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Sammanfattning 
Nyckelord: säkerhetsarbete, strategi, nattliv, evenemang 

Bakgrund: Sociala tillställningar som barer, restauranger och evenemang utgör miljöer 
med folkansamlingar. Studerat ur ett säkerhetsperspektiv utgör miljöer med 
folkansamlingar en fara, likt andra platser, men en gemensam faktor är mycket folk vid 
ett och samma tillfälle. I syfte att minska antalet olyckor och skador är ett 
säkerhetsarbete en del av samhällets satsning och arbetet styrs initialt av lagar. Det finns 
inbyggda tekniska åtgärder i lokalens byggnad och verksamheten har ett ansvar för att 
etablera ett organisatoriskt säkerhetsarbete. Det är inte skrivet i sten hur helheten av ett 
säkerhetsarbete ska bedrivas men empiri och teorier inom området ger en insikt i 
tillvägagångssätt. 

Syfte: Studien undersöker hur verksamheter inom nattlivs- och evenemangsbranschen 
bedriver ett säkerhetsarbete utifrån fara för personer som besöker lokalen. Specifikt 
ämnar uppsatsen undersöka metodiken och arbetssättet bakom säkerhetsarbetet samt 
vilka eventuella teoretiska antaganden som arbetet baserats på. Uppsatsen undersöker 
eventuella skillnader beroende på verksamhetens omfattning.  

Metod: Metoden är en kvalitativ deskriptiv studie, induktiv ansats och tillämpar 
kvalitativ innehållsanalys. Urvalet är strategiskt och utgår från två städer i Sverige. 
Totalt har sex stycken verksamheter intervjuats med en variation av maximalt antal 
gäster och typ av tillställning. De benämns som ”små verksamheter” maximalt 1500 
personer och ”stora verksamheter” över 1500 personer. De små verksamheterna är 
nattklubbar och de stora verksamheterna är en nattklubb med evenemang, en 
verksamhet med evenemang och en arena. 

Resultat och slutsats: Studien är en indikation hur ett säkerhetsarbete bedrivs inom 
nattlivs- och evenemangsbranschen. De små verksamheterna bedriver arbetet utifrån ett 
vardagligt säkerhetsarbete, i syfte att uppfylla rådande lagar. Organisatoriska barriärerna 
är beroende av de inbyggda tekniska åtgärderna. Utan ett tekniskt system finns ingen 
strategi. De saknar barriärer för att hantera oförutsedda händelser. De stora 
verksamheterna har ett säkerhetsarbete med oberoende barriärer och beslutsfattande på 
fler nivåer. De har fler barriärer för utförutsedda händelser då organisationen kan agera 
utan teknik. De två mindre av de stora verksamheterna inte är lika utarbetade som den 
största, arenan. Den ena hanterar folkmassan innan, under och efter eventet men enbart 
med ett fokus på brand och utrymning. Den andra kan precis som arenan styra hur 
människorna rör sig under eventet. Det är dock enbart den största verksamheten 
(arenan) som följer en teoretisk ram, den så kallade riskhanteringsprocessen. På arenan 
sker beslut på fler nivåer och de hanterar risker utifrån riskens karaktär.  

Genomgående finns en bristande insikt i lokalens design och ett gap mellan bygg och 
förvaltning. Att hantera den mänskliga aspekten är särskilt undermålig i de mindre 
verksamheterna. Enligt rådande empiri och teorier behöver strategier utarbetas för 
multipla säkerhetssystem i syfte att hantera oförutsedda händelser. 

 

 



 
 

Abstract 
Keywords: work of safety, strategy, nightclub, event 

Background: Public gatherings in confined spaces such as bars, restaurants and events 
relates to crowds. From a safety focused perspective, environments with crowds carry 
with them a degree of risk. A work of safety is therefore an effort to recude accidents 
and injuries. The safety guidelines are initially regulated by laws which contains a 
mixture of technical systems and a risk management team. There is no step by step 
guide which details how to set up a safety procedure, rather agreed upon empirics and 
theories in the field which provides a broad and loosely defined set of terms which can 
be met. 

Scope: The aim of the study is to explore the work safety procedures in the field of 
nightlife and social gatherings. Specifically, this thesis explores the strategy and 
methods of implementing safety procedures and if they are based on theoretical 
assumptions. It also explores differences between the size of venues.  

Method: The study is done in a qualitative nature, using qualitative content analysis 
with an inductive design. The selection of locations have been strategically chosen from 
two towns in Sweden. The study contains six objects with an variation of maximum 
amount of guests and type of event. They are called ”small venues” with a maximum of 
1500 person and “large venues” with a capacity exceeding 1500 person. In the study 
small venues are nightclubs while the large venues include a nightclub with event, a 
venue with musical gathering and an arena.  

Results and conclusion: The study is represents a small selection of how the work 
safety procedures are organised in the field of the nightlife and entertainment industry. 
The safety guidelines of the small venues are made to meet the minimum standards set 
in place by the law. The safety procedures of these venues primarily rely on technical 
barriers. These organisations were observed to have very basic emergency procures and 
very little idea how to handle unknown incidents. The studies large venues have 
independent safety organizations several levels of independent risk management. These 
venues have extended their strategies to handle unknown incidents, because they can act 
independently or interact with technical support. The two smaller of the larger venues, 
do not have the same established safety strategies in place as the biggest one. They all 
have a strategy to control crowd movements in case of emergency. The other venue take 
one more step, and features strategies to handle the movement of the crowd during the 
event routinely. The biggest venue’s strategies are extrapolated from a basis of one 
theoretical assumption, a safety management model.  

Throughout the brand lack of understanding relate to the design of the actual place. 
There is also a perceived knowledge gap between the buildings design and the 
management of the venue. There is little effort to manage the behaviour in these venues, 
especially the small venues observed in the study. According to empirics and theories 
the venues in the study need to develop strategies to create multiple safety systems 
(barriers) to handle unknown incidents.  
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Förklaring av begrepp 
Folkansamling: Definitionen av en folkansamling är inte helt klarlagd men kort och 
gott är det en stor samling av människor som vistas på en plats vid ett tillfälle (Sime, 
1999). 

Nattlivs- och evenemangsbranschen: I denna rapport avser det lokaler för mer än 150 
personer där dans eller en form av tillställning pågår. 

Säkerhetsarbete: I denna rapport syftar det till verksamhetens arbetssätt för att 
förebygga olyckor och skador gentemot personer som besöker lokalen.
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1. Inledning 

Sociala tillställningar som barer, restauranger och evenemang utgör platser för nöje. 
Enligt lagar ska ett säkerhetsarbete bedrivas i dessa miljöer. I byggnaden finns inbyggda 
tekniska åtgärder och verksamheten som bedriver lokalen har ett ansvar att etablera ett 
organisatoriskt säkerhetsarbete. Det är inte skrivet i sten hur helheten av ett 
säkerhetsarbete ska bedrivas, men empiri och teorier inom området ger en insikt i 
tillvägagångssätt. Inledningsvis beskriver rapporten olycks- och skadepanoramat och 
historiska incidenter inom nattlivs- och evenemangsbranschen. Bakgrunden beskriver 
begreppet risk, hur människor bedömer risker och hur olyckor och skador kan 
förebyggas. Ytterligare beskrivs säkerhetsarbetets utgångspunkt enligt lagar och hur ett 
säkerhetsarbete bör bedrivas i förhållande till teori. Studien undersöker hur ett 
säkerhetsarbete bedrivs inom nattlivs- och evenemangsbranschen i syfte att förebygga 
olyckor och skador för personer som besöker lokalen. Rapporten beskriver teorier, 
empiri och hur ett säkerhetsarbete bedrivs i praktiken på strategisk nivå. 

1.1 Introduktion till området 

Skador till följd av olycksfall är ett globalt folkhälsoproblem med cirka fem miljoner 
dödsfall per år (WHO, 2014). Olycksfall inträffar till följd av en avsiktlig eller olycklig 
händelse (Ekman, Berg, & Svensson, 2008) vilket kan leda till dödsfall, skador eller 
inga skador överhuvudtaget (Robertson, 2015). Sedan 90-talet har Sverige haft en 
stigande trend i antalet dödsfall vilket varierar mellan olika områden från förgiftning, 
trafik och brandrelaterade olyckor (MSB, 2010). Den största andelen av 
olycksrelaterade personskador inträffar i hem- och fritidsmiljöer vilket omfattar cirka 88 
% av det totala antalet olycksfall (Jaldell, Ryen, Sund, & Andersson, 2014). I 
fritidsmiljöer vistas människor i olika miljöer för bland annat nöje. Det är sociala 
tillställningar och aktiviteter som shopping, barer, restauranger och evenemang. 
Verksamheter av detta slag utgör platser för folkansamlingar vilket också medför risker 
(Filingeri, Eason, Waterson, & Haslam, 2017). Likt andra platser kan olika typer av 
risker förekomma som brand, fall, hjärtstopp och drunkning. Av flera risker är en 
gemensam riskbild trängsel vid folkansamlingar, vilket kan leda till okontrollerbara och 
farliga situationer. Människor kan ramla, fastna och bli ihjälstampade (Sime, 1999). 
Farliga situationer förväntas inträffa både innan, under och efter en tillställning (Raineri, 
2015).  

I syfte att minska antalet olyckor och skador är ett säkerhetsarbete en del av samhällets 
satsning (Svedung & Rasmussen, 2000). Åtaganden att minska individuella och 
samhällenliga skador har funnits sedan urminnes tid. Av lärdomar och vetenskap har 
samhället etablerat åtgärder som till exempel sprinklersystem, stoppljus och blåljus- 
organisationer i en strävan att uppnå tryggare samhällen (Haddon Jr, 1980). Att främja 
för hälsa handlar inte enbart om att minska faror utan även stärka individen och 
samhällets förmåga att hantera dessa (Rasmussen, 1997). 
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1.2 Händelser inom nattlivs- och evenemangbranschen 

Historiskt sett har flertalet olyckor med katastrofala konsekvenser (stort antal skadade 
och/eller omkomna) dokumenterats inom nattlivs- och evenemangsbranschen, nationellt 
som internationellt (Haverikommission, 2001; Raineri, 2015). Det avser bland annat 
olyckor baserat på brand, bråk, skjutningar, terror och trängsel. Olyckor utan 
personskador, få antal skadade eller lindriga skador är inte lika uppmärksammat i 
litteraturen. Det har inte genomförts en fullständig litteratursökning, men katastrofala 
händelser tar överhand i den översiktliga sökning som genomförts av olyckor inom 
området. Berättelsen om händelser inom nattlivs- och evenemangsbranschen med 
katastrofala händelser är därför vad som presenteras nedan. 

Nationellt, är brandrelaterade dödsfall vid folksansamlingar få. Enligt Jonsson (2016) 
omkommer cirka 110 personer i brandrelaterade olyckor varje år i Sverige. Majoriteten, 
vilket utgör cirka 80 %, inträffar i bostäder och inte i verksamheter som bedriver 
festligheter. Även om sannolikheten för brandrelaterade dödsfall är liten inom nattlivs- 
och evenemangsbranschen har händelser, både nationellt som internationellt, haft 
katastrofala konsekvenser vad gäller dödsfall och skador. Enligt Haverikommissionen 
(2011) är branden på Backaplan i Göteborg år 1998 ihågkommen som en katastrofal 
brandrelaterad händelse. Mycket människor vistades i en lokal för festlighet när en 
brand anlades bakom en av utgångarna. Vid utrymning sökte sig de flesta mot 
entréutgången och det blev så fullt med människor att det var svårt att röra sig. De 
ramlade, föll åt sidan och människor fastnade vilket blockerade utgången och 63 
ungdomar omkom och 190 skadades. Diskoteksbranden i Borås år 1978 är ett liknande 
exempel där 20 personer omkom och 50 personer skadades (Haverikommission, 2001). 
Även om det inte har skett flera olyckshändelser likt Göteborgsbranden och 
Diskoteksbranden i Borås, är den internationella listan lång. För att nämna några 
omkom flertalet personer vid utrymning på Station Nightclub år 2003 i USA, Lame 
Horse Nightclub år 2009 i Ryssland och Kiss Nightclub år 2013 i Brasilien (Atiyeh, 
2013; Grosshandler, Bryner, Madrzykowski, & Kuntz, 2005; Kuligowski, 2012).  

Historiskt sett har det inträffat skador och dödsfall vid olyckor i samband med ett 
utrymningsförlopp på grund av andra faror än brand. En utrymningssituation inträffade 
på nattklubben E2 år 2003 i Chicago till följd av ett slagsmål som fick vakter att 
använda pepparspray (Wise, 2004). Över 1000 personer sprang mot huvudentrén nedför 
en trappa. I slutet av trappan blev det så mycket människor vilket gjorde att de fastande. 
Människor ramlade och klämdes till döds. För att nämna två exempel har liknande 
händelser inträffat på nattklubbarna Plus One Club år 2015 i Malta och West Balkan 
Nightclub år 2011 i Budapest.  

Olyckor och skador har inträffat inom nattlivs- och evenemangsbranschen utan en 
utrymningssituation. Raineri (2015) berättar om incidenter som Roskildefestivalen år 
2000 där människorna ramlade i mitten av folkhavet och klämdes till döds samt 
skjutningen 2004 i Alrosa Villa concert Hall USA. De senaste terrordåden avser bland 
annat Bastille Day i Paris år 2016, i Manchester och Las Vegas år 2017. 
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1.3 En introduktion till risk 

Vart vi än befinner oss har vi risker omkring oss och begreppet används vitt och brett i 
olika sammanhang. Begreppet risk användes redan 300 år tillbaka och har sedan dess 
beskrivits på olika sätt då definitionen inte är klarlagd (Hansson, 2005). En gemensam 
förklaring är att en risk utgörs av en sannolikhet och en konsekvens i samband med ett 
värde (Aven & Renn, 2009; Fischhoff, Watson, & Hope, 1984). Renn (1998) 
sammanfattar en risk som: 

”risk refererar till sannolikheten av en mänsklig handling eller händelse som leder till 
konsekvenser på något av mänskligt värde”  

Hansson (2005) menar likt Renn (1998) att en risk är något av värde men också en 
utsaga om en oviss framtid. En risk betraktas som en osäkerhet av möjliga händelser 
(sannolikheter) och potentiella utfall (konsekvenser). I den stund fullständig kunskap 
finns är det inte längre en osäkerhet, det är att betrakta som en fara. När konsekvensen 
av faran är omfattande talar vi istället om en katastrof (Slovic, Lichtenstein, & 
Fischhoff, 1984). Det finns en skillnad beroende på vem som betraktar händelsen och 
därför finns flera aspekter på en katastrofal händelse. Det kan handla om ett omfattande 
negativt utfall av människoliv eller materiella skador.  

