rakel önskvärt 

 

 

 

 

 

Många studier inriktade mot 
verktygsutveckling och 
systemstöd  

 

Samstämmigt är det 
inte ny teknik som 
efterfrågas av de 
intervjuade FIA utan 
bättre/smartare sätt 
att använda den 
befintliga 
vardagstekniker 

Samarbete och 
samordning 

Måste ske lokalt, helst 
utifrån gemensamt övande 
så att man har tillit till 
varandra och förstår 
varandras resurser 

Central planering på 
huvudmannanivå saknas.  

Avtal reglerar inte 
försäkringsfrågor, ansvar 
och skadeståndsfrågor eller 

Mycket få studier med 
organisationsperspektiv 

Vid katastrofer krävs alla 
tillgängliga aktörers medverkan 

Olika ramar för vad 
uppdrag går ut på 
måste förhandlas och 
koordineras. Vad kan 
göras lokalt och vad 
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personsekretess 

Vissa frågor om vad en FIP 
kan och inte kan måste 
övas 

måste ske centralt? 

Militären anser 
sig/anses vara de 
enda med resurser för 
megakoordinering – 
allt mer aktiva i civila 
händelser 

Kommunikation  Fungerande 
kommunikation måste 
baseras lokalt i personliga 
möten  

Viktigt att väktare och Rtj 
talar samma språk och 
talar med varandra, inte via 
chefer 

På många håll internationellt 
stora svårigheter att 
kommunicera mellan olika 
aktörer pga olika systemval. I 
grunden ett styrningsproblem 

Kommunikation är 
mer än teknologi. 
Interoperabilitet i 
första hand en fråga 
om styrning, i andra 
hand om teknik.  

 Avtal bör ske centralt 
men kommunikation 
måste 
utvecklas/underhållas 
lokalt för att fungera 
när det behövs 

 

 

 

 

Idéer för utveckling  Räddningskort 

Samövning som skapar 
relationer och kunskap om 
varandras resurser och 
förmågor 

Väktare skulle kunna ingå i 
deltidsbrandkår 

SMO‐utbildning ”light” för 
väktare 

Rtj: Steget till 

Samarbete kring utveckling av 
räddningsindex på SOS och 
räddningskort hos Rtj för 
sällanhändelser 

 

Hur skulle en 
konkurrenssituation 
mellan olika FIP med 
olika professioner 
fungera? 

Hur kan värnpliktens 
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  deltidsbrandkår är långt 
men finns mycket 
förebyggande arbete en 
FIA kan göra 

Enl Rtj kan också vara 
hemtjänst eller sotare. Kan 
vara flera konkurrerande 
bolag 

Forskning om FIA både för 
teoretisk fördjupning och 
praktisk utveckling 

 

grundläggande 
sjukvårdsutbildning 
för män 
kompenseras?  

Behövs metoder för 
identifiering av vilken 
sorts problem som 
hör samman med 
vilken sorts lösningar 

Hinder  Rtj övertro till egen 
fixarförmåga 

Svarta hål – kunskap man 
inte vet att man inte har 
men som kan rädda liv 

Går inte att tvinga ideella 

 

Inga avsikter att utmana 
Rtj:s profession 

IVPR ej lönsamt  

Som bisyssla får IVPR inte 
bli för omfattande för 
företagets auktorisation 

Bristande intresse från 
räddningstjänster 

 

 

 

 

Myndighetsperspektiv och svårt 
att förstå andra perspektiv 

Systemmetaforen som leder till 
industriella stordriftsmodeller 

Lagstiftningar och regler sätter 
hinder i vägen? 

Revir 

Vem ska få tillgång 
till Rakel?  

Traditioner o 
kommandokultur i Rtj 
hindar 
tillvaratagande av 
lokala resurser och 
specialkompetens 

Översyn av 
kompatibilitet mellan 
lagstiftningar o regler 
behövs 

Möjligheter   Instruktörer vill använda 
sin kunskap 

Stort intresse från väktare 

Räddningschefen som 
isbrytare 

Från myndighetsperspektiv start 
positivt med möjligheter till 
bättre samhällsservice och 
trygghet för medborgare om FIA 
tillvaratas.  

