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Sammanfattning 
Sverige har under en längre tid omvandlats till ett multikulturellt land samtidigt som samhället 

blivit allt mer komplext med ny avancerad teknik. Detta bidrar till en allt svårare 

riskkommunikation mellan räddningstjänster och allmänheten, med mål att skapa ett säkert 

samhälle. Samtidigt har det svenska samhället upplevt social oro vilket har startat en 

diskussion om räddningstjänsten kan användas för att motverka social oro. Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) har därför börjat undersöka räddningstjänsternas 

möjlighet att genom en fungerande riskkommunikation kunna motverka social oro. 

Syftet med föreliggande rapport är att klargöra om det sker något erfarenhetsutbyte mellan 

räddningstjänsterna, om det finns metoder och strategier för hur räddningstjänsterna arbetar 

med riskkommunikation i ett mångkulturellt samhälle och i så fall vilka. Vidare ska det 

undersökas om det finns möjlighet i praktiken för räddningstjänsterna att med 

riskkommunikation motverka social oro i samhället samt hur räddningstjänsterna ser på 

framtiden vad gäller riskkommunikationen i ett multikulturellt samhälle. 

Sex räddningstjänster har intervjuats. De problemområden som uppmärksammats är att 

politisk styrning och resurser saknas för att räddningstjänsten ska kunna utföra ett 

förebyggande arbete för att motverka social oro, att kommunerna inte ser räddningstjänsten 

som en självklar aktör för att motverka social oro medan räddningstjänsterna själva vill vara 

en ledande aktör, och att erfarenhetsutbytet mellan de mindre erfarna räddningstjänsterna och 

de tre större räddningstjänsterna som arbetar med att motverka social oro är litet.  

De intervjuade räddningstjänsterna har få strategier och metoder för att kunna motverka social 

oro. De tre större räddningstjänsterna har strategier vilka innebär att föra en dialog med 

människorna i bostadsområden och skolor samt föra en kommunikation via sociala medier. 

För att kunna hjälpa de mindre räddningstjänsterna i arbetet med att motverka social oro har 

de tre större räddningstjänsterna skapat ett kunskaps- och beslutsunderlag.  

Samtliga räddningstjänster anser att riskkommunikationen i framtiden kommer att vara en 

större utmaning än vad den är idag. I framtiden kommer räddningstjänsten att behöva utveckla 

sin kommunikation via sociala medier och fler räddningstjänster kommer att behöva föra en 

dialog med människor med utländsk bakgrund. 

Under arbetets gång har det framgått att samtliga räddningstjänster tro sig kunna vara en 

ledande aktör för att motverka social oro. Räddningstjänsterna har alla förutsättningar att vara 

denna aktör. För att åstadkomma detta måste dock en politisk styrning och resurser tillföras. 
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Abstract 
Sweden has successively been converted into a multicultural country as the society at the 

same time has been more complex with new advanced technology. This contributes to a more 

difficult risk communication between the fire department and the society. At the same time 

the Swedish society has experienced social anxiety witch has started a discussion if the fire 

department can be used to discourage social anxiety. The Swedish Civil Contingencies 

Agency have therefore started to investigate the fire departments opportunity discourage 

social anxiety by a good risk communication.  

The purpose with the present report is to clarify if the fire departments exchange experiences, 

if there are any methods and strategies for how the fire departments works with their risk 

communication in a multicultural society. Further it will be investigated if it is possible for the 

fire departments with their risk communication to discourage social anxiety and how the fire 

departments address risk communication in a future multicultural society.  

Six fire departments have been interviewed. The problems observed are that political 

guidance and resources are missing so the fire departments can perform a preventive work to 

discourage social anxiety, that the counties do not see the fire departments as a natural 

participant to discourage social anxiety meanwhile the fire departments wants to be a leading 

participant, and that an exchange of experience between the smaller fire departments and the 

three bigger fire departments how works with discourage social anxiety are minor. 

The fire departments have few strategies and methods to discourage social anxiety. The three 

bigger fire departments have strategies that encompass communications with people in their 

specific residential areas and also communicates via the social media. To help the smaller fire 

departments to discourage social anxiety have the three bigger fire departments elaborated a 

knowledge- and management basis.  

All the fire departments consider that the risk communication in the future will be a bigger 

challenge that it is today. In the future must the fire departments develop the communication 

over the social media and more fire departments must start to communicate with people with 

foreign background. 

During the work it has been revealed that all fire departments believe that they can be a 

leading actor in counteracting social anxiety. The fire departments have all the conditions to 

be a leading participant. But to achieve this political guidance and resources must be 

reinforced.  
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1. Inledning 
Sverige har under en längre tid omvandlats till ett multikulturellt land samtidigt som samhället 

blivit allt mer komplext med ny avancerad teknik. Detta bidrar till en allt svårare 

riskkommunikation mellan räddningstjänster och allmänheten, med mål att skapa ett säkert 

samhälle. Samtidigt har det svenska samhället upplevt social oro vilket har startat en 

diskussion om räddningstjänsten kan användas för att motverka social oro (Jacobsson, Nilrud, 

& Prospero, 2014). För att undersöka detta behövs studier för att ta reda på om 

räddningstjänsten anser att detta är möjligt och studier för att finna strategier för att nå 

grupper med olika språk och kultur.  

1.1 Bakgrund 

Att förhindra olyckor genom förebyggande arbete är något som har blivit allt mer viktigt. 

Därför har riskkommunikation blivit en betydelsefull arbetsuppgift för räddningstjänsten. I 

dagens multikulturella samhälle har detta försvårats på grund av de kulturella och språkliga 

hinder som uppkommit. Svenska samhället fick uppleva social oro genom kravallerna i Husby 

år 2013 då räddningstjänster blev störda i sina arbetsuppgifter genom stenkastning (Holmberg 

& Löfgren, 2015) (Asp, Lundqvist, & Sjölander, 2013). Då social oro har blivit ett problem 

har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) börjat att undersöka 

räddningstjänsternas möjlighet att motverka social oro (Jacobsson, Nilrud, & Prospero, 2014). 

En fungerande riskkommunikation måste finnas och eventuellt kan räddningstjänsten bidra till 

det förebyggande arbetet mot att motverka social oro.  

1.2 Syfte 

Syftet med föreliggande rapport är att klargöra om det sker något erfarenhetsutbyte mellan 

räddningstjänsterna, om det finns metoder och strategier för hur räddningstjänsterna arbetar 

med riskkommunikation i ett mångkulturellt samhälle och i så fall vilka. Vidare ska det 

undersökas om det finns möjlighet i praktiken för räddningstjänsterna att med 

riskkommunikation motverka social oro i samhället samt hur räddningstjänsterna ser på 

framtiden vad gäller riskkommunikationen i ett multikulturellt samhälle. 

1.2.1 Frågeställning 

 Utförs det något erfarenhetsutbyte mellan räddningstjänsterna? 

 Finns det metoder och strategier inom räddningstjänster för hur riskkommunikationen 

i ett multikulturellt samhälle ska gå till och i så fall vilka? 

 Kan räddningstjänsten genom sin riskkommunikation motverka social oro i samhället? 

 Hur ser räddningstjänsterna på framtiden gällande riskkommunikationen i ett 

multikulturellt samhälle? 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Riskkommunikation   

T. Breck förklarar i sin bok ”Riskkommunikation – dialog om det osäkra” att ”ta en risk” i 

allmänhet betyder att man medvetet utsätter sig för en möjlig fara eller riskerar en förlust för 

att uppnå en vinst (Breck, 2002). Detta innebär att man måste kunna beakta sannolikheten och 

konsekvenserna av en händelse. Det blir då både relevant och givande att diskutera händelser 

och deras utveckling. För att kunna göra detta måste man kunna enas om vad som anses vara 

en oönskad händelse, hur man ska kunna mäta den och vad sannolikheten är att den kommer 

att inträffa.   

Myndigheter administrerar kontinuerligt vetenskapliga riskbedömningar för att kunna besluta 

om en riskkälla är så pass allvarlig att den kan vara oönskad. Problem uppkommer då 

vetenskapen inte kan avgöra hur mycket som skall tas med i riskbedömningen utan det istället 

blir en värderingsfråga. Vetenskapliga experter kommer att visa tilltro till de riskbedömningar 

de själva gör, men detta betyder inte att allmänheten kommer att visa samma tilltro. Beroende 

på olika värderingar kan riskbedömningen anses vara felaktig och därmed leda till konflikter 

(Breck, 2002).  