1.4 Upplevelsen av risk 

En risk kan beskrivas och tolkas på olika sätt. Empiri är grunden till att visualisera en 
risk i objektiva mått men en risk bedöms även av människans subjektiva inslag. 
Fischhoff et al. (1984) menar att det finns en skillnad hur risker bedöms vilket skiljer 
sig mellan experter och individer. Skillnaden mellan en objektiv och subjektiv risk är att 
den förstnämnda relaterar till en faktabaserad och rationell riskbedömning. Den är till 
exempel baserad på statistiska mått. Den subjektiva risken är motsatsen till den 
objektiva. Risken utgår från individens egen bedömning och gissning. I rent 
matematiska, ett objektivt, mått förklaras risken som sambandet mellan sannolikheten 
och konsekvensen (Renn, 1998). I den subjektiva bedömningen inverkar fler faktorer 
som grundar sig i upplevelsen och kan präglas av bedömningar, dvs. tumregler och 
felkällor. Den objektiva risken kommer aldrig bli helt avsaknad av den subjektiva. Även 
om experter bedömer risker objektivt, påverkas även de av sin individuella subjektiva 
uppfattning (Cirkovic, 2008; Fischhoff et al., 1984). 

1.4.1 Tumregler  

Vid riskbedömningar kan individen präglas av felkällor. Det finns fler 
förklaringsmodeller inom området och en är utifrån Tversky & Kahneman (1975) tre 
tumregler om hur risker framställs och hur beslut präglas. Den första tumregeln kallas 
för tillgänglighet. Genom att titta oss omkring får vi erfarenheter och information som 
präglar tankesättet. Det som finns tillgängligt i minnet betraktas som mer sannolik än 
det som inte finns tillgängligt. Om en större olycka sker kan det i många fall uppfattas 
som mer sannolik att inträffa i sitt eget närområde. Den andra kallas för förankring och 
förklaringen är att sannolikhetsbedömningen fastnar kring en startpunkt. I en 
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slantslingning har tio utfall visat krona. De flesta bedömer att nästa kast kommer bli en 
klave, hur är det möjligt att slanten visar en krona elva gånger i rad? Det är möjligt rent 
statistiskt sett. Hur många slantar som än kastas kommer sannolikheten fortfarande att 
vara femtio procent för båda alternativen, då kasten är oberoende av varandra. Den 
sistnämnda tumregeln kallas för representativitet. Det beskriver att risker bedöms 
utifrån en förutbestämd kategorisering.  

1.4.2 Felkällor 

Slovic, Finucane, Peters, & MacGregor (2004) berättar om felkällor vid subjektiva 
bedömningar. Människan tenderar att felaktigt bedöma sannolikheter. I en subjektiv 
bedömning är det inte enbart sannolikheten som bedöms felaktigt, individen fokuserar 
gärna på konsekvensen av risken istället för en kombination av sannolikhet och 
konsekvens. Ett exempel är att det finns en större oro kring risker med stora 
konsekvenser, exempelvis kärnkraftverk. I beslutssituationer väljer människan att rädda 
en större andel människor än ett större antal. Det betyder att proportionerna är det som 
väljs i förtur till hur många liv som kan räddas och beslut tas därefter.  

För att komplicera ytterligare är det inte alltid konsekvensen som avgör hur risken 
upplevs. Slovic, Fischoff, & Lichtenstein (1982) menar att risker som är främmande och 
nya, ofrivilliga, okontrollerbara och avsiktliga är de karaktärsdrag som gör att risken 
upplevs som extra riskfylld jämfört med motsatsen. En annan faktor är det 
känslomässiga förhållningssättet till risk. Om känslor får vägleda bedömningen 
påverkar oro och ångest en upplevd storlek av risken (Slovic et al., 2004). Beslut kring 
risken fattas för att undvika en förväntad ånger (Zeelenberg, 1999). En risk som från 
början är känslomässigt betraktad som riskfylld, kan i senare led betraktas som mindre 
riskfylld om individen upplever en vinst/nytta med risken (Alhakami and Slovic 1994). 
En annan faktor som spelar in i beslut är att risken negligeras då den inte anses påverka 
en själva (Weinstein, 1980). Den kulturella bakgrunden, sociopolitiska institutioner, 
kognitiva och känslomässiga faktorer har betydelse hur individer och samhället 
uppfattar risker. I frånvaro av ett evidensbaserat underlag och bristande insikt kring 
felkällor kan individens åsikter, värderingar och känslor prägla bedömningen (Renn & 
Rohrmann, 2000). Hammond (2006) menar att det är viktigt att vara medveten om 
psykologiska felkällor, de som nämnts ovan, vid beslutsfattande.  

1.5 En introduktion till olyckor och skador 

Precis som begreppen risk, fara och katastrof kan begreppen olycka och skada blandas 
ihop. Det finns dock en skillnad i betydelsen av olycka och skada. En olycka syftar till 
en plötslig oavsiktlig händelse med ett varierande utfall. Konsekvensen varierar från 
ingen skada, blåmärke till att individen omkommer (Haven, 1980; Winston, 2000). En 
olycka behöver inte leda till en skada. För att synliggöra skillnaden är ett exempel en 
brand i lokal. Branden hinner släckas i tid så ingen människa eller egendom skadas och 
det är en olycka utan en skada. När en olycka inträffar och leder till en skada, kommer 
utfallet av den mänskliga skadan variera beroende på individens förmåga att motstå den 
energi den utsätts för (Gibson, 1961; Robertson, 2015).  Energin är mekanisk, termisk, 
strålning, kemisk eller elektrisk. Det kan även vara en brist på energi i form av syrebrist, 
vilket är ett vitalt element för överlevnad.  
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1.6 Att förebygga olyckor och skador 

Samhällets förmåga att förebygga olyckor och skador bygger på två teoretiska 
perspektiv (Andersson, 2011). Den förstnämnda är ett systemperspektiv där olyckan och 
miljön betraktas som en enhet. Den andra grundar sig från ett medicinskt perspektiv och 
ett fokus är på skadan och människan vilket kallas för ett folkhälsoperspektiv. Ett 
systemperspektiv och folkhälsoperspektiv är inte helt frikopplade från varandra utan 
snarare tvärtom (Haddon, Suchman, & Klein, 1964). Beroende på olyckans natur är ett 
förebyggande arbetet riktat till antingen olyckan eller skadan, eller båda delarna. I 
trafiken är skadeprevention främst inriktad på att reducera den energi som uppstår 
(skadan) (Peden, Scurfield, Sleet, Mohan, Hyder, Jarawan, & Mathers, 2004). Det är 
mänskligt att fela och prevention behöver också riktas mot att minska skadan som 
uppstår i en olycklig situation. Det är ett synsätt som inte alltid har varit en del av 
samhällets strategi. Skador har länge betraktats som randomiserade och oförutsägbara 
och att individen är den felande länken i kedjan (Rivara, Cummings, Koepsell, 
Grossman, & Maier, 2000). Att skuldbelägga individen har kritiserats av Reason (2000) 
som menar att olyckor ska betraktas som ett system av flera inverkande orsaker.  

1.6.1 Haddons matris 

Gordon (1949) introducerade en skada utifrån ett system, den så kallade 
epidemiologiska triangeln. Systemet består av interaktionen mellan människa, bärare 
och miljö. Synsättet är en grund till skadepreventionsområdet om att skapa en förståelse 
att skador inte är en slumpmässig händelse (Runyan, 2003). Haddon Jr (1980) studerade 
i sin tur den epidemiologiska triangeln i samband med ett olycksperspektiv. Han 
sammanflätade systemteorin och den epidemiologiska traditionen i en händelsekedja 
före, under och efter en händelse. I modellen kan prevention riktas till människan, 
bäraren och omgivningen inom varje tidsdimension före, under och efter. Sambandet 
presenteras i en matris vilken är känd under namnet Haddons matris (Haddon Jr, 1970). 
Haddon (1980) presenterar matrisen vilken är uppbyggd av totalt nio celler med 
möjlighet till åtgärder. 

Fas 1. Olycksförebyggande. I det första steget kan faran elimineras, energin reduceras 
eller faran separeras. I ett säkerhetsarbete handlar det exempelvis att etablera ett 
övervakningsarbete. 

Fas 2 Skadereducerande. Det andra steget, event, är prevention i skadefasen. Energin 
kan modifieras genom yttre inverkan, värden kan separeras från faran i tid och rum, 
fysiska barriärer kan separera eller utformas systemet mer försvarbart mot faran. I ett 
säkerhetsarbete handlar det exempelvis att installera automatiskt alarmsystem som 
indikerar en fara och/eller alarmsystem som omgivningen kan hantera.  

Fas 3. Återställande. I det sista steget, postevent, är prevention riktad på återställande 
och återuppbyggnad av den skada som skett. I ett säkerhetsarbete handlar det 
exempelvis om att utbilda personal i sjukvårdsutrustning och se till så att utrustning 
finns. 
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1.6.2 Schweizerostmodellen 

Reason (2000) vidgade synen på åtgärder i relation till individuella och organisatoriska 
olyckshändelser. Åtgärderna benämns som försvar i systemet (barriärer) och en fara 
inträffar när samtliga skyddssystem fallerar. Hansson (2012) bygger vidare på teorin 
och menar att ett säkert skyddssystem bör vara uppbyggt av oberoende försvar för att 
motverka en dominoeffekt. Ju fler säkerhetsåtgärder desto högre säkerhet. Multipla 
barriärer föreslås för att minska känsligheten för osäkerheter och okända risker.  

Reason (2000) skapade en modell, den så kallade schweizerostmodellen, som innebär 
att barriärerna betraktas som en ostskiva med hål, se figur 1 nedan. Barriärer skapar ett 
system som minskar risken för att en fara leder till olycka. I ett säkerhetsarbete ska 
förståelse och medvetenhet skapas om faror och barriärer ska tillsättas för att reducera 
och eliminera dessa. Reason (200) menar att det exempelvis är ett system av 
organisatoriskt arbete (vad som ska göras), varningssystem som larmar för fara och 
räddning eller utrymningssäkerhet. Barriärerna kan delas in i hårda och mjuka ostskivor. 
Hårda barriärer är av teknisk karaktär. Det avser fysiska barriärer som varningssystem, 
släck- och räddningsutrustning och simuleringstester. De mjuka barriärerna är en 
variation av pappersarbete och människan. Det är strategisk övervakning, regler och 
procedurer, träning, rutiner för skift och arbetstid, licenser, ledningens övervakning och 
beslutsfattande. Den sistnämnd är också den viktigaste, vem som är i chefsposition och 
fattar beslut. 

 

Figur 1. Schweizerostmodellen. Bild hämtad från Reason (2000). 

En olycka inträffar när minst ett fel i varje barriär (ostskiva) uppstår. Hålen är svagheter 
i systemet och beskrivs som aktiva och latenta fel. Negativa utfall framträder när de 
latenta samverkar med de aktiva felen. De latenta felen är brister i ledarskap, misskött 
underhåll, okunskap, arbete under stress, underbemanning, underbetalda anställda och 
oklara riktlinjer. I samband med att systemen försvagas är människan inte perfekt och 
misstag kommer att ske vilket kan leda till farliga situationer. Ett optimalt förebyggande 
arbete riktar därför prevention mot de latenta farorna med synsättet om att de aktiva 
felen (mänskliga handlingar) kommer att inträffa. 
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1.7 En introduktion till säkerhet 

Att etablera barriärer eller så kallade åtgärder är enligt Haddon (1980) och Reason 
(2000) ett försök att uppnå en säkerhet. Säkerhet i allmänhet förklaras enligt 
Nationalencyklopedin (2017) som: 

”resultatet av åtgärder eller egenskaper som minskar sannolikheten för att olyckor eller 
andra oönskade händelser skall inträffa” 

Under de senaste 30 åren har en uppsjö av metoder och modeller etablerats hur ett 
säkerhetsarbete kan bedrivas för att hantera olycksrisker. Enligt Kirchsteiger (2005) är 
det särskilt fundamentalt att identifiera och bedöma risker samt att tillta åtgärder i ett 
riskreducerande syfte för ett effektivt säkerhetsarbete. Det beskrivs som 
riskhanteringsprocessen (Aven, 2007). Enligt International Electrotechnical 
Commission (IEC) är riskhantering en process i tre steg: riskanalys, riskvärdering och 
riskreduktion. De två förstnämnda är tillsammans en riskbedömning och alla tre steg är 
riskhantering. Ett första steg är att identifiera och analysera risker och beslut behöver 
fattas om vad som ska skyddas. Riskernas sannolikhet och konsekvens identifieras. I 
nästa steg värderas risker vilket kan utgå från historiska data, händelsekedjor eller 
expertbedömningar (Nilsson, 2003). Metoderna bör inte enbart baseras på tidigare 
kunskap utan även faktorer om vad som kan hända just på den aktuella platsen 
(Kirchsteiger, 2005). I det sista steget fattas beslut om riskernas storlek, 
allvarlighetsgrad och riskreducerande åtgärder. (Davidsson, Haeffler, Ljundman, & 
Frantzich, 2003; Nilsson, 2003). Riskhanteringsprocessen bör dokumenteras och 
ständigt uppdateras (Nilsson, 2003).  En god säkerhet finns i lärande organisationer. 
Återkoppling och erfarenhetsåterföring är viktiga inslag för att stärka för framtida 
åtgärder (Reason, 2016). I sin helhet är riskhanteringsprocessen ett verktyg för att fatta 
beslut om risker på ett systematiskt sätt (Kirchsteiger, 2005; Raineri, 2015). 

1.8 Säkerhetsarbetets utgångspunkt inom nattlivs- och 
evenemangsbranschen 

Grunden till ett säkerhetsarbete börjar i byggprocessen. Byggnaden projekteras med 
tekniska åtgärder. När byggnaden kan tas i bruk flyttar avsedd verksamhet in och 
bedriver säkerhetsarbetet i ett förvaltningsskede. Hur ett säkerhetsarbete ska bedrivas i 
förvaltningskedet styrs utifrån lagar. Byggprocessen och förvaltningskedet ska 
beskrivas närmare i följande två avsnitt relaterat till nattlivs- och evenemangsbranschen. 

