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Sammanfattning 

Tillgång till relevant information är av stor vikt för SOS Alarm, polis, ambulans, 

räddningstjänst och förstainsatspersoner. Likaså kan brist på information försvåra en 

räddningsinsats då det kan orsaka en försämrad situationsmedvetenhet hos aktörerna som kan 

göra det svårare för dem att fatta goda beslut. En utforskande studie utfördes för att ge en 

första inblick i vilken information som är viktig för dessa aktörer, vilken information de 

använder sig av, vilken information de saknar och hur tillgången till information kan påverka 

situationsmedvetenheten hos aktörerna. Semistrukturerade intervjuer med Critical decision 

method som utgångspunkt utfördes med nio deltagare där fokus låg på informationsbehov. 

Två huvudsakliga informationsområden visade sig vara en beskrivning av olyckan och dess 

geografiskt läge. En del försvårande omständigheter som kan förhindra flödet av information 

mellan aktörerna kunde även urskiljas. Ett vanligt förekommande problem, framförallt för 

SOS Alarm och blåljusaktörer, är att förstainsatspersoner inte alltid stannar på olycksplatser 

vilket kan orsaka en brist på information både gällande olyckans geografiska läge och detaljer 

kring vad som hänt. Utifrån det uppkomna resultatet föreslås att den teknik som nyttjas i 

framtiden bör utvecklas så att den stödjer aktörernas situationsmedvetenhet.  
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1 INTRODUKTION 

Vid en olycka kan den person som råkar befinna sig på olycksplatsen behöva utföra en 

första insats genom att organisera och koordinera räddningsarbetet med andra på plats och 

samtidigt hålla kontakten med SOS Alarm för att ge och få information. SOS Alarm behöver i 

sin tur ha kontakt med både personen som befinner sig på platsen och utsända blåljusaktörer 

(räddningstjänst, ambulans, polis). Även personer från frivilligorganisationer kan vara 

involverade i en räddningsinsats. 

Förstainsatsaktörer betraktas traditionellt sett som yrkesmässiga personer som är först på 

plats då en olycka skett. Detta synsätt förbiser det faktum att den eller de personer som är 

först på plats ofta är civila personer som av en tillfällighet stött på olyckan. Dessa civila 

förstainsatspersoner är viktiga inte bara för att de är först på plats utan även för att det 

vanligtvis är ifrån dem SOS Alarm får information om en olycka. Tillgång till relevant 

information är av stor vikt inte bara för SOS Alarm utan för samtliga aktörer, likaså kan brist 

på information försvåra en räddningsinsats eftersom det skapar en försämrad 

situationsmedvetenhet hos aktörerna vilket kan göra det svårare för dem att fatta goda beslut.  

Det finns emellertid en kunskapslucka för vilken information förstainsatspersoner, SOS 

Alarm och blåljusaktörer vill ha och behöver vid en räddningsinsats; samtidigt är tillgången 

till information avgörande för hanteringen av räddningsinsatsen och hur utfallet blir. 

Intentionen med den här studien är därför att undersöka vilken typ av information SOS Alarm, 

blåljusaktörer och förstainsatspersoner vill ha och behöver vid en räddningsinsats.  

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet för studien är att undersöka vilken sorts information civila förstainsatspersoner, 

personer från frivilligorganisationer, SOS Alarm samt blåsljusaktörer kan ha behov av och 

skulle vilja ha vid en räddningsinsats.  

I detta sammanhang kan följande frågeställningar vara centrala: 

 Vilken typ av information behöver civila förstainsatspersoner, personer från 

frivilligorganisationer, SOS Alarm samt blåljusaktörer (ambulans, räddningstjänst och 

polis) för att kunna hantera en räddningsinsats på bästa möjliga sätt?  

Delfrågor: 

 Vilken typ av information använder dessa aktörer sig av i dagsläget? 
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 Vilken typ av information är viktig att ha tillgång till för dessa aktörer? 

 Vilken typ av information saknar dessa aktörer?  

 Hur kan tillgången till information påverka situationsmedvetenheten hos aktörerna? 

För att besvara dessa frågor utfördes semistrukturerade intervjuer där fokus låg på 

informationsbehov med personer från ovan nämnda målgrupper. Förhoppningen är att denna 

utforskande studie ska ge en introducerande beskrivning av hur informationsbehovet hos olika 

aktörer ser ut. 

1.2 AVGRÄNSNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR 

Fokus för studien var att undersöka vilken typ av information förstainsatspersoner och 

andra involverade aktörer har behov av vid räddningsinsatser. De aktörer som har deltagit i 

studien är personer från räddningstjänsten, SOS Alarm, Civilförsvarsförbundet, polisen samt 

civila personer, där alla antingen varit förstainsatspersoner eller på övrigt vis varit inblandade 

vid en räddningsinsats. Svenska Klätterförbundet tillfrågades men deltog ej.  

Alla typer av olyckor täcks inte in i studien men studien är heller inte avgränsad utifrån 

olyckstyp. Även akuta situationer som inte kan klassificeras som olyckor, exempelvis 

sjukdomstillstånd, inkluderas. 

Studien kom till viss del att begränsas av tillgången på deltagare då civila personer med 

erfarenhet av förstainsatser visade sig vara en svårnådd målgrupp.  

1.3 FÖRKORTNINGAR OCH DEFINITIONER 

Olycka  

En olycka kan se ut på många olika sätt och vara av olika stor omfattning. Här täcker 

begreppet in allt ifrån ett brutet ben till trafikolyckor med ett flertal inblandade fordon. Även 

om sjukdomstillstånd tekniskt sett inte passar in under begreppet så inkluderas även sådana 

fall här för den språkliga enkelhetens skull. 

 

Räddningsinsats 

Detta begrepp används här för att beskriva åtgärder som de involverade aktörerna, 

inklusive civila förstainsatspersoner, åtar för att hantera en olycka.  
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Blåljusaktör 

Uttrycket syftar här på de aktörer som svarar på larm från SOS Alarm och rycker ut till en 

olycksplats, det vill säga ambulans, räddningstjänst och polis. Uttrycket ”blåljusorganisation” 

används inte här då det kan upplevas som att det syftar mer på organisationen bakom 

aktörerna (ex. hela polisväsendet) snarare än enskilda fordonsenheter och/eller personal som 

arbetar inom dessa organisationer. 

 

FIP, förstainsatsperson 

En förstainsatsperson är den person som utför en första insats vid en olycka och kan 

antingen vara en civil person eller tillhöra en blåljusorganisation. Här används uttrycket dock 

främst för att beskriva de civila personer som är först på plats då en olycka skett. 

 

RC, räddningscentral 

Räddningscentraler finns i större kommuner där det finns ett inre befäl hos 

räddningstjänsten. Räddningscentralerna fungerar som en länk mellan SOS Alarm och 

räddningstjänstens utryckande enheter. 

 

LKC, länskommunikationscentral 

Då polis behöver larmas ut kontaktar SOS Alarm deras länskommunikationscentral som i 

sin tur larmar ut polisens utryckande bemanning samt håller kontakt med dessa. 

2 TIDIGARE FORSKNING 

Vid en olyckshändelse eller nödsituation kan de personer som anländer först till 

olycksplatsen inleda räddningsarbetet innan räddningstjänst, ambulans och andra 

blåljusaktörer hunnit ta sig till platsen. De här personerna kallas förstainsatspersoner och kan 

vara yrkesmässiga, arbeta för en frivilligorganisation eller vara vanliga civilpersoner som 

råkar befinna sig på platsen för olyckan (Stenberg, Blondin, & Andersson Granberg, 2010). 

Enligt Stenberg och medarbetare kan det räddningsarbete som utförs av en förstainsatsperson 

både effektivisera och förkorta tiden för insatsen.  

I de fall första hjälpen ges av lekmän har det visat sig vara upp till 83,7% som ger den 

skadade felaktig hjälp, speciellt när det gäller att hålla luftvägar öppna och kontrollera 

blödningar, samtidigt som rätt utförd hjälp skulle kunna minska dödligheten med 1,8 - 4,5% 

(Tannvik, Bakke, & Wisborg, 2012). Det har även visat sig finnas stor variation i 
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benägenheten hos lekmän att ingripa vid en olycka, en studie visade att 16 - 65% väljer att 

ingripa (Tannvik, Bakke, & Wisborg, 2012). Anledningar till att lekmän inte ingriper kan 

exempelvis vara en oförmåga att se att den nödställde är skadad eller omfattningen av skadan, 

att man känner rädsla inför att ingripa eller att man tror att ambulans eller annan 

räddningaktör snart ska anlända (Tannvik, Bakke, & Wisborg, 2012).  

Det finns idag i Sverige ingen allmän skyldighet att ingripa då en nödställd befinner sig i 

fara eller om egendom riskerar att bli skadat (Statens offentliga utredningar, 2011), det finns 

dock en skyldighet att varna den eller de personer som är i fara och att tillkalla hjälp om hjälp 

behövs. Det finns dock vissa undantag, ett sådant undantag är trafikolyckor då den som varit 

inblandad i en olycka är skyldig att stanna kvar på platsen och att hjälpa skadade personer 

efter egen förmåga. Om en person i en sådan situation ändå skulle lämna platsen eller avstå 

ifrån att hjälpa skadade så är detta inte straffbart.  

I en fenomenologisk studie där poliser, brandmän och ambulanssjukvårdare var FIP:er var 

deltagarnas upplevelse att de kände sig utlämnade till sig själva och den kunskap de besatt, 

och att de var tvungna att vara fokuserade på den skadade och samtidigt hålla sig mentalt 

förberedda inför eventuella oväntade händelser som kan inträffa (Elmqvist, Brunt, Fridlund, 

& Ekebergh, 2009). Hur förberedd man är beror på de tillgängliga resurser som finns samt 

vilken information man har tillgång till. Att behöva hantera en svår situation ensam där 

kanske flera skadade personer behöver vård kan vara frustrerande för en FIP, och göra det 

svårt att koncentrera sig på en uppgift i taget. Samma studie visar även att tidsuppfattningen 

hos en FIP kan förändras, så att det upplevs som att tiden går fort och långsamt på samma 

gång och att en väntan på ambulans eller annan hjälp kan upplevas som mycket påfrestande 

då det ofta är osäkert exakt hur fort hjälp kan anlända till platsen. 

3 TEORETISK BAKGRUND 

Detta avsnitt presenterar teoretisk bakgrund som berör studien. 

3.1 SITUATIONSMEDVETENHET 

Situationsmedvetenhet är ett uttryck som beskriver den medvetenhet man har om 

händelser i ens omgivning och vad de händelserna har för betydelse för en själv nu och längre 

fram i tiden (Endsley & Jones, 2011). All tillgänglig information är inte viktig för 

situationsmedvetenheten utan endast den information som är relevant för uppgiften i fråga. 

Ofta handlar det om att ha en situationsmedvetenhet för en viss typ av uppgift eller för att nå 
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en målsättning, exempelvis att köra en bil eller behandla en patient, men oavsett område så 

har den här medvetenheten en viktig roll i beslutsfattandeprocesser. Enligt Endsley och Jones 

(2011) skapas situationsmedvetenhet utifrån dessa tre nivåer: 

1. Uppfattning av komponenter i omgivningen 

2. Förståelse av nuvarande situation 

3. Projicering av framtida status 

Den första nivån innebär att en person med hjälp av sina sinnen uppfattar och blir 

medveten om enheter och attribut som finns i omgivningen. I detta ingår även verbal samt 

ickeverbal kommunikation med andra personer som också bidrar till den informationsmängd 

man tar till sig. När räddningstjänsten anländer till en trafikolycka kan de exempelvis använda 

sig av synen, hörseln och luktsinnet för att uppfatta vad som hänt, och de kan även 

kommunicera med andra aktörer för att ta till sig för dem relevant information om olyckan. I 

den första nivån ingår även en varierande grad av tillit och förtroende för informationen, 

exempelvis vid tydlig kontra otydlig information eller säker kontra osäker information. Det 

kan även vara svårt att ta till sig relevant information i de fall man har tillgång till mycket 

information som konkurrerar om ens uppmärksamhet. 

Nivå två handlar om att förstå vad informationen betyder i förhållande till de mål man har. 

Det handlar här om att foga samman enskilda delarna av informationen från nivå ett så att 

man får en förståelse för vad de betyder för ens målsättning, men även att rangordna 

informationen efter vilken betydelse den har för att nå målsättningen. Informationen består nu 

inte längre bara av enskilda delar som i nivå ett, utan har fått en betydelse eller syfte utifrån 

det mål man vill försöka uppnå. För att bygga vidare på det tidigare exemplet med skulle 

räddningstjänsten på den här nivån inse att det sitter en person fastklämd i den krockade bilen 

och att man därför behöver klippa upp bilen för att få ut föraren. Den här förståelsen kan vara 

ganska krävande att åstadkomma, speciellt för en oerfaren person, och är beroende av att man 

har en kunskapsbas sedan tidigare som grund för att kunna tolka informationen och skapa sig 

en förståelse utifrån den. 

Vid nivå tre används informationen från nivå ett och förståelsen från nivå två för att 

förutspå vad som kommer att hända inom den närmaste framtiden och därigenom ha 

möjlighet att kunna fatta beslut som styr händelsen i den riktning man vill. Det här kräver att 

personen har uppnått en god förståelse av situationen och kan vara mentalt krävande. 

Fördelen är att man genom att ”ligga steget före” kan förbereda sig och utveckla strategier för 

att hantera kommande händelser, och att man därigenom kan agera snabbare och även 
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undvika att oönskade scenarion inträffar. Utifrån det tidigare exemplet förstår 

räddningstjänsten på den här nivån av erfarenhet att de behöver arbeta lugnt och metodiskt för 

att få ut den fastklämda personen ur bilen för att undvika att de fysiska skadorna blir ännu 

värre vid förflyttningen, de kan alltså förutspå vad som kan hända om de flyttar personen för 

fort. 

För de aktörer som är involverade vid räddningsarbete, inklusive civila FIP:er, kan 

situationsmedvetenhet ses som en faktor som är avgörande för att dessa personer ska kunna 

uppfatta och förstå en händelse eller situation både för att kunna fatta välgrundade beslut 

baserat på det de vet och för att kunna beskriva situationen på ett korrekt sätt för andra 

aktörer. Den här situationsmedvetenheten kan därför vid en räddningsinsats vara avgörande 

för att organisering, samordning och kommunikation mellan förstainsatspersoner och övriga 

aktörer ska fungera på ett tillfredsställande sätt.  

3.2 JUST-IN-TIME 

Begreppet just-in-time (JIT) används traditionellt inom industrier för att förbättra 

produktionsflöden, men Kerschberg och Jeong (2005) menar att det även kan appliceras på 

informationsflöden. För den här studien är JIT intressant då det är informationsbehov som står 

i fokus, och vem som får vilken information vid vilken tidpunkt är en del av detta. 

JIT beskriver i detta sammanhang tillgängligheten av information vid beslutstagande, och 

att rätt personer behöver rätt information vid rätt tidpunkt för att kunna tillgodogöra sig 

informationen (Kerschberg & Jeong, 2005). JIT används främst för att ta reda på hur 

information ska presenteras för en mottagare på ett lämpligt och lättillgängligt sätt och det är 

därför viktigt att ta reda på vad som kännetecknar rätt information och vem som ska ha den. 

Utöver att det ska vara rätt sorts information behöver den också vara anpassad till den kontext 

mottagaren befinner sig i, exempelvis geografiskt läge, hur informationen presenteras för 

mottagaren och personliga preferenser. Andra krav som ställs på informationen, enligt 

Kerschberg och Jeong (2005), är att den måste vara trovärdig så att mottagaren upplever att 

informationen är pålitlig, den måste också presenteras vid rätt tidpunkt så att mottagaren inte 

får informationen för sent eller för tidigt och därmed inte längre har någon användning för 

den. 
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3.3 CRITICAL DECISION METHOD  

Critical decision method (CDM) är en metod beskriven av Klein, Calderwood och 

MacGregor (1989) för informationsutvinning av icke rutinmässiga uppgifter som utförs i 

naturliga, föränderliga miljöer där tidspress och en stor mängd information är vanliga inslag. 

Metoden kan användas för att komma åt den expertkunskap som exempelvis 

ambulanssjukvårdare och brandmän besitter och fokus ligger på hur expertkunskap används 

för att göra bedömningar av kritiska situationer och för att fatta beslut. CDM kan användas för 

olika nivåer av expertkunskap och metoden utförs genom intervjuer som i efterhand noga 

kartlägger en händelse eller incident. Därmed undviks de praktiska svårigheterna för 

undersökaren att hinna ta sig till platsen när en incident väl sker, samt de svårigheter som 

uppstår av att de personer man vill undersöka ofta arbetar under stor tidspress och därför kan 

vara svåra att kommunicera med just då. Dessutom minskar risken att undersökaren påverkar 

deltagarnas agerande vilket är viktigt att undvika för att händelsen ska kunna ske på ett så 

naturligt sätt som möjligt.  

I praktiken är CDM en retrospektiv intervjustrategi som genom en kognitivt inriktad 

undersökningsmetod kartlägger icke rutinmässiga incidenter. Metoden är utformad för att 

undersöka en specifik incident, då dessa kan ge mer användbar information än frågor om 

generella rutiner och procedurer kan ge. De frågor som ställs ska inte bara behandla vilka 

responser som förekom, utan ska även få deltagaren att reflektera över bakgrunden till de 

beslut som togs. Intervjustrategin pendlar mellan att vara helt ostrukturerad och helt 

strukturerad, och intervjun som helhet har en dialogkaraktär snarare än att utföras enligt ett 

fördefinierat protokoll. Under intervjun läggs extra fokus på kritiska punkter under 

incidentens händelseförlopp. 

Klein, Calderwood och MacGregor (1989) sammanfattar intervjustrategin med följande 

fem steg: 

1. Val av incident 

Deltagaren får först välja en icke rutinmässig incident som var utmanande att 

hantera och som blir föremål för resten av intervjun. 

2. En ostrukturerad beskrivning av incidenten 

Deltagaren får sedan beskriva händelseförloppet från och med då han/hon blev 

involverad i incidenten till den tidpunkt då situationen var under kontroll. Det här ger 

intervjuledaren insikt i ungefär vad som hände och möjlighet att anpassa frågorna 

därefter, det ger även deltagaren en möjlighet att återuppliva minnet av händelsen 
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vilket är gynnsamt för den fortsatta intervjun. Det sätter också standarden för 

deltagaren som berättare och intervjuledaren som lyssnare vilket förhoppningsvis kan 

få deltagaren att slappna av och att inte känna sig ifrågasatt. 

3. Konstruktion av tidslinje 

Intervjuledaren och deltagaren skapar därefter tillsammans en tidslinje som 

beskriver deltagarens berättelse i form av dess olika delar och varaktighet. Tidslinjen 

fungerar som en gemensam grund för deltagaren och intervjuledaren, den tydliggör 

händelseförloppet för båda parter och ger tillfälle till att upptäcka felaktigheter och att 

lägga till information.  

4. Identifikation av beslutspunkter 

Vid skapandet av tidslinjen identifierar intervjuledaren de beslut som deltagaren 

tog vid händelsen. Dessa beslut kan vara explicita eller implicita. Ett beslut 

karaktäriseras här av att det ska ha haft påverkan på händelsen eller att det ska ha 

funnits flera möjliga alternativ att välja mellan.  

5. Undersökning av beslutspunkter 

De beslutspunkter som identifierats undersöks sedan genom kognitivt inriktade 

frågor där deltagaren får svara på ett antal frågor som noga undersöker 

omständigheterna kring varje enskilt beslut som togs. Frågorna behandlar ämnen som 

vilken tidigare kunskap och erfarenhet deltagaren hade, vilka mål som försökte 

uppnås, vilka alternativa handlingar som övervägdes och hur mycket tidspress man 

befann sig under.  

CDM användes som grund för att utforma de intervjumallar som användes vid 

intervjuerna med deltagarna till studien, mer information om detta presenteras i 

metodavsnittet. 

3.4 TEORI KRING METODEN 

Denna studie har en kvalitativ ansats med grundad teori (GT) som angreppssätt. Syftet 

med att använda GT är inte enbart att beskriva ett material utan att utifrån materialet generera 

en teori som kan förklara en process eller företeelse (Creswell, 2013). Då litteraturen över 

vilken typ av stöd FIP:er vill ha och behöver är mycket begränsad i dagsläget bedöms GT som 

angreppssätt vara lämpligt att använda för att utföra en första, utforskande studie av området. 
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3.4 1 STUDIENS KVALITATIVA ANSATS 

Creswell (2013) beskriver några gemensamma karaktärsdrag som gäller för de flesta 

kvalitativa studier. Ett sådant är att de deltagare som studeras utför naturliga aktiviteter i 

naturliga miljöer och det är dessa naturliga aktiviteter man vanligtvis vill studera snarare än 

konstruerade situationer. Undersökaren samlar därför in sitt material genom att befinna sig 

nära sina deltagare och utföra till exempel intervjuer eller observationer. Undersökaren är 

således det huvudsakliga instrumentet vid materialinsamlingen. Vid analysstadiet bearbetas 

materialet så att ett mer abstrakt perspektiv tar form. Genom att organisera och koda insamlat 

material upptäcker undersökaren kategorier och mönster i materialet, undersökaren är alltså 

det huvudsakliga instrumentet även vid analysarbetet. 