Att utifrån alla komplexa problem och vetenskapliga osäkerheter veta vad man ska tro på 

handlar i hög grad om förtroende för avsändaren. Offentliga myndigheter som har i uppgift att 

informera utifrån vetenskaplig grund om risker har under senare år märkt ett sviktande 

förtroende från allmänheten för den information och de råd de ger. De ökande konflikterna 

omkring risker som finns i samhället handlar inte enbart om riskens faktiska storlek utan 

också till stor del om lägre förtroende för vetenskapliga riskbedömningar och skillnader i 

värderingar. Det är därför nödvändigt med en ny och bredare syn på riskkommunikationen 

som handlar om hur man hanterar förmedlingen av en välkänd eller plötsligt uppkommen risk 

till olika målgrupper på det mest ekonomiska och mest resultatmässigt effektiva sättet (Breck, 

2002).  

I Sverige har allmänheten ett jämförelsevis stort förtroende för riksdag och myndigheter, till 

skillnad från andra länder. I många länder kan både regering och myndigheter vara inbegripna 

i korruption. Sverige är med andra ord ur denna synvinkel ett mycket förtroendeingivande 

samhälle (Transparency International, 2015). 

Ett exempel från 2014 är när Uppsalas Kliniska Forskningscentrum gick ut med att 

mjölkdrickande inte är bra. Detta går direkt emot de svenska kulturella värderingarna då man 

har druckit mjölk i hundratals år och är något många svenskar tycker är väldigt gott. Denna 

vetenskapliga riskbedömning blir därför något som många inte visar tilltro till, helt enkelt på 

grund av sina kulturella värderingar (Johansson, 2015). 

2.2 Kulturella värderingar 

För att beskriva kulturella värderingar har Gert Hofstedes i sin bok ”Organisationer och 

kulturer” delat upp kulturella värderingar i olika dimensioner (Hofstede, Hofstede, & 

Minkov, 1991).  
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2.2.1 Maktdistans 

I en kultur med låg maktdistans förväntar sig människor att myndigheter och överordnade ska 

informera om vad som kan påverka människorna. Det förväntas debatter och det uppmuntras 

till att ifrågasätta myndigheterna. I en kultur med låg maktdistans vill man att individens 

uppväxt ska handla om att lära sig själv. Barnet är din jämlike, som i vuxen ålder förväntas bli 

en självständig individ. I en kultur med en hög maktdistans anses myndigheternas ord vara 

lag. Här förväntas inga debatter utan man ifrågasätter myndigheterna endast när man känner 

sig förtryckt. Hög maktdistans handlar om att lyda vilket betyder att självständigt lärande 

nervärderas. Myndigheterna och de äldre anses vara självklara auktoriteter. Sverige är ett av 

de länder med lägst maktdistans vilket betyder att många människor som invandrar till 

Sverige kommer vara vana vid en högre maktdistans. (Hofstede, Hofstede, & Minkov, 1991).  

2.2.2 Kollektivism vs Individualism 

Individualismen menar att det är ”jag” som är i centrum och att varje individ skaffar sina 

egna erfarenheter och vänner. Varje människa bör bli behandlad som en unik individ. Man 

förväntar sig ärlighet, vilket betyder att det är okej att såra någon bara man berättar sanningen. 

Kollektivism innebär att gemenskapen är väldigt viktig. Man har stor lojalitet till gruppen och 

försöker undvika konflikter. I en kollektivistisk kultur är dess seder och ritualer mycket 

viktiga. Sverige är ett individualistiskt samhälle vilket kan ge svårigheter för myndigheter att 

kommunicera när kollektivistiska kulturer kommer till Sverige och håller sig till sig själv, de 

värnar om sin egen gemenskap (Hofstede, Hofstede, & Minkov, 1991).  

2.2.3 Feminint vs Maskulint 

I en feminin kultur ses det sociala samarbetet mycket viktigt. Detta för att människorna ska 

känna sig respekterade och därmed lyssna och ta till sig den information som myndigheterna 

försöker förmedla. Feminin kultur anser att skillnaden på könen inte spelar någon stor roll 

utan att alla visar samma mängd känslor och alla kan utföra ett visst arbete. I en maskulin 

kultur värderar man skicklighet och status. Man skiljer på män och kvinnor och förväntar sig 

att männen ska vara framåtriktade och mer aggressiva medan kvinnorna ska uppvisa mer 

känslor. I en maskulin kultur lyssnar man på de man anser vara värdiga att framföra 

budskapet, och detta är ofta förknippat till könet. Sverige har en feminin kultur vilket gör att 

svenskar lyssnar på myndigheterna då de anses vara värdiga att framföra budskapet. När en 

maskulin kultur kommer till Sverige kan det anses inte vara lämpligt att lyssna på 

budskapsbäraren ifall de inte är äldre än de själva eller om budskapsbäraren är kvinna 

(Hofstede, Hofstede, & Minkov, 1991).  

2.2.4 Osäkerhetsundvikande 

Högt osäkerhetsundvikande betyder att kulturer har många lagar för att kunna kontrollera alla 

olika händelser som kan inträffa. Lagarna ger en ökad förutsägbarhet för människorna, men 

det betyder inte att de behöver följa dem. Osäkerhetsundvikande kulturer anser att det okända 

är farligt och därför bör undvikas. Man vill ha klara instruktioner och mål när man utbildar 

personer. I osäkerhetstoleranta kulturer fascineras man av det okända och vill undersöka olika 

händelser. Vid utbildning finns inga klara instruktioner och mål utan uppmanar personerna att 

vara uppfinningsrika. Detta betyder att ny teknik ofta kommer snabbare till en 

osäkerhetstolerant kultur (Hofstede, Hofstede, & Minkov, 1991).  
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2.3 MSB – Social oro ur ett kommunalt perspektiv 

På grund av oroligheterna i Husby, där det upplevdes social oro, publicerade Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) i juli 2014 rapporten ”Social oro ur ett kommunalt 

perspektiv” (Jacobsson, Nilrud, & Prospero, 2014). 

2.3.1 Social oro 

Social oro uppstår då det finns social obalans i samhället (Jacobsson, Nilrud, & Prospero, 

2014). Social balans beskrivs som ett idealläge då gruppers normer stämmer överens med 

samhällets utveckling och inriktning. Detta innebär att samhällsutvecklingen är förknippad 

med den sociala balansen i samhället. Vad som innefattar en hållbar utveckling kan delas in i 

tre dimensioner (Jacobsson, Nilrud, & Prospero, 2014).  

 Ekonomisk hållbarhet 

 Ekologisk hållbarhet 

 Social hållbarhet 

För att inte skapa social obalans är det därför viktigt att sträva efter denna hållbara utveckling 

i samhället. Sociala risker kan handla om allt från politiska inriktningar eller beslut till 

konkreta handlingar inom ett lokalt område. Samhället måste ständigt jobba med 

förebyggande åtgärder för att de sociala riskerna inte ska få fäste i samhället och skapa social 

obalans. Om effekterna av de sociala riskerna och obalansen blir för stora kan slutligen så 

kallad social oro uppstå. Verksamheter jobbar på olika sätt för att skapa social balans men 

syftet med de förebyggande åtgärderna är de samma (Jacobsson, Nilrud, & Prospero, 2014). 

Figur 1 visar hur detta kan se ut. 

 
Figur 1: En bild över hur social oro uppkommer samt hur verksamheter jobbar mot detta (Jacobsson, Nilrud, & Prospero, 

2014). 
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2.3.2 Kommunal nivå 

Det finns en stor förväntan på kommunen att ta initiativet i arbetet med social oro (Jacobsson, 

Nilrud, & Prospero, 2014). Sveriges kommuner har ansvar för till exempel socialvård, skolor, 

viss sjukvård och räddningstjänst, men också gator, gator och annan teknisk försörjning.  

Kommunen måste därför kommunicera med folket och informationsflödet kan se ut enligt 

figur 2. 

 
Figur 2: Informationsflöde ifrån ett kommunalt perspektiv (Jacobsson, Nilrud, & Prospero, 2014). 

2.3.2.1 Räddningstjänsten  

Räddningstjänsten är en av de offentliga myndigheter som ska informera på en vetenskaplig 

grund om risker för allmänheten och hur de ska förebyggas. Riskkommunikation består av tre 

grundläggande komponenter. Det är avsändaren, budskapet och mottagaren. Avsändaren är i 

detta sammanhang räddningstjänsten som ska försöka förmedla budskapet med vetenskaplig 

grund till mottagarna, i detta fall personer med annan kulturell bakgrund. För att budskapet 

ska nå mottagaren är det viktigt att avsändaren, om det behövs, lyckas att ändra mottagarens 

attityder och värderingar (Larsson, 1997). Därför är det viktigt för räddningstjänsten att skapa 

förtroende och anpassa riskkommunikationen på bästa sätt, beroende på vilken grupp av 

människor som budskapet är avsett att nå i vårt multikulturella samhälle (Breck, 2002). Klein 

skriver att om man lyckas få människor att förstå vår kultur, den uppgift vi arbetar med och 

det resultat arbetet försöker åstadkomma kan man fylla i de tomma luckor som uppstår vid 

informationsöverföring i riskkommunikationen (Klein, 2001).   

