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Sammanfattning 

Denna uppsats fokuserar på att undersöka en situation som inte hör till vardagen, hur spontanfrivilliga 

arbetat, agerat och knutit band med varandra vid en katastrofsituation. Att berätta deras historia och med 

sociologiska glasögon se på hur detta utvecklade sig. Det hela utspelar sig sommaren 2018 i skogarna 

utanför Färila i Ljusdals kommun i Gävleborgs län och handlar om en grupp människor, spontanfrivilliga, 

som tar egna initiativ och skapar en omfattande apparat med funktioner som ett mellanstort företag på bara 

några dagar, för att understödja brandmän och andra vid den näst största skogsbranden i Sverige i modern 

tid. Sociologen Robert D. Putnam (2006, ss. 121-122) skriver i sin bok Den ensamme bowlaren att ”det 

sociala kapitalet är knutet till nätverk av samhörighet – man arbetar tillsammans”. Putnam betonar vikten 

av närsamhället och dess roll när det kommer till det sociala engagemanget. Interaktionen mellan 

människor. Åtta respondenter har intervjuats, varav sex spontanfrivilliga, en brandvärnsman och en 

hemvärnsman. Dessa har fått berätta om sina upplevelser och hur de sett på det som hänt. Detta har 

resulterat i en narrativ analys av deras berättelser. Dessa har sedan analyserats med hjälp av teorier kring 

närsamhälle, attribution och interaktionsritualer. Den teoretiska delen avhandlar närsamhällets inverkan 

på det sociala engagemanget, attributionsteorins fokus på tolkning av varför någon gör som den gör och 

slutligen interaktionsritualer – de mikrohändelser som skapar emotionell energi. Resultatet visar på en 

samlad bild av hur resultatfokuserade, sammansvetsade och energiska alla de människorna var, som 

spontant ställde upp för att hjälpa till att bekämpa elden på det sätt de kunde, genom att vara behjälpliga i 

bakgrunden. Man kan, utifrån resultatanalysens konklusion, diskutera frågor som handlar om hembygd, 

känslor, gemenskap och nätverkande. Här ser vi kraften, viljan och energin i det som det gemensamma 

målet klarar av att åstadkomma.  

 

Nyckelord: Spontanfrivillig, katastrof, skogsbrand, interaktionsritual, attribution 
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Abstract 

This essay focuses on investigating a situation that does not belong to everyday life, how spontaneous 

volunteers worked, acted and bonded with each other in a disaster situation. To tell their story and with 

sociological glasses look at how this developed. It all takes place in the summer of 2018 in the forests 

outside Färila in Ljusdal municipality in Gävleborg County and is about a group of people, spontaneous 

volunteers, who take their own initiative and create an extensive apparatus with functions as a medium-

sized company in just a few days, to support firefighters and others at the second largest forest fire in 

Sweden in modern times. Sociologist Robert D. Putnam (2006, pp. 121-122) writes in his book The Lone 

Bowler that "social capital is linked to a network of togetherness – you work together". Putnam emphasizes 

the importance of the local community and its role when it comes to social engagement. The interaction 

between people. Eight respondents were interviewed, six of whom were spontaneous volunteers, one 

firefighter and one home guard. These have been told about their experiences and how they viewed what 

happened. This has resulted in a narrative analysis of their stories. These have then been analyzed using 

theories of community, attribution and interaction rituals. The theoretical part deals with the impact of the 

local community on social engagement, the attribution theory's focus on interpreting why someone does 

as it does and, ultimately, interaction rituals – the micro-events that create emotional energy. The result 

shows a unified picture of how results-focused, welded and energetic all the people were, who 

spontaneously lined up to help fight the fire in the way they could, by helping in the background. On the 

basis of the results analysis, one can discuss issues related to homebuilding, emotions, community and 

networking. Here we see the power, the will and the energy in what the common goal is capable of 

achieving. 