Vid kvalitativa studier finns det en risk att deltagarna känner att de inte kan eller vill vara 

öppna med att berätta vissa saker, det kan exempelvis handla om att deltagaren tycker att det 

är svårt att berätta om en situation som var jobbig eller påfrestande. Det gäller därför att som 

undersökare vara lyhörd inför sina deltagare och känna av situationen. Att använda ett 

samtyckesformulär kan vara användbart då deltagaren därmed blir informerad om villkoren 

för deltagandet, exempelvis att han/hon har rätt att avbryta när som helst. Det är också 

önskvärt att forskaren håller sig neutral i sina egna värderingar, synsätt och antaganden så 

långt som möjligt för att kunna ge en opartisk bild av deltagarnas upplevelser. Det är 

naturligtvis inte möjligt att vara helt objektiv då människor alltid påverkas av tidigare 

upplevelser men genom att ha ett reflekterande förhållningssätt kring det här kan den typen av 

obalans minskas. 

Precis som vid kvantitativa studier behöver resultaten från en kvalitativ studie kunna 

valideras, men de strategier som används vid en kvalitativ studie ser av naturliga skäl något 

annorlunda ut. Strategierna som används går ut på att försäkra sig om att den färdiga analysen 

är grundad på det insamlade materialet. Triangulering är en typ av valideringsstrategi som 

innebär att flera olika sorters information används, till exempel i form av olika deltagare, 

datainsamlingsprocedurer, datainsamlare och teorier. Genom triangulering kan en företeelse 

undersökas på ett mångfacetterat sätt där olika perspektiv och synsätt ges utrymme vilket ger 

ökad validitet till en studie.  

3.4.2 GRUNDAD TEORI 

Howitt (2010) beskriver GT som ett angreppssätt där en teori utvecklas kontinuerligt och 

systematiskt genom att insamlat material bearbetas genom hela analysprocessen, från 

insamling av material till slutresultat. Den teori som tas fram ska grundas i materialet, som 
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metodens namn antyder. Olika typer av material kan användas vid GT men metoden anses 

vara bäst lämpad för material i textform, såsom transkriberade intervjuer eller 

observationsanteckningar. Oavsett typ bör materialet vara så fylligt och detaljrikt som möjligt 

och att samla in material från flera källor är att föredra. Analysprocessen delas inte in i 

sekventiella steg, den sker istället kontinuerligt då undersökaren ständigt rör sig mellan olika 

faser med omväxlande datainsamling och analys så att den teori som växer fram ska passa 

ihop med de koder och kategorier som uppkommit ur materialet samt med nyinsamlat 

material. Det finns dock ett vedertaget tillvägagångssätt som kan följas för att systematiskt 

kunna arbeta fram en teori utifrån ett material. 

Promemorior (PM) är ett verktyg som används av utredaren för att fånga upp idéer och 

tankar under analysprocessens gång. PM kan exempelvis handla om relationer mellan 

kategorier och koder eller annat som kan vara intressant att undersöka vidare och dessa 

anteckningar kan ses som en brygga mellan materialet och den färdiga teorin. PM-skrivandet 

bör inledas så tidigt som möjligt i processen.  

Bearbetningen av materialet, som vanligtvis är i form av text, sker genom olika faser av 

kodning. Kodningen kan inledas så fort material börjat insamlas. Initialt utförs öppen kodning 

då utredaren går igenom materialet exempelvis en rad eller mening i taget och ger varje 

segment en kod som beskriver dess innehåll. Koderna behöver inte vara så avancerade till en 

början utan hålls nära materialet. Därefter genomförs en axiell kodning då relationer mellan 

de öppna koderna utformas, vilket innebär att de koder som liknar varandra eller tycks tillhöra 

samma kategori grupperas tillsammans. Kategorierna ska beskriva innehållet i de koder de 

består av och bör inte överlappa varandra, om de gör det kan det innebära att de består av 

samma innehåll. Vid nästa fas, selektiv kodning, identifieras en av kategorierna som kärnan i 

teorin och de övriga kategorierna har en relation till denna kärnkategori. Under hela processen 

jämförs materialet, koder och kategorier med varandra för att uppnå en samstämmighet och 

det finns alltid utrymme för ändringar om något inte verkar stämma. Analysen kan ses som 

slutförd när den har uppnått mättnad, det vill säga när ytterligare jämförelser och material inte 

längre kan tillföra något nytt till det som redan upptäckts. 
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4 METOD 

Innan intervjuerna inleddes fick deltagarna skriftligen ge sitt medgivande till att delta i 

studien genom att läsa igenom och skriva under ett samtyckesformulär. Samtyckesformuläret 

innehöll information om syftet med studien, att de hade rätt att avbryta när som helst, att de är 

och förblir anonyma och hur materialet kommer att användas. De tillfrågades även om de 

önskade att ta del av det färdiga resultatet. Intervjuerna ägde rum på deltagarnas arbetsplats 

eller i ett grupprum för att de skulle få befinna sig i en för dem trygg och avslappnad miljö. 

Det finns en risk att deltagare kan komma att känna sig granskade eller förhörda vid 

intervjuer, det gäller även för denna studie då en upplevelse av en olycka eller räddningsinsats 

kan vara känslomässigt svår att prata om. Det lades därför stor vikt vid att försäkra deltagarna 

om att deras berättelse är värdefull oavsett hur de agerat eller reagerat vid olyckan och att de 

inte blev bedömda eller kunde svara ”fel”. Intervjuledaren försökte att hålla en öppen och 

tillåtande stämning för att få deltagarna att slappna av och känna att de kunde tala öppet. 

4.1 DATAINSAMLING 

Intervjuerna hölls under en period av tre veckor under våren 2013. Deltagarna kontaktades 

via mail där de informerades kort om fokus för studien och villkor för deltagandet. Tid och 

plats för intervjuerna varierade, de hölls antingen på deltagarnas arbetsplatser eller i ett 

grupprum på Linköpings Universitet. Samtliga platser var tysta och avskilda för att ge 

deltagarna lugn och ro vid intervjuerna och för att undvika störande ljud. Intervjuerna 

spelades in med en MP3-spelare och längden på dessa varierade mellan 10 minuter och upp 

till en timme. De inspelade intervjuerna transkriberades på basnivå vilket innebär att endast 

pauser och tydliga betoningar noterades för att hålla transkriberingarna lättlästa och därmed 

lättare att hantera vid analysarbetet. Intervjuerna transkriberades alltså på en relativt elementär 

nivå utan avancerade detaljer kring uttal och så vidare då språkets form inte är det 

huvudsakliga intresset för studien utan snarare innehållet i det som sägs. 

Vid transkriberingen användes programvarorna Microsoft Word 2010 för skrivarbetet 

samt Audacity 2.0.3 för uppspelning av ljudfilerna. 

4.1.1 DELTAGARE 

Deltagarna i studien utgjordes av totalt nio personer. Två av dessa arbetade som SOS-

operatörer, en arbetade inom räddningstjänsten, en inom polisen, en som ambulanssjukförare 

och en var verksam inom Civilförsvarsförbundet. Utöver dessa personer deltog tre civila 
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personer som vid något eller några tillfällen agerat som FIP:er. Två av dem hade varit FIP:er 

vid två olyckor vardera och den tredje personen vid en (1) olycka. Civilpersonerna utgjordes 

av studenter som i detta fall antas representera gruppen FIP:er lika bra som icke-studenter då 

det är helt slumpmässigt vem som hamnar i en sådan situation. En av dem hade dock 

erfarenhet av räddningsarbete sedan tidigare då han arbetat som brandman i ca två års tid vid 

den tidpunkt då de olyckor han berättade om inträffade, dessa två olyckor inträffade dock när 

han var ur tjänst. Deltagaren från Civilförsvarsförbundet berättade om en olycka som han i 

egenskap av civilperson av en slump stött på. Han hade arbetat som utbildare och instruktör i 

livräddning och överlevnadsfrågor under en längre tid och hade därför vid tidpunkten för 

olyckan stor erfarenhet av räddningsarbete. Med tanke på att dessa två deltagare arbetat med 

räddningsarbete tidigare betraktas dessa här som två mycket erfarna civila FIP:er. Studiens 

deltagare besatt alltså olika nivåer av kompetens inom räddningsarbete eftersom de bestod av 

både professionella, civila personer och en frivilligarbetare, med en varierande grad av 

utbildning och erfarenhet av räddningsarbete.  

4.1.2 INTERVJUER 

För att samla in material utfördes semistrukturerade intervjuer med CDM som 

utgångspunkt. En gemensam intervjumall skapades för de civila deltagarna och deltagaren 

från Civilförsvarsförbundet (Appendix III). Utöver dessa utformades ytterligare två mallar, en 

för de deltagare som arbetade för ambulansen, polisen och räddningstjänsten (Appendix II) 

och en för deltagarna från SOS Alarm (Appendix I). Dessa mallar följde inte Klein, 

Calderwood och MacGregors (1989) anvisningar för CDM exakt utan anpassades utifrån 

deltagarnas varierande professioner och erfarenhetsnivå. 

Vid intervjuerna med deltagarna från SOS Alarm, blåljusaktörerna och deltagaren från 

Civilförsvarsförbundet gjordes vissa avsteg från intervjumallarna. Det visade sig vara svårt 

för dessa deltagare att berätta om enskilda olycksfall, intervjuerna kom i dessa fall istället att 

få ett mer generellt innehåll där deltagarna nämnde detaljer från enskilda olyckor och 

händelser för att illustrera de ämnen som togs upp. För de civila deltagarna följdes 

intervjumallen. Utöver frågorna från intervjumallarna ställdes även spontana och varierande 

frågor som dök upp under intervjuernas gång. Observera att intervjumallarna i Appendix I och 

II är de ursprungliga mallarna och att vissa avvikelser ifrån dessa gjordes. 
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4.2 ANALYSPROCEDUR 

PM skrevs under tidsperioden då intervjuerna utfördes och under analysarbetets gång. 

Analysarbetet utfördes med Howitts (2010) anvisningar som utgångspunkt. Programvaran 

QDA Miner Lite 1.0.2 användes som verktyg vid kodningen och kategoriseringen av 

materialet. Inledningsvis kodades enstaka meningar upp till hela stycken med öppna koder 

vars namn försökte beskriva deras innehåll. All text kodades inte utan endast de delar som 

handlade om information i någon mån som exempelvis tillgång till information, avsaknad av 

information och olika svårigheter i samband med detta. Vid denna tidiga fas i analysarbetet 

användes många olika koder och mycket av materialet kodades, syftet med detta var att inte 

utelämna sådant som senare skulle kunna visa sig vara av intresse. Därmed rensades en del 

koder senare i analysarbetet bort som då inte ansågs tillräckligt relevanta för studiens syfte. 

Parallellt med den öppna kodningen skapades även kategorier under vilka koder som 

relaterade till varandra samlades. Även vissa underkategorier skapades. Vid den här fasen 

utfördes konstant förändringar vartefter analysarbetet fortskred, koder ändrade namn, slogs 

ihop och flyttades mellan kategorier, även kategorier ändrades vartefter för att passa in på 

materialet. Det här sättet att arbeta på är typiskt då GT används och gör att en analys av ett 

material växer fram med tiden. En avvikelse från det traditionella tillvägagångssättet för GT 

gjordes dock. Istället för att utse en kärnkategori som de andra kategorierna relaterar till 

kunde istället två teman urskiljas som förekom inom de flesta kategorier, ”kärnteman” om 

man så vill. Det här arbetssättet upplevdes passa materialet bättre än att utse endast en 

kärnkategori. 

5 ANALYS OCH DISKUSSION 

För att besvara studiens frågeställning analyserades materialet med informationsbehov hos 

aktörerna som huvudfokus. Läsaren bör notera att det som redovisas inte på något sätt är en 

komplett beskrivning av hur räddningsinsatser går till utan består av den information som 

deltagarna till studien bidragit med. Därför kan vissa delar saknas eller vara ofullständiga då 

fokus vid intervjuerna främst låg på informationsbehov och inte exempelvis på hur själva 

utlarmningen fungerar även om vissa grundläggande detaljer kring detta tas upp. 

Först presenteras en kort introduktion i hur inblandade aktörer vanligen interagerar med 

varandra samt vilka roller de har. För att underlätta förståelsen av de civila deltagarnas 

upplevelser kommer även en kort genomgång av de olyckor de varit med om att redogöras. 

Detta inkluderar även deltagaren från Civilförsvarsförbundet. Därefter presenteras de 
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kategorier som uppkommit vid analys av materialet samt ett kortare diskussionsavsnitt till 

varje kategori. Avslutningsvis redovisas en sammanfattande diskussion kring kategorierna. 

5.1 INFORMATIONSFLÖDET MELLAN AKTÖRERNA 

Beskrivningen som följer är framtagen utifrån intervjuerna med deltagarna från SOS 

Alarm, polisen, ambulansen samt räddningstjänsten, och figur 1 illustrerar informationsflödet.  

När en person ringer SOS Alarm får denne prata med en SOS-operatör. På SOS-centralen 

har olika personer olika roller, en larmar ut ambulans, en larmar ut polis och en annan pratar 

med den som ringt in och ställer frågor för att få fram all nödvändig information. Till hjälp 

har operatören ett tekniskt stöd, ett index, som visar vilka frågor som behöver ställas och i 

vilken ordning de ska ställas till den inringande och frågorna varierar något beroende på vad 

för typ av situation det handlar om. Den information som operatören får från den som ringer 

förs in i deras datorsystem och alla SOS-operatörer i hela landet har tillgång till den 

informationen. Samtidigt som operatören pratar med personen som ringt in kontaktar 

kollegorna de blåljusaktörer som ska åka ut till olycksplatsen. Ambulansen får veta hur många 

fordon som behövs, prioritet på händelsen (hur akut det är) och blir även guidade till platsen 

av den SOS-operatör som larmar ut ambulansen och som kan se ambulansfordonen i realtid 

på en digital karta.  

Det finns tre olika prioritetsnivåer för SOS Alarm att välja mellan. Prioritet ett innebär att 

det är fara för någons liv, då behöver utryckningsfordonen åka till platsen så fort som möjligt. 

Prioritet två innebär att den skadade eller sjuka personen behöver få vård omgående men det 

är ingen fara för dennes liv. Prioritet tre betyder att den drabbade personen behöver få vård 

men tidsaspekten är inte lika viktig här och patienten blir inte sämre av att få vänta ett tag. 

Räddningstjänsten får sina larm antingen direkt från SOS Alarm eller via en 

räddningscentral (RC) som sköter kontakten med SOS Alarm. Räddningscentraler finns i 

större kommuner där räddningstjänsten har ett inre befäl. Räddningstjänsten blir inte lotsade 

av SOS Alarm till platsen utan får själva avgöra hur många och vilken typ av fordon som 

behövs.  
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Figur 1. Informationsflödet mellan aktörerna. Heldragna linjer visar vilka aktörer som vanligtvis har kontakt 

med varandra. Prickade linjer visar kontakt mellan FIP:er och blåljusaktörer, denna kontakt sker inte 

rutinmässigt men förekommer vid behov. 

 

Om situationen endast kräver polis så lämnar SOS Alarm över samtalet direkt till polisens 

Länskommunikationscentral (LKC) som då få prata med den som ringt istället för SOS 

Alarm. LKC larmar sedan ut ett polisfordon till platsen och kan ge utryckande polis 

information som exempelvis vägbeskrivningar, information om en eventuell gärningsman och 

liknande under tiden de tar sig till platsen.  

När blåljusaktörerna är på väg till en olycksplats ger SOS-operatören ut ytterligare 

uppgifter om olyckan till samtliga aktörer via radiosystemet Rakel. Vid behov kan SOS-

operatören koppla över en FIP till en blåljusaktör så att de kan prata direkt med varandra, 

detta sker dock relativt sällan. 

5.2 DELTAGARNAS ERFARENHETER AV ATT VARA CIVILA 

FÖRSTAINSATSPERSONER 

Här följer kortare beskrivningar av de olyckor de civila deltagarna varit med om (inklusive 

deltagaren från civilförsvarsförbundet), ytterligare detaljer kring dem tas upp i 

diskussionsavsnittet där det är relevant. För enkelhetens och anonymitetens skull kallas de 

civila deltagarna hädanefter för deltagare A, B och C. 

Deltagare A hade varit med om två händelser. Vid den första befann han sig på en fest där 

en flicka drabbades av ett astmaanfall som utlöstes av cigarettrök. Personerna på festen var 
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minderåriga. De försökte själva lösa situationen på flera olika sätt innan deltagaren efter en 

stunds tvekan ringde SOS Alarm som skickade en ambulans. Vid den andra händelsen befann 

sig deltagaren på stan med tre vänner. De mötte ett annat gäng och en av de personerna 

började bråka med en av deltagarens vänner, till en början verbalt och sedan fysiskt. 

Deltagaren försökte gå emellan och hindra bråket från att fortsätta, han själv eller en av de två 

andra vännerna ringde samtidigt SOS Alarm (han kunde inte riktigt minnas vem som ringde). 

SOS Alarm larmade ut polis men det dröjde ett tag innan de kom till platsen och det andra 

gänget hade då redan hunnit ta sig därifrån. 

Även deltagare B hade närvarat vid två incidenter. Vid tidpunkten för dessa hade han 

arbetat som brandman i ca två års tid, men de händelser han berättade om skedde när han var 

ur tjänst. Vid den första händelsen körde han och en vän på en landsväg en bit bakom en 

annan bil. När de tagit sig över ett krön såg de att bilen framför stod vid sidan om vägen vänd 

åt ”fel” håll och de förstod då att något hänt. De stannade och deltagaren bad vännen att ringa 

SOS Alarm medan han själv gick ur bilen för att titta till de två som satt i den andra bilen, de 

var chockade men inte skadade och berättade att de kört på ett vildsvin. Det hela gick mycket 

lugnt till, deltagaren och hans vän väntade tills räddningstjänsten kom och lämnade sedan 

platsen. Den andra händelsen ägde rum i en mindre stad mitt på dagen och deltagaren var på 

väg hem. Plötsligt kom en främmande man ut ur en port, han var blodig i ansiktet, sluddrade 

när han pratade och var uppenbarligen påverkad. Deltagaren stannade och försökte ta reda på 

vad som hänt men mannen ville inte riktigt berätta, deltagaren ringde SOS Alarm samtidigt 

som han försökte hålla kvar mannen på platsen då mannen ville därifrån. Efter en kort stund 

kom ambulansen och tog över. 

Deltagare C hade varit med om en mopedolycka. Det var rusningstrafik och han åkte 

bakom sin kompis, båda på varsin moped, när vännen plötsligt krockade med bilen framför. 

Deltagaren blev väldigt chockad av händelsen och bilarna runt omkring stannade och någon 

av de personerna ringde SOS Alarm. Deltagaren blev omhändertagen av de andra 

trafikanterna medan ambulanssjukvårdarna tog hand om hans vän som krockat. Deltagaren 

följde med vännen i ambulansen till sjukhuset. 

Deltagaren från Civilförsvarsförbundet var ute och körde när han såg en bil som krockat in 

i ett träd. Deltagaren stannade, gick fram till bilen och ringde SOS Alarm när han såg att det 

satt någon i bilen. Han märkte att det luktade starkt av bensin så han lyfte ur personen ur bilen 

på grund av brandrisken och lade honom i ett skyddat läge. Deltagaren höll sedan den skadade 

personen i handen tills hjälp anlände. 
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5.3 KATEGORIER MED TILLHÖRANDE ANALYSER 

Tabell 1 visar de kategorier som identifierades. Kategorierna ”Mål och beslut” samt 

”Informationsutbyte mellan blåljusaktörer och förstainsatspersoner” är indelade i ett antal 

underkategorier. 

 

Tabell 1. Kategorier samt underkategorier 

Kategorier 
Mål och beslut 

 Mål och beslut för SOS Alarm 

 Mål och beslut för ambulans 

 Mål och beslut för polis 

 Mål och beslutför räddningstjänst 

 Mål och beslut för förstainsatspersoner 
Mentala förberedelser för blåljusaktörer 
Räddningstjänstens informationsbehov på olycksplatsen 
Känslotillstånd och upplevelser hos förstainsatspersoner 
Förstainsatspersoners agerande på olycksplatser 
Tekniska förutsättningar för SOS Alarm och blåljusaktörer 
Informationsutbyte mellan SOS Alarm och förstainsatspersoner 

 Beskrivning av geografiskt läge 

 Detaljer gällande olyckan 

 Instruktioner och uppmaningar från SOS Alarm till förstainsatspersoner 

 Svårigheter i informationsdelningen mellan SOS Alarm och 
förstainsatspersoner 

 Övrigt om informationsdelning mellan SOS Alarm och 
förstainsatspersoner 

Informationsutbyte mellan SOS Alarm och ambulans 
Informationsutbyte mellan SOS Alarm och räddningstjänst 
Informationsutbyte mellan SOS Alarm och polis 
Informationsutbyte mellan SOS Alarm och flera blåljusaktörer 
Informationsutbyte mellan blåljusaktörer och förstainsatspersoner 

 

5.3.1 MÅL OCH BESLUT 

Den här kategorin innehåller information om mål deltagarna vill försöka uppnå och vilka 

beslut de kan behöva ta för att åstadkomma detta. 