Genom ett förebyggande arbete med hjälp av riskkommunikation kan social oro förebyggas, 

men kommunerna ser inte räddningstjänsten som en självklar samarbetspartner i detta arbete. 

Det finns dock en stor vilja från räddningstjänsternas sida att arbeta för social hållbarhet, men 

ingen självklar strategi för hur detta ska gå till. Kommunledningarna har rätten och 

skyldigheten att ställa krav på att räddningstjänsten ska medverka i det sociala arbetet, men på 

grund av bristande förståelse för hur räddningstjänsten ska användas så blir inte 

räddningstjänsten en självklar samarbetspartner (Jacobsson, Nilrud, & Prospero, 2014).  
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MSB menar att en modern och utvecklad räddningstjänst måste arbeta för att skapa trygga 

kommuner genom att utveckla säkerheten, med andra ord motverka social oro. För att 

räddningstjänstens personal ska kunna arbeta med att motverka social oro bör detta bli en del 

av SMO- och befälsutbildningen. Räddningstjänsten ska vara en för kommunen självklar och 

drivande myndighet i arbetet mot olyckor och för socialt förebyggande arbete. Detta 

förutsätter att kommunen och räddningstjänsten har ett nära samarbete. Räddningstjänsten 

måste därför förberedas för att kunna delta i det förebyggande arbetet för den sociala 

hållbarheten. Motivationen är hög för att bli tydliga aktörer i kommunernas förebyggande 

säkerhetsarbete (Jacobsson, Nilrud, & Prospero, 2014).  

2.3.3 Kommunikation – sociala medier 

MSB menar att kommunikationen har en stor utvecklingspotential när det handlar om att 

förebygga och undkomma social oro. Detta handlar både om en omvärldsbevakning samt 

myndighetens officiella kommunikation via medier och hemsidor. I rapporten uttrycker sig en 

respondent enligt följande (Jacobsson, Nilrud, & Prospero, 2014, s. 41):  

”Kommunikation och information är myndigheternas enda sätt att styra händelseförloppet vid 

social oro” 

Detta citat visar på vikten av att använda kommunikation som ett verktyg i såväl ett specifikt 

händelseförlopp som i det förebyggande arbetet. Sociala medier används idag ofta för snabb 

informationsspridning. Här finns verktyg som Facebook, Instagram och Youtube. 

Informationsspridning med hjälp av dessa verktyg kan ses som en social risk men använda på 

rätt sätt skulle de kunna vara viktiga verktyg för riskkommunikationen (Jacobsson, Nilrud, & 

Prospero, 2014). Att inte använda sig av dessa sociala medier är att välja att inte ta del av hur 

dagens samhälle kommunicerar. De kan ha stor potential om de används på rätt sätt. I vilket 

fall som helst kommer information att spridas via sociala medier oavsett myndighetens 

agerande och deltagande. Myndigheten kan bara ta ställning till om de vill ha möjligheten att 

påverka informationsflödet och bilden av verkligheten eller inte (Jacobsson, Nilrud, & 

Prospero, 2014).     

2.4 Tre stora räddningstjänster 

Storstockholms Brandförsvar, RSG, och Räddningstjänsten Syd är tre stora räddningstjänster i 

Sverige med resurser för att kunna jobba med det förebyggande arbetet mot social oro, och de 

behöver vara i framkant och samarbeta med de mindre räddningstjänsterna i landet som 

behöver hjälp (Jacobsson, Nilrud, & Prospero, 2014). Alla metoder behöver inte fungera i alla 

kommuner men ett erfarenhetsutbyte med dessa tre kan hjälpa de mindre räddningstjänsterna 

markant. Det framgår tydligt att de tre stora räddningstjänsterna arbetar med dessa frågor och 

vill hjälpa kommunen och andra brandförsvar i sina län (Jacobsson, Nilrud, & Prospero, 

2014).  

2.4.1 Erfarenhetsutbyte genom omvärldsbevakning 

Sverige utvecklas hela tiden mot ett allt mer komplext och multikulturellt samhälle, vilket 

kräver mer förebyggande arbete för att göra samhället säkert. Hur dessa tre räddningstjänster 

hjälper varandra och hur de ska fortsätta att jobba med arbetet i framtiden beskrivs i rapporten 

”2030 – en räddningstjänst i tiden?” (Stockholm, Storgöteborg, & Syd, 2012). Här vill man 

kartlägga hur en framtida utveckling kommer att se ut och vilka kommande års utmaningar 

kommer att vara. Syftet med rapporten är att prova olika metoder för omvärldsbevakning och 

identifiera trender i samhället som kommer att påverka räddningstjänstens arbete i framtiden. 
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Avsikten är att resultatet ska användas som ett övergripande beslutsunderlag för kommande 

handlingsprogram och systematiskt arbete inom räddningstjänsterna. Det medför ett bättre 

kunskapsunderlag i beslutsprocesser. Rapporten, vilken gavs ut 2012, visar att ett 

erfarenhetsutbyte mellan de tre stora räddningstjänsterna har gjorts. Detta har lett till att 

kunskap har spridits inom de tre stora räddningstjänsterna. Kunskap som också skulle kunna 

användas av andra räddningstjänster (Stockholm, Storgöteborg, & Syd, 2012).  

2.4.1.1 Invandring och integration 

Under 2011 noterades en nettomigration på 45 288 personer till Sverige vilket var en 

fördubbling ifrån 1999 (Stockholm, Storgöteborg, & Syd, 2012). Förutsatt att det inte blir krig 

eller någon naturkatastrof kommer nettomigrationen att vara lika stor också de närmaste 

decennierna. I dagsläget tyder oroligheterna i Mellanöstern på att nettomigrationen kommer 

att öka (Barr, 2015). Det framgår också att den svenska befolkningens medellivslängd 

kommer att bli allt högre. Därför uppkommer ett ökat behov av arbetskraftsinvandring 

(Stockholm, Storgöteborg, & Syd, 2012).  

Prognosen är att invandringen kommer att öka. Tillsammans med en ökad bostadssegregation, 

vilket kommer att uppkomma om inga åtgärder görs, leder det till att segregationen kvarstår 

som ett problem (Stockholm, Storgöteborg, & Syd, 2012).  

2.4.1.2 Fortsatt individualisering 

Enligt en undersökning över hur individualistiska länder är visar det sig att Sverige ligger på 

plats 13-14 bland de 76 länder som undersöktes (Hofstede, Hofstede, & Minkov, 1991). Detta 

visar att Sverige har en individualistisk kultur, där det givetvis finns många individer med 

olika värderingar. 

Prognosen var och är att den ökande individualiseringen kommer att ha stor inverkan de 

närmsta decennierna. Med den ökade invandringen och individualismen framgår det i 

rapporten att de kulturella skillnaderna kommer att öka och att Sverige går mot ett allt mer 

uppdelat samhälle. Myndigheter kommer att behöva omsätta mycket resurser eftersom kraven 

kommer att höjas (Stockholm, Storgöteborg, & Syd, 2012). 

2.4.1.3 Kommunikation anpassad till ett multikulturellt samhälle 

Det kommer att vara samhällets ansvar att informera om vad som är farligt och vad människor 

kan göra för att begränsa dessa risker. Samtidigt går samhället mot ett allt mer uppdelat 

samhälle. Kommunikationen måste därför anpassas för de ökade kulturella skillnaderna i 

samhället. Det är genom dialog med individer och grupper som myndigheterna kommer att 

kunna förstå sina målgrupper och i dagens komplexa samhälle är det viktigt för 

myndigheterna att snabbt kunna förstå och bemöta olika personers värderingar (Stockholm, 

Storgöteborg, & Syd, 2012). Människor kommer att ha förväntningar och behov av diskussion 

samt en klar och tydlig kommunikation. Genom denna dialog och möten i vardagen kommer 

även tilltro till räddningstjänsten att skapas. 
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Detta leder till att det blir allt viktigare för räddningstjänster att vara aktiva på sociala medier, 

både för egen informationsförmedling och omvärldsbevakning. 2012 när rapporten skrevs vad 

det 23 av 110 räddningstjänster som använde sig av Facebook och sju stycken som använde 

sig av Twitter (Stockholm, Storgöteborg, & Syd, 2012). Det är alltså få räddningstjänster som 

använder sig av sociala medier. Sociala medier används av individer för att diskutera 

intressanta och specifika frågor. Hittar de ingen information leder det ofta till att individer 

söker sig till andra eventuella källor och genom de sociala medierna når man snabbt personer 

och organisationer som har kompetens. Detta leder till att myndigheterna inte blir självklara 

auktoriteter inom sina områden. För att undvika detta måste myndigheterna vara med i 

diskussionerna för att visa att det är de som är experter inom sitt område (Stockholm, 

Storgöteborg, & Syd, 2012). Det finns inget som pekar på att individer i framtiden kommer att 

vända sig till myndigheter för information inom en viss fråga. Myndigheter och organisationer 

måste alltså vara snabba med att sprida sin information.  