Från andra perspektiv mer 
nyanserat och behov av 

En ny syn på 
medborgaren som en 
resurs  med eget 
ansvar, snarare än 
ett objekt för 
räddning?  

Omfattande intresse 
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utveckling och anpassning för 
hållbara samarbeten över 
sektorsgränser 

 

men lite resurser från 
det organiserade 
föreningslivet 

* (Svenska Klätterförbundet, 2005)  
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5. Slutsatser och förslag  
Slutsatser och  förslag till  forskning och utveckling om  förstainsatsaktörer är  indelade  i några större 
delområden.  Inom varje delområde dras  slutsatser  från både  litteraturstudien och  intervjustudien. 
Delområdet  avslutas  med  att  lyfta  fram  forsknings‐  och  utvecklingsbehov,  ge  konkreta 
forskningsförslag eller förslag till praktisk utveckling.  

5.1 Forskningsläget  
Generellt  i  den  internationella  litteraturen  menar  man  yrkesmässiga  responser  av  anställda  i 
blåljusorganisationer när man  talar om  första  responser och ”first  responders”. Flertalet studier är 
tekniskt  eller  medicinskt  inriktade  mot  antingen  användning  av  defibrillatorer  eller  teknisk 
utveckling/systemstöd samt hur nya aktörer ska kunna använda nya metoder. Mycket  lite forskning 
inriktas mot  fenomenet  i  sig; Förstainsatsen.  Inte heller  forskas det om aktörerna, exempelvis om 
aktörer som  redan bedriver  framgångsrik självräddning och assisterar  i räddningssituationer  för att 
kunna  lära  av  dessa.  Inom  katastrofhantering  vidgas  det  teoretiska  perspektivet  också mot  andra 
former och andra uppdrag och andra aktörer.  
 
Det saknas forskning som beskriver spännvidden och omfattningen mellan olika första förstainsatser, 
olika  aktörer  och  området  i  sig;  Deras  olika  förutsättningar,  organisatoriska  och  situationella 
sammanhang de befinner sig  i och  insatser de hanterar behöver beforskas och utvecklas  från olika 
aktörs‐ och kunskapsperspektiv för att skapa långsiktigt hållbara lösningar. Deskriptiv forskning, såväl 
översikter som fallbeskrivningar från olika områden behövs. 

5.2 Definitioner 
Beteckningar och begrepp på området är glidande både till vad som är en förstainsats, vem som gör 
en förstainsats, var den sker och varför den sker. Gränsdragningar saknas. Det är exempelvis oklart 
vad som är en olycksplats eller en nödsituation där en förstainsats sker. Det är också oklart vem som 
är en förstainsatsaktör. Området behöver struktureras och sex dimensioner föreslås:  
 

 Grad av integration med räddningssystemet – typ av förstainsats/förstainsatsaktör 

 Samhällssektor ‐ typ av förstainsats/förstainsatsaktör 

 Professionell eller amatörmässig 

 Yrkesmässig eller frivillig 

 Organiseringsgrad 

 Funktionsbaserad och/eller geografiskt baserad 
 
Teoretiskt grundade definitioner och gränsdragningar behövs både  för vad som är  förstainsats, var 
det  kan  ske  och  hur,  och  vem  som  är  förstainsatsaktör.  Både  teoretiskt  och  praktiskt  inriktade 
beskrivningar  av  förstainsatsaktörers  verksamheter  på  olika  områden  och  i  olika  sektorer  behövs 
också  för att visa på utvecklingsmöjligheter, hinder, behov och  förutsättningar, och  för att  initiera 
utveckling.  