MÅL OCH BESLUT FÖR SOS ALARM 

När en SOS-operatör får in ett samtal så måste denne bedöma vilken prioritet olyckan eller 

sjukdomstillståndet kräver. Att det blir rätt prioritet hänger mycket på att den som ringer in 

kan förklara hur situationen ser ut. Det händer ibland att ambulansen larmas ut på en högre 
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prioritet än vad som egentligen skulle behövas, ibland kan en ambulans exempelvis åka dit 

som en prioritet ett men åka därifrån som en prioritet tre. Deltagarna från SOS Alarm uppgav 

att det många gånger kan vara väldigt svårt för dem att avgöra hur akut en situation är.  

När en olycka skett på eller vid exempelvis en motorväg så behöver SOS-operatören ta 

reda på och meddela ambulans och räddningstjänst vilken sida av vägen olyckan skett på, så 

att utryckande fordon tar rätt påfart och kommer från rätt håll till olyckan. Det har tidigare 

hänt att det har blivit fel och att fordonen då har kommit från fel håll, vid sådana tillfällen 

måste operatören bedöma vilket som går snabbast; att låta samma fordon hitta ett ställe att 

vända på och köra tillbaka till olycksplatsen eller att ta in nya fordon som kommer från rätt 

håll från början.  

När SOS Alarm får in flera samtal om olyckor som skett och som verkar ha hänt i 

närheten av varandra så behöver operatören ta reda på om det verkligen handlar om flera 

olyckor eller om det är olika personer som rapporterar om en och samma olycka. Det här 

händer exempelvis vid halt väglag då olyckor kan ske tätt på vägarna. För att ta reda på om 

det är en eller flera olyckor det handlar om brukar operatörerna exempelvis fråga den som 

ringer in vilken färg det krockade fordonet hade eller försöker få en exakt beskrivning av 

platsen. Är operatören fortfarande osäker på antalet så görs antagandet att det är flera olyckor 

som skett eftersom de inte vill riskera att skicka för få utryckningsfordon. Detta gäller även 

vid andra olyckor då informationen är bristfällig och operatören inte kan få fram mer 

information, operatörerna blir då tvungna att fatta beslut utifrån den information som finns till 

hands. 

Om det är många fordon som larmats ut och operatören bedömer att det kommer att bli 

trångt på olycksplatsen när utryckningsfordonen anländer så kan operatören bestämma att de 

ska använda sig av en så kallad brytpunkt. Det innebär att man bestämmer en plats en bit ifrån 

olyckan där fordonen samlas och sedan får de åka fram till olyckan i den ordning de behövs. 

På det här sättet undviker man trängsel och kan jobba mer effektivt på olycksplatsen. 

 

Diskussion kring kategorin 

För att välja prioritet har operatörerna hjälp av indexet, men hur utfallet blir är mycket 

beroende på hur den som ringer in beskriver situationen för operatören eftersom det är den 

informationen som avgör vilka val operatören gör i indexet. Om den som ringer har svårt att 

tolka eller beskriva situationen kan fel prioritet sättas om informationen som förs in i systemet 

inte är korrekt. Om information gällande vilken sida om vägen ambulansen ska ta saknas eller 

om fel information ges kan det resultera i att ambulansen kommer från fel håll, operatören 
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behöver då fort bestämma om en ny ambulans ska skickas eller om det går fortare för den 

första att vända. Oavsett vilket alternativ som väljs så blir ambulansen försenad till 

olycksplatsen, det är alltså mycket viktigt att få reda på den här informationen redan från 

början.  

Det är också viktigt för operatören att veta exakt hur många olyckor som skett. Att skicka 

fler utryckningsfordon än nödvändigt är inte särskilt effektivt eftersom resurserna kan 

behövas någon annanstans. Det här kan dock vara svårt för operatörerna att bedöma och att ge 

en exakt beskrivning av olycksplatsen kan vara svårt för den som ringer, särskilt då olyckan 

skett på en motorväg, men operatörerna måste fatta beslut även i de fall det saknas viktig 

information. Enligt Endsley och Jones (2011) beskrivning av situationsmedvetenhet kan 

avsaknad av relevant information innebära svårigheter i att skapa sig en förståelse av en 

situation. För operatörerna innebär det att när information saknas så kan deras 

situationsmedvetenhet bli lidande och de beslut som tas kan därmed bli felaktiga. 

För att kunna avgöra om en brytpunkt behövs behöver operatören troligtvis ha tillgång till 

information om hur det ser ut på platsen och om fordonen kommer att få plats eller inte.  

MÅL OCH BESLUT FÖR AMBULANS 

Även ambulanssjukvårdaren nämnde vikten av att välja rätt utfart och att komma till 

olyckan från rätt håll för att på så vis få ett flöde på fordonen till olycksplatsen. Ambulansen 

vill också undvika att blockera vägen för annan trafik, exempelvis så vill de på en 2+1-väg 

hålla sig på sidan där det är två filer för att inte blockera vägen i onödan. 

Ambulansen behöver ibland förstärkning i form av fler ambulanser, räddningstjänst eller 

polis. Det kan exempelvis behövas om det är fler skadade eller sjuka än förväntat eller om det 

är en plats med mycket människor så att det blir svårt för ambulanssjukvårdarna att arbeta, de 

behöver då assistans av vakter eller poliser för att kunna ta sig fram till den skadade eller 

sjuka personen. Om de inte får det eller om det dröjer innan dessa kommer till platsen så kan 

ambulanssjukvårdarna bli tvungna att agera ändå även om det innebär att de måste bryta mot 

sina egna regler. Deltagaren gav ett exempel på en sådan situation: 

 

”och i den bästa av världar så får vi den där hjälpen i den sämsta världar så får vi ta 

beslutet att göra nånting vilket kan strida mot alla regler vi har för att vi kanske måste släpa 

en människa ifrån platsen, en människa som kanske när man börjar undersöka har både 

nackskador och skallskador. Men i det läget, när det stod tjugo personer runtomkring, 
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personen hade varit utsatt för en massiv misshandel , vi hade inget annat val för vi var själva 

på platsen och vi var tvungna att få bort personen därifrån.” 

 

Ambulanssjukvårdarna kan även avstå från att agera i sådana här situationer om de 

upplever att det är fara för deras egen säkerhet. Det händer att ambulanssjukvårdarnas beslut 

blir ifrågasatta i efterhand, exempelvis vid situationer som den ovan, och då kan de behöva 

förklara sitt agerande. Därför är det viktigt för dem att dokumentera alla händelser i journaler. 

 

Diskussion kring kategorin 

Det är viktigt även för ambulansen att komma på rätt sida om vägen för att ta sig till 

olycksplatsen. Som nämndes tidigare är den här informationen beroende av att den som ringt 

till SOS Alarm kunnat beskriva var olyckan skett. Ambulanssjukvårdarna vill också undvika 

att hindra övrig trafik, för att underlätta detta skulle tillgång till information om hur vägarna 

ser ut kunna vara till nytta. Om ambulansförarna hade tillgång till information om var 2+1-

vägarna finns skulle de kunna hålla sig förberedda och planera sin körning utifrån den 

informationen. 

Ambulanssjukvårdarna kan ibland behöva arbeta utan förstärkning trots att de är i behov 

av det. De kan då bli tvungna att arbeta på ett sätt som de normalt inte gör och som de inte 

heller vill arbeta på men som kanske är det enda alternativet de har i den situationen. I sådana 

här fall är det troligtvis en brist på resurser hos polisen som skulle behöva åtgärdas. 

Att i efterhand redovisa hur en händelse gick till kan vara svårt då minnet falnar och alla 

detaljer kan heller aldrig fångas i skrift. Det kan vara svårt att exempelvis hålla koll på exakt i 

vilken ordning saker skedde och att uppskatta tidsåtgången för olika moment. Kanske kunde 

en annan typ av dokumentering som kompletterar journalerna vara till nytta här, exempelvis 

filminspelningar, som kunde fånga en händelse i det ögonblick den sker. 

MÅL OCH BESLUT FÖR POLIS 

När polisen får ett larm behöver de besluta hur fort de ska köra till platsen och om de 

behöver köra med blåljus och siren på. De får alltid köra fort men utan att riskera 

allmänhetens säkerhet, därför har de blåljusen som är till för att varna övriga trafikanter. 

Blåljus och siren får de bara köra med om det är fara för någons liv, säkerhet eller hälsa eller 

vid större förmögenhetsvärden som exempelvis bankrån, alltså när de måste ta sig till platsen 

så fort som möjligt. Det är utryckande polis som bestämmer hur fort det ska gå, och om de ska 
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använda blåljus och/eller siren. De behöver även ofta ta beslut om hur de ska ta sig till 

platsen, vilka vägar de ska köra på och om de till exempel måste köra på gångvägar. 

 

Diskussion kring kategorin 

Att ha på siren och blåljus på väg till en olycksplats ger information till omgivningen och 

andra trafikanter att det är bråttom och att de behöver släppa fram polisfordonet. Beslutet att 

ha på siren och/eller blåljus måste alltid tas även om det i många fall förmodligen är ett 

omedvetet beslut och det skulle kunna vara så att det samtidigt blir ett sätt för poliserna att 

förbereda sig mentalt på den situation eller händelse de är på väg till.  

På väg till platsen funderar poliserna över hur de ska ta sig dit, den typen av information 

skulle kunna ges genom exempelvis digitala kartor för att visa den snabbaste eller bästa vägen 

fram. 

MÅL OCH BESLUT FÖR RÄDDNINGSTJÄNST 

Det främsta målet med en insats för räddningstjänsten är livräddning, därför utgår de ifrån 

att det är fara för någons liv tills de vet detta med säkerhet. Vid exempelvis en brand så utgår 

de ifrån att det finns människor kvar i byggnaden tills de vet att det inte gör det. De delmål de 

försöker uppnå ändras vartefter de får tillgång till mer information. Vid en trafikolycka börjar 

de med att säkra platsen, alltså att se till så att den är säker att vistas på för dem själva. 

 

Diskussion kring kategorin 

Information som är viktig för räddningstjänsten är om det är fara för någons liv och om det 

finns några risker med att befinna sig på platsen. Det är också viktigt för dem att så fort som 

möjligt få tillgång till ny information eftersom det påverkar vilka delmål de har för tillfället. 

Även här kan paralleller dras till Endsley och Jones teori om situationsmedvetenhet (2011). 

När ny information tillkommer så påverkar det räddningstjänstens förståelse av situationen 

och detta är avgörande för att de ska kunna förutspå vad som kommer att hända och för att 

kunna ta beslut i förebyggande syfte. 

MÅL OCH BESLUT FÖR FÖRSTAINSATSPERSONER 

Deltagare A beskrev hur personerna på festen där en flicka drabbats av astma försökte lösa 

situationen själva innan de ringde SOS Alarm. De öppnade fönster, stängde dörrar försökte ta 

ut flickan med astma i friska luften och ge henne vatten men insåg att inget hjälpte. 

Deltagaren ville ringa SOS Alarm men fick ingen respons från de andra att det behövdes. Han 

funderade ett tag på om han skulle ringa SOS Alarm eller inte och blev lite tveksam eftersom 
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han hört att man inte ska ringa i onödan och var orolig att han kunde få böter om han gjorde 

det. Han tyckte även att det var svårt att bedöma om han skulle ringa eller inte då han var 

relativt ung vid tillfället, och det var först när en annan person på festen höll med honom om 

att de borde ringa som han faktiskt ringde. Han kände vid det laget att astmaanfallet hade gått 

för långt och att det var dags att göra något åt saken men trodde att det var på grund av 

bekräftelsen från den andra personen som han ringde så pass tidigt och inte väntade ännu 

längre.  

Vid den misshandel som deltagare A bevittnade försökte deltagaren sära på den som slog 

och vännen som blev slagen genom att ställa sig i vägen. Deltagaren kunde inte minnas om 

det var han eller någon av hans vänner som ringt SOS Alarm vid misshandeln, men det var 

han som tog initiativet till att de skulle ringa. Den gången kände han ingen tvekan om att de 

behövde kontakta SOS Alarm.  

När deltagare B var FIP vid en viltolycka bad han sin vän att ringa medan han tittade till 

de som krockat. Vid den misstänkta misshandeln eller fallolyckan (oklart vilket det var) tog 

deltagaren själv beslutet att ringa SOS Alarm.  

Då deltagare C var med om en trafikolycka ringde han inte själv då han var i chock, det 

gjorde istället en av de många andra trafikanter som stannat på platsen på grund av olyckan. 

Trots att deltagaren var chockad försökte han få kontakt med vännen som krockat. Han 

berättade också att han själv blev omhändertagen av de andra trafikanterna på platsen. 

 

Diskussion kring kategorin 

I fallet med den astmadrabbade flickan försökte personerna vidta olika åtgärder för att 

lindra astman men lyckades inte. Utifrån deltagarens berättelse verkade det som att 

personerna på festen inte riktigt visste vad de skulle göra för att lindra astmaanfallet och tyder 

på att sådana instruktioner, relativt enkla anvisningar om hur man ska agera vid ett 

sjukdomstillstånd, kan vara till nytta för FIP:er. Denna typ av information fick de också av 

operatören på SOS Alarm. 

Deltagare A behövde bekräftelse från en annan person för att fullt ut våga ta beslutet att 

ringa SOS Alarm vilket tyder på att den typen av stöd kan behövas, åtminstone för unga 

personer. I de övriga fallen tycktes det inte finnas några tveksamheter kring att SOS Alarm 

behövde kontaktas.  

Att se till den skadade var något som förekom hos alla deltagare, även hos deltagare C 

som befann sig i chock. Behovet av instruktioner tycktes inte vara så stort i just dessa fall, 

förutom möjligen vid astmaanfallet. 
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5.3.2 MENTALA FÖRBEREDELSER FÖR BLÅLJUSAKTÖRER 

Deltagaren från räddningstjänsten berättade att de använder den information de får vid ett 

larm för att förbereda sig mentalt inför det som väntar vid olycksplatsen. Även en av SOS-

operatörerna berättade att de ger räddningstjänsten information i syftet att de ska få en chans 

att kunna förbereda sig mentalt. Deltagaren från polisen berättade att de ställer så mycket 

frågor som möjligt (till KLC) för att kunna förbereda sig. Exempel på information polisen vill 

ha är tidigare historik för en våldsam person så att de vet vad det är för situation de ger sig in 

i. Även ambulanssjukvårdarna vill veta vilken typ av situation det är som väntar, om de är 

först på plats eller ej, om det finns några hot eller risker och om det är en olycka eller 

sjukdomstillstånd som kräver att de agerar fort. 

 

Diskussion kring kategorin 

Alla deltagare från räddningstjänst, polis och ambulans nämnde att de förbereder sig på 

olika sätt innan de anländer till en olycksplats. Den här mentala förberedelsen kan liknas vid 

nivå 3 i teorin om situationsmedvetenhet, att man försöker projicera vad som kommer att 

hända en bit framåt i tiden. För att kunna bilda en sådan situationsmedvetenhet krävs 

information om situationen, så att aktörerna genom den informationen kan skapa sig en bild 

av vad som har hänt och vad de behöver göra när de kommer fram. 

5.3.3 INFORMATIONSBEHOV FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN PÅ VÄG TILL EN 

OLYCKSPLATS 

På väg till en olycksplats kan räddningstjänsten undra hur många som kan vara skadade 

och om det redan finns hjälp på olycksplatsen, de kan också fundera på hur de ska hitta dit. 

De vill undvika att åka för långt så att de åker förbi rätt avfart eftersom det gör att det tar 

längre tid för dem att ta sig till platsen, och deltagaren berättade även att det har hänt att han 

svängt av för tidigt eller åkt för långt och därmed missat avfarten. Han berättade också att 

deras utryckningsfordon inte är utrustade med GPS-navigatorer i dagsläget, de har dock 

tillgång till papperskartor i fordonen (detta behöver dock inte gälla övriga räddningstjänster i 

Sverige). 

Det förenklar för räddningstjänsten om det finns någon på olycksplatsen som kan möta 

upp dem och visa exakt vart olyckan skett eftersom de inte alltid kan se detta själva. 

Deltagaren berättade att om de inte blir uppmötta på platsen och inte kan se några tecken på 

att en olycka skett så blir de osäkra på adressen och om de har kommit till rätt plats. Detta 

gäller speciellt för olyckor som sker ute på landbygden. Vid automatiska larm är det mycket 
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sällan någon som möter upp dem vilket gör att de själva måste leta upp platsen där larmet 

gått. Är det ett bostadsområde med många hus kan det vara svårt att hitta rätt husnummer och 

även där underlättar det därför för räddningstjänsten om det finns någon som kan visa var 

olyckan skett. Det kan även ibland vara svårt för räddningstjänsten att se vad det egentligen är 

som har hänt när de kommer fram till det som angetts som olycksplats, vilket naturligtvis 

skapar funderingar kring detta. Det kan exempelvis handla om en brand som inte syns 

utvändigt men som pågår för fullt inuti en byggnad. 

Ett annat problem som kan inträffa är när det är begränsat med utrymme för 

uttryckningsfordonen vid olycksplatsen så att fordonen har svårt att ta sig fram till själva 

olyckan. Det kan även uppstå problem om något eller några av fordonen måste rycka ut till en 

annan olycka och har svårt att komma därifrån på grund av trängseln. Deltagaren från 

räddningstjänsten beskrev det som att själva räddningsinsatsen kan gå bra vid sådana 

situationer, men att strukturen på räddningsinsatsen kan vara mindre bra. Det är vid sådana 

tillfällen där det är begränsad framkomlighet som de kan använda sig av brytpunkter så att 

inte alla fordon är framme vid olycksplatsen samtidigt, men det händer att efterkommande 

uttryckningsfordon av någon anledning inte följer en order om brytpunkt utan kör fram ändå 

vilket gör att trängsel uppstår. Den eller de som är först på plats får avgöra om en 

brytningspunk är nödvändig och vidarebefordra det bakåt till efterkommande 

uttryckningsfordon.  

Deltagaren från räddningstjänsten uppgav att han vanligtvis känner att han har ganska bra 

kontroll över en situation, i alla fall till den grad att han känner att situationen kan hanteras. 

Vid en större olycka som tågolyckor och liknande kan det dock vara svårt för 

räddningstjänsten att få en överblick över situationen, och det är ofta först långt senare som de 

kan skapa sig en helhetsbild över händelsen. Ytterligare en svårighet vid sådana här 

situationer är att personalstyrkan på platsen vid någon tidpunkt blir avlösta av andra och att de 

då måste beskriva hur situationen ser ut för de tillkommande personerna, trots att de kanske 

inte själva har någon riktig överblick över situationen. Det kan även vara svårt för 

räddningstjänsten att få en helhetsbild av situationen när det inträffar flera olyckor i närheten 

av varandra och det är inte förrän efter ett tag framgår att det är flera olyckor det handlar om 

och inte enbart en. 

 

Diskussion kring kategorin 

På väg till en olycksplats kan räddningstjänsten ha funderingar kring hur många som är 

skadade och om annan hjälp hunnit fram till platsen. De kan också ha problem med att hitta 
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till platsen, både i form av vilken avfart som är rätt och att lokalisera ett automatiskt larm. De 

här problemen skulle kunna avhjälpas genom att utrusta alla fordon med GPS-navigatorer 

som både kunde ge en vägbeskrivning och peka ut mer exakt varifrån de autoamtiska larmen 

kommer ifrån. Ett liknande problem för räddningstjänsten är att de ibland inte kan se några 

spår av en olycka, vilket innebär att det blir svårt att hitta den exakta platsen och kan även 

skapa osäkerhet kring om de verkligen är på rätt plats. Även här skulle någon form av tekniskt 

verktyg för att lokalisera platsen kunna vara en lösning. 

Information om att en brytningspunkt ska användas går inte alltid fram ordentligt till 

efterkommande fordon, vilket kan skapa trängsel som innebär ett hinder både för fordon som 

måste fram till olyckan men även för de fordon som måste därifrån. 

Deltagaren brukar känna kontroll över en situation men handlar det om en större olycka så 

är det svårt att få en helhetsbild över händelsen vilket innebär ytterligare svårigheter när 

situationen ska beskrivas för en avbytare. Man kan säga att det här handlar om en 

situationsmedvetenhet som ska överföras från en person till en annan, och att den andra 

personens situationsmedvetenhet till stor del är beroende av informationen som den första 

personen kan bidra med. Är den informationen då felaktig eller ofullständig så får även 

avbytaren en bild av situationen som inte är helt korrekt. 