1.8.1 Byggprocess 

Ett säkerhetsarbete initieras i byggprocessen. Byggnaden projekteras med ett tekniskt 
säkerhetssystem enligt byggregler. I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser 
vilka tekniska åtgärder som ska projekteras för en säkerhet mot brand i byggnad enligt 8 
kap 4 §. Byggnaden projekteras för att motstå en brand under en viss tid och begränsa 
brand och brandgaser inom byggnaden och till närliggande byggnader. Personer ska 
kunna lämna eller räddas på annat sätt och hänsyn ska tas till räddningsmanskapets 
säkerhet. Boverkets byggregler sammanfattar lagen och föreskriver bestämmelser. Det 
finns olika bestämmelser med en varierande nivå av brandsäkerhet utifrån byggnadens 
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utformning och den verksamhet som ska bedrivas. Skyddsnivån inom nattlivs- och 
evenemangsbranschen varierar från ett lågt till ett högt skyddsbehov beroende på antal 
människor som är tänkt att vistas i lokalen. I Frantzich, H., Korostenski, T., & Marberg, 
P. A. (2014) handbok om brandskydd skriver de att i lokaler för mindre än 150 personer 
dimensioneras två utrymningsvägar och att det kan tolkas som att ett enkelt tekniskt 
system etableras, då eventuellt enbart en siren installeras som ljuder vid brand. I lokaler 
för mer än 150 personer tillkommer oftast krav på sprinkler, talat meddelande (en röst 
som meddelar om händelsen) och fler samt bredare utrymningsvägar. Det tillkommer 
fler utrymningsvägar med ett ökat personantal och verksamheter betraktas som särskilt 
problematiska i en utrymningssituation om det är ett stort personantal (över 1000 
personer i markplan), befinner sig ovan eller under markplan och om alkohol serveras. 
Ju större lokalen är och mer folk desto mer avancerat blir systemet och anpassningsbart 
efter organisationen.  

1.8.2 Förvaltning 

Byggnaden förvaltas av ägare och/eller nyttjanderättshavare. Ett säkerhetsarbete bör 
organiseras och tekniken vidmakthållas menar Frantzich et al (2014). Det finns ingen 
lag som föreskriver säkerhetsarbetet i sin helhet utan nattlivs- och 
evenemangsbranschen bedriver ett säkerhetsarbete bland annat utifrån Lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor, Arbetsmiljölagen (1977:1160) och Ordningslagen 
(1993:1617). Lag (2003:544) om skydd mot olyckor reglerar det yttersta ansvaret för 
brandskydd i Sverige. Lagen ställer krav på den enskilde, ägare eller 
nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar att vidta åtgärder för att 
förebygga och begränsa samt hindra skador till följd av brand. Arbetsgivare är skyldig 
att förebygga ohälsa och olycksfall enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160). Arbetet utgår 
från ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2011:1 att arbeta för att förebygga 
ohälsa och olycksfall i arbetet. Enligt Ordningslagen (1993:1617) är arrangörer av olika 
tillställningar ansvariga att det råder god ordning i lokalen. 

1.9 Att bedriva ett säkerhetsarbete inom nattlivs- och 
evenemangsbranschen 

Utöver lagar finns empiri inom området som beskriver hur ett säkerhetsarbete bör 
bedrivas. Enligt Sime (1999) finns essentiella faktorer att etablera när säkerhetsarbetet 
riktar sig till folkansamlingar. Det handlar om att skapa ett samspel mellan design, 
teknik och de mänskliga faktorerna. Dickie (1995) menar att hänsyn, särskilt riktat till 
lokalens design är särskilt bristande. Sime (1999) menar att arbetet bör hanteras och 
planeras i alla faser både före, under och efter en tillställning. Organisationen bör vara 
medveten om risker, genomföra riskbedömningar och följa upp säkerhetssystemen. 
Incidentrapportering tillsammans med annan kunskap, till exempel expertkunskap, 
genererar en medvetenhet om risker i den aktuella verksamheten. För att fånga in alla 
olyckor bör organisationen vara medvetna om att mindre olyckor ofta negligeras. 
Beteendet är särskilt framträdande i de organisationer när personal varit med under en 
längre tid (Raineri, 2015). Davidsson et al (2003) menar att faror behöver identifieras 
och hanteras med tekniska och organisatoriska åtgärder. Fasta installationer behöver 
underhållas och kontrolleras för att identifiera farliga förhållanden innan en olycka 
inträffar. Den organisatoriska beredskapen behöver planeras och även den, underhållas 
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och kontrolleras. Om helheten av strategin inte kontrolleras är risken att 
säkerhetssystemet fallerar över tid, t.ex. att säkerhetssystem är ur funktion eller förslitet, 
varningssystem är otillräckliga eller att organisationens beredskap inte fungerar. Brister 
i systemet beträffande organisatoriska faktorer är till exempel en otillräcklig kapacitet 
av personal eller att det finns brist på motivation att arbeta med säkerhet. Det kan 
grunda sig i undermåligt ledarskap och vägledning. En viktig uppgift är att se till att 
medarbetarna har de kunskaper som behövs. 

Vid lärande av olyckor har det visat sig att organisationer har en särskilt bristande 
kunskap om det mänskliga beteendet och hantering av folkansamlingar (Dickie, 1995). 
En vanlig företeelse är att skylla olyckor med negativa mänskliga konsekvenser på 
panik (Sime, 1980). Panik inträffar sällan i dessa miljöer. Panik definieras som ett 
irrationellt agerande (Proulx & Sime, 1991). Vid utrymning flyr inte människor 
irrationellt utan snarare tvärtom. Människor beter sig rationellt då en flykt från en fara 
är den enda logiska tanken (Frantzich, 1993). Det uppstår snarare en stark oro eller 
skräck om att inte ta sig ut. För att minska den oro som uppstår är ett viktigt inslag att 
informera publiken om händelsen och ett talat meddelande är därför mer effektivt än ett 
ljudande utrymningslarm.  

Berlonghi (1995) menar att en viktig säkerhetsåtgärd är att hantera och kontrollera en 
publik. Organisationen bör initialt utforma en uppfattning av vilka människor som 
kommer till tillställningen och hur omgivningen ser ut. Det är viktigt att observera 
publiken under tillställningen. För att genomföra detta behöver policys, planer och 
procedurer utformas. Personantalet, publikkapaciteten och förväntade rörelsemönster 
behöver hanteras innan och under tillställningen. Raineri (2015) beskriver att en publik, 
från en stund till en annan, kan gå från hanterbar till okontrollerbar utifrån faktorer som 
alkohol och sociala faktorer som triggar en publik. Med detta som kännedom, är det för 
avsikt att observera publiken under evenemanget. I Raineri (2015) studie, som främst 
fokuserar på utomhusfestivaler, menar man att det är likväl viktigt att ta hänsyn till 
vilken artist som spelar och vilken typ av människor det lockar. Kulturen hos en viss 
folkgrupp kan vara sådan att det är acceptabelt att knuffas och skapa turbulens i 
folkhavet.  

1.10 Problembild och syfte 

Risker finns omkring oss och kan hota det vi värdesätter (Hansson, 2005). Inom 
nattlivs- och evenemangsbranschen är gästen en central del för att bedriva verksamheten 
och syftet är att vistas i en samlad miljö för nöje med dans eller spelning. I miljön finns 
risker precis som i andra miljöer. Utmärkande är att platser för folkansamlingar kan leda 
till trängsel och okontrollerbara situationer (Raineri, 2015). Antalet döda och skadade 
vid ett och samma tillfälle är genom åren omfattande i dessa miljöer, både nationellt och 
internationellt (Haverikommission, 2001). I syfte att förebygga olyckor och skador 
projekteras byggnader med tekniska åtgärder i byggprocessen och lagar ställer krav till 
ett fortlöpande säkerhetsarbete i förvaltningsskedet.  

Andersson & Nilsen (2015) menar att samhällets krav oftast resultatar i hinder då det 
tenderar att bli rituellt för att uppfylla myndigheternas krav, snarare än att bedriva ett 
säkerhetsarbete som ett verktyg för att upptäcka och förebygga reella risker. Lagar riktar 
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säkerhetsarbetet mot ett systematiskt arbete som vilar på en normal rutin och ett 
katastrofalt fall med fokus på utrymning och särskilt i händelse av brand. I inledningen 
syftar teorier och empiri inom området att synliggöra hur ett säkerhetsarbete kan 
bedrivas. De grundläggande teorierna menar att prevention ska riktas till både olyckan 
och skadan. Reason (2000) menar att ett barriärssystem bör byggas upp. Helst ett 
multipelt säkerhetssystem med en variation av fler barriärer (åtgärder) som inte är 
beroende av varandra. Att bygga upp säkerhetsarbetet med åtgärder innan, under och 
efter en händelse med fokus på människa, bärare och miljö anser Haddon (1980) är ett 
eftersträvat system för prevention. Teorier från Haddon (1980) och Reason (2000) är 
inte helt motsägande empiri inom området specifikt för nattlivs- och 
evenemangsbranschen (se kapitel 1.9), utan snarare tvärtom. Sime (1999) menar att ett 
optimalt säkerhetsarbete vid folkansamlingar, bör bedrivas med en förståelse för design, 
teknik och folkdynamiken i byggnaden. I stort sett handlar empirin, likt teorin om att 
bygga upp ett system med oberoende barriärer och en organisation som arbetar i alla 
faser innan, under och efter en tillställning. Strategin ska inkludera vilka människor som 
kommer och hur de kan röra sig i lokalen. Tekniska barriärer ska finnas, underhållas och 
hanteras av organisationen. Det handlar trots allt om ett samspel mellan åtgärder och när 
en fallerar finns en annan att ta till.  

1.10.1 Syfte 

Studien undersöker hur verksamheter inom nattlivs- och evenemangsbranschen bedriver 
sitt säkerhetsarbete utifrån fara för personer som besöker lokalen. Specifikt ämnar 
uppsatsen undersöka metodiken och arbetssättet bakom säkerhetsarbetet samt vilka 
eventuella teoretiska antaganden som arbetet baserats på. Uppsatsen ämnar också 
undersöka eventuella skillnader beroende på verksamhetens omfattning.  

1.10.2 Avgränsning 

Studien inkluderar verksamheter som bedriver nattklubb, nattklubb med evenemang och 
verksamheter som enbart bedriver evenemang. Frantzich et al (2014) beskriver dessa 
miljöer som en mörk och högljudd omgivning, där gäster inte nödvändigtvis har 
kännedom om lokalen och personer kan tänkas vara berusade. Verksamheterna utgår 
från boverkets byggreglers definition av samlingslokaler för mer än 150 personer. Det 
innebär högre krav på brand och utrymningssäkerhet jämfört med samlingslokaler för 
mindre än 150 personer (Frantzich et al, 2014). Verksamheter som enbart bedrivs 
utomhus är inte inkluderat i studien. 

  



 

17 
 

2. Metod 

2.1 Studiedesign 

För att uppnå kunskap inom ämnet grundar sig studien i en epistemologisk och 
ontologisk ansats, vilket är kunskapen om världen och hur den är beskaffad (Granskär 
& Höglund-Nielsen, 2012; Yin, 2013). Studiens metodval utgår från forskningsfrågan 
som är undersökande, varav en kvalitativ ansats och intervjuer betraktas som lämplig. 
Studien syftar att synliggöra nattlivs- och evenemangsbranschen verkliga förhållanden, 
hur de bedriver ett säkerhetsarbete, vilket genomförs med en induktiv ansats och en 
deskriptiv kvalitativ innehållsanalys. Det syftar till en beskrivande studie (deskriptiv) 
med ett öppet förhållningssätt att införskaffa empiri (induktiv), vilket betyder att data 
leder till begrepp och inte tvärtom (Hsieh & Shannon, 2005). 

2.2 Urval 

Studien är baserad på ett strategiskt urval av studieobjekt. I ett strategiskt urval är det 
enligt Yin (2013) viktigt att eftersträva ett brett spektrum av information och därmed 
välja de studieobjekt som ger de talrikaste data i förhållande till studiens syfte. I och 
med detta fokuserar studien på en variation av verksamheter som bedriver festligheter 
och någon form av dans, spelning eller konsert. Studieobjekt inkluderar en variation av 
maximalt tillåtet personantal och lokalens komplexitet i fråga om antal våningsplan och 
yta. Verksamheter är från en mellanstor stad med cirka 100 000 invånare och en storstad 
i Sverige. Initialt kontaktades räddningstjänsten i respektive stad med syfte att 
tillhandahålla information om verksamheter inom nattlivs- och evenemangsbranschen. 
De bidrog bland annat med information om verksamheter bedriver ett 
brandskyddsarbete, med avsikt att studieobjekt ska förhålla sig till studiens syfte. De 
verksamheter som inte har ett fungerande brandskyddsarbete exkluderades i urvalet då 
de inte omfattas av studiens syfte.  

Två städer ingår i studien med syfte att erhålla ett stort urval av verksamheter. Initialt 
fokuserade studien på den medelstora staden. Verksamheter av intresse var inte 
tillräckligt många och en del verksamheter tackade nej till medverkan. Därför tillkom 
ytterligare en stad, storstaden, med motivering att det ger en möjlighet att strategiskt 
välja bland många olika typer av verksamheter och ett större urval än en annan 
medelstor stad. Liknande verksamheter valdes i storstaden med faktorer som påverkar 
komplexiteten, lokalens utformning eller yta och maximalt tillåtet personantal. I tabell 1 
presenteras samtliga sex studieobjekt. 
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Tabell 1. Översikt av studieobjekt. 