5.3 Perspektiv  
Mycket  få  studier  antar  något  annat  perspektiv  än  myndighetsperspektiv  –  trots  att  aktörerna 
kommer  från alla  tänkbara samhällssektorer.  I stället  fokuseras endast på vilka myndighetsinsatser 
någon annan aktör kan göra och nya aktiviteter som existerande  förstainsatsaktörer kan göra. Vad 
man  helt  och  hållet missar  är  en mängd  välorganiserade  och  välutbildade  aktörer  som  redan  är 
verksamma  inom  räddning  inom  sina  egna  områden  och  gärna  ställer  sin  specialkompetens  till 
förfogande och med verksamheter som kan vara möjliga att utveckla eller koordinera. Här finns dock 
upplevelsen att  räddningstjänsterna  inte är  så  intresserade och att de anser att de  själva är bästa 
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problemlösaren. Man missar  också  betydelsen  av  att  aktörer  från  olika  samhällssektorer  har  helt 
olika drivkrafter och villkor  för sin existens, exempelvis  som att en kommersiell verksamhet måste 
vara  lönsam  för  att  samarbetet  ska  vara  hållbart  i  längden. Här  behöver  fler  perspektiv,  från  fler 
aktörer  som  framhäver  andra  aspekter  och  kan  beskriva  och  utveckla  förstainsatser  från  andra 
ståndpunkter än det dominerande perspektivet.  Intressanta  sådana perspektiv är exempelvis olika 
befolkningsgrupper  som  ungdomar  eller  utlandsfödda,  olika  samhällsområden  som  skola  eller 
friluftsliv liksom insatser som överskrider och korsbefruktar hållbar utveckling av trygghet inom olika 
sektorer.  

5.4 Tankeramar     
Vissa  ”frames”  dvs.  teoretiska  ramar/perspektiv  med  vidhängande  modeller  dominerar  både 
forskning och praktik på området. Det gäller systemmodeller med det  rationella  tekniska systemet 
som förebild, och produktionsstyrningsmodeller för industri med företagande som förebild. Ramarna 
ger dock inte bara stöd för användning och översättning av modeller som lean production och just in 
time,  de  styr  också  problemförståelsen. Nästan  all  teoretisk  problematisering  och  problemlösning 
framställs  i  termer  av  system‐  eller  tekniklösningar  oberoende  av  problemets  art.  Även  när 
kommunikationsproblem definieras som styrningsrelaterade  föreslås  teknisk problemlösning  (Zalud 
2007). De referensramar och teoretiska modeller man har riskerar därmed att överanvändas så att 
man att löser problem som inte finns samtidigt som man inte löser verkliga problemställningar.  
 
Utifrån  det  finns  behov  av  studier  som  använder  och  utvecklar  andra  teoretiska  perspektiv  och 
modeller  som mer  betonar  vikten  av  sammanhang  och  gemensam mening  för  exempelvis  lokalt 
nätverksbyggande. Likaså behövs perspektiv och modeller  inom exempelvis socialt entreprenörskap 
för  att  fånga  upp  initiativ  och  engagemang.  Slutligen  behövs  också  fler  studier  som  ser  till 
organiseringen av förstainsatsaktörers medverkan, hur och var de kommer  in  i en räddningsprocess 
och vad det i så fall innebär för räddningsprocessen organisatoriskt. 

5.5 Vikten av lokala samarbeten 
Både de studerade förstainsatsaktörerna anser samstämmigt att de inte ser något primärt behov av 
nya tekniska lösningar utan av utvecklad användning av redan befintlig teknik.  och att. Vidare fanns 
önskemål om att som aktör utanför räddningssystemet att få tillgång till befintlig teknik man behöver 
som exempelvis RAKEL‐systemet. De betonar i stället starkt vikten av lokala samarbeten grundade på 
samövning, personliga möten, gemensam förståelse och att man talar samma språk. Den personliga 
kontakten och kunskapen om varandras  resurser är avgörande  för kvaliteten på  samarbetet. Båda 
aktörerna saknar modeller/vägar/forum för systematisk återkoppling mellan aktörer, vilket också är 
ett viktigt inslag i lärande och utveckling av samarbete.  
 