 

5.3.4 KÄNSLOTILLSTÅND OCH UPPLEVELSER HOS FÖRSTAINSATSPERSONER 

Under intervjuerna kom det fram att FIP:er kan befinna sig i många olika känslolägen och 

ett flertal av deltagarna nämnde rädsla. Deltagare A berättade att han blev rädd för sin väns 

skull den gången hon fick ett astmaanfall och att det var då han kände att det var dags att göra 

något åt det. Han blev även rädd vid den andra händelsen då en annan vän blev misshandlad 

men den gången handlade rädslan om att han själv skulle kunna bli slagen men också om att 

han inte visste vad den misshandlade vännen skulle ta sig till. Både deltagarna från 

Civilförsvarsförbundet och SOS Alarm nämnde rädslan en FIP kan känna inför en skadad 

person, att det ser otäckt ut och att FIP:en är rädd att personen ska vara död och därför inte 

vågar gå fram. En av deltagarna från SOS Alarm sa också att en FIP kan vara rädd att den 

skadade ska vara påverkad och kan bli aggressiv, och att rädsla även kan uppstå om det är en 

närstående som är drabbad. 

En av deltagarna från SOS Alarm beskrev hur vissa som ringer in skriker i ren panik vilket 

kan göra det svårt att prata med personen och få fram nödvändig information. Hennes strategi 

vid sådana tillfällen är att låta arg och säga till på skarpen att personen måste lyssna för att 
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kunna få hjälp. Enligt deltagarna från SOS Alarm är nästan alla som ringer in stressade och 

oroliga, men allvaret i situationen går inte att avläsa i hur uppstressade de verkar vara. Hur 

uppstressad en person blir av en händelse tycks vara något som variera från person till person. 

Deltagare A beskrev att det kändes obehagligt vid misshandeln eftersom han inte visste vad 

den som slog kunde få för sig att göra. En av deltagarna från SOS Alarm nämnde oro som en 

orsak till att en FIP inte vill agera, och att oro i sin tur kan orsaka stress. Deltagare A kände 

sig lugn när han ringde SOS Alarm om flickan med astma och hade inga problem med att 

tänka klart. Han beskrev dock att han kände sig stressad vid misshandeln eftersom han inte 

visste hur långt bråket skulle gå och var orolig för sin vän. Deltagare B kände en stress över 

när ambulansen skulle komma då han tog hand om den skadade mannen eftersom han var 

tvungen att hantera honom på egen hand och mannen hela tiden ville därifrån. 

Deltagare A upplevde inte att han själv hade kontroll vid astmaanfallet, men att han kände 

att SOS-operatören hade det. Han kände sig lugnare i och med att han fick veta att ambulans 

var på väg och att operatören sa att det kommer att ordna sig. Vid misshandeln kände han 

dock ingen kontroll alls. Deltagare B kände att han och hans vän hade kontroll vid 

trafikolyckan, han trodde också att deras lugn smittade av sig på personerna i bilen och 

beskriver det som att det kändes lugnt och tryggt hela tiden. I det andra fallet då han hanterade 

den skadade mannen kände han inte att han hade kontroll eftersom mannen var ganska 

omedgörlig. Deltagare C kände inte att han hade någon kontroll alls vid den trafikolycka han 

var med om. 

Deltagare A berättade att alla på festen verkade rätt chockade över att flickan fick ett 

astmaanfall. Deltagare C befann sig själv i chock och kunde inte tänka klart. Han tror att han 

hade reagerat annorlunda om han inte hade varit chockad och att det var lättare för de andra 

trafikanterna runtomkring att agera eftersom de inte kände personen som krockade, som var 

en nära vän till deltagaren. Deltagaren från Civilförsvarsförbundet upplevde att många FIP:er 

lätt blir chockade och irrar runt vid en olycka. 

En fundering som dök upp hos deltagare B vid viltolyckan var vad som hade hänt. Han 

såg att bilen stod åt fel håll och att det inte såg rätt ut och började direkt fundera över vad som 

hade hänt. Samma fundering dök upp när han först såg den skadade mannen. Han såg att han 

var blodig och att han inte mådde bra och försökte prata med honom för att få en bild av vad 

som hade hänt honom men kunde inte få fram något svar från mannen. Deltagare C mindes att 

det första som dök upp i huvudet var att mopeden blev förstörd och att han oroade sig för att 

vännens föräldrar skulle blir arga för det, han trodde att den tanken dök upp på grund av att 

han befann sig i chock. 
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En FIP vill naturligtvis ofta att hjälpen ska komma så fort som möjligt, och även en kort 

tids väntan kan verka mycket lång i väntan på ambulans, räddningstjänst eller polis. Detta var 

något som deltagare B nämnde:  

”...ja det tar sju minuter, det är ju ingenting det är ju superfort sju minuter, men, när man 

väl står där så är sju minuter lång tid” (Personligt samtal med deltagare B, 2013-03-25) 

 

Diskussion kring kategorin 

En FIP kan uppleva många känslor i samband med en olycka, och förmågan att ge och ta 

till sig information kan påverkas av olika känslotillstånd. Rädsla var vanligt förekommande 

hos de civila deltagarna. Rädsla kan hindra en person från att agera men kan också göra att 

man vågar agera, som delvis var fallet för deltagare A. En FIP kan också vara rädd både för 

sin egen skull och för den skadades skull. I de fall en person inte vågar gå fram till en skadad 

eller någon som misstänks vara skadad kan möjligen information om vad man kan göra utan 

att behöva gå fram vara till hjälp. Exempelvis kan FIP:en stanna kvar på platsen så att han/hon 

kan visa blåljusaktörerna var den skadade eller sjuka personen befinner sig, eller kanske söka 

hjälp eller stöd från någon annan på platsen. 

En person som har panik kan ha svårt att lyssna och ta till sig information från operatören 

och kan även ha svårt att själv ge information. Oro kan vara en orsak till att en FIP inte vill 

agera och oro kan också orsaka stress. I fallet med deltagare A kan man se att även om 

personen i sig inte känner någon kontroll över situationen så kan kontakten med SOS Alarm 

ändå ge en känsla av att de har kontroll, vilket i det här fallet hade en lugnande inverkan på 

deltagaren. Det här skulle kunna tolkas som ett behov av att känna att någon annan har 

kontroll, om man själv inte känner att man har det. Deltagare B:s berättelse visar att om en 

FIP känner kontroll och lugn kan detta föras över till de drabbade. Samtidigt kan en FIP känna 

mindre kontroll över en situation om denne är ensam med en svårhanterlig person. Deltagare 

C kände ingen kontroll alls vid olyckan, troligtvis på grund av att han var chockad. Deltagaren 

trodde att han hade agerat annorlunda om han inte varit chockad, och troligtvis är det svårt att 

ta till sig information och att ta beslut då man befinner sig i ett chockat tillstånd.  

Att förstå vad som har hänt är behöver inte vara helt uppenbart för en FIP, men den 

informationen är dock av stor vikt för SOS Alarm som baserar egna beslut på informationen 

och som även vidarebefordrar informationen till blåljusaktörer. Det här kan ses som nivå ett i 

att bilda en situationsmedvetenhet, både för FIP:en men även för SOS Alarm och 

blåljusaktörerna. Deltagare C:s fundering kring materialistiska skador kan vara en 
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chockreaktion, som han själv trodde, och visar att det svårt att tänka klart vid en sådan 

reaktion.  

För en FIP kan tiden upplevas annorlunda mot normalt, vanligt är att tiden upplevs gå 

mycket långsamt och några minuters väntan på ambulansen kan kännas som en evighet vilket 

kan kännas jobbigt när man befinner sig i en i övrigt svår situation. En så pass subjektiv 

upplevelse som tid kan vara svår att påverka, eventuellt skulle information om var 

blåljusfordonet befinner sig i realtid skulle kunna ge en FIP en upplysning om var fordonet 

befinner sig just nu och hur långt ifrån olycksplatsen den är vilket förhoppningsvis skulle 

kunna minska oron hos FIP:en då han/hon kan se (om det är visuell information) att hjälpen är 

på väg. Information om tidsförloppet skulle kunna fungera lugnande på samma sätt, att FIP:en 

kan se att även om det inte känns så var det bara fem minuter sedan man pratade med SOS 

Alarm. Detta är endast funderingar kring hur man eventuellt skulle kunna påverka 

tidsupplevelsen hos FIP:er, inte förslag på lösningar. 

 

5.3.5 FÖRSTAINSATSPERSONERS AGERANDE PÅ OLYCKSPLATSER 

Ambulanssjukvårdaren berättade att människor inte gärna stannar vid en olycka och att det 

i regel är väldigt få som vill hjälpa till. Deltagarna från SOS Alarm instämde i detta och 

berättade att det finns människor som inte vill hjälpa till, vilket är ett stort problem för SOS 

Alarm. Detta beteende går att se i fallet med den skadade mannen som deltagare B var med 

om, där människor som passerade tittade på men inte hjälpte till. Dessa människor var 

visserligen inte själva först på plats men de valde att inte hjälpa deltagare B med den skadade 

och besvärliga mannen. Deltagarna från SOS Alarm berättade också att många som är först på 

plats vid en olycka inte stannar kvar på platsen tills blåljusaktörerna anländer. Deltagarna från 

ambulansen, polisen och en av deltagarna från SOS Alarm beskrev att det här ofta är ett 

problem vid trafikolyckor, att många åker förbi en olycka utan att stanna och ringer SOS 

Alarm från bilen medan de är på väg därifrån. Personen som ringer in kan alltså ha hunnit 

ganska långt ifrån olycksplatsen när de väl får kontakt med SOS Alarm och kan då ha svårt att 

beskriva exakt var olyckan skett. De kan då inte heller ge någon information om hur många 

personer det var i bilen, om någon var skadad och hur allvarligt det i så fall var. Polisen 

berättade att de i sådana fall kan behöva åka till olycksplatsen utan någon information om 

detaljerna kring olyckan. 

Deltagaren från polisen upplevde också att den som har ringt och rapporterat en olycka 

sällan är kvar på platsen när polisen kommer dit och att det då inte finns någon på 
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olycksplatsen som kan redogöra för polisen vad de sett. Detta gäller även vid trafiklyckor, då 

många redan lämnat platsen innan polisen är framme. Deltagaren trodde att det kan bero på att 

de inte vill vara med i en utredning, att de inte har tid eller tycker att det tar för lång tid då det 

ibland kan dröja innan polisen kommer till platsen. Deltagaren från polisen berättade också att 

det är relativt vanligt att det vid händelser då det finns många åskådare, exempelvis då en 

person är våldsam, så vill många inte ställa upp som vittnen och påstår därför att de inte har 

sett någonting fastän de uppenbarligen har det. Han trodde att detta beror på att de är rädda att 

det kommer att hända dem någonting om de vittnar, exempelvis att de kommer bli utsatta för 

hot. 

Deltagare A kände vid tidpunkten för misshandeln att kontakten med SOS Alarm var 

något nödvändigt men att han lade mer fokus på att hantera de som bråkade än på samtalet 

med SOS Alarm. En av deltagarna från SOS Alarm uppgav att en FIP kan bli så uppstressad 

av en situation att han/hon får en mental ”kortslutning” och glömmer hur man till exempel 

utför hjärt- lungräddning, fast han/hon egentligen vet hur man gör. Det vanligaste felet som 

FIP:er gör, enligt deltagaren från Civilförsvarsförbundet, är att de har för bråttom att agera 

och att agerandet då lätt blir ogenomtänkt och utan struktur. 

Deltagaren från Civilförsvarsförbundet var FIP vid en trafikolycka där han anlände till 

platsen strax efter att olyckan skett. Först skaffade han sig en överblick över situationen och 

funderade över vad han skulle göra härnäst, och när han såg att det satt någon i bilen så ringde 

han SOS Alarm. Han kände att det luktade starkt av bensin vilket innebar att det kunde finnas 

risk för brand. Han lyfte därför ut den skadade personen ur bilen och flyttade honom till en 

skyddad plats. Personen hade blivit skadad i sidan av kroppen och deltagaren lade honom 

därför med den skadade sidan nedåt så att kroppstyngden fungerade som ett tryckförband, 

sedan satt han och höll den skadade i handen tills räddningstjänst och ambulans kom till 

platsen. Deltagaren kände aldrig någon tvekan att ingripa, han agerade utifrån den erfarenhet 

och den kunskap han hade. Han berättade även att han inte hade några problem att tala om för 

SOS-operatören var olyckan skett eftersom han har som vana när han är ute och kör att alltid 

hålla koll på var han är, ifall en olycka skulle hända. 

 

Diskussion kring kategorin 

Deltagaren från Civilförsvarsförbundet blev inte uppstressad av situationen och hade koll 

på vad han skulle göra och i vilken ordning. Det här lugna och kontrollerade sättet att agera på 

var troligtvis en effekt av deltagarens tidigare kunskap och erfarenhet av räddningsinsatser. 

Det är anmärkningsvärt att deltagaren alltid ser till att ha koll på var han är på vägarna, detta 
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gjorde att han direkt kunde meddela SOS Alarm var olyckan skett. Detta verkar dock vara ett 

vanligt problem i övrigt hos FIP:er, att de har svårt att ange den exakta platsen för operatören. 

Att människor inte vill agera eller hjälpa till vid en olycka är ett problem för flera av 

aktörerna och är samtidigt ett problem som kanske är svårt att åtgärda, det går trots allt inte att 

tvinga människor att engagera sig. Vad oviljan beror på framgår inte riktigt, om det handlar 

om rädsla eller okunskap så skulle information, stöd och uppmuntran kunna fungera för att få 

fler att ingripa, handlar det istället om ointresse och brist på engagemang så kan det vara svårt 

att nå dessa personer. Vid olyckor på motorväg då den som ringer in till SOS Alarm åker förbi 

olyckan utan att stanna uppstår det även problem med att beskriva platsen och att ge detaljer 

kring olyckan. För SOS Alarm och blåljusaktörerna innebär allt detta att det kan saknas 

information som är mycket betydelsefull för räddningsinsatsen. Det blir svårare för SOS 

Alarm att välja prioritet på olyckan och antal ambulanser som ska larmas och det blir även 

svårare för blåljusaktörerna att förbereda sig mentalt inför situationen. Blåljusaktörerna och 

SOS Alarm är väldigt beroende av den information som en FIP kan ge, och när den 

informationen saknas så försvårar det räddningsarbetet. 

Personer som inte vill vittna är ett problem för polisen. Dessa personer kan ha information 

som är viktig för polisen men vill inte dela med sig av den, enligt deltagaren på grund av att 

de kanske känner sig rädda att bli utsatta för hot. 

Deltagare A:s berättelse visar hur en händelse som tar mycket av ens uppmärksamhet kan 

göra att man inte lägger så mycket fokus på att kommunicera med SOS Alarm, och om SOS-

operatören har svårt att kommunicera med personen som ringer så kan det medföra att det blir 

svårare för operatören att få fram nödvändig information. 

Stress kan göra att en person får en tillfällig blackout och inte längre minns hur en 

procedur ska utföras, något som kanske inte hade hänt om personen varit mindre stressad. 

Detta innebär att personen har kunskap men har inte tillgång till den när den som bäst behövs, 

och det är här tydligt att stress kan ge praktiska konsekvenser för den initiala 

räddningsinsatsen. 

Ett vanligt fel FIP:er gör är att de agerar för fort och inte hinner tänka igenom situationen 

och det egna agerandet innan, och frågan är om de då har hunnit ta till sig information för att 

kunna fatta välgrundade beslut. Enligt teorin om situationsmedvetenhet är det helt avgörande 

att man tagit till sig relevant information för att kunna få en korrekt uppfattning av en 

situation och för att kunna ta bra beslut, och har man då inte hunnit ta till sig informationen så 

kan situationsmedvetenheten och räddningsinsatsen bli lidande. 
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5.3.6 TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SOS ALARM OCH BLÅLJUSAKTÖRER 

SOS Alarm har digitala kartor där de kan se ambulansernas geografiska läge i realtid, men 

ambulanserna kan inte se andra ambulanser på sina kartor utan enbart var de själva är. SOS 

Alarms kartor visar främst gatuadresser där byggnader som sjukhus, kyrkor och liknande syns 

men inte exempelvis butiker och restauranger. Om en FIP inte vet adressen men kan nämna 

till exempel en restaurang i närheten så brukar operatörerna använda sökmotorer eller 

karttjänster på internet (ex. hitta.se, eniro.se) för att kunna lokalisera platsen. 

När SOS Alarm får in ett samtal visas ett streckat område på deras kartor inom vilket det 

är troligt att den som ringer befinner sig. Mobilsignalen plockas upp av en mobilmast i 

närheten och signalen kommer därför ifrån det område som masten täcker. Det ger en 

ungefärlig lokalisering för SOS Alarm att gå efter men om den som ringer förflyttar sig under 

tiden samtalet pågår så syns det inte på kartan. Om personen passerar en olycka på en 

motorväg och ringer från bilen utan att stanna så plockas signalen upp från där personen är 

när samtalet går fram till SOS Alarm. Det innebär att olycksplatsen inte är där signalen 

kommer ifrån eftersom personen vid det laget har hunnit köra en bit innan han/hon hunnit få 

kontakt med SOS Alarm. En person kan naturligtvis även flytta på sig till fots, exempelvis då 

man gått vilse i skogen. Ju längre ut på landsbygden, där masterna inte sitter lika tätt som i 

stadsområden, desto mindre exakt blir lokaliseringen. Det streckade området är alltså en 

utgångspunkt för SOS-operatörerna, men ger inte olycksplatsens exakta geografiska läge. Det 

finns idag teknik som söker på varje enskild mobil och som ger en exakt lokalisering, men 

eftersom den tekniken endast fungerar på mobiltelefoner av nyare modeller som har GPS-

mottagare så har den ännu inte tagits i bruk då det fortfarande används mobiltelefoner av äldre 

modeller utan GPS-mottagare. 

SOS-operatörerna har delad vy i sitt datorsystem och de kan därför se den information 

andra operatörer fört in och de kan se detta samtidigt som informationen förs in i systemet. De 

kan därför arbeta med samma ärende samtidigt fast på olika ställen i systemet. 

När SOS Alarm får in ett samtal så har de ett index att gå efter, en typ av frågeformulär. 

Indexet har en trädstruktur och varje svar leder längre ut i noderna och ger till slut en typ av 

olycka, skada eller sjukdomstillstånd samt en prioritet för ambulansen att följa. 

Ambulanssjukvårdaren upplevde att SOS Alarm blivit mer och mer styrda av indexet genom 

åren och att det förr var mer av en konversation mellan ambulanssjukvårdarna och SOS 

Alarm när ett larm kom in. Deltagarens åsikt om indexet var att det ger operatörerna ett tydligt 

svar men att det inte alltid ger rätt utfall: 
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”...men vi upplever att det här indexet gör att det ramlar ner i fel skål ibland då så att 

man skulle vilja att det fanns en, nån typ utav resonemang emellan dom här olika trappstegen 

i indexet som gör att det kanske ramlar ner i en annan skål. För det är ju inte alltid den där 

magen är en mage utan det kan lika gärna vara något helt annat, men det ramlar ut som en 

buk och då får vi det som en buk och sen när vi kommer dit och börjar prata och undersöka 

så är det ingen buk...” (Personligt samtal med ambulanssjukvårdare, 2013-03-26) 

 

Som kommunikationsmedel mellan SOS Alarm och blåljusaktörerna används 

radiosystemet Rakel. Via Rakel går SOS Alarm ut med larm till blåljusaktörerna och det finns 

även möjlighet för dem att prata med varandra via systemet genom att gå in på varandras 

frekvenser. Vid alla larm som räddningstjänsten åker på används en kanal på Rakel som kallas 

RAPS. Den lyssnar räddningstjänst, ambulans och polis på, och när alla enheter kvitterat till 

SOS-operatören att de är på väg till olycksplatsen kan operatören gå ut på kanalen och ge 

information om olyckan. 

Ambulanssjukvårdaren berättade att han skulle vilja att det fanns en funktion i de kartor 

SOS Alarm använder där det gick att markera ut de platser som är kända för att ofta vara 

stökiga eller hotfulla för ambulanssjukvårdarna, så att polis alltid larmades ut automatiskt till 

de platserna då det i princip alltid behövs polis där. En av deltagarna från SOS Alarm 

uttryckte en önskan om att kombinera sökning via mast med sökning via GPS. Hon tyckte att 

sökning via GPS, som ger en mer exakt position, kunde användas i första hand och i de fall en 

mobiltelefon saknar GPS-mottagare kunde systemet automatiskt gå över till sökning via mast.  

 

Diskussion kring kategorin 

SOS Alarm kan se alla ambulanser men ambulanserna har inte själva någon överblick över 

var andra ambulanser befinner sig. Det betyder att ambulanssjukvårdarna blir beroende av att 

få den informationen från SOS och att de går miste om den överblick som SOS Alarm har. 