Verksamhet Typ av verksamhet Antal gäster Medverkande person 
Verksamhet 1 

Mellanstor stad 

Bar och nattliv 

DJ och temakväll 

400 

 

Verksamhetsansvarig 

Verksamhet 2 

Mellanstor stad 

Pub, restaurang och 
nattliv 

Event och uthyrning 
festvåning 

900 Verksamhetsansvarig 

Verksamhet 3 

Storstad 

Nattklubb 

DJ och temakväll 

1000 nedre plan 

500 övre plan 

VD 

Verksamhet 4 

Mellanstor stad 

Verksamhet med 
evenemang 

Tillställning och konsert 
med externa arrangörer 

2000 Driftsansvarig 

Verksamhet 5 

Storstad 

Nattklubb med 
evenemang 

DJ, temakväll och 
konsert med externa 
arrangörer 

1000 inomhus,  

3000 utomhus 

 

Driftansvarig 

Verksamhet 6 

Storstad 

Arena med evenemang 
och konsert 

Tillställning och konsert 
med externa arrangörer 

75 000 Säkerhetsansvarig 

2.3 Datainsamling 

En datainsamlingsmetod i kvalitativ forskning är intervjuer (Yin, 2013). Metoden 
tillämpas i denna studie. Alla medverkande personer från respektive studieobjekt (se 
tabell 1 nedan), intervjuades vid enskilda tillfällen. Frågeställningar följer en 
semistrukturerad intervjuguide vilken presenteras i bilaga 1. En semistruktur innebär att 
frågor utgår från en förutbestämd agenda, men varierar något beroende på hur intervjun 
utvecklas(Yin, 2013), dvs. en mening kan följas upp av en frågeställning utanför guiden 
eftersom den är av intresse att undersöka. Vid en första kontakt med respektive 
studieobjekt ombads de att utse den eller de personer som har insikt hur deras 
säkerhetsarbete bedrivs på en strategisk nivå. I och med detta varierar intervjuperson 
från verksamhetsansvarig, VD, driftsansvarig och säkerhetsansvarig. Fyra intervjuer 
genomfördes på plats i verksamheten och två på telefonintervju.  
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2.4 Dataanalys 

Dataanalysen utgår från en kvalitativ innehållsanalys i en manifest ansats. Det är en 
analysmetod för att synliggöra intervjuernas budskap (Hsieh et al, 2005). Alla intervjuer 
är transkriberade ordagrant och analyseras i flera steg. Varje utskriven intervju är 
genomläst flera gånger med syfte att bekanta sig med texten för en fortsatt 
analysprocedur. Det är viktiga inslag i kvalitativ metod enligt Granskär & Höglund-
Nielsen (2012). Varje intervju, av totalt sex stycken, betraktas som en enskild 
analysenhet och det första steget är att identifiera meningsbärande enheter från varje 
analysenhet. Det är sammanhängande meningar som är relevanta för studien, dvs. de 
relaterar till studiens syfte. I steg två kondenseras de meningsbärande enheterna. Texten 
kortas ner och överflödiga ord tas bort. I steg tre kodas meningsenheter och jämförs 
efter sina likheter. I steg fyra omvandlas koder till kategorier vilket är textens centrala 
budskap. Steg tre och fyra är bearbetade flera gånger och diskuterades tillsammans med 
handledare. Processen är enligt Graneheim & Lundman (2004) en procedur i enlighet 
med kvalitativ forskning. Se bilaga 2 för en kortfattad redovisning av analysprocessen. 

2.5 Etiska överväganden 

I Sverige grundar sig etiska överväganden om Lag (2003:46) om etikprövning av 
forskning som avser människor. Lagen omfattar bestämmelser om etikprövning för 
forskning. Examensarbetet omfattas inte av lagens bestämmelser enligt 2 §. Det betyder 
att studien inte behöver genomgå en etikprövning och ett godkännande av en 
forskningsetisk nämnd (Yin, 2013). Även om studien inte omfattas av lagen, har 
forskningsetiska överväganden än dock inkluderats i studien för att ta ett ansvar 
gentemot de människor som har deltagit i studien och för de människor resultaten kan 
påverka. Examensarbetet inkluderar etiska aspekter även om den inte omfattas av lagen, 
då forskning handlar om moral. Hermerén (2011) benämner etiska krav som kodexar 
vilket är en beskrivning av vad forskaren behöver ta hänsyn till. En viktig etisk aspekt 
är att tillhandage intervjupersonerna rätt information i förväg, de ska vara införstådda 
med studiens syfte och att intervjun kan avbrytas när som helst. Alla personer har blivit 
informerade om studien med ett informationsbrev. Medverkande intervjupersoner har 
uppmärksammats om konfidentialitet, nyttjanderätt och samtycke. Deltagarna är 
informerade om studiens syfte, förväntningar och hantering av datamaterial. De har 
informerats både innan och under intervjun. Deltagarna har samtyckt och utgått från ett 
frivilligt deltagande vilket är en grundprincip enligt Orb, Eisenhauer & Wynaden 
(2001).  

Studien följer en egenambition för att skydda verksamheternas integritet. 
Personuppgifter och verksamhetstillhörlighet finns med på inspelningar från intervjun, 
men vilka raderas efter transkribering. Namn, verksamhet och andra uppgifter som kan 
medföra en insyn vilken verksamhet de tillhör har tagits bort från materialet. Det är 
viktigt att forskaren förhåller sig till levnadsregler vad gäller forskning. En grund är att 
tala sanning, redovisa metod och resultat och grunda sina resultat i egen forskning 
(Hermerén, 2011). I grund och botten att vara ärlig och självkritisk. Data ska presenteras 
och inte exkluderas även om de inte stöder huvudtesen av studien (Yin, 2013). I bilaga 2 
redovisas analysens tillvägagångssätt och i kapitel fyra en metoddiskussion.   
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3. Resultat 

Fem kategorier är identifierade utifrån intervjuernas centrala budskap. Till varje 
kategori finns koder vilka är underrubriker. Resultatet syftar att undersöka hur 
säkerhetsarbetet bedrivs, om en teoretisk ram tillämpas och om det finns skillnader 
beroende på verksamheternas omfattning.  

Kategorier 

• Ansvarsområdet 
• Säkerhetsarbetets utgångspunkt 
• Strategi i händelse av fara 
• Organisationens struktur och arbetssätt 
• Att vidmakthålla byggnadens tekniska åtgärder 

Verksamheter är kategoriserade och benämns enligt följande: 

Små verksamheter (maximalt 1500 personer) 

• Verksamhet 1 – Nattklubb  
• Verksamhet 2 – Nattklubb  
• Verksamhet 3 – Nattklubb 

Stora verksamheter (mer än 1500 personer) 

• Verksamhet 4 – Verksamhet med evenemang 
• Verksamhet 5 – Nattklubb med evenemang 
• Verksamhet 6 – Arena 

Kapitlet börjar med en sammanfattning och beskriver sedan respektive kategori med 
tillhörande koder. 

3.1 Sammanfattande resultat 

Säkerhetsarbetet bedrivs inom byggnadens väggar. Att bedriva ett säkerhetsarbete 
utomhus eller efter en händelse är undermåligt, förutom de två största verksamheterna 
(verksamhet 5 och 6) som menar att de tar ett eget organisatoriskt ansvar. Alla 
verksamheter har rutiner att vidmakthålla byggnadens tekniska åtgärder vilket till största 
del är baserat på brand och utrymning. En del av rutinarbetet är placerat på externa 
firmor och konsulter. De små verksamheterna fokuserar på en dokumentation vilken är 
den centrala delen i säkerhetsarbetet. De stora verksamheterna anser att rutinarbetet, 
dokumentationen, är en del av säkerhetsarbetet. 

Den största verksamheten (arenan) arbetar efter en säkerhetsplan. I den identifieras, 
värderas och hanteras risker. Alla andra verksamheter planerar sitt säkerhetsarbete 
baserat på lagkrav, risk för katastrof och händelser som inträffar eller inte inträffar i 
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verksamheten. Det medför att säkerhetsarbetet är fokuserat på brand och utrymning. 
Brand betraktas som en liten risk men åtgärder etableras än dock i stor utsträckning. Det 
är åtgärder de känner till och blir uppmärksammade om av experter. 

Alla verksamheter har en strategi vid händelse av fara. De stora verksamheterna har 
andra förutsättningar än de små att utforma strategier. Det avser både tekniska och 
organisatoriska åtgärder. Beträffande organisationen är strukturen annorlunda i de stora 
verksamheterna. De arbetar utifrån en extern arrangör och har en dedikerade 
säkerhetsansvarig. Personal har specifika uppgifter och är inte allt i allo, vilket de är i de 
små verksamheterna. I de små verksamheterna är ansvaret dedikerat till vakter. De ska 
identifiera, besluta och hantera alla faror från brand, fylla till bråk. De ansvariga 
intervjupersonerna litar på att vakter tar sitt ansvar och att de agerar, på något sätt. 
Ansvarig person i de små verksamheterna har en bristande insikt i vad vakter kan och 
ska göra eftersom det är polisen som utbildar. Vakter sköter därmed sig själva i 
verksamheten. Det är en hög omsättning på vakter/personal vilket uppfattas som ett 
hinder de inte kan lösa. 

Den största verksamheten (arenan) sticker ut vad gäller både tekniska och 
organisatoriska åtgärder. De har möjlighet att utrymma sektionsvis, utforma egna 
meddelanden till publiken och fatta beslut på olika nivåer. De har både polis och 
säkerhetsansvarig på plats. De har beslutsstrategier beroende på typ av händelse och 
fattar beslut efter den fara som uppstår. Åtgärder är strategiskt utformade för olika typer 
av händelser, kända så som okända faror. 

3.2 Ansvarsområdet 

3.2.1 Ansvar utanför byggnadens väggar 

Alla verksamheter förutom de två största (verksamheterna 5 och 6) avslutar sitt ansvar 
utanför verksamheten. De menar att allt utanför lokalens väggar inte är verksamhetens 
ansvar. Den största verksamheten (arenan) planerar hur gästerna ska ta sig till och hem 
utifrån flödesproblematik, vilket handlar hur människor förflyttar sig. Verksamhet 5 
menar att de tar ett ansvar utanför byggnadens väggar så långt de kan ha uppsikt över. 
De observerar olyckor i samband med överberusning och bråk.  

3.2.2 Ansvar inom byggnadens väggar 

Alla verksamheter anser att de tar ett ansvar innanför byggnadens väggar. Det kommer 
att beskrivas närmare i avsnitt 3.3 till 3.5.  

3.2.3 Ansvar i olika tidsskeden  

Alla verksamheter tar ett ansvar för att utforma någon form av strategi i ett 
förebyggande och skadereducerande syfte. Alla verksamheter förutom den största 
(arenan) menar att räddningstjänsten bär ansvaret efter en händelse. Strategin är att få ut 
människorna, samlas vi en återsamlingsplats, tillkalla räddningstjänst och berätta om 
lägesbilden. Den största verksamheten (arenan) har en beredskap som syftar till fler 
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scenarion än räddningstjänst och brand. De betraktar 112 som utgångspunkt. Det kan 
handla om polis, ambulans och räddningstjänst.  

Verksamhet 4  

”Då har vi släppt den biten till räddningstjänsten. Vårat ansvar är att förebygga. 
Riskbedömningen allt sånt. Och sen få ut människorna om det händer någonting.” 

3.3 Säkerhetsarbetets utgångspunkt 

3.3.1 Grunden till arbetsmetodiken 

Den största verksamhetens (arenan) arbetsmetodik grundar sig i en säkerhetsplan. De 
etablerar scenarion och värderar identifierade risker utifrån beredskap och byggnadens 
tekniska åtgärder. Identifierade faror är brand, personskador på grund av trängsel eller 
fall och allvarliga risker som hjärtstopp. De utformar strategier för att upptäcka och 
hantera den fara som uppstår. Det avser både det tekniska och organisatoriska 
åtgärderna. Övriga verksamheter genomför inte en riskanalys och har inte ett etablerat 
riskhanteringsarbete. De utgår från vad de känner till och uppmärksammas om. Det 
resulterar i ett fokus på brand, våldshandlingar och utrymning. 

3.3.2 Lagkrav styr arbetsmetodiken 

Lagkrav är en utgångspunkt i säkerhetsarbetet. Alla verksamheter menar att de är 
skyldiga att bedriva ett säkerhetsarbete i fråga om brand och att upprätta ordning i form 
av vakter. De har ett ansvar och är skyldiga enligt Lag om skydd mot olyckor och 
Ordningslagen. De små verksamheterna bedriver arbetet med fokus att uppfylla lagkrav, 
det är den centrala delen i säkerhetsarbetet. Alkoholtillståndet är essentiellt för 
verksamhetens fortsatta överlevnad. De värderar inte brand som en särskild stor risk 
men lagkrav medför att de prioriterar brandskyddet i och med att få ett godkännande av 
räddningstjänst och behålla alkoholtillståndet. När de har uppnått lagkrav och fått ett 
godkännande om brand, utrymning och ordningsvakter är det fullgott enligt lagen och 
deras egen åsikt. De betraktar då säkerheten som hög. De stora verksamheterna följer 
lagkrav men betraktar det som en del av arbetet. Grunden i arbetsmetodiken utgår från 
gästernas trygghet och att upprätthålla relationen med en extern arrangör. De vill påstå 
att det inte är lagen som styr deras arbete, även om det måste uppfyllas. Den näst största 
verksamheten (verksamhet 5) skiljer sig åt beträffande de stora verksamheterna. 
Verksamheten är precis som de små verksamheterna en nattklubb, vilket sätter 
alkoholtillståndet i fokus. De är precis som de små verksamheterna noga med att 
upprätthålla brandsäkerheten även om de betraktar brand som en liten risk. De gör allt 
för att behålla alkoholtillståndet. 

Verksamhet 5 

”Det är ju för att vårat alkoholtillstånd är det finaste vi har. Annars sjunker hela 
verksamheten, så vi tänker på allt sånt här som är viktigt och försöker inte missa 
någonting. Så brandrisken är inte jättestor. Men vi tänker på den.”   
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Verksamhet 4 

”Jag skiter i vad det står i lagen, jag gör detta för att människor ska leva, må bra och 
ha trevligt här. Ja och det är alltid gentemot kunden, man pratar med kund. Det är 
alltid säkerhet först. Vi förstår att ni vill, att det ska sprängas här eller blåsa upp här 
eller ha rök här. Men alltså säkerhet går alltid först. Det har vi med oss och våra 
kunder på båten.” 

3.3.3 Byggnadens brandtekniska åtgärder medför att lokalen betraktas som 
säker 

Arbetet styrs initialt utifrån byggnadens inbyggda tekniska åtgärder. Det omfattar 
brandsäkerhet och utrymning. Brand betraktas inte som en risk eftersom de anser att 
byggnaden är brandsäker. Samtliga verksamheter menar att det byggnadstekniska 
brandskyddet är mer än tillräckligt. Mycket ska till för att det ska börja brinna. Det 
gäller så länge de kontrollerar utrymningsvägar om att vara fria och öppningsbara och 
övrig inbyggd teknik. Det genomförs besiktningar på el, brandlarm och annan teknisk 
utrustning t.ex. i tillagningskök. De anser att de tekniska åtgärderna är så pass 
omfattande och kontrollerad att inredning faller i skymundan. De menar att allt inom 
lokalen är brandklassat. Jackor och dylikt som gäster bär med sig betraktas dock som en 
brandrisk. 