Det är också viktigt att delta i diskussioner på den sociala webben för att skapa relationer med 

omvärlden. Detta för att man ska kunna använda de sociala medierna vid en eventuell kris. 

Man måste ha skapat kontakterna och kanalerna innan krisen har uppstått, då behovet kan bli 

akut (Stockholm, Storgöteborg, & Syd, 2012).  

Sammanfattningsvis är detta endast några av de utmaningar som räddningstjänsten, enligt 

rapporten, kommer att möta i framtiden. Framtiden har många frågor som inte har några 

direkta svar men för att vara så väl förberedd som möjligt på problemen är en 

omvärldsbevakning nödvändig. I de tre räddningstjänsternas omvärldsbevakning har man 

kartlagt kommande utmaningar som de anser kommer att vara relevanta. Det ger 

räddningstjänsterna möjlighet till erfarenhetsutbyte och strategier för hur utmaningarna i 

framtiden ska bearbetas. Ett problem är att räddningstjänster inte har resurser att på heltid 

bedriva en omvärldsbevakning, men en framgångsfaktor kan vara att samarbeta med varandra. 

Personer som kommer att fatta beslut i räddningstjänster framöver bör införa 

omvärldsbevakning i den vardagliga och den långsiktiga planeringen i sina räddningstjänster 

(Stockholm, Storgöteborg, & Syd, 2012).  

2.5 Genomföra en omvärldsbevakning 

Hur kan då en omvärldsbevakning gå till? Det finns många metoder men 

omvärldsbevakningen måste anpassas efter organisationens behov. En viktig del av 

omvärldsbevakningen är att man utgår från historiska händelser och har kunskap om 

organisationen. Modellen de använder sig av i projektet ”2030 – en räddningstjänst i tiden?” 

är utformad för just räddningstjänster, vilket gör den lämpad att användas också av andra 

räddningstjänster (Stockholm, Storgöteborg, & Syd, 2012).  

2.5.1 SIAR – modellen  

SIAR-modellen, framtagen av Helena Klasson, är baserad på erfarenheter från projektet 

”2030 – en räddningstjänst i tiden?” och med inspiration från andra metoder med liknande 

syfte om omvärldsbevakning. Modellen går ut på att studera trender, anpassat efter 

räddningstjänstens beslutsprocesser, till exempel verksamhetsplaner och handlingsprogram. 

De fyra kategorier av trender, med tidsramar, som är framtagna för denna modell är baserade 

på Lundqvist bok ”Omvärldsanalys: till vilken nytta?” (Lundqvist, 2010). Modellen kan 

beskrivas enligt följande: 
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 Mikrotrender: 0-1 år 

 Megatrender: 1-4 år 

 Makrotrender: 4-20 år 

 Gigatrender: 20 år eller mer. 

Omvärldsbevakningen bedrivs på tre olika nivåer: 

 Informell nivå (integrerad i övrig verksamhet i organisationen, eller utförs tillfälligt) 

 Halvformell nivå (internt nätverkande/team) 

 Formell nivå (egen enhet eller annan form av personal på heltid) 

SIAR – modellen består av fyra faser där varje fas har en egen frågeställning som används 

som utgångspunkt i arbetet, vilket visas i tabell 1. De olika faserna är från vänster till höger 

spaning, identifiering, analys och rapportering, där varje fas innehåller olika förslag på 

arbetsmoment. 

Tabell 1: SIAR - modellen med fokus områdena spaning, identifiering, analys och rapportering (Stockholm, Storgöteborg, & 

Syd, 2012). 

Vad i omvärlden 

påverkar vår 

verksamhet? 

Vilken kunskap 

har vi om om-

världsfaktorn? 

Vilken betydelse 

har omvärlds-

faktorn? 

Hur ska omvärlds-

bevakningen 

presenteras? 

 Förutsättnings- 

lös spaning 

 

 Samverka och 

medverka 

 

 Arenakontakter 

 

 Sökordslista 

 

 Informationskällor 

 Identifiering av 

trender 

 

 Kunskaps-

inhämtning 

 

 Bearbetning av 

kunskap 

 

 Informations-

hantering 

 

 Personlig reflektion 

 

 Prognos 

 Sammanställning 

 

 Ta fram besluts-

underlag 

 

 Ej åtgärder 

 

För räddningstjänster är det passande att ha en omvärldsbevakning som innefattar informell 

och halvformell nivå. Detta eftersom räddningstjänster är en mindre organisation med 

särskilda uppdrag enligt olika lagstiftningar. För att genomföra omvärldsbevakningen på en 

formell nivå krävs mer personliga resurser och ekonomi, vilket få räddningstjänster har 

(Stockholm, Storgöteborg, & Syd, 2012).  

För att genomföra omvärldsbevakningen kan räddningstjänsten skapa OMB – team 

(omvärldsbevakningsteam). Ett sådant bör bestå av 6-8 personer från räddningstjänsten med 

varierande kompetensområden, där en utses till teamledare. Vad gäller trenderna så bör 

mikro- och megatrender studeras inom räddningstjänsten. Det blir OMB – teamens uppgift att 

behandla makrotrender och olika räddningstjänsters OMB – team bör träffas regelbundet för 

erfarenhetsutbyte (Stockholm, Storgöteborg, & Syd, 2012). Om man ska studera gigatrender 

bör man ta med konsulter och experter utanför organisationerna. 
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2.5.1.1 Spaning – Vad i omvärlden påverkar vår verksamhet? 

Spaningen går till stor del ut på att bygga ett nätverk med arenakontakter. Arenakontakter är 

organisationer på lokal, regional, nationell och internationell nivå som har specifik kompetens 

inom ett område (Stockholm, Storgöteborg, & Syd, 2012). Vilka arenakontakter som berör 

räddningstjänsten i synnerhet visas i tabell 2. 

 

Tabell 2: Arenakontakter som är viktiga för räddningstjänstens omvärldsbevakning (Stockholm, Storgöteborg, & Syd, 2012). 

Nationella aktörer 
MSB 

Rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen 

Boverket 

Trafikverket 

Departement 

SMHI 

Samverkansrådet mot terrorism 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

 

Regionala aktörer 
Länsstyrelser 

Landsting/Regioner 

Universitet och högskolor 

Andra ”blåljusmyndigheter” 

Lokala aktörer 
Medlemskommuner 

Media 

Andra ”blåljusmyndigheter” 

 

Privata aktörer 
Aktörer inom omvärldsbevakning 

och framtidsanalys 

Energibolag 

Byggföretag 

Kommunikationsföretag 

Teknikutvecklande företag 

Frivilligorganisationer 

Branschaktörer inom säkerhet, 

samhällsskydd och beredskap 

 

För att veta vad man ska leta efter bör en sökordslista med nyckelord med koppling till 

organisationen skapas. Dessa sökord bör användas som utgångspunkt i omvärldsbevakningen. 

En annan del av spaningen är att hitta informationskällor som till exempel 

opinionsundersökningar, forskningsresultat, uppsatser ifrån universitet och sociala medier och 

följa dessa kontinuerligt. Spaning efter behovs-, attityds- och livsstilsförändringar hos 

organisationens målgrupper kan ske. Efter spaningen ska man ha funnit omvärldsfaktorer som 

kommer att påverka organisationens verksamhet (Stockholm, Storgöteborg, & Syd, 2012).   

2.5.1.2 Identifiering – vilken kunskap har vi om omvärldsfaktorn? 

När dessa omvärldsfaktorer har ringats in påbörjas nästa fas då man ska identifiera trender. En 

omvärldsfaktor behöver inte alltid resultera i någon trend men för att finna eventuella trender 

behöver en kunskapsinhämtning om omvärldsfaktorn göras (Stockholm, Storgöteborg, & Syd, 

2012). 

2.5.1.3 Analys – vilken betydelse har omvärldsfaktorn? 

Sedan omvärldsfaktorerna har lett till trender påbörjas fas tre. Denna fas rymmer en analys av 

kunskaperna som inhämtats för att kunna avgöra om trenderna har någon betydelse för 

räddningstjänsten. Därefter görs en prognos om trendens tidsspann (Stockholm, Storgöteborg, 

& Syd, 2012).   
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2.5.1.4 Rapportering – Hur ska omvärldsbevakningen presenteras? 