Om man föreställer sig att ambulanssjukvårdarna hade tillgång till den informationen på 

samma sätt som operatörerna på SOS Alarm har, via kartor, så skulle de lätt kunna hålla sig 

uppdaterade om var övriga ambulanser befinner sig utan att behöva ta omvägen via SOS 

Alarm.  

SOS Alarm måste idag söka upp det geografiska läget för vissa olyckor via karttjänster 

och sökmotorer, om dessa platser istället fanns utmarkerade på deras egna kartor så skulle 

troligtvis olycksplatsen kunna lokaliseras fortare. Att lokalisera personer och olycksplatser via 
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mast är inte heller en optimal lösning för SOS Alarm, det ger inte tillräcklig tydlig 

information om det geografiska läget och ytterligare information behövs ofta för att kunna 

ringa in en olycksplats mer precist. Om sökning via mast och sökning via GPS kunde 

kombineras så skulle man i många fall kunna få en precis lokalisering men ändå kunna fånga 

upp de äldre mobiltelefonerna utan GPS-mottagare via mastsökning. 

Systemet som SOS Alarm använder tillåter att alla på SOS Alarm kan dela och ta del av 

information med varandra samtidigt vilket kan anses förstärka situationsmedvetenheten hos 

operatörerna då alla ser vad som har hänt tidigare och även vad som pågår just nu. Indexet 

som SOS Alarm använder är ett stöd som ger ett tydligt om än kanske inte helt korrekt svar att 

gå efter. I de fall utfallet från indexet blir felaktigt så kan den prioritet som sätts blir fel (för 

låg eller hög), och ambulansjuksvårdarna kan få information som inte stämmer överens med 

den situation de möter när de väl är på plats.  

SOS Alarm och blåljusaktörerna tycks ha goda möjligheter att dela information mellan 

varandra via radiosystemet Rakel, vilket ger dem möjlighet att förstärka varandras 

situationsmedvetenhet och på sätt och vis skapa en sorts ”delad” situationsmedvetenhet. 

Aktörerna vet vilka som lyssnar och vet därför också att de andra får tillgång till samma 

information samtidigt, och situationsmedvetenheten hos de enskilda aktörerna kan bildas både 

av den information man själv tar in från omgivningen men även av den information de andra 

aktörerna ger ut via Rakel. 

Deltagaren från ambulansen och en av deltagarna från SOS Alarm hade förslag på två 

tekniska lösningar som de själva trodde skulle kunna underlätta deras arbete. Att markera ut 

stökiga platser skulle kunna ge ambulansen förstärkning fortare, förutsatt att polisen har de 

resurserna, och därmed påskynda räddningsarbetet. Att kombinera mast-sökning med GPS-

sökning borde vara tekniskt möjligt idag och skulle kunna ge SOS-operatörerna mer precisa 

geografiska lägen för olycksplatser vilket troligtvis skulle minska problemen med att hitta till 

platsen för blåljusaktörerna. 

 

5.3 7 INFORMATIONSUTBYTE MELLAN SOS ALARM OCH 

FÖRSTAINSATSPERSONER 

Här beskrivs den kommunikation som sker eller kan ske mellan SOS Alarm och en FIP 

via telefon, det handlar alltså om tvåvägskommunikation där båda kan ge och ta emot 

information från varandra. 
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BESKRIVNING AV GEOGRAFISKT LÄGE 

”Var har lyckan hänt?” är en av de första frågorna SOS Alarm ställer till den som ringer in 

och operatören vill ha en så exakt beskrivning som möjligt. Det kan emellertid vara svårt för 

en FIP att veta var olyckan skett, speciellt när olyckan hänt på motorvägen eller ute på 

landsbygden. I värsta fall vet FIP:en inte mer än att de är på motorvägen och åt vilket håll de 

var på väg och det blir då mycket svårt för operatören att få reda på var olycksplatsen är. Det 

händer att den som ringer in endast vet varifrån de började köra, vart de ska och ungefär hur 

länge de kört. SOS-operatören kan då försöka räkna ut hur långt de kan ha hunnit på den tiden 

för att ta reda på vart de är just nu. De som ringer in brukar dock veta namnet på den väg de 

åker på.  

Om den FIP som ringer in inte kan ange platsen exakt så ställer SOS-operatören 

följdfrågor för att försöka ringa in platsen, det kan vara frågor om de har passerat eller kan se 

landmärken i omgivningen, som vatten, järnvägar och korsningar. Samtidigt som SOS-

operatören ställer dessa frågor kan operatören med hjälp av sin karta försöka lista ut var 

personen kan tänkas befinna sig. Det är ofta lättare att lokalisera platsen om olyckan skett i en 

stad än på landsbygden eftersom det där finns fler och mer precisa referenspunkter att ange, 

till exempel skyltar, butiker, byggnader och liknande som kan användas för att få fram en 

adress som ambulans och räddningstjänst kan gå efter. Den som ringer in kan vara mer bekant 

med platsen än vad både SOS Alarm och blåljusaktörerna är och kanske då anger en mycket 

lokal referenspunkt, exempelvis ”pressbyrån i finspång”, men butiker och liknande finns inte 

med på SOS Alarms kartor och därför kan de ibland behöva använda sökmotorer och 

karttjänster för att få fram en adress. 

 

Diskussion kring kategorin 

Svårigheter med att få reda på den exakta platsen för en olycka är ett stort problem för 

SOS Alarm och samtidigt något av det viktigaste för operatörerna att ta reda på för att kunna 

skicka hjälp. SOS Alarm har visserligen mobilmaster de kan utnyttja för att pejla av 

mobiltelefonen som samtalet kommer ifrån, men det går inte att få fram någon exakt plats på 

det sättet. Om operatören inte kan få fram en exakt plats så innebär det att det blir svårt för 

ambulans och räddningstjänst att hitta vilket i sin tur kan göra att det tar längre tid för dem att 

komma fram till platsen, och tid kan vara livsavgörande för en skadad eller sjuk person. Något 

till synes enkelt som att tala om exakt var man är behöver inte alltid vara så lätt. Att beskriva 

hur man tar sig en specifik plats kan vara nog så svårt att förmedla till någon annan även om 

man själv hittar. Om personen som SOS-operatören pratar med dessutom är stressad och 
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uppjagad kan det innebära ytterligare svårigheter att tala om eller ta reda på var man är. 

Lokalisering av olyckan är alltså av stor vikt för alla aktörer, för FIP:en som vill ha hjälp så 

fort som möjligt, för SOS Alarm som ska vidarebefordra informationen till blåljusaktörerna så 

att de hittar dit, och i slutänden den sjuka eller skadade personen som kan vara i akut behov av 

vård. 

Operatörerna har viss hjälp av de kartor de använder och kartstödet i kombination med den 

information de får från personen som ringt in kan de försöka hitta platsen. Att det oftast är 

lättare för en FIP och SOS att hitta platsen om olyckan skett inne i stan beror på att det där 

finns mer information i miljön att gå efter än det finns på landsbygden, samt att masterna 

sitter mer tätt placerade inom städerna. Att en FIP känner till platsen bra och själv vet exakt 

var det är betyder inte att det alltid är lätt att förklara för operatören var det är. Operatörerna 

får in samtal från hela landet och kan inte känna till alla lokala platser, här skulle kartorna 

SOS Alarm använder behöva visa även sådana platser för att underlätta lokalisering av 

olyckor. 

DETALJER GÄLLANDE OLYCKAN 

SOS Alarm vill alltid ha den inringandes telefonnummer ifall samtalet skulle brytas så att 

de kan ringa upp personen igen. Oftast kommer numret upp automatiskt hos SOS-operatören, 

men inte alltid. Operatörerna vill naturligtvis också veta vad som har hänt, vilken typ av skada 

eller sjukdomstillstånd det handlar om. De tre första frågorna som operatörerna ställer och 

som de vill ha reda på så fort som möjligt är vad som har hänt, var det har hänt samt från 

vilket telefonnummer personen ringer. 

De vill även veta hur omfattande olyckan är, om det finns några skadade och hur många 

det i så fall är. SOS Alarm skickar alltid en ambulans för varje person som är inblandad i 

olyckan då skador inte alltid syns utifrån, därför frågar de efter antalet inblandade snarare än 

skadade personer. Vid olyckor på motorvägen kan det vara svårt att få fram information om 

antalet inblandade då det inte sällan händer att den som ringer inte stannat vid olycksplatsen 

utan åkt förbi och ringt SOS Alarm ifrån bilen. 

De två första frågorna om den skadade eller sjuka handlar om andning och medvetande. 

Har personen fria luftvägar, kan han/hon andas, är personen vid medvetande? Efter att ha fått 

svar på dessa frågor fortsätter operatören med att ställa mer specifika frågor som hur personen 

andas, om personen andas tungt och hur vaken personen är. Är det en trafikolycka så vill SOS 

Alarm veta hur många fordon som är inblandade, vilken eller vilka typer av fordon som är 

inblandade och om det kan finnas farligt gods på platsen. Under tiden som de uttryckande 
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fordonen är på väg till olycksplatsen kan FIP:en ge mer detaljerade uppgifter till operatören 

som sedan kan vidarebefordras till utryckande fordon. 

När deltagare B ringde SOS Alarm vid olyckan med den misshandlade mannen så frågade 

operatören även efter mannens namn och personnummer. 

 

Diskussion kring kategorin 

När SOS Alarm får in ett samtal vill de få in en mängd information. Vad som har hänt, var 

det har hänt och telefonnummer vill de veta så fort som möjligt för att kunna göra en första 

bedömning av prioritet på olyckan. SOS Alarm vill även ha information om olyckans 

omfattning, antal skadade/inblandade personer, andning och medvetande hos skadade, antal 

och typ av inblandade fordon och eventuellt farligt gods. Namn och personnummer på 

skadade personer är ytterligare uppgifter SOS Alarm kan fråga efter. 

INSTRUKTIONER OCH UPPMANINGAR FRÅN SOS ALARM TILL 

FÖRSTAINSATSPERSONER 

Ibland kan SOS-operatören behöva tala om för en FIP vad han/hon ska eller kan göra 

under tiden som utryckningsfordonen är på väg. En del kan vara lite motsträviga och inte vilja 

till en början men när operatören talar om att det är för att hjälpa den skadade eller sjuka 

personen tills ambulans eller räddningstjänst är på plats så gör de flesta som de säger. Att en 

del kan vara lite motvilliga till en början trodde en av operatörerna kan ha att göra med att de 

känner oro inför hela situationen i sig. SOS-operatörerna brukar dock alltid be FIP:en att 

stanna kvar på platsen, oavsett om de väljer att hjälpa till eller ej. 

Det kan ibland även vara så att en FIP ifrågasätter de instruktioner SOS-operatören ger 

och undra varför de ska göra på ett visst sätt. Barn däremot ifrågasätter vanligtvis inte utan 

brukar direkt följa de instruktioner som ges. SOS-operatörerna kan aldrig tvinga en person att 

hjälpa till om personen inte vill, men de försöker uppmuntra dem. Båda deltagarna från SOS 

Alarm beskrev hur de kan försöka få en person att agera genom att få personen att känna att 

det är något de gör tillsammans: 

 

”... jag kan ju aldrig tvinga nån jag kan ju bara be den liksom, att göra det, men vi kan ju 

aldrig tvinga nån, vi kan ju aldrig tvinga nån att gör hjärt- och lungräddning till exempel 

utan det måste ju vara på frivillig basis vi kan försöka liksom att få dom att göra ett första, en 

första insats då...” (Personligt samtal med operatör på SOS Alarm, 2013-03-15) 
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”...jag kan inte tvinga dem att gå fram men då försöker jag ju övertala personen att vi 

hjälps åt tillsammans och jag ska hjälpa dig att, ja så att de går fram...” (Personligt samtal 

med operatör på SOS Alarm, 2013-03-22) 

 

Det är dock inte alltid som en FIP kan göra så mycket för den skadade eller sjuka personen 

annat än att vara där och trösta, exempelvis vid ett armbrott. Då är det just det rådet de får från 

operatören, att stanna hos personen och invänta hjälp, de kan även få enklare instruktioner 

som att hålla armen stilla och att hålla personen varm.  

FIP:erna själva ställer vanligtvis inte så mycket frågor till SOS Alarm men den vanligaste 

frågan tycks vara ”vad ska jag göra?”, men frågornas karaktär varierar givetvis beroende på 

vilken situation det handlar om. Vid exempelvis en trafikolycka så kan en fråga vara om de 

ska ta ut den skadade personen ur bilen eller ej. En av deltagarna från SOS Alarm upplevde 

att FIP:er ofta behöver instruktioner i hur de ska göra. Deltagare A blev instruerad av 

operatören att ta ut den astmadrabbade flickan utomhus så att hon skulle få frisk luft, och just 

att undersöka andning och att personen har fria luftvägar ger SOS Alarm ofta instruktioner i. 

Vid en brand kan SOS-operatören be FIP:en att försöka lokalisera branden genom att gå ut i 

trapphuset för att känna efter om det luktar mer på någon våning, att känna på dörrarna om 

någon känns varm, att öppna brevinkast och känna om det luktar brandrök, och om de 

upptäcker varifrån lukten kommer att ringa på och försöka få kontakt med den boende. Det 

kan vara så att det bara är någon som bränt vid något och då blir situationen löst redan där 

genom telefon och räddningstjänst behöver kanske inte rycka ut till platsen (om det är riktigt 

mycket rök kan räddningstjänst larmas till platsen ändå, för kontroll av ventilation och 

vädring).  

En svårighet som kan uppstå är om en FIP vill försöka rädda någon och därmed riskerar 

sitt eget liv, exempelvis vid en brand. Då SOS Alarms främsta uppgift är att rädda liv får de 

inte uppmuntra någon till att riskera sitt eget liv även om de, som en av operatörerna uttryckte 

det, ”...känslomässigt skulle vilja det” (Personligt samtal med operatör på SOS Alarm, 2013-

03-22). Det kan exempelvis vara en situation där en närstående är i fara men SOS-operatören 

får endast ge uppmaningen att FIP:en inte ska utsätta sig själv för fara. 

Instruktioner kan givetvis handla både om enklare procedurer och mer allvarliga och 

krävande sådana. Vid blödning blir instruktionen att försöka stoppa blödningen genom att ta 

något rent och trycka mot såret, att hålla den skadade kroppsdelen högt och att den skadade 

inte ska anstränga sig. Då hjärt-lungräddning krävs ger SOS-operatören instruktioner hela 

vägen och talar om exakt hur FIP:en ska göra. De flesta har idag en mobiltelefon, men inte 
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alla, och i de fall personen som ringer enbart har en väggfast telefon och ingen mobiltelefon 

blir det lite mer komplicerat för SOS Alarm att ge instruktioner. Speciellt vid hjärt-

lungräddning som måste utföras utan avbrott kan det vid sådana tillfällen uppstå svårigheter 

då det inte finns tid för FIP:en att springa till telefonen som är någon annanstans, kanske i ett 

annat rum, för att få ytterligare instruktioner. Det verkar dock vara mycket ovanligt att detta 

händer, den ena deltagaren från SOS alarm som arbetat drygt ett år som operatör hade aldrig 

varit med om den situationen. Om det handlar om en mindre akut situation så kan den som 

ringt in få gå mellan den skadade eller sjuka personen och telefonen, och om det är personen 

som ringt in som själv är dålig kan SOS-operatören instruera personen att gå och låsa upp 

ytterdörren och sedan återvända till telefonen. Operatören vet då att ytterdörren är upplåst så 

att ambulanssjukvårdarna kan ta sig in och att personen fortfarande är vid medvetande. 

Det är inte alltid som operatören stannar kvar i telefonen tillsammans med den som ringt 

in tills hjälpen är på plats, men innan samtalet avslutas så uppmanar operatören den som ringt 

in att inte stänga av telefonen och att ringa tillbaka direkt om något förändras. En av 

operatörerna trodde att den informationen kan göra att FIP:en känner sig tryggare när han/hon 

vet om att det bara är att ringa upp igen om det skulle behövas. 

 

Diskussion kring kategorin  

Oro kan vara ett hinder att agera i vissa fall, och att bli tillsagd eller övertalad kan vara 

nödvändigt för att en person ska komma förbi den ”spärr” som oron kan ge. Det är något 

överraskande att en del FIP:er inte förstår varför de får råd och anvisningar från SOS Alarm, 

och att operatören då måste förklara att det är för att hjälpa den drabbade. Vuxna FIP:ers 

ifrågasättande av instruktioner kan göra att det tar längre tid innan de kommer till den punkt 

att åtgärden utförs eftersom operatören då måste ge en förklaring. Vuxna tycks alltså ibland 

vilja ha en motivering till varför en åtgärd behövs innan de går med på att utföra den. Ett sätt 

som SOS-operatörerna använder för att få en person att agera är att ge stöd genom att intala 

personen att de hjälps åt och därigenom de få personen att känna sig mindre ensam i en jobbig 

situation.  

En av de intervjuade operatörerna menar dock att en FIP ibland inte kan göra så mycket 

även om de skulle vilja. I en sådan situation kan det kanske vara skönt för FIP:en att få 

bekräftat från operatören att det bara är att vänta på att hjälpen ska anlända och kanske göra 

enkla saker för den drabbade under tiden. Den vanligaste frågan från FIP:er är vad de ska 

göra, en fråga som naturligtvis kan ha väldigt varierande svar beroende på vad för situation 

det är. Det här tyder dock på att FIP:er inte alltid vet hur de ska agera och att de vill ha 
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instruktioner från operatören, vilket en av operatörerna bekräftar. Särskilt vanliga är 

instruktioner gällande andning och luftvägar. 

Operatörerna får inte ge instruktioner till någon som själv väljer att göra något riskfyllt 

vilket kan innebära att en FIP ger sig in i en farlig situation utan någon hjälp från operatören. 

Det är svårt att spekulera kring om FIP:er i detta läge skulle vilja ha eller behöver 

instruktioner, och det beror säkert också på hur situationen ser ut, men möjligtvis kunde 

information om hur FIP:en bör gå tillväga vid sådana situationer vara till hjälp trots att 

han/hon självvalt utsätter sig för fara. 

Det är ovanligt att en person som måste utföra hjärt-lungräddning enbart har väggfast 

telefon, men om det någon gång händer så skulle det troligtvis innebära stora svårigheter om 

personen skulle behöva instruktioner. När väggfast telefon används kan det innebära att 

kontakten mellan SOS Alarm och FIP:en eller den skadade eller sjuka personen inte kan 

upprätthållas på samma sätt som den kan via mobiltelefon vilket kan innebära svårigheter för 

dem båda. SOS Alarm kan gå miste om information, exempelvis om personen inte är vid den 

väggfasta telefonen och svimmar någon annanstans, och en FIP behöver fördela tiden mellan 

att få instruktioner via telefonen och att gå till den skadade eller sjuka personen och utföra 

åtgärden. 

SOS-operatörerna har inte tid att stanna kvar i telefonen med alla som ringer in eftersom 

de hela tiden får in nya samtal, men genom att låta personen veta att det bara är att ringa 

tillbaka vid behov så kan de få en FIP att känna sig tryggare. 

SVÅRIGHETER I INFORMATIONSDELNINGEN MELLAN SOS ALARM OCH 

FÖRSTAINSATSPERSONER 

Det är inte alltid som det är problemfritt för SOS Alarm att få fram information från den 

person som ringer in. Oftast framgår det direkt vad det är för typ av situation det handlar om 

men ibland kan det vara mycket otydligt, som en av deltagarna från SOS Alarm beskriver det: 

 

”...oftast säger de ju precis när de ringer att ”åh hon har brutit benet” och då vet man 

med en gång men annars kan det vara ”jag måste ha hjälp”, ja det förstår jag men vad för 

slags hjälp, vad är det som har hänt? Och vissa kan nog ibland reagera med ilska, att dom 

blir arga, ”men jag måste ju ha hjälp”, ja men självklart ska vi hjälpa dig men, men var? För 

det kan vara svårt att få fram.” (Personligt samtal med operatör på SOS Alarm, 2013-02-22) 
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SOS-operatören trodde att den här oförmågan att förklara vad som hänt kan bero på att 

personen är så stressad att han/hon inte klarar av att beskriva situationen. Om operatören inte 

kan få fram mer information om vad det är som har hänt men har en adress så skickar de dit 

blåljusaktörer ändå så får dessa själva ta reda på vad som hänt när de anländer till platsen. 