Verksamhet 2 

”En tårgas, men ser inte som en risk. Ser ingenting som en risk. Det är om elen skulle 
börja brinna. Elskåp. Men vi har en besiktning vartannat år som fastighetsägaren gör. 
Det är höga krav på oss. Det är säkerställt. Ska man bygga nytt så får det bli i metall 
och betong”. 

Verksamhet 5 

”Ja, det är såå viktigt… helt maniskt. När vi hade brandkåren här, de var helt 
ointresserade. De skulle kolla och det har inte hänt något. Och händer något så är det 
ingen fara, det är bara gå härifrån (utomhusdelen). Men inomhus, så det är så extremt. 
Det finns så mycket utgångar överallt. Så det är egentligen inte, göteborgsbrandrum. 
Vilket är väldigt skönt såklart.”  

Verksamhet 6 

”Och det skulle vara likadant om vi fick en brand i ett förråd, en toalett eller något 
sånt. Så skulle vi hantera den branden utan att utrymma. Just med tanke på att bygget 
och säkerheten är så hög.” 

3.3.4 Upplevelsen av katastrof styr arbetsmetodiken 

Alla verksamheter bedriver säkerhetsarbetet utifrån en risk för katastrof. Det är mycket 
människor och beroende på verksamhet kan gästerna dricka alkohol och droger kan 
förekomma. De menar att arbetet har med människor att göra. Den största verksamheten 
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(arenan) värderar risk utifrån att mycket folk kan omkomma och skadas vid en 
utrymningssituation. Det bidrar till att de gör allt i sin makt för att hantera en fara som 
kan orsaka utrymning. De inväntar så långt det är möjligt innan beslut om utrymning. 
Alla andra verksamheter grundar sin arbetsmetodik tvärtemot arenan. Människa ska 
utrymma om en brand inträffar, då de bland annat inte kan vara säkra på att branden kan 
släckas. Allt för att inte en katastrofal händelse ska inträffa. De anser att branden utgör 
risk för katastrof och inte människorna som utrymmer. De stora verksamheterna 
bedriver säkerhetsarbetet utifrån att mycket människor vistas i lokalen, det är en risk för 
katastrof. De har ett fokus på terror, då mycket människor vistas i lokalen och betraktas 
som ett mål. Terror uppmärksammades särskilt i verksamheterna som intervjuades efter 
händelsen på Drottninggatan i Stockholm 2017. 

Verksamhet 5 

”Till exempel terrordådet valde vi ha stängt. Är en samlingsplats för många människor 
och utsatta och ses som ett mål. Vet att de kan spränga 2000 personer så kan de göra 
det. Tog in extra vakter. Kolla väskor och så dagen efter.” 

Göteborgsbranden är en händelse som har satt sina spår i de små verksamheterna. I och 
med att de minns denna händelse prioriterar de brandskyddsarbetet, särskilt 
utrymningsvägar. De vill kunna se sig själva i ögonen och kan därför inte blunda för 
faran. Det är ett säkerhetsarbete de förstår sig på och enkelt att genomföra.   

Verksamhet 1 

”Och sen att en brand som drabbar majoriteten av besökarna som är här och utgör en 
sån stor skada om det skulle ske, då blir det naturligt mer prioriterat.” 

Verksamhet 3 

”Kan inte leva med att en nödutgång är blockerat eller låst. Så det tog tio personer. 
Vore ren idioti och lathet från mig eller den som är ansvarig och svårt att förklara bort. 
Var ren lathet dog tio personer. Nej, jag tycker att om man kan arbete för att förebygga 
ska man göra det. Göteborgsbranden är bästa exempel på det. Någon som tände på och 
nödutgångar var låsta. Fruktansvärt.”  

3.3.5 Händelser som inträffar i verksamheten styr arbetsmetodiken 

Den största verksamheten (arenan) bedömer bland annat risk utifrån dokumenterade 
incidenter på plats. De lär från inträffade händelser och justerar säkerhetsarbetet till 
nästa tillställning. Ingen verksamhet förutom arenan genomför en riskanalys med flera 
underlag. De baserar risk utifrån vad de kommer ihåg, vad som har och inte har inträffat 
i deras lokal. De värderar risk likt ”är det ett lugnt ställe är det liten risk för bråk” och 
”har ingen brand inträffat är sannolikheten för brand liten” och ”har ingen ramlat är 
sannolikheten liten för fallrisk”. Säkerhetsarbetet utgår från vad de ser och har 
möjlighet att genomföra. Om något går fel, en allvarlig konsekvens, prioriteras den 
specifika händelsen retroaktivt. I övrigt värderar de inte risker i en analys.   



 

25 
 

Verksamhet 5 

”Alltså, vi har såå mycket brandsläckare och brandfiltar. Gör en brandrond i veckan. 
Sen så har det aldrig hänt.” 

Verksamhet 6 

”Ja det är egentligen x antal frågor som ställs utifrån vad det är för evenemang. Där 
man har erfarenhetsåterkoppling om det har varit evenemang sedan tidigare, som man 
har vetat om man har erfarenheter från polisens sida. Om det har skett några tidigare 
olyckor, utifrån tidigare evenemang. Och utifrån den så får man en sannolikhet och 
konsekvensanalys som man gör. Och den är i fyra steg och i fall att man har en hög 
sannolikhet och en hög konsekvens, innebär det att man behöver vidta åtgärder. Det 
kan vara allt ifrån förstärkt brandförsvarsanordning eller extra sjukvård, eller 
dedikerade brandvärdar. Ja beroende på vad det är för frågeställning.”  

3.3.6 I behov av kompetens att bedriva ett säkerhetsarbete 

Samtliga verksamheter är i behov av expertkompetens för kunskap om lokalens 
säkerhet. De små verksamheterna förlitar sig på räddningstjänst, polis och externa 
brandkonsulter. De stora verksamheterna har ytterligare en kunskapskälla vilken är 
deras egen säkerhetsansvarig. I verksamheten med evenemang (verksamhet 4) tar de 
gärna stöd av räddningstjänst för att förmedla sina åsikter om säkerhetsarbetet gentemot 
kund.  

 Verksamhet 4 

”För oss är det ganska skönt att ha räddningstjänsten med oss, för då kan vi säga att 
det var han som sa det och inte vi. Då går det inte att argumentera mot det. Och de 
kommer gladeligen och pratar med kunden om vi har uppenbara problem att 
kommunicera detta till kunden.” 

3.4 Strategi i händelse av fara  

3.4.1 Tekniken styr strategin i de små verksamheterna 

En organisatorisk strategi är nästintill obefintlig i de små verksamheterna. Strategin 
utgår från de inbyggda tekniska åtgärderna vilket avser brand och utrymning. Den 
organisatoriska strategin är att agera, kontrollera var de brinner när tekniken 
(brandlarmet) skickar en signal och därefter se till så människorna utrymmer. När 
brandlarmet aktiveras skickar en signal till vakterna. De får en viss tid att kontrollera 
om det är en verklig fara. Om vakterna är osäker på fara eller upptäcker en brand 
aktiveras utrymningslarmet manuellt och utrymning ska påbörjas. När två detektorer 
aktiverar samtidigt startar utrymningslarmet automatiskt. För andra faror, t.ex. fall, är 
synsättet att det är oförebyggbara händelser. De tar strategin som den kommer och 
arbetet blir situationsanpassat för andra händelser än brand. Vid terror ska dörrar 
stängas om hotet är utomhus. Är hotet inne i lokalen är strategin att rädda sig själv 
enligt instruktioner från polis. De kan eventuellt sätta igång ett utrymningslarm menar 



 

26 
 

en intervjuperson. Under intervjuns gång funderar intervjupersonen hur de skulle kunna 
lösa en situation likt denna och inser att strategin blir problematiskt om hotet är vid 
entrén. Systemet är uppbyggt utifrån en standardlösning vilket är utrymning och vid 
utrymning går de flesta människorna mot entrén. Om hotet är vid entrén är det inte en 
smart lösning att sätta igång ett utrymningslarm inser intervjupersonen. De tar strategin 
som den kommer eftersom de inte har en plan för detta. De har således insikt om vad 
som kan hända men förhåller sig till att tekniken styr strategin och kompletterar inte 
med en egen strategi.  

En av de små verksamheterna påstår att de inte kan hålla koll på hur mycket människor 
som kommer in i lokalen eller hur de rör sig. De andra två små verksamheterna nämner 
inte kontroll av personantal överhuvudtaget. Om en brand inträffar anser 
verksamheterna att gästerna kommer att drabbas av panik. Om det är för mycket 
människor på en plats flyttar sig folk. Det är händelser de inte kan hantera. 

Verksamhet 2 

”De som är här snubblar. Men det kan vi inte förutse. Det är oförutsägbara händelser. 
Det kan vi i princip inte förhindra.” 

Verksamhet 3 

”Planer har vi alltid. Sen om de fungerar på riktigt. Men om det skulle hända, säg som i 
Paris där att de kommer och skjuter in. Då hinner vi troligtvis inte stänga dörrarna. Om 
de skulle skjuta mot entrén. Då tror jag inte att vakterna har sådan sinnesnärvaro att 
vakterna skulle stänga dörrarna. Utan då är det ganska kört, då kommer dem in. Och 
då är det rädda dig själv. Det man skulle kunna göra är att dra av ett brandlarm om de 
är inne så att säga. För att då få, men problemet då är väl att folk kanske springer mot 
entrén. Och det är väl det som är problemet också att vi har med människor att göra. ” 

3.4.2 Det finns ett samspel mellan teknik och organisation i de stora 
verksamheterna 

De stora verksamheterna planerar lokalens säkerhet ur utrymningssynpunkt. Bygger de 
för en utrymningsväg öppnas en annan väg. Flödesproblematik planeras inför event och 
de tittar var människor kommer att befinna sig. De två största verksamheterna 
(verksamhet 5 och 6) anser att de kan styra folkmassan under kvällens gång. Är det 
mycket folk på en plats kan de styra om, öppna upp kravallstaket eller begränsa insläpp 
av människor. De observerar publiken under kvällens gång. Den största verksamheten 
(arenan) kan styra folkmassan sektionsvis och har teknik för att utforma egna 
meddelanden till publiken. De är inte låsta vid en situation på grund av byggnadens 
utformning. Övriga verksamheter har inte den möjligheten att tala med människorna om 
situationen. I de lokalerna aktiveras ett talat meddelande med en förutbestämd fras.  
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Verksamhet 4 

”Mycket flöden. För att få plats med gäster, men täcker då för nödutgångarna. Pratar 
om vart tar man vägen, ska man springa dit eller dit? Så får man sitta och tänka, 
planera tillsammans hur människorna kommer gå.” 

Verksamhet 6 

”Det är en stor risk att utrymma så mycket folk. Eftersom man vet ju att, har man 50-
60 000 personer som ska, och man berättar att det brinner eller en bomb så eller vad 
det nu är. Då kommer det bli panik. Och då kommer folk att göra sig väldigt illa. Så där 
måste man vara väldigt tydlig och säker i hur man ska utrymma, vad man går ut med 
för information och så vidare.” 

3.5 Organisationens struktur och arbetssätt 

3.5.1 Strukturen av det organisatoriska ansvaret 

Alla verksamheter skapar en organisatorisk beredskap i syfte att förhindra olyckor och 
skador. Strukturen skiljer sig mellan nattklubbar och evenemangsverksamheter. Inom 
nattklubbsbranschen finns personal och ordningsvakter. Inom evenemangsbranschen 
har de egen och inhyrd personal. Deras ansvar är att uppmärksamma faror och agera. 
Intervjupersoner har ett övergripande ansvar över vakter och/eller personal. Personalens 
ansvar är att kontrollera utrymningsvägar om att vara öppna och fria, upptäcka faror, 
ingripa i händelse av fara och underlätta utrymning. 

3.5.2 Hur organisationen fattar beslut 

Det finns en ansvarsfördelning mellan ansvarig, personal/vakter och polisen. Det finns 
en dialog mellan ansvarig och personal/vakter i händelse av fara, men det varierar i 
omfattning. I de små verksamheterna är den ansvariges insikt bristande, de vet inte vad 
vakter har för exakta kunskaper och förflyttar ansvaret till vakterna. De intervjuade 
personerna menar än dock att de är ytterst ansvariga. Beslutsfattandet är ett ansvar som 
sker situationsanpassat. Ansvaret är förflyttat till ordningsvakter vilka är förordnade av 
polisen. Vakter hanterar polisiära frågor och andra säkerhetsfrågor, till exempel bråk. 
De ska ha kunskaper för att agera vid brand, utrymning och bråk. Vakter är allt i allo till 
skillnad mot ansvarsfördelningen i de stora verksamheterna där säkerhetsansvarig är 
ytterst ansvarig och fattar beslut. I den största verksamheten (arenan) är 
ansvarsfördelningen uppdelad beroende på risk. Polisen är fysiskt närvarande och fattar 
beslut vid polisiära frågor. Säkerhetsansvarig ansvarar för säkerhetsrisker. I de stora 
verksamheterna litar de på vakter, men det finns en beslutsfattare. Säkerhetschefen eller 
en dedikerad person tar ytterst beslut utifrån händelsen.  

Vakter/personal har ett särskilt ansvar för att visa människorna ut från lokalen. Gäster 
ska meddelas, men det framkommer inget tydligt svar i hur de ska meddelas förutom i 
den största verksamheten där de går ut med specifika meddelanden beroende på 
situation. I verksamhet 4 och 5 har vakter låsta positioner vilket de tycker bidrar till en 
ordnad situation.  
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Verksamhet 1 

”De ska göra som hemma. Rädda larma släck. Skillnaden här att ni får en roll och har 
ansvar att meddela gäster vart de ska gå och göra det lugnt. Där är vakterna den 
största tillgången för de har den utbildningen. Men ju fler vi är som kan informera och 
rädda gäster så är det bra.” 

Verksamhet 2 

”Vet inte, eller alla har ett ansvar. Börjar det brinna är det ett larm. Brinner det i köket 
är det deras ansvar att se till så det inte går vidare. Sen är det att utrymma så fort som 
möjligt.” 

Verksamhet 3 

”Så han brukar ju säga att du har ansvar enligt listan och då är ditt ansvar den här 
nödutgången. Att se till så den är öppen och hjälpa folk ut den vägen.” 