Den sista fasen, rapportering, ska bestå av ett beslutsunderlag för om åtgärder behöver vidtas 

eller inte av räddningstjänsten. Rapporteringen bör innehålla en tydlig sammanställning av de 

andra tre faserna, och betoningen bör ligga på redovisning av analysen. När 

omvärldsbevakningen är rapporterad till beslutsfattarna kan åtgärder komma att behöva vidtas 

av räddningstjänsten. Nästa steg i processen blir, om organisationen anser att det behövs, att 

ge förslag på åtgärder. Det är lämpligt att någon som deltagit i omvärldsbevakningen deltar i 

framtagandet av åtgärder för att kunna bidra med förståelse för omvärldsfaktorerna 

(Stockholm, Storgöteborg, & Syd, 2012).  

För att sprida den kunskap som tagits fram av räddningstjänsterna vid omvärldsbevakningen 

har ett forum på internet skapats av Per Ola Malmqvist. Forumet, ”utkiken.net”, ska bidra till 

ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan räddningstjänsterna i Sverige (Malmqvist, 2015). 

Detta forum har stor utvecklingspotential och kan bli till ett stort stöd för räddningstjänsterna 

för framtiden. 

2.6 Räddningstjänsternas metoder och strategier  

Genom omvärldsbevakning har Stockholms Brandförsvar, RSG och Räddningstjänsten Syd 

kommit fram till strategier och metoder för att lösa de problem som uppstår vid social oro. De 

strategier som räddningstjänsterna jobbar med och vilka utvecklingsområden som bland annat 

kan utläsas ur MSBs rapport om social oro är sammanställda nedan (Jacobsson, Nilrud, & 

Prospero, 2014).   

Stockholms brandförsvar 

Stockholm är av tradition en självständig organisation och därmed sker ingen systematisk 

samverkan på lokal nivå med kommunerna, men följande kontakter används: 

 Möte med säkerhetschefer var sjätte vecka. 

 Omvärldsbevakning sköts av en ledningscentral där information överlämnas till TIB i 

respektive kommun.  

Det finns ambition att samarbeta med kommunerna och bli en viktig samarbetspartner. För att 

kunna bli det är ambitionen att: 

 Utveckla samarbetet med brandförsvaren i länet. 

 Utveckla och kommunicera värdegrundsfrågor och brandförsvarets roll i samhället. 

 Förbättrad kommunikation via intranät, hemsidor och sociala medier. 

 Utbildning och övning av personal inför social oro. 

 Utveckla brandförsvarets roll i det förebyggande arbetet för ökad trygghet och 

säkerhet. 
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Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) 

RSG arbetar mycket för att stärka den sociala stabiliteten på lokal nivå där samarbete med 

stadsdel och polis används. Fokus under 20 års tid har legat på skolan. Exempel på projekt de 

jobbar med är: 

 SMO-utbildning årskurs 7 

 Mentorskap för elever årskurs 8 

 HÄFA (händelsebaserat förebyggande skydd) årskurs 5  

 Målet är att begränsa antalet anlagda bränder. Från 2008 har antalet anlagda 

bränder i och omkring skolor halverats.  

 Fagaredsprojektet 

 Under cirka 10 veckor får 2 ungdomar som blivit dömda till sluten 

ungdomsvård följa brandmän för att lära sig om brandmansyrket och om sig 

själva. 

Det finns inte heller här någon systematisk samverkan på lokal nivå med kommunerna, men 

de vill dock vara med och bidra tillsammans med andra aktörer i detta ämne.  

Räddningstjänsten Syd 

På grund av sitt höga förtroende i samhället är Räddningstjänsten Syd en viktig aktör i arbetet 

med att förebygga social oro i Malmö stad. En satsning på att rekrytera personer med utländsk 

bakgrund har inneburit att räddningstjänstens möjlighet att kommunicera på olika språk har 

ökat från fyra till 22 olika språk. Detta har bidragit till möjligheten att kommunicera med 

betydligt fler av kommunens invånare. Kommunikationen med invånarna innehåller också en 

social dimension som är under utveckling. Den delas in i tre faser: 

 Stärka den enskildes förmåga att förebygga olyckor. 

 Stärka den enskildes och des närhet att vidta åtgärder vid en olycka. 

 Räddningstjänstens insatser. 

Varje år besöker Räddningstjänsten Syd cirka 15 000 bostäder med syfte att gå igenom 

brandskyddet. Dessa besök leder till att kommuninvånarna och räddningstjänsten skapar en 

kontakt samtidigt som brandskyddet förbättras. Sedan denna arbetsmetod införts har våldet 

och hoten mot räddningstjänsten minskat radikalt, vilket troligtvis har med detta 

kontaktskapande att göra. De arbetar även med riskutsatta ungdomar.   
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3. Metod 
En intervjustudie valdes för kunna få information över hur räddningstjänsterna arbetar. En 

teoretisk referensram har gjorts för att kunna få en bakomliggande kunskap till intervjuerna 

och för att kunna jämföra intervjuernas resultat mot den teoretiska referensramen.  

3.1 Intervjustudie 

För att intervjuerna ska bli kvalitativa har en intervjuteknik enligt Jan-Axel Kylén använts 

(Kylén, 1994). Eftersom frågeställningen är komplex och kan upplevas svår att svara på 

valdes en intervjumetod med öppna frågor, vilka utifrån intervjupersonens svar kompletteras 

med mer specifika följdfrågor.  

Som stöd för de öppna intervjuerna har en intervjuguide skapats enligt bilaga A. Detta för att 

förbereda intervjupersonerna på frågorna och vart samtalet kommer att leda.  

3.1.1 Respondenter 

Urvalet består av sex stycken räddningstjänster. Valet baserades på att försöka få fram 

information som speglar räddningstjänsternas verksamheter runt om i Sverige. Samtliga 

respondenter i räddningstjänsterna har ansvar för det förebyggande arbetet inom sin 

organisation, eller så har de av räddningstjänstens kontaktperson ansetts kunna svara på 

frågorna.   

3.1.2 Datainsamling 

Datainsamlingen från de sex räddningstjänsterna har utförts genom intervjuer där de 

intervjuade är anonyma. Alla räddningstjänster blev intervjuade via telefon, förutom en där 

personen var upptagen och därför istället svarade på mejl. Under intervjuerna förs 

anteckningar för att senare kunna sammanställa intervjuerna. Analysen görs sedan delfråga 

för delfråga och delsyfte för delsyfte (Kylén, 1994). 
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4. Resultat 

4.1 Intervjuer 

Nedan beskrivs räddningstjänsternas geografiska placering i figur 3 och hur stor befolkning 

verksamheten arbetar med. Räddningstjänst beskrivs med bokstäverna A, B, C, D, E och F.  

Räddningstjänst A – Verksamheten arbetar med en befolkning på cirka 76 000 människor och 

är verksam i norra delen av Sverige (Statistiska Centralbyrån, 2015). 

Räddningstjänst B – Verksamheten arbetar med en befolkning på cirka 54 000 människor och 

är verksam i mellan delen av Sverige (Statistiska Centralbyrån, 2015). 

Räddningstjänst C – Verksamheten arbetar med en befolkning på cirka 87 000 människor och 

är verksam i södra delen av Sverige (Statistiska Centralbyrån, 2015). 

Räddningstjänst D – Verksamheten arbetar med en befolkning på cirka 97 000 människor och 

är verksam i norra delen av Sverige (Statistiska Centralbyrån, 2015).  

Räddningstjänst E – Verksamheten arbetar med en befolkning på cirka 88 000 människor och 

är verksam i mellan delen av Sverige (Statistiska Centralbyrån, 2015).  

Räddningstjänst F – Verksamheten arbetar med en befolkning på cirka 132 000 människor 

och är verksam i den södra delen av Sverige (Statistiska Centralbyrån, 2015).   

 
Figur 3: Geografisk uppdelning av Sverige. 
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4.1.1 Riskkommunikationen till allmänheten 

Vid intervjuerna framgår det att räddningstjänsterna arbetar efter lagstiftningen: 

 Stödja den enskilde (LSO § 3:1-2) 

 Information till allmänheten (SevesoLag § 14) 

Räddningstjänst C ska enligt verksamhetsplanen för 2015 fokusera sin riskkommunikation 

mot förskolor, grundskolor och bostadsområden med bristande språkkunskaper. Detta genom 

en projektplan där de ska anställa sex stycken ambassadörer vars uppgift kommer vara att 

sköta informationen till människor med utländsk bakgrund. Dessa ambassadörer kommer att 

tillsammans med en handledare från räddningstjänsten bilda ett team i arbetet med att 

motverka social oro. Informationen ska riktas mot bostadsområden och mot skolor. Projektet 

”Upp i rök”, riktat mot årskurs sju, har som mål att begränsa antalet anlagda bränder. 