Ofta kan operatörerna dock efter en stund lyckas lugna ner FIP:en så pass mycket att de kan få 

fram nödvändig information. Även om den som ringer in försöker förklara vad som har hänt 

så kan det ändå vara svårt för operatören att tolka personen då operatören måste förlita sig på 

det som FIP:en säger. En av deltagarna från SOS Alarm angav smärta som något som är extra 

svårt att tolka, hur ont det gör på någon. Hon nämnde även blödningar som exempel, där ”det 

blöder mycket” kan betyda olika saker för olika personer. Hon beskriver här svårigheterna i 

att förstå vad en person menar: 

 

”...och det är ju bara, både tolkning, hur de ser på situationen hur de förklarar 

situationen och hur jag tolkar deras förklaring. Så det är mycket utrymme för tolkning....det 

är ju jättesvårt många gånger...” (Personligt samtal med operatör på SOS Alarm, 2013-03-

22) 

 

Den andra deltagaren från SOS Alarm tog upp ytterligare en aspekt av tolkning, att 

personen de pratar med ibland kan försöka få situationen att låta mer allvarlig än vad den 

kanske är. Ofta kan de prata med en anhörig som tycker att läget är akut, men när operatören 

sedan får prata direkt med den drabbade så kan det visa sig att den personen själv inte tycker 

att det är så bråttom, att han/hon vill och behöver få vård men att det inte handlar om ett 

akutfall. Då får operatören en annan bild av situationen som kanske stämmer bättre överens 

med hur verkligheten ser ut: 

 

”...det kan ju ofta vara så att jag först får prata med en anhörig, eh, som, ”det kommer väl 

en ambulans det kommer väl en nu är det nån på väg?”, så under samtalet. Och så frågar 

man ”men du får jag prata med med” den då som dom ringer om då för det kanske är så att 

den är pratbar och inte så dålig och då får man höra sådär ”nä men så här har det varit i en 

vecka det är bara det att jag inte orkar längre” och, ja men, alltså förstår du att man får en 

annan bild då?” (Personligt samtal med operatör på SOS Alarm, 2013-03-15) 
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En av deltagarna från SOS Alarm tror att det många gånger kan handla om att personen är 

orolig att inte få hjälp om det inte låter tillräckligt allvarligt. I vissa fall kan det också vara så 

att den som ringer in är så lugn och pratar så lugnt att SOS-operatören inte förrän efter en 

stund förstår att det är något riktigt allvarligt som hänt. Det kan även vara personer som själva 

mår dåligt som säger att det inte är så farligt, framförallt äldre, men som sedan visar sig vara 

ganska allvarligt sjuka. Det händer att den informationen SOS Alarm får fram skiljer sig från 

den information som ambulanssjukvårdarna får fram när de väl är på plats och pratar med 

personen som ringt eller den som är skadad eller sjuk. 

Svårigheten i att tolka en annan person gäller inte bara för SOS-operatörerna utan även för 

en FIP. Om den skadade eller sjuka personen inte är kontaktbar, kanske avsvimmad, så är det 

FIP:en som måste tolka och beskriva för operatören hur den drabbade till exempel andas eller 

om personen ser blek ut. 

Språksvårigheter kan förekomma om den som ringer in inte hanterar svenska så bra. 

Operatörerna försöker då använda enkla ord eller frågar om det finns någon anhörig som de 

kan ringa upp så att de alla tre kan prata samtidigt på samma linje och den anhöriga kan då få 

agera tolk mellan de två andra. En av operatörerna berättade dock att det oftare är så att den 

som inte kan svenska redan har bett någon annan att ringa SOS Alarm och då får operatören 

redan från början prata med någon som kan svenska. Den personen är däremot inte alltid på 

plats hos den sjuka eller skadade och kan därför ha begränsad information att ge, men även då 

kan SOS-operatören ringa upp den personen som befinner sig på platsen (som inte kan 

svenska) och be den första personen att tolka. Ibland kan det vara så att en FIP kan relativt bra 

svenska men är så stressad att det blir svårt att hitta orden för att beskriva vad det är som har 

hänt.  

När en FIP är väldigt stressad har operatörerna lite olika strategier för att kunna nå fram 

till personen. Ett sätt de använder sig av är att förklara att hjälpen redan är på väg, då förstår 

personen att operatören tagit situationen på allvar och att resten av samtalet inte gör att 

hjälpen dröjer ytterligare. Till andra behöver operatören höja rösten och säga till på skarpen 

att hjälp är på väg för att personen ska lyssna. En tredje variant är att operatören börjar med 

att prata långsamt till personen men för vissa kan det snarare orsaka ännu mer stress. I de 

fallen ökar operatören tempot igen och försöker möta personen på dennes (uppstressade) nivå 

för att sedan försöka ”hämta ner” personen så att de kan fortsätta samtalet i en lugnare takt. 

De uppgifter en FIP ger kan ibland vara osäkra vilket gör det svårt för operatören att veta 

vilken typ av hjälp de behöver, om det är ambulans, räddningstjänst eller polis som behövs 

eller kanske ingen alls. En av deltagarna från SOS Alarm gav ett exempel om en stillastående 
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bil vid en motorväg. Det kan också vara FIP:en som är osäker på vad som har hänt. Deltagare 

B var osäker på om den blödande mannen hade ramlat eller blivit misshandlad eftersom 

mannen angav båda som skäl till att han var skadad. Deltagaren sade därför först till 

operatören att mannen blivit misshandlad, sedan att han hade ramlat och till slut sade han bara 

att mannen blödde kraftigt och att de behövde ambulans. 

Ibland kan det vara många som ringer om samma olycka och då får operatören försöka 

skapa sig en bild utifrån de delar av information de får från olika håll. En av deltagarna från 

SOS Alarm berättade också hur en person som ringer in ibland kan berätta olika mycket till 

olika personer. Personen berättar en del för operatören och när ambulansen är på plats så 

kommer det fram ytterligare information och när personen sedan kommer till sjukhuset och 

får träffa en läkare så kommer det fram några saker till. Deltagaren trodde att detta kan bero 

på att en del personer känner mer förtroende för vårdpersonal ju ”högre” upp i vårdkedjan de 

befinner sig. 

 

Diskussion kring kategorin  

SOS Alarm kan ha stora svårigheter att få fram någon information från en FIP över huvud 

taget, mer än att de behöver hjälp. I de fallen blir situationsmedvetenheten lidande både för 

SOS Alarm och för blåljusaktörerna eftersom ingen av dem vet särskilt mycket om 

situationen, de sistnämnda får inte heller en möjlighet att förbereda sig mentalt innan de 

anländer till olycksplatsen. Det kan vara svårt för en operatör att förstå vad en FIP menar 

enbart baserat på det som FIP:en säger och det kan också vara svårt för en FIP att beskriva hur 

en situation ser ut. Om SOS-operatörerna även skulle ha tillgång till visuell information 

kanske tolkningen skulle bli en annan. 

Tolkning är något som inte bara SOS-operatörerna utan även FIP:erna ställs inför. Det kan 

vara svårt för en FIP som kanske själv är stressad och orolig att tolka symtom hos en sjuk 

eller skadad person och dessutom ska försöka förklara dessa symtom för operatören via 

telefon utan att kunna visa vad man menar. FIP:en ska då först själv tolka symtomen och 

därefter ska SOS-operatören försöka tolka FIP:ens tolkning. Olika personer har också olika 

referensramar för vad ett uttryck innebär, ord som ”blek”, ”mycket” och ”lite” kan tolkas 

mycket olika av olika personer. Det här skapar förstås svårigheter, främst för operatörerna, i 

att bilda en situationsmedvetenhet som stämmer överens med verkligheten.  

En oro över att inte få hjälp kan göra att en FIP överdriver situationens allvar. Det kan bli 

fel även åt andra hållet, att en person är så lugn att det akuta i situationen inte framgår för 
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operatören. I båda fallen handlar det om information som inte beskriver situationen på ett 

korrekt sätt. 

När en FIP inte kan svenska krävs det att en annan person tolkar det som sägs vilket blir 

ett extra steg mellan operatören och FIP:en. Det här kan innebära att det både tar längre tid att 

förmedla informationen och möjligen också att det kan finnas större utrymme för 

feltolkningar.  

Operatörerna har flera strategier för att lugna en stressad person, och får prova sig fram för 

att se vilken som fungerar. Att sakta ner tempot, säga till på skarpen eller bara bekräfta att 

hjälp är på väg är olika metoder som operatörerna använder sig av, och det här är nödvändigt 

för att de ska kunna få fram den information de behöver från personen. En stressad FIP kan 

alltså, med hjälp av operatören, samla sig så pass mycket att han/hon klarar av att både ge och 

ta emot information. 

När SOS Alarm får osäkra uppgifter från en FIP så har de endast osäkra uppgifter att ge 

till blåljusaktörerna. Mycket kan gå fel på grund av osäker information, prioritet på olyckan, 

vilka blåljusaktörer som behövs och hur många ambulanser som behövs. För att få mer 

information kring en olycka krävs det att den som ringer in helt enkelt vet eller tar reda på 

mer information. 

I fallet med deltagare B behövde mannen visserligen vård oavsett vad som hade orsakat 

skadan, men om det handlat om en misshandel är det rimligt att även polis hade behövts på 

platsen för att ta hand om en eventuell gärningsman. Osäkra uppgifter kan göra att resurser 

skickas till platser där de inte behövs.  

Bristande tillit till operatörerna kan ses som ett problem för informationsdelningen 

eftersom en person då kan undanhålla information som kan vara viktig. När inte all 

information finns tillgänglig för SOS Alarm och blåljusaktörerna så kan deras förståelse av 

situationen bli felaktig.  

ÖVRIGT OM INFORMATIONSDELNING MELLAN SOS ALARM OCH 

FÖRSTAINSATSPERSONER 

Ibland frågar FIP:er om ambulansen är på väg men oftast talar SOS-operatören om det 

innan dess så att FIP:en sedan kan lämna övriga uppgifter till operatören utan att behöva oroa 

sig för om ambulansen är på väg eller ej. 

Vid allvarligare händelser, exempelvis då hjärt-lungräddning krävs, stannar SOS Alarm 

kvar i telefonen med den som ringer in tills hjälp anländer men är det mindre allvarligt så 

avslutar de vanligtvis samtalet innan dess. Om de stannar kvar i telefonen så kan operatören få 
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mer information från FIP:en under tiden hjälpen är på väg och eventuellt även få FIP:en att 

agera och göra nytta på platsen. Barn och självmordsbenägna personer har de alltid kvar i 

telefonen tills hjälp är på plats, eller om hjärt-lungräddning behöver utföras. Stressnivån hos 

personen kan påverka om operatören stannar kvar men oftast är det situationens allvar som 

avgör, operatören säger då åt personen att ringa tillbaka om något förändras. Då operatörerna 

hela tiden får in nya samtal så vill de gärna avsluta samtalen när hjälpen är på väg och det inte 

längre finns något behov för dem att fortsätta prata med personen.  

Operatörerna säger ofta åt inringande personer att de kan ringa upp igen om läget 

förändras. Om personen gör det så är det inte säkert att han/hon hamnar hos samma operatör 

igen utan samtalet kommer in som vilket samtal som helst till någon av de SOS-centraler som 

finns i Sverige. Den operatör som svarar kan då via datorsystemet få tillgång till all 

information som operatören som höll det första samtalet fört in. 

Avslutningsvis för den här kategorin berättade en av deltagarna från SOS Alarm att hon 

när hon började arbeta som operatör blev förvånad över att det krävs så mycket information 

av den som ringer in, att personen måste ha exakt uppgifter om var det är och exakt vad som 

har hänt vilket många gånger är svårare än vad man kan tro. 

 

Diskussion kring kategorin  

Vetskap om att ambulansen är larmad kan troligtvis lugna ner en person då denne vet att 

han/hon har blivit tagen på allvar och att hjälp är på väg. 

När en SOS-operatör stannar kvar i telefon med en person medan blåljusaktörerna är på 

väg så hinner de fråga efter mer information under tiden, information som kan fungera som 

förberedelse för blåljusaktörerna. Dessutom ger det FIP:en något att göra, tiden kan som 

tidigare nämnts uppfattas gå väldigt långsamt för en FIP. En FIP kan även vara till praktisk 

hjälp på platsen under tiden, med hjälp av instruktioner från operatören. 

De personer som ringer SOS Alarm får ofta höra att de kan ringa tillbaka igen om något 

förändras, men något som inte framkom var om de vet om att de inte automatiskt får prata 

med samma operatör som innan, och om de vet om att den nya operatören har tillgång till all 

information från förra samtalet. Eftersom ingen av deltagarna från SOS Alarm nämnde detta 

så är det antagligen inte ett problem, och kanske är en FIP:s tankar på ett helt annat håll om 

det är så att situationen har förändrats så att de behöver ringa SOS Alarm igen. 
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5.3.8 INFORMATIONSUTBYTE MELLAN SOS ALARM OCH AMBULANS 

SOS-operatörerna har som tidigare nämnts kartor där de kan se alla ambulanser i realtid, 

och det är viktigt för ambulanserna att veta om de kommer att vara först på plats eller ej men 

det kan ändå ibland vara svårt för operatörerna att ge den informationen till 

ambulanssjukvårdarna om det är flera ambulanser som befinner sig ungefär lika långt ifrån 

olycksplatsen och det är svårt att bedöma vem som kommer att komma fram först. 

Ambulanssjukvårdaren nämnde att de inte alltid automatiskt får veta om de är först på plats 

och att de ibland själva behöver fråga operatören för att få reda på detta. 

Ambulanssjukvårdarna vill ha en så precis beskrivning av olycksplatsen som möjligt för 

att de ska kunna ta sig dit snabbt och smidigt. SOS Alarm dirigerar ambulansen hela vägen 

fram till olycksplatsen och talar också om för ambulanserna på vilken sida om vägen de ska 

hålla sig för att hamna på rätt sida. SOS-operatörerna ger naturligtvis även 

ambulanssjukvårdarna information om vad det är för typ av olycka som har inträffat, förutsatt 

att de har lyckats få fram den informationen från FIP:en. Ambulanssjukvårdaren upplevde att 

det generellt är de mer erfarna operatörerna som ger bra information, och han trodde att det är 

något som de lär sig med tiden och med ökad erfarenhet. Ambulanssjukvårdarna vill inte ha 

all information de kan få om en patient, de vill ha den information som de har användning för 

och som är relevant för dem just då. Ambulanssjukvårdaren beskriver detta: 

 

”...en patient som vi kommer hem till som har en sjukdom, vi behöver inte veta hur den 

mådde för ett och ett halvt år sen eller vad den hade för sjukdomar för jättelänge sen, det är 

ointressant information just nu. Det vi vill veta nu det är ju liksom varför har den personen ett 

behov av ambulanssjukvård just nu, det är liksom det vi vill veta, och sen om det finns nåt 

annat som är viktigt just för det som händer nu och det som kommer att hända om en timme 

eller två timmar.” (Personligt samtal med ambulanssjukvårdare, 2013-03-26) 

 

Undantaget är alltså om informationen har någon betydelse för patientens tillstånd just nu 

även om det är något som hände för länge sedan, om exempelvis en patienten tidigare haft 

magcancer och nu lider av magsmärtor, då vill ambulanssjukvårdarna veta det. Det är alltså 

upp till SOS-operatören att avgöra vilken information som är viktig och 

ambulanssjukvårdaren berättade att det skiljer sig åt mellan olika operatörer, en del skickar 

med väldigt mycket information och andra lämnar endast det viktigaste. 
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Ambulanssjukvårdaren uttryckte en förståelse för att de som ringer SOS Alarm ibland är 

för upprörda för att kunna ge all information och att det kan vara svårt för SOS Alarm att få 

fram information. Eftersom ambulanssjukvårdarna känner till det här så litar 

ambulanssjukvårdarna inte alltid fullt ut på den information de får utan pratar istället med 

patienten när de är framme för att få reda på vad som hänt. Det här kan även påverkas av 

relationen mellan SOS-operatör och ambulanssjukvårdarna, om de har arbetat ihop under lång 

tid och känner varandra så känner ambulanssjukvårdarna större tillit till att den information de 

får stämmer. 

Deltagaren trodde att det index som SOS Alarm använder sig av gör att de får en viss 

beskrivning av händelsen men att det inte blir så detaljerat som ambulanssjukvårdarna skulle 

vilja. Samtidigt så kan situationen hinna förändras under den tid det tar för ambulansen att ta 

sig till platsen, vilket också är en anledning till att beskrivningen från SOS Alarm inte alltid 

stämmer överens med den situation ambulanssjukvårdarna möter. Deltagaren nämnde dock att 

det ändå oftast blir bra, att SOS Alarm har frågat om rätt saker och har full koll på situationen. 

Ambulanssjukvårdaren förklarade att de sällan själva kontaktar SOS Alarm för att ställa 

frågor och att det inte sker så mycket kommunikation mellan ambulanserna och SOS Alarm. 

De gånger de gör det handlar det oftast om att de behöver förstärkning av något slag, som 

polis eller räddningstjänst, om det är en situation de inte kan hantera själva eller om de känner 

sig hotade på platsen på något sätt. 

 

Diskussion kring kategorin  

Ambulanssjukvårdarna vill veta om de kommer att vara först på en olycksplats eller om 

det är någon annan ambulans som kommer att hinna före, information som de ibland måste 

efterfråga själva. De vill även ha en beskrivning av den plats de ska till, gärna så exakt som 

möjligt, och anvisningar om på vilken sida om vägen de ska köra. Denna information brukar 

de få av SOS Alarm utan att behöva fråga. 

Ambulanssjukvårdarna vill ha information som är relevant för dem i nuläget, övrig 

information är överflödig. Rätt information ska alltså förmedlas till rätt personer vid rätt 

tidpunkt, helt i enlighet med JIT-konceptet. Enligt JIT är det viktigt att ta reda på vad rätt 

information innebär, och av deltagarens beskrivning att döma tycks erfarna SOS-operatörer i 

högre grad än oerfarna ha kunskap om vad som är rätt information för en 

ambulanssjukvårdare. 

Att ambulanssjukvårdarna inte alltid litar på de larm de får kan vara problematiskt 

eftersom de då inte är säkra på vad för situation som väntar på olycksplatsen och kan då inte 
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förbereda sig mentalt på samma sätt. Ambulanssjukvårdaren uppgav att han skulle vilja att 

SOS Alarm gav dem fler detaljer när de får ett larm, vilket innebär att det är information han 

tycker saknas idag. Att inte ha tillräckligt med information är inte gynnsamt för 

situationsmedvetenheten, och en sämre situationsmedvetenhet kan innebära att en person är 

sämre utrustad för att fatta välgrundade beslut. På ambulanssjukvårdarens beskrivning låter 

det som att kommunikationen med SOS Alarm är sparsam och att de oftast får larm från SOS 

Alarm utan att ställa några frågor till dem. Det borde dock vara enkelt för dem att 

kommunicera med varandra via Rakel, så kanske handlar det här mer om att 

ambulanssjukvårdarna inte har så stort behov av att ställa frågor, eller att det inte finns tid för 

detta. 

 

5.3.9 INFORMATIONSUTBYTE MELLAN SOS ALARM OCH RÄDDNINGSTJÄNST 

Deltagaren från räddningstjänsten berättade att de förr fick larmen direkt ifrån SOS Alarm 

men nu går de via deras RC (räddningscentral) och det är därifrån de nu får alla uppgifter. Via 

RC får räddningstjänsten information om vad det är som har hänt och adressen till 

olycksplatsen, och behöver de fråga något så är det RC de vänder sig till. Förutom vid själva 

larmet så kan de även få en del information när de är på väg till olycksplatsen och ju närmare 

de kommer desto mer information vill de ha, vilket de oftast får men inte alltid. De brukar 

dock inte få irrelevant information. 

Räddningstjänsten och SOS Alarm samarbetar inte på samma sätt som SOS Alarm och 

ambulansen gör utan här organiserar räddningstjänsten själva sitt räddningsarbete. SOS Alarm 

kan ge en rekommendation men räddningstjänsten får själva avgöra hur många och vilka 

fordon som behövs, hur fort de ska köra och så vidare. De blir inte heller lotsade till platsen 

av SOS Alarm utan måste hitta dit själva. När SOS Alarm har skickat ett larm till RC får de 

kvittera att de har uppfattat. RC och SOS Alarm samlyssnar varandra vid larm som angår 

räddningstjänsten, så SOS Alarm kan ibland använda RC som stöd exempelvis under ett 

samtal med en FIP då de kan höra direkt med RC om de ska fråga FIP:en något mer. SOS 

Alarm tar alltså hand om hela samtalet med den som ringer in men ett befäl från 

räddningstjänsten är med och lyssnar på samtalet. 

 

Diskussion kring kategorin  

Här ligger RC som ett extra mellanled mellan SOS Alarm och räddningstjänsten, alltså 

sker det mesta informationsutbytet mellan SOS Alarm och räddningstjänsten via dem. 
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Räddningstjänsten vill ha mer information på väg till en olycka, och gärna mer ju närmare 

olycksplatsen de befinner sig. Eftersom räddningstjänsten själva organiserar sina utryckningar 

så behöver de information som kan hjälpa dem att ta beslut i samband med utryckningen, som 

antal fordon, typ av fordon och så vidare. De behöver också hitta till platsen själva utan 

dirigering från SOS Alarm. Samlyssningen mellan SOS Alarm och RC kan stödja 

situationsmedvetenheten hos dem båda då de har direkt tillgång till samma information. 