Verksamhet 4 

”Det är huvudsaken deras roll att se till så att gästerna tar sig ut ifall att det händer 
någonting. Det är fast personal som är på plats. Det är alltid fast personal på plats med 
den utbildning som vi kräver. Och sen så har dem extra folket som hjälp när det är 
stora grupper.” 

Verksamhet 5 

”Alla vakter står utplacerade på låsta positioner och går runt. Så då står vid alla 
nödutgångar, och de känner till lokalen och vart folk kan ta vägen någonstans. Vi har 
jobbat med samma vaktbolag i flera år så de har koll på hur lokalen ser ut.” 

Verksamhet 6 

”Så där måste man vara väldigt tydlig och säker i hur man ska utrymma, vad man går 
ut med för information och så vidare. Beslut på olika nivåer, olika risker.” 

3.5.3 Organisationens kunskap är viktig 

Alla verksamheter belyser kunskap som en essentiell del i ett säkerhetsarbete. Det 
framgår i alla verksamheter att utbildning är viktigt och att personal/vakter ska ha 
kunskap om sin roll, de ska veta vad de ska göra vilket avser rutiner till agerande vid 
fara. De belyser alla vikten att utbilda ny personal och utomstående personal, särskilt 
om hur det fungerar på plats i verksamheten. De har intern utbildning med syfte att visa 
rutiner och lokalens utformning. Utrymningsövningar avser att hålla personal 
uppdaterad. 
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Verksamhet 3 

”Det är inte ovanligt att vi har bråk och misshandelsfall. Och ja, då är det en mer 
ordningsvakt fråga och en polisiär fråga. Det är ingenting som vi egentligen kan arbeta 
förebyggande för, än att utbilda våra vakter” 

3.5.4 Hög omsättning på personal medför en utmaning  

Samtidigt som de anser att utbildning är A och O finns uppenbara hinder. En hög 
omsättning av personal uppmärksammas som ett hinder och är särskilt anträffbart i de 
små verksamheterna. En av de stora verksamheterna (verksamhet 4) uppmärksammar 
att ny personal kan sakna utbildning, men belyser detta som ett fenomen istället för ett 
problem. Det beror på att de alltid har fast personal vid större grupper. Det är 
verksamhetens resurser och chefernas engagemang som är stående faktor för att 
upprätthålla organisationens säkerhetsarbete. De stora verksamheterna har externa 
arrangörer, vilket kan vara en faktor som medför fler resurser och möjlighet att utbilda 
personal. En av de små verksamheterna ingår i en koncern vilket de anser underlätta 
resursfrågan.  

Verksamhet 2 

”Eftersom det är en bransch där omsättningen på personal är ganska hög. Man ska 
utbilda folk hela tiden, så jobbar de tre veckor och sen slutar.” 

3.6 Att vidmakthålla byggnadens tekniska åtgärder 

3.6.1 De inbyggda tekniska åtgärderna ska underhållas 

Alla verksamheter har ett rutinarbete för att underhålla de inbyggda tekniska åtgärderna. 
Det är ett arbete som är prioriterat och något som är av praxis och lagstadgat samt att 
det utgör en grund i säkerhetsarbetet. Underhållsarbetet fokuserar på brandsäkerhet 
vilket är ett byggnadstekniskt brandskydd och utrymningsvägar med tillhörande vägar 
och tekniska system. Det tekniska brandskyddet och utrymningsvägar ska kontrolleras 
och fungera. Arbetet sker i samråd med brandkonsult och räddningstjänst vilket de anser 
är en trygghet. De menar att det än dock är bristande rutiner hur arbetet ska genomföras, 
lite ”hipp som happ” som en intervjuperson uttrycker sig. Resurser bidrar till att 
kunskap finns och möjlighet att utforma och bedriva arbetet. 

Verksamhet 3 

”Så vi tillhör en stor koncern, så då har vi samlat på oss mycket erfarenhet genom att 
bedriva flera krogar. Då försöker vi alltid få ut den informationen till våra 
systerkrogar. När det är något som dyker upp. Jag kan tänka mig själv att om du och en 
kompis tänker nu ska vi starta en krog fan vad kul det ska bli, så tror inte jag att man 
har full koll på det här med ventilation, svartplåt, myndighetskrav där det gäller vissa 
saker. Och det är väldigt svårt att få fram, det finns ingen mall. Utan allt sånt där 
verkar vara lite hipp som happ.” 
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3.6.2 Underhåll bedrivs internt och externt 

Det tekniska brandskyddet kontrolleras initialt av inhyrd expertis. De vet inte vad som 
är rätt eller fel och det är ”skönt” att någon annan bär ansvaret. Det omfattar bland annat 
konstruktionsbrandskydd, ventilationsbrandskydd och tekniska installationer, till 
exempel sprinkler och brand- och utrymningslarm, fungerar som det ska. De avser 
kontroller som ska genomföras. En del av arbetet genomförs internt. Personal 
kontrollerar eventuellt sitt brand- och utrymningslarm själva. Alla kontrollerar 
utrymningsvägar och släckutrustning samt att allt är som det ska innan och under 
kvällens gång. Utrymningsvägar kontrolleras i syfte om att vara fria och upplåsta. 

Verksamhet 3 

”Sen har vi ett samarbete med ett annat företag, det är dem som sköter den tekniska 
biten med vårat brandlarm och de kommer väl ut minst en gång per år och tittar 
brandsläckarna. Så inga har gått ut eller börjar närma sig utgångsdatumet så de måste 
fyllas på igen. Dubbelkollar och testar brandlarmet, ordentligt. Vi brukar försöka själva 
att testa brandlarmet en gång i månaden. Och kolla så, vi har ett system att fönster 
öppnas och dörrar stängs så automatiskt så när brandlarmet går igång. Brukar gå 
igenom våra rökdetektorer och göra rent dem. Så att den ja, den tekniska biten räknar 
väl jag med att våra konsulter tar hand om man säger så.” 

3.6.3 Rutinarbetet utgår från en dokumentation 

Rutinarbetet kretsar kring en dokumentation. Det omfattar en checklista och att 
upptäcka brister som behöver åtgärdas. I och med att rutinarbetet genomförs anser de 
små verksamheterna arbetet som tillräckligt. Den största verksamheten (arenan) slår 
ihop det systematiska brandskyddsarbetet med systematiska arbetsmiljöarbetet, då de 
menar att brandskyddsarbetet även ska omfatta andra olyckor än brand. Två av de stora 
verksamheterna nämner att de arbetar med underhåll av byggnaden i sin helhet, så inte 
fallskador och andra olyckor inträffar inom och utanför verksamheten. De små 
verksamheterna anser att dokumentationen är en central del i säkerhetsarbetet. 

Verksamhet 1 

”Ja det är jävligt mycket att hålla koll på. Som tur är det så i Sverige att man får en 
dokumentation, du ska göra det här så gör man det. Så det känns tryggt.”  

Verksamhet 6 

”Ja jo men LSO är ju vriden så att den både ska behandla olyckor i allmänhet och så vi 
jobbar utifrån LSO:n att vi ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete också. Vi bakar in 
LSO i arbetsmiljölagen, där vårat SBA ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet.” 
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4. Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i en resultatdiskussion och en metoddiskussion. 
Resultatdiskussionen besvarar om verksamheterna följer en teoretisk ram, hur 
säkerhetsarbetet bedrivs och i förhållande till teori i kapitel 1. Skillnader mellan 
verksamheternas omfattning synliggörs i resultatdiskussionen. Avsnittet avslutas med 
en metoddiskussion om studiens tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet.  

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Sammanfattande resultatdiskussion 

Den största verksamheten (arenan) arbetar efter en teoretisk ram, den så kallade 
riskhanteringsprocessen. I säkerhetplanen identifieras, värderas och hanteras risker 
proaktivt vilket är en viktig del i ett säkerhetsarbete (Kirchsteiger, 2005; Raineri, 2015). 
De har en insikt vad som utgör risker specifikt i lokalen och beslutsstrategier utformat 
för den aktuella platsen, vilka tekniska eller organisatoriska de ska vidta. De andra 
verksamheterna tillämpar inte en teoretisk ram. De hanterar inte risker efter en 
riskanalys. Arbetet grundar sig utifrån risk för katastrof och experters utlåtanden. Två av 
de stora verksamheterna (verksamhet 4 och 5) relaterar en katastrofal händelse till 
mycket människor och de små verksamheterna minns Göteborgsbranden. De 
generaliserar inte Göteborgsbranden till sin egen lokal då de betraktar den inbyggda 
brandprojekteringen som säker och tillräcklig. Det skapar istället incitament att arbeta 
förebyggande mot brand och de prioriterar därmed underhåll av den inbyggda tekniken, 
särskilt underhåll och kontroll av utrymningsvägar. Att de inte relaterar händelsen till 
sin egen lokal kan tänkas bero på att händelsen inträffade för många år sen och inte i 
närtid, vilket är en av tumreglerna ”tillgänglighet” i en subjektiv riskbedömning enligt 
Tversky och Kahneman (1975). De tar istället beslut om att införa åtgärder relaterat till 
brand för att undvika en ånger, vilket är ett vanligt beslut kring risker enligt Zeelenberg 
(1999). De åtgärder som experter uppmärksammar om (brandkonsult och 
räddningstjänst) införskaffas. De saknar tillvägsgångssätt hur arbetet ska genomföras 
och vet inte vad som är rätt, de behöver kunskapen från experterna. Allt är lite ”hipp 
som happ” säger en av de små verksamheterna. De har tur som tillhör en koncern där de 
lär av varandra, de verksamheter som inte har stöd eller resurser har det betydligt 
svårare menar intervjupersonen. 

De små verksamheterna bedriver arbetet utifrån ett vardagligt säkerhetsarbete. De 
uppfyller lagkrav genom en dokumentation. Alkoholtillståndet är det finaste de har, 
vilket tyder att uppfyllandet av lagar är den centrala delen i säkerhetsarbetet. Arbetet i 
detta fall syftar att få ett godkännande av räddningstjänst. Dokumentationen är till 
största delen placerad på externa konsulter vilket gör att de har en bristande insikt vad 
arbetet handlar om. Även om de inte har insikt i säkerhetsarbetet betraktas strategin som 
god. De använder inte dokumentationen som ett verktyg att bedriva säkerhetsarbetet i 
den aktuella verksamheten. Att arbetet blir rituellt för att uppfylla krav istället att 
användas som ett verktyg menar Andersson & Nilsen (2015) är vanligt fenomen och ett 
hinder i säkerhetsarbetet. De stora verksamheterna bedriver också sitt säkerhetsarbete 
för att uppfylla lagar, men det är inte den centrala delen av säkerhetsarbetet. Det är en 
del av arbetet.  
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4.1.2 Prevention enligt Haddons matris 

Enligt Haddon (1980) kan åtgärder etableras före, under och efter en olyckshändelse i 
relation till människa, bärare och omgivning. Säkerhetsarbetets arbetsmetodik inom 
nattlivs- och evenemangsbranschen kan diskuteras i förhållande till denna teori, vilket 
kallas för Haddons matris. Arbetsmetodiken inom nattlivs- och evenemangsbranschen 
är enligt resultatet inriktad på matrisens första och andra tidsskede. Det avser ett 
olycksförebyggande arbetet (pre-event) och att separera människan från den fara som 
uppstår (event). Det är ett litet, nästintill obefintligt fokus i den återställande fasen (post-
event). I de små verksamheterna är åtgärder beträffande ”bärare” i fokus. I de stora 
verksamheterna är omgivningen mer utarbetad än i de små. Det kommer att förklaras 
närmare i kapitel 4.1.3 till 4.1.5. I kapitel 4.1.6 leder teorin vidare in på Reason (2000) 
systemtänkande hur barriärer samverkar och fel i systemet.  

4.1.3 Det olycksförebyggande arbetet  

I det olycksförebyggande arbetet finns tekniska och organisatoriska åtgärder. Samtliga 
verksamheter har rutiner för underhåll och kontroll av inbyggd teknik. En del av arbetet 
genomför de själv men en stor del placeras på externa konsulter. I denna fas förlitar de 
sig på brandkonsult och räddningstjänst. Säkerhetsarbetet är därför inriktat på brand och 
utrymning. Utöver detta, utarbetar de stora verksamheterna en strategi hur människor 
rör sig vid scenen. De har även stöd av deras egen säkerhetsansvarig och extern 
arrangör. De planerar till viss del efter lokalens design, i alla fall vid scenområdet. 
Verksamhet med evenemang (verksamhet 4) fokuserar enbart på brand och utrymning 
och inte särskilt på publiken, som de andra två stora verksamheterna. De stora 
verksamheterna har en utarbetad strategi att hantera farliga förhållanden i publiken. De 
har beslutsunderlag och kan styra människor innan farliga förhållanden uppstår. Det är 
dock högst osäkert om de planerar hur människor rör sig i lokalen och inte enbart vid 
scenen. De små verksamheterna har inte en strategi likt detta och därför en bristande 
insikt i lokalens utformning.  

4.1.4 Förebygga skada  

I den andra fasen (event) finns tekniska och organisatoriska åtgärder. I de stora 
verksamheterna samspelar tekniska och organisatoriska åtgärder. I de små 
verksamheterna förlitar de sig på det tekniska systemet. Det kan tänkas bero på att de 
stora verksamheterna har ett flexibelt inbyggt tekniskt system jämfört med de små. 

För att förebygga skada är beslutsfattandet i den största verksamheten (arenan) baserat 
på fara för gästen. De anser att utrymning av 65 000 människor är en större risk än 
branden eller andra faror som kan leda till utrymning. De har därför utformat 
beslutsunderlag utifrån den fara som uppstår.  Nattklubb med evenemang (verksamhet 
5) observerar publiken under kvällens gång och samtliga stora verksamheter anser att de 
kan styra hur människorna rör sig vid fara. De kan exempelvis styra människorna 
sektionsvis och öppna upp kravallstaket om trycket blir stort. De har en etablerad 
strategisk övervakning och beslutsfattande. I de andra verksamheterna finns enbart en 
strategi vilket är brand som leder till utrymning. Vid terror är strategin att rädda sig 
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själv eller att sätta igång ett brandlarm, en strategi som de inte anser fungera. De fattar 
inte beslut utifrån den fara som uppstår.  