Under 5-6 års tid har räddningstjänst C även deltagit i ”Riskettan” och ”Risktvåan”, 

obligatoriska kurser för alla som ska ta körkort, där de under cirka femton minuter informerat 

om räddningstjänstens uppgifter vid trafikolyckor. Man har även ”Bamses Brandskola” vilket 

är riktat till sexåringar. Där lär man barnen om brandskydd och vad brandmansyrket innebär. 

Räddningstjänst E har en verksamhet som sträcker sig över sex stycken kommuner. Här har 

man i uppdrag från varje kommun att anpassa kommunikationen till olika målgrupper.  

Övriga räddningstjänster har inga uppdrag utöver vad lagstiftningen anger.  

4.1.2 Riskkommunikationen till människor med utländsk bakgrund 

Räddningstjänsterna A, B och C har en riskkommunikation som i mycket liten omfattning 

anpassas till personer med utländsk bakgrund. En metod som samtliga räddningstjänster 

använder sig av är Svenska för invandrare, SFI. Räddningstjänst A upplever inget större 

behov av att i dagsläget utveckla riskkommunikationen till människor med utländsk 

bakgrund. Räddningstjänst B och C anser att det i framtiden kommer att finnas ett stort behov 

av riskkommunikation till människor med utländsk bakgrund, men att det blir en utmaning. 

Räddningstjänst B har under 2015 som mål att starta arbetet med att motverka social oro i 

deras kommun.  

Räddningstjänst D anpassar sin riskkommunikation genom att träffa nyanlända och genom att 

medverka på kommunala evenemang i samhället. Man har även översatt dokument till olika 

språk, men störst vikt ligger vid att föra en riskkommunikation i skolan. Genom att börja föra 

en riskkommunikation redan med sexåringar och sedan fortsätta med detta i varje årskurs 

kommer barnen att sprida detta vidare till sina familjer. Riskkommunikationen i skolan 

handlar om räddningstjänstens uppgift i samhället och vilka risker barnen befinner sig i. 

Räddningstjänst E anpassar sin kommunikation genom att översätta dokumentation på sin 

hemsida till olika språk. De använder sig också av pentagram, förklarande bilder, istället för 

att översätta texter till olika språk. Man har anställt nio stycken så kallade ambassadörer vika 

enbart jobbar med att föra en kommunikation i bostadsområden och skolor där verksamheten 

anser att det är nödvändigt. Det är denna metod räddningstjänst C vill börja använda sig av 

under år 2015. Detta ger en dialog med människorna och anses vara en väldigt lyckad metod.  
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Räddningstjänst F lägger störst vikt vid att föra en riskkommunikation i skolan. Man besöker 

förskolorna och återkommer sedan i årskurs två och fem. Genom detta förmedlar man 

räddningstjänstens uppgift i samhället och även brandskyddet. Räddningstjänst F deltar även 

under evenemang som sker under året. Med hjälp av kontaktnät i de oroliga områdena har 

man spelat in korta informationsfilmer för att försöka förklara brandskyddet i dessa områden.     

4.1.3 Prioriterande ”oroliga” områden  

Räddningstjänsterna B, C, E och F har klart för sig vilka områden som är oroliga och där 

särskilda insatser därför behöver ske. Räddningstjänst E är den enda räddningstjänsten som i 

dagsläget för en dialog med människorna i dessa områden.  

Räddningstjänst A och D upplever inga områden som speciellt oroliga.   

4.1.4 Brister i riskkommunikationen 

Räddningstjänsterna A, B, C och F ser en brist i att de inte har någon riskkommunikation 

riktad mot just de områden som anses vara oroliga.  

Räddningstjänst D ser inte att man behöver jobba med riskkommunikationen på något annat 

sätt än vad man gör idag.  

Räddningstjänst E anser att de har bra strategier och metoder och att det finns alltid saker att 

förbättra men att de ligger långt framme i det förebyggande arbetet.  

4.1.5 Anställda med utländsk bakgrund 

Räddningstjänsterna A, B och F har anställda från andra kulturer och anser att de kan vara en 

resurs i arbetet med att nå personer med utländsk bakgrund. I dagsläget är dock möjligheten 

till detta mycket begränsad då de endast har någon enstaka med utländsk bakgrund anställd.  

Räddningstjänst D har inga anställda från andra kulturer. Man ser inte heller något behov av 

att anställa människor med utländsk bakgrund för att kunna föra en bra riskkommunikation.  

Räddningstjänst C har inga anställda med utländsk bakgrund. Man anser att för att 

riskkommunikationen ska bli riktigt bra måste man ”spegla samhället”, vilket betyder att 

sammansättningen av räddningstjänstens personal ska likna den i övriga samhället. Ett 

problem anses vara att det inte finns några utbildade brandmän med utländsk bakgrund att 

anställa.  

Räddningstjänst E har fyra så kallade ambassadörer med utländsk bakgrund. Dessa anses vara 

ett mycket bra verktyg för att föra en riskkommunikation med människor med utländsk 

bakgrund. 

4.1.6 Utbildning 

Ingen av räddningstjänsterna A, B och C har någon utbildning om olika kulturer och 

riskkommunikation.  

Räddningstjänst D skickar sin personal på konferenser där också andra räddningstjänster 

deltar. Ett exempel är konferensen ”Skolan brinner” som tar upp problem relaterade till 

skolan och därmed också ger personalen fördjupade kunskaper i ämnet.  

Räddningstjänst E skickar sin personal på utbildningar där de utbildas i mångfald och 

människors lika rättigheter. Detta anses vara mycket värdefullt för verksamheten.  

Räddningstjänst F har årligen utbildning som handlar om jämställdhet och mångfald.  
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4.1.7 Kontaktnät i samhället och sociala medier  

Räddningstjänst A använder sig av kommunens mottagningsfunktion ”Välkomsten”, där man 

ser till att nyanlända får lära sig om det svenska samhället och det svenska språket.  

Räddningstjänst B använder ”Navet”, en lokal samverkansgrupp bestående av olika grupper 

och föreningar som har till uppgift att skapa förutsättningar för att öka förståelse för varandra 

i samhället och öka gemenskapen. Räddningstjänst C använder sig av ”Brottsförebyggande 

rådet”. Rådet träffas en gång i veckan och räddningstjänsten medverkar en gång i månaden.  

Räddningstjänst F använder sig av kontaktnät i de oroliga områdena och ”Brottsförebyggande 

rådet”.  

Räddningstjänst D använder inga kontaktnät i samhället vilket inte heller anses vara 

nödvändigt då deras kommun inte har några särskilt oroliga områden. De anser att 

riskkommunikation kan utvecklas via de sociala medierna.  

Räddningstjänst E använder många kontakter i samhället för att nå olika målgrupper, till 

exempel ideella föreningar, föreningar i invandrartäta områden, pensionärsföreningar och 

Svenska Kyrkan. Svenska Kyrkan ansågs vara en mycket viktig kontakt, inte minst under 

Tsunamikatastrofen.  

Räddningstjänst E var den första räddningstjänsten i Sverige som började använda sig av 

Facebook. Detta anses vara ett bra verktyg för att föra kommunicera med samhället. Ett 

exempel är när de ska utföra en ”prova på dag” på räddningstjänsten. Man vill visa hur 

brandmansyrket går till och vilken funktion de har i samhället. Genom att lägga ut detta på 

Facebook fick över 7000 människor kunskap om denna händelse. Respondenten uttrycker sig 

enligt följande. 

”Sociala medier bildar ringar på vattnet” 

Informationen sprider sig med andra ord snabbt och till människor som annars aldrig skulle 

fått reda på informationen. 

Räddningstjänst B och F använder inte någon informationsspridning via sociala medier men 

anser att det kan utvecklas och användas som verktyg för riskkommunikationen.  

Räddningstjänst C anser att man bör vara försiktig med att använda sociala medier i 

riskkommunikationen. Det kan användas som ett verktyg, men med förnuft. Respondenten 

uttrycker sig enligt följande. 

”På sociala medier vill ingen umgås med dig om du är för seriös”  

Hur räddningstjänsterna använder sin kommunikation via sociala medier presenteras i tabell 

3. 

Tabell 3: Räddningstjänsternas användning av sociala medier. 