 

5.3.10 INFORMATIONSUTBYTE MELLAN SOS ALARM OCH POLIS 

Polisen får alla larm från SOS Alarm via Länskommunikationscentralen (LKC) som 

sköter all kontakt med utryckningsfordonen. Om det är ett larm enbart för polisen så lämnar 

SOS Alarm över till LKC direkt utan att ställa frågor till den som ringer. Eftersom det är LKC 

som ska vidarebefordra informationen till utryckande polis så är det istället de som ställer 

frågor till FIP:en. De utryckande poliserna är ofta i behov av en vägbeskrivning till platsen 

vilket de kan få från LKC, de kan även få information om tidigare historik för en person om 

det exempelvis handlar om en våldsam person. Polisfordonen är utrustade med GPS-

navigatorer, det är dock inte alltid de fungerar. LKC kan ställa frågor till utryckande polis 

under tiden de tar sig till platsen, till exempel om de hittar till platsen eller om de behöver 

guidning och om de känner till en misstänkt gärningsman sedan tidigare. Poliserna kan även 

själva be om att få den informationen från LKC. Mängden information de får från LKC 

varierar, ibland får de mycket och bra information och ibland mindre information. Ibland får 

de ingen information alls eftersom det saknas, exempelvis då det är en person som inte 

tidigare begått något brott och därför inte finns i registren, eller om det handlar om en 

trafikolycka där personen som ringt åkt förbi utan att stanna.  

Deltagaren från polisen berättade att de vid en utryckning kan fundera på hur trafiken ser 

ut på väg till platsen, om det är mycket eller lite trafik. De kan även undra på hur skadade 

personerna på olycksplatsen är eller om det kan ha skett dödsfall, om räddningstjänst och/eller 

ambulans redan är på platsen eller om de är på väg, och vid en trafikolycka undrar de hur 

många fordon som är inblandade.  

 

Diskussion kring kategorin  

Polisen vill ha information om hur trafikläget ser ut, hur svårt skadade personerna på 

olycksplatsen är, hur många fordon som är inblandade vid trafikolyckor och om andra 

utryckningsfordon är på olycksplatsen eller är på väg. 
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Deltagaren uppgav att deras GPS-navigatorer inte alltid fungerar som de ska. I de fallen 

sker ett bortfall av information som de då istället måste få genom LKC. Att hitta till platsen är 

lika viktigt för polisen som för de övriga blåljusaktörerna så en vägbeskrivning, oavsett om de 

får den via GPS-navigatorn eller via LKC, är mycket viktig information för dem. 

Problemet med människor som åker förbi trafikolyckor utan att stanna påverkar inte bara 

ambulansen utan även polisen, det kan då saknas information som de vanligtvis vill ha på väg 

till en olycksplats, exempelvis olyckans omfattning eller vart olyckan skett.  

 

5.3.11 INFORMATIONSUTBYTE MELLAN SOS ALARM OCH FLERA 

BLÅLJUSAKTÖRER 

Deltagarna från ambulansen, räddningstjänsten och polisen berättade att SOS Alarm inte 

brukar ge ut information som de är osäkra på. Om SOS Alarm har information som är osäker 

så talar de om det för blåljusaktörerna. SOS Alarm brukar ge information om vilka och hur 

många enheter som är på väg till platsen så att alla blåljusaktörer får tillgång till den 

informationen. 

Vanligtvis räcker den informationen som blåsljusenheterna får från SOS Alarm men det 

händer att de kontaktar SOS Alarm om de vill ha mer information. Exempel på sådan 

information är vindriktning och ämne vid en olycka där kemikalier är inblandade, hur de ska 

ta sig fram till en plats utan att hamna i ett giftigt gasmoln eller så kan det vara en portkod till 

ett bostadshus som inte stämmer eller som kanske saknas helt. 

Om flera enheter är larmade till en olycksplats så avger den blåljusaktör som först 

anländer till platsen en så kallad genom-vindrutanrapport. Det innebär att enheten avger en 

kort rapport om det de kan se direkt när de kommer fram till platsen innan de har klivit ur 

fordonet, är det exempelvis en brand så kan informationen bestå av brandens omfattning och 

om man kan se tecken på att det brinner någonstans. Informationen består alltså av de första 

intrycken av olyckan. Rapporten avlyssnas av de efterkommande enheterna och tas även emot 

av SOS Alarm som kan vidarebefordra den till sjukhuset för att de ska kunna förbereda sig på 

att få in skadade.  

 

Diskussion kring kategorin  

SOS Alarm brukar inte ge ut osäker information utan att tala om det och detta borde göra 

att mottagarna av informationen, blåljusaktörerna, kan känna tillit till den information de får 

vilket har betydelse för situationsmedvetenheten hos aktörerna. Blåljusaktörerna får också 
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veta vilka andra aktörer som är på väg, det skapar en bild av vad som händer just nu och vad 

som kommer att hända inom den närmsta framtiden. 

Genom-vindrutanrapporter kan ge de efterkommande, SOS Alarm och sjukhuspersonal en 

möjlighet att ta del av hur situationen ser ut i nuläget så att de kan förbereda sig inför vad som 

kommer att hända framöver.  

 

5.3.12 INFORMATIONSUTBYTE MELLAN BLÅLJUSAKTÖRER OCH 

FÖRSTAINSATSPERSONER 

Vid fall då det är tveksamt om räddningstjänsten ska larmas ut eller ej kan SOS Alarm 

koppla in räddningstjänsten i samtalet med FIP:en så att räddningstjänsten själva kan bedöma 

om de behöver åka ut, exempelvis kanske räddningstjänsten inte behövs om det handlar om en 

mycket liten brand som redan släckts av personerna på platsen. Detsamma gäller för 

ambulansen, de kan också tas med i samtalet mellan SOS Alarm och FIP:en vid behov, om 

exempelvis FIP:en såg ambulansen köra förbi olycksplatsen så kan SOS Alarm koppla in båda 

två i samtalet så att de kan prata direkt med varandra så att ambulansen kan hitta dit. 

Deltagaren från räddningstjänsten sade däremot att han inte varit med om att ha fått prata 

direkt med en FIP, och han tyckte heller inte att han behövde det. Deltagaren från polisen 

hade varit med om att få FIP:er kopplade till sig (fast då via LKC) även om det händer ganska 

sällan. Det kan då handla om att FIP:en till exempel åker bakom en annan bil som kör vingligt 

och där föraren misstänks köra rattfull, då kan FIP:en få prata direkt med utryckande polis för 

att kunna beskriva exakt var de är och vilket håll de åker åt. 

För ambulanssjukvårdarna kan språksvårigheter hos FIP:er vara ett problem. I sådana 

situationer kan det vara så att barnet i familjen är den enda som kan svenska och får därför 

agera tolk mellan ambulanssjukvårdarna och den/de vuxna.  

Interaktionen mellan en FIP och ambulanssjukvårdare kan se lite olika ut beroende på 

FIP:ens tillstånd. Om personen är lugn och samlad så kan ambulanssjukvårdarna på plats 

ställa frågor och även ha en del praktisk hjälp av personen, exempelvis för att hämta material 

från ambulansfordonet, och ibland följer de även med i ambulansen till sjukhuset med den 

skadade eller sjuka personen. Om FIP:en är upprörd eller i chock så försöker 

ambulanssjukvårdarna istället att lugna. Deltagare C berättade att han inte behövde förklara 

för ambulanssjukvårdarna vad som hade hänt då det var rätt uppenbart att hans vän krockat. I 

det fallet tog ambulanssjukvårdarna hjälp av bilisterna som hade stannat i samband med 
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olyckan, de tog hand om deltagaren medan ambulanssjukvårdarna ägnade sig åt den skadade 

vännen. 

Deltagaren från räddningstjänsten uppgav att de alltid vill ha mer information av FIP:en på 

plats. Är det en trafikolycka så kan information om hur olyckan gick till ge ledtrådar om vilka 

skador som kan ha uppstått, och är det en brand så vill de veta om det finns någon kvar inne i 

byggnaden eller om det finns några andra risker med branden. 

Enligt en av deltagarna från SOS Alarm är det mycket värdefullt för blåljusaktörerna att en 

FIP stannar kvar på olycksplatsen för att visa vart det är, även om FIP:en inte själv vågar 

agera. Om blåljusaktörerna exempelvis fått ett larm om en medvetslös person utomhus kan de 

få leta efter personen som när de kommer fram kan ha kvicknat till och lämnat platsen, vilket 

innebär att de letar efter en person som inte längre är kvar. Om FIP:en då stannat kvar på 

platsen så kan han/hon antingen ringa tillbaka till SOS Alarm och meddela dem om hjälp inte 

längre behövs eller visa blåljusaktörerna när de anländer var personen är. 

Även polisen kan ha problem med FIP:er som lämnar olycksplatsen innan de hunnit fram. 

En FIP som ska vittna kan ha svårare att till exempel ge detaljer om exakt var på 

olycksplatsen händelser skedde, om de däremot stannar kvar på platsen och beskriver 

händelsen där så har de en helt annan möjlighet att förklara var något hände och kan visa 

exempelvis genom att peka. 

 

Diskussion kring kategorin  

Kommunikation mellan FIP:er och blåljusaktörer via telefon sker relativt sällan men det 

förekommer ändå ibland. Vid de tillfällen det händer tycks syftet vara att FIP:en och 

blåljusaktören genom sin direktkontakt ska kunna dela detaljerad information med varandra. 

En FIP kan på så vis ge förstahandsinformation till blåljusaktören utan att behöva ta 

mellanvägen via SOS Alarm vilket kan göra processen snabbare och kanske även gör 

informationen tydligare för mottagaren. En intressant detalj här är att deltagaren från 

räddningstjänsten uppgav att han aldrig fått prata direkt med en FIP, detta beror troligtvis på 

att de använder sig av en RC som sköter all kontakt med SOS Alarm och därmed även FIP:er 

Att barn ibland får tolka åt ambulanssjukvårdarna kan vara problematiskt eftersom det 

oundvikligen tar längre tid att använda en tolk än att prata med personen direkt, dessutom kan 

detaljer gå förlorade vid översättningar. 

Räddningstjänsten vill gärna ha mer information direkt från FIP:en när de anlänt till 

platsen då de kan ge mer detaljer om händelsen som kan vara viktiga för räddningstjänsten, 

även ambulanssjukvårdarna gör detta om FIP:en inte är allt för chockad. 
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Det kan ibland vara svårt för blåljusaktörerna att hitta till en olycksplats och vid de 

tillfällena kan en FIP vara till stor hjälp, det kan också vara ett sätt för en FIP att hjälpa till 

utan att behöva närma sig den som är sjuk eller skadad i de fall FIP:en tycker att det är 

obehagligt. När en FIP inte är kvar och kan visa platsen innebär det ett bortfall av viktig 

information för blåljusaktörerna. För polisen innebär detta bortfall av en annan typ av 

information, nämligen vittnesuppgifter som kan bli mer utförliga och exakta om de ges direkt 

på platsen där det hände istället för att ges på en annan plats eller via telefon. Att få en polisen 

att förstå vad man menar kan vara lättare att åstadkomma för vittnet om han/hon har möjlighet 

att fysisk visa var något hände, exempelvis genom att peka ut en plats. 

6 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I de kategorier som presenterats syns ett informationsbehov hos samtliga deltagare och 

även om de skiljer sig på vissa punkter går det att se en del gemensamma nämnare. Två av de 

första frågorna SOS Alarm ställer är vad som hänt och var det har hänt och detta är även två 

genomgående ämnen som kan urskiljas i materialet. Att de här två frågorna är centrala för 

SOS Alarm är inte förvånande, var olyckan har inträffat är viktigt att ta reda på för att 

blåljusaktörerna ska kunna hitta till platsen och vad som har hänt är viktigt för att SOS-

operatören ska kunna välja prioritet på olyckan, kontakta rätt blåljusaktörer och för att 

blåljusaktörerna ska kunna förbereda sig inför den situation som de kommer att möta när de 

anländer till platsen. De här två ämnena betraktas här motsvara det Howitt (2010) benämner 

kärnkategorier eftersom samtliga kategorier på något sätt relaterar till dessa ämnen. Eftersom 

ämnena ”vad” och ”var” inte utgör egna kategorier skulle ett lämpligare namn för dessa kunna 

vara ”kärnämnen” då det är ämnen som förekommer inom kategorierna. 

Det geografiska läget för en olycka är avgörande information för en räddningsinsats, men 

den informationen kan ibland vara vag eller svår att få fram. JIT-begreppet beskriver hur rätt 

personer behöver rätt information vid rätt tidpunkt för att fatta bra beslut (Kerschberg & 

Jeong, 2005), vilket är högst relevant vid räddningsinsatser där förmedlingen av information 

mellan aktörerna är avgörande för att räddningsinsatsen ska fungera på ett bra sätt. 

Information om det geografiska läget är inte alltid korrekt, vilket har orsakat att ambulanser 

har kört på fel sida om vägen, så även om rätt person då har fått informationen vid rätt tillfälle 

så blev de beslut som togs felaktiga eftersom den information som fanns till hands inte 

stämde. Även räddningstjänsten kan ibland köra fel, fordonen har inga GPS-navigatorer och 

de får ingen lotsning från SOS Alarm, de har endast papperskartor till hjälp. Ett problem med 
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det här är att papperskartor inte ger den direkta information som en GPS-navigator gör, 

räddningstjänsten kan inte se sig själva i förhållande till omgivningen och det kräver i princip 

att någon hela tiden läser kartan och ger föraren väginstruktioner. Med en GPS-navigator kan 

föraren med en snabb blick se var fordonet de befinner sig; en papperskarta ger inte den 

möjligheten. Räddningstjänstens användning av papperskartor istället för GPS-navigatorer 

kan ge konsekvenser för deras situationsmedvetenhet. På den första nivån (uppfattning av 

komponenter i omgivningen) kan det innebära svårigheter framförallt för föraren av fordonet 

att uppfatta hur vägarna ser ut och var man befinner sig. Detta kan bidra till att förståelsen på 

den andra nivån (förståelse av nuvarande situation) blir lidande. Om informationen om hur 

omgivningen ser ut är bristfällig så är det svårt att skaffa sig en uppfattning om var man 

befinner sig i omgivningen. På den tredje nivån (projicering av framtida status) innebär det 

här att bristen av information på de två första nivåerna gör att det blir svårt att planera framåt. 

Om man inte har en klar uppfattning om var man befinner sig just nu blir det svårt att veta 

vart man ska för att sig till platsen. Polisens fordon är utrustade med GPS-navigatorer och i de 

fall dessa inte fungerar blir de lotsade av LKC till platsen, de har alltså tillgång till en mer 

direkt och kanske även mer pålitlig information än vad räddningstjänsten har.  

Information om det geografiska läget för en olycka är beroende av två informationskällor; 

SOS Alarms sökning av mobilsignal via mast och FIP:ens beskrivning av platsen. 

Informationen från sökning på mobilsignal kan ibland vara ganska vag vilket gör att det krävs 

ytterligare information från FIP:en för att operatören ska kunna fastställa olyckans 

geografiska läge mer exakt. Sökning direkt på mobiltelefoners GPS-signal är idag tekniskt 

möjligt men används inte av SOS Alarm. Om den tekniken utnyttjades, kanske i kombination 

med mastsökning som en av SOS-operatörerna föreslog, så kunde det ge mer precis 

information om det geografiska läget vilket troligtvis skulle underlätta både för SOS Alarm, 

blåljusaktörer och FIP:er.  

När mastsökningen inte ger tillräckligt med information om var olycksplatsen är behöver 

SOS Alarm ta reda på det tillsammans med FIP:en. Det kan vara så enkelt att FIP:en vet 

precis vart han/hon befinner sig och kan ge operatören en adress direkt, men det kan i många 

fall vara mer komplicerat än så, speciellt då olyckan skett på en motorväg eller ute på 

landsbygden. Det kan då vara svårt för en FIP både att veta var han/hon befinner sig och att 

försöka beskriva platsen för operatören. Som en av deltagarna från SOS Alarm beskrev det så 

får de i en sådan situation tillsammans med FIP:en försöka lägga ihop de bitar av information 

som finns för att ringa in platsen så gott det går, ofta genom att operatören frågar om 

landmärken som finns i omgivningen och att FIP:en får försöka beskriva hur det ser ut på 
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platsen eller hur det såg ut på vägen dit. Den här processen skulle kunna beskrivas med nivå 

ett och möjligen även två för situationsmedvetenhet. Nivå ett handlar om att uppfatta och bli 

medveten om information i ens omgivning, en aktivitet som både FIP:en och operatören 

tillsammans utför när de försöker kartlägga miljön runtomkring. Nivå två handlar om vad 

informationen betyder i förhållande till de mål man har, för FIP:en och operatören är målet 

tydligt, de försöker ta reda på det geografiska läget så exakt de kan och all information i 

omgivningen som kan bidra till att det målet uppnås är betydelsefull. 

Vid olyckor på eller vid en motorväg är det relativt vanligt att människor inte stannar utan 

kör förbi och ringer SOS Alarm och rapporterar olyckan från bilen under tiden de kör 

därifrån. Då kan det uppstå svårigheter både för FIP:en att beskriva platsen samt för SOS 

Alarm att hitta platsen via mastsökning. Det här är problem som deltagarna från SOS Alarm 

och samtliga blåljusaktörer nämnt, och det försvårar också arbetet för dem alla eftersom det 

innebär att viktig information saknas. Det är också ett problem som kan vara svårt att åtgärda 

då det enligt lagstiftningen i Sverige inte finns någon allmän skyldighet att ingripa utan endast 

att larma. En annan aspekt av det hela är att det kan vara svårt och riskfyllt att plötsligt stanna 

på motorvägen. 

Ambulanssjukvårdarna vill ha information om de kommer att vara först fram till en 

olycksplats eller ej och det är information som de får från SOS Alarm eftersom det bara är 

SOS Alarm som kan se på sina kartor var alla ambulanser befinner sig. Om även 

ambulansernas GPS-navigatorer visade alla ambulanser och inte enbart det egna fordonet 

kunde den informationen bli mer lättillgänglig för ambulanssjukvårdarna och de skulle då inte 

behöva be SOS Alarm att tala om vem som kommer fram först. Att presentera alla 

ambulansfordon skulle dock kunna göra det svårare för ambulanssjukvårdarna att urskilja sitt 

eget fordon. För mycket information kan göra det svårt att ta till sig den information som är 

relevant just för tillfället enligt teorin för situationsmedvetenhet (Endsley & Jones, 2011). Att 

markera det egna fordonet och övriga fordon med olika färger skulle kunna underlätta för 

ambulanssjukvårdarna att urskilja den information som är relevant för dem just för tillfället. 

Vad det är som har hänt är också information som är viktig, framförallt för SOS Alarm 

och blåljusaktörerna. Precis som det kan vara svårt för en FIP att beskriva det geografiska 

läget kan det även vara svårt att beskriva vad som har hänt så att SOS-operatören får en 

korrekt bild av situationen så att rätt prioritet på olyckan väljs och för att kunna ge 

blåljusaktörerna information om olyckan. Till stor del styr det index SOS Alarm använder sig 

av vilken prioritet en händelse får, men indexet är beroende av den information som FIP:erna 

ger och det händer att fel prioritet sätts. Det tycks vara en ständig utmaning för SOS-
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operatörerna att läsa av och tolka den information FIP:er ger då den inte alltid stämmer fullt 

ut. Att en FIP har svårt att beskriva en situation kan bero på mycket; språksvårigheter kan till 

exempel stå i vägen så att en tolk måste förmedla informationen, FIP:en kan ha panik, vara 

rädd eller chockad och därför ha svårt att kommunicera och FIP:en och operatören kan även 

ha olika referensramar för vad en beskrivning av ett tillstånd egentligen innebär.  

Den information som SOS Alarm får fram från FIP:en förmedlas till blåljusaktörerna. 

Deltagarna från polisen, ambulansen och räddningstjänsten beskrev att den information de får 

från SOS Alarm är viktig för att de ska kunna veta vad som väntar dem och för att kunna 

förbereda sig mentalt inför den situation de snart kommer att möta. Den här informationen 

använder de alltså för att forma en situationsmedvetenhet som gör att de kan förstå vad som 

händer just nu och så att de kan planera vad de behöver göra eller kan komma att behöva göra 

när de anländer. 

Enligt JIT är det viktigt att information som ges är trovärdig för mottagaren och att 

mottagaren kan känna tillit till den. Ambulansföraren nämnde dock att de inte alltid litar på 

informationen de får från SOS Alarm, lite beroende på vilken operatör som ger den och om de 

känner varandra sedan innan. Brist på tillit till information kan ses som en nackdel för 

situationsmedvetenheten hos ambulanssjukvårdarna eftersom de har tillgång till information 

men inte alltid litar på den. Detta försvårar troligtvis även den mentala förberedelsen inför 

situationen eftersom den information som finns inte upplevs som tillräckligt pålitlig. Enligt 

JIT-konceptet är det viktigt att få rätt information vid rätt tidpunkt då beslut ska fattas, men 

ambulanssjukvårdaren upplevde att de ibland får information från SOS Alarm som är 

irrelevant för dem just då. Även detta är en utmaning för SOS Alarm, att för varje enskilt fall 

bedöma vilken information som är relevant för ambulanssjukvårdarna och vilken information 

som är onödig just då. 