De små verksamheterna har inte ett flexibelt inbyggt tekniskt system och anser sig inte 
kunna styra människor likt de stora verksamheterna. De mänskliga och organisatoriska 
åtgärderna kommer i skymundan av de tekniska. De anser att olyckor och skador, 
förutom brand och bråk, är slumpmässiga och oförebyggbara. Är det trångt anser de att 
människor flyttar sig och vid utrymning uppstår panik. För det första är det ett förlegat 
synsätt att skuldbelägga individen och att betrakta skador som randomiserade och 
oförutsägbara (Rivara et al., 2000). För det andra uppstår sällan panik vid brand och 
utrymning då det är ett rationellt agerande att vilja ta sig ut (Frantzich, 2001). Vid en 
utrymningssituation är säkerhetsansvarig medveten att människor kommer förflytta sig 
mot entrén, vilket bygger på vetenskaplig evidens från Frantzich (2001). De har 
faktakunskapen hur människor beter sig vid brand men inte hur det ska hanteras. 
Kunskap om mänskligt beteende är särskilt undermålig vid andra faror är brand. 
Frantzich (2001) menar att publiken behöver informeras för att minska den oro som 
uppstår. Den största verksamheten (arenan) arbetar med informationsmeddelande till 
publiken, vilket är en insats för att minska stresspåslaget vid en olyckshändelse. I de 
andra verksamheterna är planen att vakter ska visa folk ut i samband att 
utrymningslarmet aktiveras. En strategi är att placera vakter vid utrymningsvägar varvid 
de på något sätt ska visa folk ut från lokalen. Att visa folk ut följer inte evidens om hur 
stresspåslaget ska minskas, Frantzich (2001) menar att gästerna behöver information. 
Det bör vara möjligt att utforma en strategi för att minska den stressnivå som uppstår 
vid farliga förhållanden, i syfte att undvika trängsel och sprida ut människor på fler 
utrymningsvägar. Istället att ”på något vis” visa människor ut, vore en lämplig strategi 
att utbilda vakter hur de ska informera människorna. Med dagens inbyggda teknik är det 
dock svårt för de små verksamheterna då informationssystemet vilar på ett standard talat 
utrymningsmeddelande. Samtliga verksamheter kan komplettera den inbyggda tekniken 
med egna åtgärder, t.ex. att DJn får teknisk möjlighet och instruktioner att tala med 
publiken. Hela strategin vid en olyckshändelse vilar på det tekniska inbyggda systemet 
och det finns en oklar strategi avseende den organisatoriska beredskapen. Om andra 
faror än brand inträffar är strategin obefintlig då det inbyggda systemet bygger på brand 
och utrymning. De har ingen utarbetad strategi utöver det som finns inbyggt. Den 
största verksamheten (arenan) har möjlighet att utforma egna meddelanden och kan 
därför agera utifrån situationen. 

4.1.5 Återställa skada 

Ingen verksamhet har etablerat en egen organisatorisk krisberedskap för att återställa en 
inträffad skada. Alla verksamheter förutom arenan förlitar sig på 
blåljusorganisationerna, främst räddningstjänst. Strategin efter en händelse är inte 
särskilt genomarbetad. Den största verksamheten (arenan) är utmärkande, de har en 
utarbetad strategi för olika händelser och inte enbart i tanke att en brand har inträffar. 
Om verksamheten har egen sjukvårdsutrustning till att vatten finns tillgängligt kan de 
själva bidra med hjälp. De kan exempelvis ha utrustning i extern byggnad samt en plats 
för gästerna att ta skydd, om det till exempel är kallt utomhus eller att andra 
meterologiska farliga förhållanden inträffar. 
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4.1.6 Säkerhetsarbetet i ett barriärrssystem 

För att titta närmare på arbetsmetodiken tillämpas Reason (2000) tankesätt om ett 
barriärsystem, den så kallade Schweizerostmodellen. Det finns ett säkerhetssystem 
(barriärer) likt ostskivorna i Reason (2000) Schweizerostmodell inom nattlivs- och 
evenemenangsbranschen. Barriärer är av tekniska (hårda barriärer) och organisatoriska 
(mjuka barriärer) åtgärder. I de stora verksamheterna samverkar de hårda (inbyggda 
tekniska åtgärder) och de mjuka (organisatoriska) barriärerna vilket gör att det finns ett 
multipelt skyddssystem. Systemet är ytterligare multipelt i den grad att de hanterar fler 
faror än brand vilket är en essentiell del att minska känsligheten oförutsedda händelser 
enligt Hansson (2012). De har ett säkerhetsarbete som undviker en alltför styrd 
subjektiv bedömning, vilket är särskilt fundamentalt i ett riskreducerande syfte 
(Kirchsteiger, 2005). De små verksamheterna fokuserar på tekniken. De mjuka 
barriärerna (organisationen) är beroende av de hårda (tekniken), utan tekniska finns inga 
organisatoriska åtgärder. Behöver människor annan vägledning än utrymning är 
strategin obefintlig. Barriärer är beroende av varandra, vilket är något som ska undvikas 
för att minska osäkerheten att en fara leder till en olycka och/eller skada (Reason, 2000). 
De har etablerat ett första steg i ett säkerhetsarbete vad gäller brand och utrymning men 
missar att hantera andra faror och anpassa till lokalens design, vilket är ett viktigt inslag 
enligt Sime (1999). Det finns till exempel ingen tanke om att planera ett säkerhetsarbete 
vid olika tillställningar. Det nämns ingenting om säkerhetsrutiner vid t.ex. halloween 
eller uthyrning av lokal.  

Arbetet skiljer sig åt mellan de små och stora verksamheterna vad gäller mjuka 
barriärer. Alla har en typ av strategi, träning och utbildning av personal. De stora 
verksamheterna har en organisation som upptäcker faror utan att de förlitar sig helt på 
tekniken. De har till exempel dedikerade brandvärdar eller personal som kompletterar 
de tekniska barriärerna. De små verksamheterna arbetar inte aktivt med övervakning. 
De förlitar sig på att brandlarmet, den tekniska åtgärden, indikerar en brand. De tekniska 
barriärerna upptäcker och varnar för fara. När en fara inträffar finns två oberoende 
barriärer vilket är ett tekniskt utrymningsmeddelande och en organisation som ska 
uppmärksamma om utrymning, men organisationen agerar utifrån tekniken. Är branden 
synlig innan tekniken indikerar fara ska de agera, det är dock inte ett rutinarbete utan det 
genomförs spontant. Det är inte ett rutinarbete att övervaka publiken i syfte att 
identifiera farliga förhållanden under kvällens gång, likt de två största verksamheterna 
(verksamhet 5 och 6). Enligt empiri är det ett viktigt inslag i ett säkerhetsarbete vid 
folkansamlingar (Raineri, 2015). 

Det finns inbyggda tekniska åtgärder i alla verksamheter. Det finns planer och riktlinjer 
att det tekniska systemet ska underhållas. De stora verksamheterna har en strategi för en 
”fara” och beslutsstrategier utifrån riskens karaktär. De har personal och beslutsfattare 
som inte är allt i allo. De små verksamheterna har en strategi för händelse av brand, men 
att någon ska göra något är knappast en hållbar strategi. De har inga planer eller insikt 
om andra typer av händelser. Det finns inga strategier, beslut om vad som ska göras och 
när. Reason (2000) menar att oklara riktlinjer, undermålig övervakning och brister i 
beslutsfattande är latenta fel i systemet. Det finns en okunskap att hantera och agera 
utifrån andra faror än brand. Att bråk kan vara en fara för andra händelser än avsiktliga 
olyckor är inte betraktat. Riktlinjer och tekniska åtgärder hanterar inte andra faror. Det 
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är en hög omsättning på personal som inte har insikt i lokalens utformning. Nattklubb 
med evenemang (verksamhet 5) menar att de säkerställer att personal som endast är 
inhyrd för kvällen också får en utbildning. De små verksamheterna nämner inte detta 
som en rutin. De tycker att kunskap är viktigt men svårt på grund av hög omsättning. 
Det är polisen som utbildar och därför blir ledningens övervakning och insikt bristande. 
Att personalen har de kunskaper som krävs är ett viktigt inslag i ett säkerhetsarbete 
enligt Davidson et al (2003). 

4.1.7 Att skapa oberoende barriärer 

Att etablera en organisation som inte är beroende av tekniken verkar tillsynes kräva ett 
engagemang och resurser. Att de små verksamheterna ska arbeta likt de stora 
verksamheterna kanske helt enkelt är omöjligt som ett första steg. Vakter är allt i allo 
och det är en hög omsättning på personal. Både ansvarig och vakter har fler 
ansvarsområden vilket kan vara orsaken att säkerhetsarbetet blir vardagligt och lutar sig 
mot att uppfylla lagkrav och vad experter, räddningstjänst och brandkonsulter, yttrar sig 
om. Att ha möjlighet att utforma planer utanför det vardagliga säkerhetsarbetet kan 
också grunda sig i ekonomiska faktorer, t.ex. att ha en dedikerad säkerhetsansvarig 
jämfört med en verksamhetsansvarig som är allt i allo. Det kan inte helt förbises att 
organisationer med hög omsättning av personal finns. Ett förslag i utveckling av 
säkerhetsarbetet, som ett första steg upp på trappan, är att skapa ett närmare samarbete 
mellan ansvarig och personal samt utforma enklare beslutsstrategier. En möjlighet är att 
se över polisens utbildning av ordningsvakter. Att ge ordningsvakter ett tydligt ansvar 
om att iordningsställa ett säkerhetsarbete utanför den verksamhetsansvariges 
instruktioner.  

Ett annat utvecklingsområde är att skapa verktyg som genererar kunskap för utformning 
av strategier och beslutsunderlag till det organisatoriska säkerhetsarbetet. Hur de ska 
identifiera, analysera, värdera och hantera faror. Det finns ingens kunskap hur andra 
faror och beslutsunderlag ska utformas, än brand och bråk. Säkerhetsarbetet bedrivs 
med fokus på brand, utrymning och bråk. Utfall av händelser har hittills gått bra i de 
små studerade verksamheterna. En liten brand kan inträffa och enstaka bråk, men 
eftersom utfallet inte resulterade i skada är det händelser utan incitament. En olycka 
måste leda till en skada för att åtgärder ska vidtas.  

Det finns två svårigheter att stödja verksamheter utifrån den bild resultatet genererar. 
Den ena svårigheten är att det finns en bristfällig kunskap om risker inom nattlivs- och 
evenemangsbranschen. Det är särskilt framträdande i de små verksamheterna. De små 
verksamheterna påstår att det inte inträffar incidenter. Enligt teori är problematiken att 
mindre olyckor negligeras och särskilt av de som varit med i organisationen under en 
längre tid (Raineri, 2015). Det finns ingen incident- eller tillbudsrapportering eller ett 
organisatoriskt lärande om vilka faror som inträffar på den aktuella platsen, det är 
antingen förbisett eller okänt av säkerhetsansvarig. Det är en essentiell del i ett 
säkerhetsarbete (Reason, 2016) och viktiga inslag för beslutfattande kring risker på ett 
systematiskt sätt (Kirchsteiger, 2005; Raineri, 2015). Verksamhet med evenemang och 
nattklubb med evenemang (verksamhet 4 och 5) dokumenterar inte olyckor och tillbud. 
Arbetet fokuserar på kännedom, räddningstjänstens yttrande och lagkrav. Det är enbart 
den största verksamheten (arenan) som rapporterar incidenter och tillbud. De berättar 
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om olyckor från brand, fall till hjärtstopp. Det är eventuellt möjligt att arenan och 
liknande verksamheter kan generera lärande om olyckor och skador till andra 
verksamheter, i syfte om ett evidensbaserat underlag. Skillnaden mellan inträffade 
olyckor och incidenter bör inte vara allt för stor. Fallolyckor bör inte enbart inträffa på 
arenan. 

Den andra svårigheten handlar om de inbyggda tekniska åtgärderna som är 
förutbestämd från byggprocessen, se kapitel 1.8.1. Små verksamheter projekteras med 
förenklad dimensionering vilket är ett mindre avancerat säkerhetssystem som inte är 
organisatoriskt anpassat, jämfört med de stora verksamheterna som projekteras 
analytiskt (en anpassning till organisationen). Den största verksamheten (arenan) har 
exempelvis en möjlighet att tala till publiken och utforma beslutsstrategier på grund av 
byggreglernas utformning. En mindre nattklubb med trånga utrymmen, kanske snirkliga 
vägar och befinner sig ovan mark. Ska de ha ett ”sämre” tekniskt system än en 
överblickbar arena och då inte samma möjligheter att bedriva ett säkerhetsarbete? 
Inträffar enbart brand och utrymning i små verksamheter och oförutsedda händelser i 
stora? Det verkar vara så att viktiga aspekter försummas i byggprocessen vid förenklad 
dimensionering så som resurser, antal säkerhetsansvariga, vilken utbildning de får, typ 
av event (tex halloween och spontanfester) och byggnadens utformning. Det finns ett 
gap mellan bygg och förvaltning. Det finns även ett gap mellan bygg, förvaltning 
relaterat till lokalens design. Ett system byggs in för brand och utrymning vilket de 
mindre verksamheterna förlitar sig på och anser därmed att lokalen är säker. Det 
behöver utarbetas ett evidensbaserat underlag. I frånvaro av ett evidensbaserat underlag 
kan individens åsikter, värderingar, och känslor prägla bedömning av risker (Renn & 
Rohrmann, 2000).  

4.2 Metoddiskussion 

Syftet med studien är att påvisa ett trovärdigt resultat som korrekt återger och avspeglar 
verkligheten hur ett säkerhetsarbete bedrivs inom nattlivs- och evenemangsbranschen 
(Yin, 2013). Roulston and Shelton (2015) menar att det alltid finns risk för bias i 
undersökningar. Från val av studiedesign, urval av studieobjekt och studiepersoner, 
forskarens kunskaper, datainsamling och bearbetning av data. Denna studie, kan precis 
som andra, innehålla bias. Jag vill därför förklara mitt tillvägagångssätt och vad det 
genererar för resultat. Jag vill lägga fram korten på bordet och berätta om min 
forskningsprocess genom begreppen tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008) som presenteras nedan i avsnitt 4.2.1, 4.2.2 
och 4.2.3. 