 A B C D E F 

Facebook x - x x x - 

Twitter - - - - - - 

Instagram - - - - - - 
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4.1.8 Diskussion och förslag  

När det gällde frågan ”nämn tre förslag som kommer att förbättra riskkommunikationen till 

personer med utländsk bakgrund” gavs följande förslag: 

 Behovsanalys (omvärldsbevakning)  

 Utbildning för ökad förståelse för olika kulturer och språk 

 Nationellt stöd, tydliga mål 

 Resurser 

 Räddningstjänsten måste spegla samhället 

 Kommunikation före och efter händelseförlopp  

 Trovärdighet 

 Erfarenhetsutbyte 

4.1.8.1 Behovsanalys 

Räddningstjänst A och E ansåg att en behovsanalys skulle kunna förbättra 

riskkommunikationen till människor med utländsk bakgrund. Detta genom att lokalisera om 

det kommer att finnas framtida problem och i så fall ta fram metoder och strategier för att 

motverka dessa problem. Räddningstjänst E ansåg att genom en behovsanalys kan man 

bestämma till vilken målgrupp man ska inrikta sig på och senare bestämma på vilket sätt 

informationen ska förmedlas för att nå målgruppen på bästa sätt. 

4.1.8.2 Utbildning  

Räddningstjänst B uppgav att utbildning för personalen sannolikt skulle kunna förbättra 

riskkommunikationen. Detta därför att det ger större förståelse vilket gör personalen bättre 

rustade att kunna motverka social oro.  

4.1.8.3 Nationellt stöd, tydliga mål 

Räddningstjänst A, C och D ansåg att det måste komma till ett nationellt stöd om 

räddningstjänsterna ska kunna arbeta med att motverka social oro. Samtliga räddningstjänster 

vill vara en aktör för att motverka social oro men det finns inga lagar som säger att de måste 

arbeta med att motverka social oro.  

4.1.8.4 Kommunikation före och efter ett händelseförlopp 

Samtliga räddningstjänster anser att det är viktigt att för att motverka social oro, föra en 

kommunikation med människor i samhället före och efter ett händelseförlopp. 

4.1.8.5 Spegla samhället 

Räddningstjänst C ansåg att för att kunna föra en riktigt bra riskkommunikation måste man 

”spegla samhället”. Detta betyder på att man måste anställa fler kvinnor och människor med 

utländsk bakgrund.  

4.1.8.6 Resurser  

Räddningstjänst C pekade på vikten av mer resurser för att kunna arbeta effektivt för att 

motverka social oro. Deras verksamhet har inte kapacitet att jobba med utryckningar samtidigt 

som man på ett bra sätt ska arbeta förebyggande mot social oro. Om kommunen väljer att 

använda räddningstjänsten som ”socialarbetare” vilket räddningstjänsten gärna vill, behövs 

det mer resurser.  
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4.1.8.7 Erfarenhetsutbyte  

Räddningstjänst B hade Räddningstjänsten Syd som förebild när det gäller att motverka social 

oro. De vill i framtiden själva kunna utföra ett sådant förebyggande arbete och anses då 

behöva ett erfarenhetsutbyte med de räddningstjänster som kommit längre i arbetet.  

Vid intervjuerna framgick det att räddningstjänsterna A, B, C, D och F inte utför något 

erfarenhetsutbyte i dessa frågor.  

Räddningstjänst E utför inget erfarenhetsutbyte, eftersom de anser att de redan ligger långt 

fram i arbetet. Men de menar däremot att de räddningstjänster som ska påbörja arbetet med att 

motverka social oro måste utföra ett erfarenhetsutbyte med de räddningstjänster som har 

kunskap i ämnet. De menar att alla räddningstjänster är villiga att försöka hjälpa varandra.  

4.1.8.8 Trovärdighet 

Räddningstjänsterna B, C och D ansåg att trovärdigheten mellan människorna och 

räddningstjänsten är väldigt viktig. De menar att det svenska samhället har mycket stort 

förtroende för myndigheterna. Räddningstjänsten har det senaste decenniet kritiserats mer än 

tidigare, men det går inte att jämföra med det låga förtroendet mot myndigheter som finns i 

många av de länder som människorna som kommer till Sverige kommer ifrån. Det kan vara så 

att människor med utländsk bakgrund försöker undvika kontakt med myndigheter. För att 

skapa ett förtroende hos dessa människor måste räddningstjänsten föra en dialog med dem.  
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5. Diskussion 

5.1 Sverige, ett förtroendegivande samhälle 

De arbetsuppgifter som i Sverige utförs av räddningstjänsten kan i andra länder utföras av 

militära styrkor eller på något annat icke förtroendeingivande sätt. När människor från dessa 

länder integreras i det svenska samhället är det inte självklart att man litar på myndigheterna 

utan myndigheterna måste anpassa sig och bygga upp detta förtroende. Myndigheter kan i 

många fall vara organisationer man undviker då man inte har förtroendet för dessa i sitt 

hemland. 

Vid intervjuerna tryckte man också på att trovärdigheten är nödvändig för att kunna föra en 

framgångsrik riskkommunikation. För att upprätthålla denna trovärdighet anser 

räddningstjänsterna att de måste föra en dialog genom att visa sig i bostadsområden och på 

skolor före och efter händelseförlopp. Min personliga åsikt är den samma, förtroende är 

nödvändigt mellan målgrupperna för att kunna föra en framgångsrik kommunikation för att 

motverka social oro.   

5.2 Ledande aktörer för att motverka social oro 

Det framgår genom den teoretiska referensramen att det är tre räddningstjänster som kommit 

längre i detta arbete än andra. Det är dessa som måste vara ledande i dessa frågor. I studien 

som MSB gjorde om social oro framgår att dessa räddningstjänster vill vara en ledande aktör 

tillsammans med kommunen för att förebygga social oro. En bra start är att dessa tre 

räddningstjänster har gjort en så kallad omvärldsbevakning för att göra ett erfarenhetsutbyte 

sinns emellan och kartlägga framtida utmaningar för organisationerna, med strategier för att 

kunna lösa dem. Strategier hade sannolikt blivit mycket bättre ifall alla räddningstjänster haft 

möjlighet att göra en sådan omvärldsanalys. Till detta finns dock inte ekonomiska medel. 

Genom att utföra en omvärldsbevakning tillsammans med närliggande räddningstjänster och 

andra arenakontakter skulle dock många lösningar på framtidens utmaningar för varje 

räddningstjänst kunna ges. Om ekonomiska medel för detta inte finns kan de räddningstjänster 

med mer resurser eventuellt bidra med sitt kunnande för att underlätta för andra 

räddningstjänster som behöver stöd i dessa frågor.  

Vid intervjuerna med de mindre räddningstjänsterna framgick att många saknar metoder och 

strategier, men man är medveten om de problemen som i framtiden kan komma att uppstå. 

Man anser att erfarenhetsutbyte med de räddningstjänster som kommit längre i arbetet med att 

fastställa goda strategier för framtiden bör ske. Jag tror att samarbetet kan bli betydligt bättre 

mellan räddningstjänsterna i landet. Detta eftersom de stora räddningstjänsterna skriver att de 

vill hjälpa andra räddningstjänster i dessa frågor medan de mindre räddningstjänsterna säger 

att de vill ha kunskap från de större räddningstjänsterna som kommit längre i arbetet. Detta 

tyder på att kontakten mellan räddningstjänsterna kan bli betydligt bättre.  

Det framgick att det inte utförts något erfarenhetsutbyte mellan de mindre räddningstjänsterna 

i dessa frågor. Att göra erfarenhetsutbyten genom omvärldsbevakning och forum som 

”utkiken.net” skulle underlätta mycket för olika räddningstjänsters riskkommunikation.  
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Intervjuerna visar att räddningstjänsterna vill vara aktörer för att motverka social oro. De 

flesta har dock för liten kunskap om hur detta ska utföras. Det framgår att alla tror att det är 

möjligt att motverka social oro med hjälp av räddningstjänsternas riskkommunikation. Att 

använda räddningstjänsten som ”socialarbetare” har en fördel då de har som funktion i 

samhället att hjälpa till och att lösa andras problem. Jämför man till exempel med polisen så 

jobbar räddningstjänsten för personens skull och försöker hjälpa människor med alla medel. 

Genom att då föra en dialog med människor när de har ett förtroende för räddningstjänsten 

kan de vara en mycket viktig aktör för att motverka social oro.  

5.3 Resurser 

Det framgår från räddningstjänsterna att det bästa arbetssättet är att föra en dialog med 

målgrupperna före och efter händelseförloppen. Detta kräver naturligtvis mycket resurser, 

resurser som många räddningstjänster inte har. Men då räddningstjänster, tillsammans med 

kommunerna, kan vara en viktig aktör i arbetet för den sociala balansen bör de tilldelas mer 

ansvar och därmed också mer medel. Jag tror räddningstjänsterna hade gjort ett mycket bra 

arbete då de återkommande träffar människor från alla målgrupper i samhället. Tilldelas 

räddningstjänsten mer resurser så kan de med hjälp av sin riskkommunikation vara en stark 

aktör i arbetet med att motverka social oro. Men förutom att föra en muntlig dialog med 

målgrupperna så finns det en kommunikationsmetod som kan utvecklas: kommunikationen 

via sociala medier. 