Båda uppfattar också att vissa räddningstjänster inte visar något intresse för samarbete utan verkar 
anse att de själva bäst löser alla problem. Förslag till förbättrade metoder har kunnat stöta på mycket 
hårt motstånd.  I  det  sammanhanget  är  det  viktigt  att  skilja  på  insatser  vid  sällanhändelser  och 
vardagshändelser.  En  aktör  beskriver  att  visserligen  är  räddningsbilen  att  se  som  en  gigantisk 
verktygslåda men det går  inte ha utrustning eller kompetens  för alla händelser  som kan  inträffa.  I 
stället behöver man utveckla samarbete med specialister  lokalt. När det gäller specialverksamheter 
med  förutsättningar  som  kan  komplicera  möjligheterna  till  räddning  som  exempelvis  klättring 
föreslås att lokala räddningskort upprättas tillsammans med den lokala räddningstjänsten på samma 
sätt  som  det  görs  för  större  anläggningar. Uppgifter  för  access,  evakuering,  kontaktpersoner  bör 
finnas med där. SOS Alarms räddningsindex kan också göras betydligt fylligare för verksamheter som 
kan  innebära komplicerade  sällanhändelser.   Vidare  teknikutveckling kan på  så  sätt  ske  småskaligt 
genom  exempelvis  användning  och  utveckling  av  digitala  räddningskort  och  utvecklade 
telefonifunktioner. 
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5.6 Utbildning och utveckling 
Räddningstjänsten ansvarar för vidareutbildning av väktarna för IVPR‐uppdrag. Här har man dock lite 
olika  uppfattningar  om  vilket  utbildningsstöd man  behöver.  Räddningstjänsten  ser  det  som  rent 
instrumentella behov för väktarna av att klara av utrustning, veta hur de ska göra i olika situationer 
och  känna  till  risker.  För  väktarna  är  också  kamratstöd  och  krishantering  viktigt. Med  tanke  på 
ensamarbetet  finns  inte  de  informella  strukturer  för  kamratstöd  som  är  självklara  i 
räddningstjänsten. Också forskning på området beskriver främst handhavandeutbildningar. Därmed 
dominerar även  inom utbildning  tankemässiga och  teoretiska  ramar med  inriktning mot  rationella 
system  och  beteende.  Praktiskt  efterfrågas  utbildningar med  annan  inriktning, mer  inriktat mot 
förståelse,  insikt  och  reflektion,  möjligen  kopplat  till  handhavandeutbildningar.  Utbildningar  och 
utvecklingsansatser med  inriktning mot  organisering  och  samverkan  är  frånvarande  i  litteraturen 
samtidigt  som  dock  vikten  av  att  beaktta  sammanhanget,  meningen  och  gemensam  förståelse 
betonas i vissa studier.  

5.7 Ansvar, rättigheter och skyldigheter 
Få  studier  problematiserar  frågor  om  ansvar,  rättigheter  och  skyldigheter  för  förstainsatsaktörer 
jämfört med de professionella  räddningsaktörerna. Medverkan  i  räddning  ses mest av allt  som ett 
praktiskt  eller  finansiellt  problem  som  inte  problematiseras  vidare.  Inte  heller  makt‐  och 
beslutsfrågor, kunskapsfrågor, sekretess, arbetsformer eller yrkeskompetens diskuteras.  
 
Avtalet om  IVPR‐uppdraget  innehåller  formuleringar som kan uppfattas som motstridiga angående 
vad väktaren är förpliktigad till och vad som är frivilligt. För den enskilda väktaren kan det praktiskt 
innebära en svår gränsdragning i en stressfylld och ensam situation. Samtidigt måste avtalet ses som 
konceptuellt  och  under  utveckling  inom  ett  område med  en mängd  och  snåriga  lagar,  regler  och 
föreskrifter om vem som får eller  inte får göra vad. Det gör det angeläget att beforska och utveckla 
frågor om ansvar och befogenheter, rättigheter och skyldigheter, arbetsmiljöansvar eller frågor om 
konkurrens  mellan  kommersiella  organisationer.  Också  frågor  om  hur  man  löser  bristande 
överensstämmelse  mellan  olika  regelverk  i  samverkan  är  ett  viktigt  område.  Det  senare  kan 
exempelvis gälla hur man hanterar olika personsekretess.  
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