4.2.1 Tillförlitlighet: undersöker studien vad den utger sig att göra? 

Studien följer en induktiv ansats och tillämpar kvalitativ innehållsanalys vid 
bearbetning av data. Yin (2013) och Elo et al (2014) menar att metodval baseras på 
studiens syfte. Eftersom studien är undersökande och av deskriptiv design går inte 
studien på djupet av arbetssätt och metodik. En dokumentanalys av nedskrivna 
strategier och dokument vore exempelvis önskvärt som ett komplement till denna 
studie. Arbetssätt och metodik kan då studeras på en djupare nivå än det som framgår i 
denna studie. Syftet är att ge en indikation och en grund till forskningsfältet. 
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Studien avser att studera hur ett säkerhetsarbete bedrivs inom nattlivs- och 
evenemangsbranschen. Understryk ordet hur. Studien avser inte att studera om strategin 
fungerar. Medverkande intervjupersoner berättar om säkerhetsarbetet på en strategisk 
nivå. De betraktar sig själva som den person som har insikt och ytterst ansvariga för 
säkerhetsarbetet. Urvalet är därför inte baserat på ålder, kön eller erfarenhet då urvalet 
utgår från den som har kunskap inom området. I syfte att studera om säkerhetsarbetet 
fungerar vore exempelvis vakter lämpliga att intervjua. Ett experiment eller en 
observationsstudie kan erhålla resultat om säkerhetsarbetets strategi fungerar.  

Vid studier av kvalitativ metod är det viktigt att forskaren förhåller sig till ett öppet 
förhållningssätt, både vad gäller insamling och bearbetning av data (Elo et al, 2014). 
Elo et al (2014) menar att studieguiden ska vara öppen eller semistrukturerad beroende 
på forskningsfrågan. En förförståelse betraktas som nödvändig och intervjuguiden följer 
en semistruktur. Studien syftar till att ge en insikt hur ett säkerhetsarbete bedrivs vilket 
gör det svårt att inte ha någon förkunskap överhuvudtaget, då begreppet inte är skrivet i 
sten (det visualiseras i rapportens inledning, kapitel 1). Varje intervju bidrar till en 
kunskapsprocess och utveckling av forskarens förkunskaper, vilket riskerar att frångå ett 
öppet förhållningssätt (Malterud, 2001). I syfte att minimera förkunskaper har jag haft 
samma intervjuguide vid alla intervjutillfällen och varit medveten om denna 
kunskapsutveckling. Intervjuguiden sammanställdes innan första intervjun och 
granskades av handledare. Frågor i intervjuguiden fokuserar på hur verksamheterna 
bedriver säkerhetsarbetet utifrån fara för personer som besöker lokalen. Det har varit 
öppet för alla risker de betraktar och vad de arbetar förebyggande mot, olyckor samt 
skador i verksamheten. Det relaterar jag till ett öppet förhållningssätt som än dock ramar 
in studiens syfte.  

4.2.2 Giltighet: kan en identisk studie erhålla samma resultat? 

Studien inkluderar sex studieobjekt med intervjuer som varierar mellan 30-60 minuter. 
Det medför en stor mängd text att analysera och kan tolkas på olika sätt. Kvalitativ 
innehållsanalys är ett redskap som kan hantera en stor mängd data och med fördel kan 
utföras på olika tolkningsnivåer (Graneheim et al, 2004). Vidare vore det önskvärt om 
innehållsanalysen, helst, genomföras av mer än en person. Examensarbete är dock 
individuellt vilket utgör en begränsning i sig. I en strävan att uppnå en trovärdig analys 
har bearbetning av data genomförts flera gånger av den enskilde forskaren. Handledaren 
har läst igenom intervjuer och tittat igenom huvudresultatet. För att uppnå en 
trovärdighet granskade handledaren de preliminära resultaten, vilket Yin (2013) anser 
förbättra studiens validitet. I ett försök att vara öppen med analysprocessen finns en del 
av arbetet redovisat i bilaga 2.  

Två av sex intervjuer är på telefon. Novick (2008) menar att det inte finns evidens som 
pekar mot att en telefonintervju genererar lägre kvalité på data. Det är istället att 
betrakta som ett sämre alternativ än en intervju som genomförs ansikte mot ansikte. 
Dock, menar Novick (2008) åt andra sidan att telefonsamtalet kan bli mer avslappnat. 
Hur telefonintervjuerna påverkar mina resultat är svårt att bevisa. Jag uppmärksammade 
inga särskilda skillnader mellan intervjuerna som genomfördes på plats och på telefon.  
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Hsieh et al (2005) menar att bias framträder vid bearbetning av data, dvs. förståelse av 
texten. Det är enkelt att hamna i fallgropar när kategorier ska identifieras. Jag har både 
en fördel och nackdel genom min brandingenjörsbakgrund. Malterud (2016) menar att 
en insatt person har enklare att sätta sig in i ämnet och ta till sig informationen, än en 
icke insatt person. Å andra sidan kan det bidra till förutfattade meningar vad gäller 
brandtekniska begrepp och hur de bör arbeta. Det är svårt att minimera mina 
förkunskaper fullständigt. I ett steg i rätt riktning betraktar jag min handledares 
granskning av dataanalysen som en reducering av förutfattade meningar. För att inte 
påverka data har jag valt att inte berätta om min brandingenjörsbakgrund vid 
intervjuerna. Det inträffade dock efter två av intervjuerna, då intervjupersonerna själv 
efterfrågade detta. 

Det är inte säkert att en identisk studie kan erhålla samma resultat. Det är enbart sex 
studieobjekt i detta examensarbete och enbart en verksamhet med över 10 000 personer. 
Intervjupersoner kan skilja sig åt och deras berättelse. Det kan präglas av hur lång tid de 
har jobbat med säkerhetsfrågor och deras egna synpunkter. Att inkludera ett urval 
utifrån individuella faktorer är inte möjlig i denna studie, på grund av ett begränsat antal 
studieobjekt.  

4.2.3 Överförbarhet: är resultaten giltiga för andra kontexter? 

Två städer ingår i studien vilket ökar studiens överförbarhet, men minskar giltigheten då 
antalet verksamheter i varje stad är färre. Malterud et al (2016) menar att det inte finns 
tydliga argument i kvalitativa studier om varför urvalet är tillräckligt stort utan studien 
styrs av mättnad. Malterud et al (2016) har kommit fram till att antalet studieobjekt ska 
vara tillräckligt stort för att uppfylla syftet med studien. Även egenskaper hos urval, 
kvalité på intervjuer och analysmetodik sätter stämpeln på mättnad. Kort och gott beror 
det på vad studien avser, vilken information som visualiseras och t.ex. vilken 
organisation som intervjuas. Ett större urval hade varit önskvärt och särskilt fler 
verksamheter med större personantal. Resultatet erhåller en mättnad vid identifiering av 
kategorier, däremot skiljer sig verksamheterna inom varje kategori. Inom ramen för 30 
HP var det inte möjligt att inkludera fler studieobjekt. Studien är en indikation hur ett 
säkerhetsarbete bedrivs inom nattlivs- och evenemangsbranschen. En kompletterande 
enkät hade varit önskvärd, denna studie kan betraktas som en indikation till 
frågeområden. 
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5. Slutsats 

De små verksamheterna (nattklubbarna) bedriver arbetet utifrån ett vardagligt 
säkerhetsarbete. De organisatoriska barriärerna är beroende av byggnadens inbyggda 
tekniska system. Utan ett tekniskt system finns ingen strategi. De saknar barriärer att 
hantera oförutsedda händelser vilket verksamheterna själva inser. De menar att det är ett 
svårt arbete eftersom de hanterar människor. Att hantera människor är inte möjligt då de 
sköter sig själva. I organisationen finns brister och enligt Reason (2000) att benämna 
som latenta fel. De brister i ledarskap, kunskap och har otydliga riktlinjer vilket är 
viktiga inslag att hantera i ett säkerhetsarbete (Reason, 2000). Säkerhet beträffande 
brand och utrymning är centralt även om brand inte betraktas som en stor risk. Lagkrav 
(särskilt alkoholtillståndet) och upplevelsen kring risk för katastrof bidrar till incitament 
och fokus på brand. Andra faror betraktas som slumpmässiga och inte hanterbara. De 
stora verksamheterna (nattklubb med evenemang, verksamhet med evenemang och 
arenan) har ett säkerhetsarbete med oberoende barriärer. De har fler barriärer för 
oförutsedda händelser än de små verksamheterna. Incitament att bedriva ett 
säkerhetsarbete grundar sig i mycket folk och att de har en extern arrangör. Säkerheten 
måste därför prioriteras, det är ingenting de kan blunda för. Två av de stora 
verksamheternas strategi är inte lika utarbetade som den största, arenan. Den ena 
hantera folkmassan innan, under och efter tillställning men enbart utifrån ett fokus på 
brand och utrymning. Den andra kan styra hur människorna rör sig. Arenan kan 
ytterligare tala med människorna med egna meddelanden. Arenan följer till skillnad från 
alla andra verksamheter en teoretisk ram, den så kallade riskhanteringsprocessen.  

Genomgående finns en bristande insikt i lokalens design och ett gap mellan bygg och 
förvaltning. Fokus är att förebygga och hantera faror, särskilt brand och utrymning. Det 
är ett undermåligt fokus på hantering av andra faror än brand och hur de ska agera efter 
en händelse. De förlitar sig på blåljus vilket främst är räddningstjänst. Tekniken är i 
fokus och organisationen är mer utarbetade och samverkande i de stora verksamheterna. 
Att hantera den mänskliga aspekten är särskilt undermålig i de små verksamheterna. Att 
etablera strategier och hantera flöden är inte utarbetad. Den är något mer utarbetat i de 
stora verksamheterna med fokus på flödesproblematik, men utefter lokalens design är 
tveksamt. De två största verksamheterna observerar och hanterar publiken under 
kvällens gång, de kan upptäcka och sannolikt hantera oförutsedda händelser. Att planera 
normalflöden, var människor befinner sig, hur gästerna ska informeras är inte särskilt 
uppmärksammat i någon av verksamheterna förutom på arenan. Det är viktiga inslag i 
ett säkerhetsarbete och enligt empiri har visat sig varit en bristande faktor inom 
evenemangsbranschen (Raineri, 2015).  

Enligt rådande empiri och teorier behöver strategier utarbetas för multipla 
säkerhetssystem, i syfte att möjliggöra en hantering av oförutsedda händelser i relation 
till lokalens design (Haddon Jr, 1980; Reason, 2000; Sime, 1999). Studien är en 
indikation hur ett säkerhetsarbete bedrivs och skillnader mellan verksamheters 
omfattning. Ett förslag på vidare studie är att titta vidare på vad som skapar incitament 
och hur de arbetar med säkerhetsarbetet genom en enkät. Därefter kan beslutsunderlag 
och strategier utformas. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

I denna bilaga redovisas intervjuguiden. 

 

Introduktion 

• Presentation av mig och syfte med studien 
• Berätta om konfidentialitet, samtycke och att de kan avsluta intervjun när som 

helst. 
• De får berätta vilka/vem de är och vad de har för roll i verksamheten. 
• De får berätta kort om verksamheten.  

Uppfattning om risker i verksamheten  

• Vilka risker, där människor kan fara illa, ser ni som störst för er verksamhet?  
• Hur har ni identifierat dessa?  
• Finns det något som har påverkat synsättet att se på risker?  
• Övrigt att tillägga och som ni vill berätta? 

Säkerhetsarbete 

• Hur arbetar ni för att förhindra olyckor och skador i er verksamhet?  
• På vilka grunder arbetar ni som ni gör? 
• Hur bedriver ni det systematiska brandskyddsarbetet i er verksamhet? 
• Hur prioriterat är brandskyddsarbetet?  
• Övrigt att tillägga och som ni vill berätta? 
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Bilaga 2. Redovisning av analysprocess 

Tabell 2 redovisar en insikt i studiens metod, en kvalitativ innehållsanalys. 

Tabell 2 Redovisning av analysprocess 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori 

Du menar att vi har fått ut 
gästerna. De är vid någon 
samlingsplats. 
Räddningstjänsten är här. 
Och så vad händer sen? 
Nej, ingen aning. Det 
finns det ingen plan för. 
Jag vet inte vad det skulle 
vara heller riktigt. 

Fått ut gästerna. 
Gästerna är vid 
samlingsplats. 
Räddningstjänsten 
är här. Det finns 
ingen plan vad som 
händer sen. 

Ansvar i olika 
tidsskeden 

 

Ansvarsområdet 

Men efter branden i 
Göteborg. Jag har varit i 
branschen länge var det 
så, efter branden i 
Göteborg det är stor 
skillnad på brand och 
kraven på brand sen dess. 
Så det är ganska höga 
krav på oss. Och speciellt 
på nybyggda restauranger. 
Det är helt sjuka krav och 
i vissa kommuner, det är 
inte nådigt. Det går inte 
bygga nya restauranger 
nästan. Så det är klart det 
är ganska säkerställt. Ska 
man bygga ny restaurang 
idag så får det bli i typ 
metall betong överallt. 

Efter branden i 
Göteborg så är det 
stor skillnad på 
kraven på brand. 
Det är höga krav på 
oss. Det är 
säkerställt. Ska 
man bygga nytt så 
får det bli i metall 
och betong. 

Byggnadens 
brandtekniska 
åtgärder medför 
att lokalen 
betraktas som 
säker 

 

 

 

Säkerhetsarbetets 
utgångspunkt 

Och ja om vi vill styra 
folk. Sen finns det såklart 
automatiska 
utrymningsmeddelanden.  

Styra folk, sen 
finns det 
automatiska 
meddelanden. 

Det finns ett 
samspel mellan 
teknik och 
organisation i de 
stora 
verksamheterna 

Strategi i 
händelse av fara 
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Vi är fyra vakter och ska 
vara förberedda på vad 
som helst. Det finns ingen 
plan, de har utbildning 
från polisen hur de ska 
agera. De är förordnade 
av polisen. Det är polisen 
som utbildar 
ordningsvakter. 

Fyra vakter 
förberedda på vad 
som helst. Finns 
ingen plan. De är 
förordnade av 
polisen som 
utbildar 
ordningsvakter. 

Hur 
organisationen 
fattar beslut 

Organisationens 
struktur och 
arbetssätt 

Vi har, alltså de tittar ju. 
Det hör till våra dagliga 
driftrutiner. Det baseras 
på, dels en lista som vi har 
tagit fram med våran 
vaktchef och 
brandkonsult. 

De tittar, det tillhör 
våra dagliga 
driftrutiner. 
Baseras på en lista 
som vi tagit fram 
med vaktchef och 
brandkonsult. 

Underhåll 
bedrivs internt 
och externt 

Att vidmakthålla 
byggnadens 
tekniska åtgårder 
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