5.4 Kommunikation via sociala medier 

MSBs rapport om social oro beskriver varför det är så viktigt att följa med i utvecklingen av 

de sociala medierna. De menar att inte använda sig av sociala medier är att välja att inte ta del 

av hur dagens samhälle kommunicerar. För att vara en självklar auktoritet inom sina egna 

expertområden gäller det att vara med i diskussioner och dialoger på internet. Jag tror att 

många räddningstjänster kommer att bli bättre på att använda de sociala medierna, men med 

tanke på den snabba utvecklingen som har skett så ligger räddningstjänsterna långt efter. Det 

finns alltså en stor utvecklingspotential. Internet har många fördelar för att kommunicera med 

speciella målgrupper i samhället. Alla känner någon som använder sig av dagens sociala 

medier som Facebook, Twitter eller Instagram. 

Det framkommer dock under intervjuerna olika åsikter från MSBs och räddningstjänsternas 

sida om möjligheten att utföra en riskkommunikation med hjälp av sociala medier. Man 

ifrågasätter hur mycket informationsflöde man egentligen ska använda genom sociala medier. 

Detta är en fråga som bör studeras vidare. 

5.5 Politisk styrning 

Det framgår både från den teoretiska referensramen och intervjuerna att alla räddningstjänster 

vill vara aktörer för att motverka social oro, de anser att deras verksamheter kan göra detta 

framgångsrikt. Men för att kunna göra detta anses det krävas politisk styrning med klara mål. 

I nuläget har många räddningstjänster inte organisationer som kan arbeta med sin 

utryckningsverksamhet samtidigt som de ska kunna arbeta som socialarbetare. Det krävs 

politisk styrning för att få klarhet i hur räddningstjänsten ska arbeta och vilka nya 

arbetsuppgifter, vilka måste vara väl genomtänkta, som tillkommer. Frågan bör studeras 

vidare. 
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5.6 Använda omvärldsbevakning för analys av metoder och strategier 

En omvärldsbevakning borde utföras i framtiden för att undersöka vilka utmaningar 

räddningstjänsten har och om dagens utmaningar finns kvar. Detta bidrar till en analys om 

dagens metoder och strategier har fungerat eller om utmaningarna fortfarande finns kvar. En 

omvärldsbevakning är alltså inte bara effektiv för att framställa framtida strategier utan också 

användbar för att analysera om framtagna strategier har fungerat. 

5.7 Felkällor 

Vid valet av räddningstjänster har målet varit att täcka en så stor del av Sverige som möjligt. 

Detta visar dock inte hur situationen upplevs för alla landets räddningstjänster. Studien kunde 

innehålla intervjuer med fler räddningstjänster för att få ett större underlag. Intervjuerna har 

förts via telefon och kunde blivit mer utvecklade om de utförts personligen i samma rum för 

att då få en social önskvärdhet. Detta eftersom frågorna kan vara personliga för 

respondenterna. Valet blev telefonintervjuer på grund av bristen på tid och resurser.  

Denna metod kan därför ge en preliminär bild över de mindre räddningstjänsterna i Sverige 

men resultatet behöver inte stämma överens med räddningstjänster som inte har intervjuats. 

Resultatet anses därför vara trovärdigt men kan styrkas ytterligare av en mer omfattande 

studie.  
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6. Slutsats 
Mellan de mindre räddningstjänsterna har inget erfarenhetsutbyte skett. Ett erfarenhetsutbyte 

har däremot gjorts mellan Räddningstjänsten Syd, RSG och Brandförsvaret Storstockholm. 

Man har gjort en omvärldsbevakning vilket har resulterat i beslutsunderlag för beslutsfattarna 

i deras organisationer för att lägga upp strategier för framtida utmaningar. Detta ska även 

kunna användas som beslutsunderlag för mindre räddningstjänster. Forumet ”utkiken.net” är 

ett utmärkt verktyg för att dela med sig av sin kunskap till övriga räddningstjänster i landet. 

Detta används ganska ineffektivt, men har stor utvecklingspotential. 

Inom de mindre räddningstjänsterna finns det, förutom i räddningstjänst E, begränsat med 

metoder och strategier. Räddningstjänst E använder de metoder och strategier som används av 

de tre större räddningstjänsterna, vilka går ut på att föra en dialog med målgrupperna i 

bostadsområden och skolor. Detta kommer att skapa en trovärdighet mellan målgruppen och 

räddningstjänsten. Att föra en riskkommunikation genom de sociala medierna är en mycket 

begränsad metod. Det är blandade åsikter om hur man vill utnyttja riskkommunikationen via 

de sociala medierna. 

Genom omvärldsbevakning kan räddningstjänstens metoder och strategier analyseras. Genom 

att utföra en omvärldsbevakning om några år kan man dra slutsatser om samma utmaningar 

finns kvar för räddningstjänsten eller om utmaningarna har försvunnit. Har utmaningarna 

försvunnit tyder detta på att metoderna och strategierna har fungerat och om de inte har 

fungerat bör nya strategier tas fram. Detta resulterar i att räddningstjänsterna alltid är 

uppdaterade och införstådda med om deras metoder och strategier fungerar som planerat. 

Alla intervjuade räddningstjänster vill vara aktörer för att motverka social oro och tror att 

deras verksamhet kan utföra ett lyckat arbete med detta genom sin riskkommunikation. De 

större räddningstjänsterna har visat att detta är möjligt genom sin riskkommunikation då de 

har skapat ett förtroende hos målgrupperna, halverat våldet mot räddningstjänsten och 

halverat antalet bränder i och omkring skolor. Detta ger anledning till att satsa på 

räddningstjänsterna i framtiden. För att räddningstjänsterna ska kunna vara en ledande aktör i 

arbetet mot social oro måste däremot resurser och en politisk styrning tillföras. Politisk 

styrning krävs för att ge räddningstjänsterna klara mål om vilka deras arbetsuppgift ska vara i 

arbetet med att motverka social oro. Resurser krävs för att räddningstjänsterna ska kunna 

utföra sin utryckningsverksamhet samtidigt man ska arbeta som effektiva socialarbetare med 

att motverka social oro. Genom utbildning om social oro på SMO- och befälsutbildningar 

kommer räddningstjänstens personal att effektivt och medvetet kunna arbeta med att motverka 

social oro. 

De intervjuade räddningstjänsterna och de tre stora räddningstjänsterna anser att 

riskkommunikationen i framtiden kommer att vara en större utmaning än vad den är idag. I 

framtiden kommer räddningstjänsten att behöva utveckla sin kommunikation via sociala 

medier och fler räddningstjänster behöver föra en dialog med människor med utländsk 

bakgrund. 
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7. Förslag till fortsatt arbete 
Fortsatt studie kan göras om följande: 

 Undersöka räddningstjänstens trovärdighets- och tillförlitlighetsaspekter över sociala 

medier. Detta genom att studera andra organisationers och räddningstjänstens 

kommunikation via sociala medier. Har kommunikationen skapat trovärdighet för 

organisationen och ifall inte, vilka metoder kan införskaffas för att detta ska ske. 

 Undersöka om, och i så fall hur, utländska räddningstjänster arbetar med 

riskkommunikation till människor med utländsk bakgrund för att motverka social oro.  
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Bilagor 

Bilaga A – Intervjuguide 

Hej! Jag studerar till brandingenjör vid Luleå Tekniska Universitet och håller på att skriva 

mitt exjobb. Därför undrar jag om du skulle vilja ställa upp på en telefonintervju som kommer 

handla om er riskkommunikation till människor med utländsk bakgrund och ifall den kan 

motverka social oro. Intervjun kommer vara anonym och pågå cirka 20 minuter.  

Tack på förhand!  

Mvh 

David Henningsson 

Frågeställning: 

Vad har ni för uppdrag i er kommun när det gäller riskkommunikation till allmänheten? 

 

Hur arbetar ni med riskkommunikationen till personer med utländsk bakgrund så att de ska ha 

rätt uppfattning om räddningstjänsten?  

 

Har ni några speciella riskobjekt (prioriterande områden) där ni jobbar på ett speciellt sätt 

med riskkommunikationen? (Kopplat till personer med utländsk bakgrund)  

 

Vad ser ni för problem/brister med er riskkommunikationen? 

 

Har ni anställda ifrån olika kulturer? Underlättar/ kan de underlätta kulturkrockarna?  

 

Sker någon utbildning om olika kulturer/riskkommunikation? Hur ofta? Om vad? 

 

Finns det ett kontaktnät i samhället som används?  

 

Nämn tre förslag som du tror kommer förbättra riskkommunikationen till personer med 

utländsk bakgrund. 

 

 

 

 