7 DISKUSSION KRING METODEN 

Att använda CDM för att utforma intervjumallarna till studien innebar både för- och 

nackdelar vid intervjuerna. Det gav frågorna i intervjumallarna ett tydligt fokus på 

informationsbehov, men vid de första intervjuerna upptäcktes att intervjumallarna, trots att de 

anpassats till SOS Alarm respektive blåljusaktörerna, blev svåra att följa. Mallarna var 

utformade så att deltagarna först skulle få beskriva en typisk incident och hur det vanligtvis 

kan se ut för att sedan berätta om en specifik incident. Deltagarna hade dock svårt att prata om 

en specifik incident och samtalet leddes hela tiden in på hur de vanligen gör och hur det 
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brukar vara, alltså typiska incidenter. Då intervjuledaren inte ville ”tvinga” deltagarna till en 

intervjumetod som inte passade deras sätt att berätta så anpassade intervjuledaren därför 

spontant frågorna till det sätt som deltagarna ville berätta på. Frågorna i intervjumallarnas 

andra del ändrade därför inriktning från att handla om en specifik incident till ytterligare 

frågor om vanliga, typiska incidenter. Trots denna oväntade skiftning i tillvägagångssätt 

kunde intervjuerna utföras utan större besvär och materialet ifrån dem kom att innehålla 

relevant och intressant information för studien. Intervjumallarna till de civila deltagarna 

kunde dock användas utan problem då intervjuerna då handlade om specifika händelser.  

Studien utfördes med flera olika sorters deltagare med varierande nivåer av erfarenhet och 

utbildning. Det kan diskuteras om det var ett bra val att inkludera många olika aktörer istället 

för att rikta in sig på någon eller ett par av dessa för att begränsa studiens omfång. Initialt var 

tanken att fokusera på civila FIP:er men då den målgruppen upplevdes som relativt svår att nå 

ut till togs beslutet att inkludera flera aktörer för att istället få en bredare överblick över 

informationsbehovet vid räddningsinsatser. Förhoppningsvis har detta gett ett 

helhetsperspektiv som en mer enhetlig deltagargrupp kanske inte hade gett. Ett annat 

alternativ hade varit att fokusera på endast en typ av olycka, exempelvis trafikolyckor, för att 

på så sätt begränsa studiens omfattning. Inte heller den här typen av avgränsning hade dock 

gett ett helhetsperspektiv på informationsbehov. 

8 SLUTSATS 

Syftet med studien var att undersöka vilken typ av information som civila FIP:er, SOS 

Alarm och blåljusaktörer behöver för att kunna hantera en räddningsinsats på bästa möjliga 

sätt. De två viktigaste informationsområdena visade sig vara en beskrivning av olyckan och 

dess geografiskt läge. Det visade sig finnas en del försvårande omständigheter att ta hänsyn 

till som kan förhindra flödet av information mellan aktörerna. Det är till exempel vanligt 

förekommande att personer inte stannar på olycksplatser vilket orsakar brist på information 

både gällande geografiskt läge och detaljer kring vad som hänt.  

Den teknik som nyttjas bör i framtiden utvecklas så att den stödjer 

situationsmedvetenheten hos aktörerna. En sådan utveckling skulle kunna vara att SOS Alarm 

gavs möjligheten att utöver sökning via mast även kunde söka direkt på mobiltelefoners GPS-

signal vilket skulle ge ett mer precist geografiskt läge, detta skulle troligtvis vara till nytta för 

alla aktörer inklusive FIP:er. 
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Den här studien har bidragit till att ge en första inblick i vilken information som kan vara 

viktig för aktörer som är involverade vid en räddningsinsats, vilken information de använder 

sig av och vilken information de saknar. För att få en mer komplett och uttömmande 

kartläggning av informationsbehovet hos samtliga aktörer behöver området dock utforskas 

ytterligare, förslagsvis med fokus på en aktör eller typ av olycka i taget för att kunna ge en 

mer djupgående analys utöver den bredare analys som denna studie kunnat har bidra med. 
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APPENDIX I: INTERVJUMALL FÖR SOS ALARM 

1. Deltagaren får först läsa och skriva under ett samtyckesformulär. 

2. Starta inspelningsutrustningen! 

3. Presentation av studien för deltagaren 

Jag skriver på min kandidatupppsats och undersöker vilken typ av information som 

kan vara till hjälp för förstainsatspersoner (FIP) vid en räddningsinsats, alltså de 

personer som är på plats först vid en olycka men även andra som personerna kan ha 

kontakt med under tiden eller som är involverade, t.ex. SOS Alarm eller 

räddningstjänst. Förutom intervjuer med FIP som arbetar med detta yrkesmässigt 

kommer jag att intervjua FIP som är med i frivilligorganisationer och vanliga 

civilpersoner som råkat befinna sig på platsen för en olycka och då hjälpt till. Jag vill 

fånga in så många olika perspektiv på informationsbehovet som möjligt och det finns 

inga rätt eller fel svar här. 

Först ber jag deltagaren att berätta lite om hur de arbetar på SOS. När de får ett 

samtal, stannar de kvar med den personen i telefon, lämnar de över till någon annan 

(och vem?)? Om de lämnar över, vad gör de då efter det (tar nytt samtal, pratar med 

blåljus)? Om de lämnar över utför jag punkt 4-7 två gånger, en gång där deltagaren 

kopplat över FIP till någon annan och själv gjort andra saker, och en version där 

deltagaren fått FIP kopplad till sig och stannar kvar i telefon med personen. Jag väljer 

de frågor i intervjumallen som passar till respektive arbetsuppgift. 

4. Typisk incident 

Jag tänkte att vi först skulle prata om en typisk olycka du möter i ditt arbete , 

framförallt den typ av olycka där tillgången till korrekt information senare visade sig 

vara kritisk. Vill du beskriva vad som vanligen händer vid en sådan olycka så att jag 

kan få en bild av hur det brukar gå till? När du berättat klart kommer jag att ställa 

några uppföljningsfrågor. 

5. Deltagaren beskriver förloppet för en typisk incident 

Deltagaren beskriver hur det brukar gå till och jag antecknar en tidslinje under 

tiden: viktiga beslut, kritiska moment (information som efterfrågas, utbyts och ges), 

frågor som kan dyka upp, problem som behöver lösas, de personer man har kontakt 

med etc. 

6. Frågor med CDM som grund: 

 Hur många civila FIP är det vanligtvis på en olycksplats? 

 Om det är flera personer, vem/vilka brukar du prata med?  

o Alla, några, en av dem? 
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 Hur beskrivs vanligtvis situationen av den FIP som ringer in? 

o Brukar det ge dig tillräckligt med information? 

o Vad mer brukar du fråga om?  

o Vad brukar vara oklart? 

o Vad brukar du fundera över först? 

 Brukar FIP verka stressad?  

o Försöker du motverka detta? Hur? 

 Vad brukar FIP fråga om? Är de osäkra på något? 

 Brukar FIP veta vad de ska eller behöver göra?  

o Om inte, hur hjälper du dem då? 

o Är civila FIP skyldiga att ingripa enligt lagen? 

o Brukar de veta detta? 

 Vilka beslut brukar du behöva ta under samtalet?  

o Vad behöver du veta för att kunna ta de besluten? 

 Hur brukar du beskriva situationen för den blåljusorganisation du skickar?  

o Detaljerat eller endast det viktigaste? 

o Brukar blåljusorganisationer verka osäkra på något? Vad gör du då? 

Ger du dem mer information? Vilken sorts information? 

o Brukar blåljusorganisationen ställa frågor? Om vad? 

 Brukar du ha kvar FIP i telefon tills räddningstjänst/ambulans anländer? 

 Hur ofta händer det att du kopplar över den som ringer in till t.ex. 

räddningstjänst?  

o Om/när det händer, varför gör du det? 

 Händer det att du behöver kontakta någon annan än blåljusorganisation? 

(någon med expertkunskaper, krisorganisation, annan form av stöd etc.) 

7. Beskrivning av specifik incident 

Nu undrar jag om du skulle kunna välja ut en specifik olycka du har mött i ditt 

arbete där avsaknaden av information gjorde att saker gick väldigt fel och att 

räddningsinsatsen försvårades. Kan du välja ut en sådan olycka och berätta vad som 

hände? När du berättat klart kommer jag att ställa ytterligare några uppföljningsfrågor. 

8. Deltagaren beskriver förloppet för vald incident 

Deltagaren beskriver händelsen och jag antecknar en tidslinje under tiden: viktiga 

beslut, kritiska moment (information som efterfrågas, utbyts och ges), frågor som dök 

upp, problem som behövde lösas, de personer man hade kontakt med etc. 

9. Frågor med CDM som grund: 

 När hände olyckan (på dygnet, året)? 

 Var och hur hände olyckan? 

o Hur beskrev FIP situationen? 

o Blev du påmind om någon tidigare erfarenhet? 

 Var det en eller flera FIP där? 

o Hur många av dessa var civila personer? 
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 När kontaktades SOS (hur långt efter att olyckan inträffat)? 

o Fortsatte ni hålla kontakten via telefon? Hur länge? 

o Frågade FIP efter något? (råd, anvisningar, information) 

o Frågade du FIP något? 

o Kopplade du FIP vidare till räddningstjänst/annan blåljusorganisation? 

 Hur lång tid tog det innan FIP agerade? 

o Verkade FIP tveksam att agera? Varför/varför inte? Hur hanterade du det? 

o Verkade FIP tveka på sin förmåga att hjälpa till? Varför/varför inte? Hur 

hanterade du det? 

 Vad var det första du/FIP gjorde? Vad hände sedan, vad kände du, vad tänkte du, 

vad gjorde du? 

o Hur mycket tidspress var du/FIP utsatt för i den här situationen? 

o Verkade FIP stressad? Hur hanterade du det? 

o Vilka frågor/funderingar dök upp hos dig? Var du osäker på något? 

o Vilken information använde du dig av i den här situationen? Hur fick du 

tillgång till den informationen? 

o Vilka specifika mål hade du vid den här tidpunkten? Hur försökte du uppnå 

dem? 

o Blev du påmind om någon tidigare erfarenhet? 

o Vilka alternativa handlingar övervägde du? 

o Hade du eller skulle du ha haft nytta av specifik erfarenhet/kunskap i den 

här situationen? 

o Kände du att du hade kontroll över situationen? Om inte, vad hade du 

behövt just då för att känna att du hade kontroll? 

o Om en viktig del av situationen hade varit annorlunda, hade det haft någon 

betydelse för ditt beslut? (Ex. om du hade haft tillgång till mer information, 

vad hade du gjort annorlunda då?) 

o Om du vid den här tidpunkten hade behövt beskriva situationen för en 

avbytare, hur hade du sammanfattat situationen? (onödig fråga?) 

 Hur lång tid tog det innan ambulans/räddningstjänst el. annan 

blåljusorganisation kom till platsen? 

 

APPENDIX II: INTERVJUMALL FÖR BLÅLJUSAKTÖRER 

1. Deltagaren får först läsa och skriva under ett samtyckesformulär. 

2. Starta inspelningsutrustningen! 

3. Presentation av studien för deltagaren 

Jag skriver på min kandidatupppsats och undersöker vilken typ av information som 

kan vara till hjälp för förstainsatspersoner (FIP) vid en räddningsinsats, alltså de 

personer som är på plats först vid en olycka men även andra som personerna kan ha 

kontakt med under tiden eller som är involverade, t.ex. SOS Alarm eller 
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räddningstjänst. Förutom intervjuer med FIP som arbetar med detta yrkesmässigt 

kommer jag att intervjua FIP som är med i frivilligorganisationer och vanliga 

civilpersoner som råkat befinna sig på platsen för en olycka och då hjälpt till. Jag vill 

fånga in så många olika perspektiv på informationsbehovet som möjligt och det finns 

inga rätt eller fel svar här. 

4. Val av typisk incident 

Jag tänkte att vi först skulle prata om en typisk olycka du möter i ditt arbete, från 

att ni får ett larm till att situationen är under kontroll. Vill du beskriva vad som 

vanligen händer vid en sådan typisk olycka så att jag kan få en bild av hur det brukar 

gå till? När du berättat klart kommer jag att ställa några uppföljningsfrågor. 

5. Deltagaren beskriver förloppet för en typisk incident 

Deltagaren beskriver händelsen och jag antecknar en tidslinje under tiden: viktiga 

beslut, kritiska moment (information som efterfrågas, utbyts och ges), frågor som kan 

dyka upp, problem som behöver lösas, de personer man har kontakt med etc. 

6. Frågor med CDM som grund: 

 Hur brukar SOS beskriva situationen för er?  

o Detaljerat, endast det viktigaste? 

o Brukar informationen vara tillräcklig? 

o Händer det att de ger er osäker information? Om de gör det, markerar 

de då på något sätt att den är osäker (eller får ni ”räkna ut” det själva)? 

 Frågar SOS er något? Är de osäkra på något? 

 Vad brukar ni fråga dem? 

 Hur många civila FIP är det vanligtvis på platsen för en olycka? 

 Hur ofta händer det att en civil FIP kopplas över till er? I vilka situationer 

händer det? 

 Brukar ni behöva mer information av civila FIP när ni kommer fram? 

o Vilken sorts information? 

 Vilka beslut brukar du behöva ta? Vad behöver du veta för att kunna ta de 

besluten? 

 Händer det att andra personer med expertkunskaper behöver kontaktas?  

o Vilka sorts experter? 

o Hur kontaktas de? Av er direkt, eller via SOS? 

7. Beskrivning av specifik incident 

Nu undrar jag om du skulle kunna välja ut en specifik olycka du har mött i ditt 

arbete där avsaknaden av information gjorde att saker gick väldigt fel och att 

räddningsinsatsen försvårades. Kan du välja ut en sådan specifik olycka och berätta 

vad som hände? När du berättat klart kommer jag att ställa några uppföljningsfrågor. 
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8. Deltagaren beskriver förloppet för vald incident 

Deltagaren beskriver händelsen och jag antecknar en tidslinje under tiden: viktiga 

beslut, kritiska moment (information som efterfrågas, utbyts och ges), frågor som dök 

upp, problem som behövde lösas, de personer man hade kontakt med etc. 

9. Frågor med CDM som grund 

 När hände olyckan (på dygnet, året) 

 Vilken information fick ni av SOS Alarm innan ni ryckte ut? Under tiden ni tog er 

till platsen för olyckan?  

o Var den tillräcklig för att ni skulle kunna förbereda er (praktiskt, mentalt)?  

o Vad hade ni för alternativ som ni måste hålla öppna pga. otillräcklig 

information? Vilka frågor/funderingar dök upp? 

o Fick ni någon information ni inte behövde av SOS? 

 Var och hur hände olyckan? 

o Vad såg du, hörde du, kände du lukten av, osv. när ni kom fram? 

o Blev du påmind om någon tidigare erfarenhet? 

 När kom ni dit (hur långt efter att olyckan inträffat)? 

 Var det en eller flera FIP där? 

o Hur många av dessa var civila personer? 

 Vilka frågor/funderingar dök upp? Var du osäker på något? 

 Vände du dig till andra för att få information eller råd? Via telefon eller från folk 

på plats? 

 Vad var det första du/ni gjorde? Vad hände sedan, vad kände du innerst inne, vad 

tänkte du, vad gjorde du? 

o Hur mycket tidspress var du utsatt för i den här situationen? 

o Kände du dig stressad (t.ex. av offrets tillstånd), kändes det som att du hade 

svårt att tänka klart? 

o Vilken information använde du dig av i den här situationen, och hur fick du 

tillgång till den informationen? 

o Vilka specifika mål hade du vid den här tidpunkten? 

o Blev du påmind om någon tidigare erfarenhet? 

o Vilka alternativa handlingar övervägde du? 

o Hade du eller skulle du ha haft nytta av specifik träning/erfarenhet/kunskap 

i den här situationen? 

o Kände du att du hade kontroll över situationen? Om inte, vad hade du 

behövt just då för att känna att du hade kontroll? 

o Om en viktig del av situationen hade varit annorlunda, hade det haft någon 

betydelse för ditt beslut? (Ex. om du hade haft tillgång till mer information, 

vad hade du gjort annorlunda då?) 

o Om du vid den här tidpunkten hade behövt beskriva situationen för en 

avbytare, hur hade du sammanfattat situationen? 
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APPENDIX III: INTERVJUMALL FÖR CIVILPERSONER OCH 

CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET 

1. Deltagaren får först läsa och skriva under ett samtyckesformulär. 

2. Starta inspelningsutrustningen! 

3. Presentation av studien för deltagaren 

Jag skriver på min kandidatupppsats och undersöker vilken typ av information som 

kan vara till hjälp för förstainsatspersoner (FIP) vid en räddningsinsats, alltså de 

personer som är på plats först vid en olycka men även andra som personerna kan ha 

kontakt med under tiden eller som är involverade, t.ex.. SOS Alarm eller 

räddningstjänst. Förutom intervjuer med FIP som är med i frivilligorganisationer 

kommer jag att intervjua FIP som arbetar med detta yrkesmässigt och vanliga 

civilpersoner som råkat befinna sig på platsen för en olycka och då hjälpt till. Jag vill 

fånga in så många olika perspektiv på informationsbehovet som möjligt och det finns 

inga rätt eller fel svar här. 

4. Val av incident 

Jag tänkte att vi skulle prata om en specifik olycka där du har varit inblandad på 

något sätt. Kan du välja ut en sådan specifik olycka och berätta vad som hände? Under 

tiden kommer jag att anteckna lite om det du berättar och kanske ställa några frågor, 

och när du har berättat färdigt tänkte jag ställa ytterligare några uppföljningsfrågor. 

5. Detagaren beskriver förloppet för vald incident 

Deltagaren beskriver händelsen och jag antecknar en tidslinje under tiden: viktiga 

beslut, kritiska moment (information som efterfrågas, utbyts och ges), frågor som dök 

upp, problem som behövde lösas, personer man hade kontakt med både på plats och 

genom telefon etc. 

6. Frågor med CDM som grund: 

 När hände olyckan (på dygnet, året)? 

 När kom du dit (hur långt efter att olyckan inträffat)? 

 Var och hur hände olyckan? 

o Vad såg du, hörde du, kände du lukten av, osv.? 

o Blev du påmind om någon tidigare erfarenhet? 

 Var du ensam eller var det fler där? 

 Hur lång tid tog det innan du/nån annan agerade? 

o Var du tveksam att agera? Varför/varför inte? 

o Tvekade du på din förmåga att hjälpa till? Varför/varför inte? 

 Vilka frågor/funderingar dök upp? Var du osäker på något? 

 Vände du dig till andra för att få stöd eller råd? Via telefon eller från folk på plats? 
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 När kontaktades 112? Av vem? 

o Stannade de kvar i telefonen under tiden, och hur länge? 

o Frågade de efter något, gav de några råd/anvisningar?  

o Frågade du själv något?  

o Fick du någon information du inte behövde av dem? 

o Kopplades du vidare till räddningstjänst/ambulans och fick prata med dem? 

 Vad var det första du/ni gjorde? Vad hände sedan, hur kände du, vad tänkte du, 

vad gjorde du? 

o Hur mycket tidspress var du utsatt för i den här situationen? 

o Kände du dig stressad (t.ex. av offrets tillstånd), kändes det som att du hade 

svårt att tänka klart? 

o Vilken information använde du dig av i den här situationen, och hur fick du 

tillgång till den informationen? 

o Vilka specifika mål hade du vid den här tidpunkten? Hur försökte du uppnå 

dem? 

o Blev du påmind om någon tidigare erfarenhet? 

o Vilka alternativa handlingar övervägde du? 

o Hade du eller skulle du ha haft nytta av specifik träning/erfarenhet/kunskap 

i den här situationen? 

o Kände du att du hade kontroll över situationen? Om inte, vad hade du 

behövt just då för att känna att du hade kontroll? 

o Om en viktig del av situationen hade varit annorlunda, hade det haft någon 

betydelse för ditt beslut? (Ex. om du hade haft tillgång till mer information, 

vad hade du gjort annorlunda då?) 

o Om du vid den här tidpunkten hade behövt beskriva situationen för en 

avbytare, hur hade du sammanfattat situationen? 

 Hur lång tid tog det innan ambulans/räddningstjänst el. annan blåljusorganisation 

kom till platsen? 

o Beskriv vad som hände när de tog över? 

o Vilken information frågade de efter? 

o Gav de dig någon information? Råd? T.ex. vad du skulle göra härnäst? 

o Hur beskrev du situationen för dem? 
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