 

Keywords: Spontaneous volunteerism, disaster, forest fire, interaction ritual, attribution
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Förord 

Då jag är uppvuxen i Hudiksvall, beläget ungefär 7 mil från Ljusdal, kände jag att jag ville engagera mig 

i denna insats, om än på distans från Luleå. Jag kom att vara behjälplig med bevakning av den 

Facebooksida som var upptakten till denna ”spontanfrivillighetsinsats”. Genom denna såddes det första 

fröet till insatsen, senare kom den att fungera som ett verktyg för insatsen i sig, genom att användas som 

en kanal för efterlysningar, insamlingar, kommunikation och information. I övrigt handlade mina sysslor 

om att följa med i utvecklingen av ”spontantfrivillighetsinsatsen” och se med externa ögon på 

utvecklingen och försöka komma med tips och idéer om lösningar på olika problem.  När allt var över 

väcktes tankarna om att studera dessa spontanfrivilliga under en extraordinär händelse som denna, ur ett 

sociologiskt perspektiv. Slutligen vill jag tacka de personer som gjort denna uppsats möjlig, alla de 

frivilliga som arbetade under de speciella omständigheter som sommaren 2018 bjöd på i det ovanligt torra 

vädret. Mina intervjupersoner från händelsen utanför Ljusdal och i Färila. Vidare vill jag passa på att tacka 

Eva-Rut Lindberg för teknisk support, stöd och korrektur, Anders Högström för stöd och korrektur och 

Sofia Högström för stöd och korrektur. Slutligen min handledare Fredrik Sjögren för stöd i processen och 

för att han trott på idén om denna uppsats tillkomst och genomförande.  
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1 Inledning 

Sommaren 2018 kommer att bli ihågkommen som sommaren då Sverige drabbades av många 

skogsbränder, runt 7000 räddningsinsatser enligt (SOU 2019:7, 2019). Under denna tid eldhärjades runt 

25000 hektar skog och annan yta i Sverige. Sveriges skogsland uppgår till 28 miljoner hektar skog (SOU 

2019:7, 2019). Med andra ord skulle man utan överdrift kunna säga att det brann ganska ordentligt på flera 

platser i Sverige. För räddningstjänsten var denna sommar ovanlig med exceptionellt många 

skogsbränder. För civilbefolkningen var det en extraordinär sommar med många bränder, torra marker 

och ovanligt varm väderlek. 

 

Många människor samlades vid de olika bränderna runt om i landet för att hjälpa till, både professionella 

brandbekämpare, organiserade frivillighetsorganisationer och spontanfrivilliga. Det strömmade in 

donationer, frivilliga människor, pengar, ja, allt möjligt. De spontanfrivilliga var människor från framför 

allt olika delar av Sverige men även från andra länder.  

 

En av alla dessa insatser skedde i Färila utanför Ljusdal. Här brann en yta på omkring 9500 hektar innan 

bränderna ansågs vara släckta (Ljusdal.se, u.å). Där kom Färila Folkets Hus och ”Färilafolkan” att spela 

en avgörande roll när det handlar om just dessa spontanfrivilliga. Det är söndag eftermiddag den 14 juli 

2018, ett åskväder drar in, den torra marken är som en enda stor torrfura, det behövs inte mycket för att det 

ska börja brinna. Flera blixtar slår ner på olika ställen i områdena kring Färila och Ljusdal i Ljusdals 

kommun, en kommun med ett innevånarantal som 2018 uppgick till drygt 19000 personer, med en yta av 

lite drygt 525 tusen hektar och 3,6 inv/km2 (SCB.se, 2019). Nu börjar en knappt månadslång kamp emot 

en brand som av många liknades vid ett monster. Den var ovanlig inte bara för lokalbefolkningen utan 

fungerade även som en form av väckarklocka för den allmänna beredskapen i landet Sverige.  

1.1 Det sociologiska problemet 

Sociologen Robert D. Putnam (2006, ss. 121-122) skriver i sin bok Den ensamme bowlaren att ”det 

sociala kapitalet är knutet till nätverk av samhörighet – man arbetar tillsammans”. Putnam betonar vikten 

av närsamhället och dess roll när det kommer till det sociala engagemanget. Interaktionen mellan 

människor. Detta är något som väl beskriver det fenomen som denna uppsats kommer att diskutera och 

behandla. Det fenomen vi pratar om är de som brukar kallas för de ”spontanfrivilliga”. De som ställer upp 

och gör en insats helt utan någon organisation bakom sig eller som på annat sätt är förberedda, utöver den 

kunskap de besitter som privatpersoner, sina tillgångar eller något annat som kan komma till användning 

under en händelse av något slag.  Som samhällsfenomen är denna händelse, ”spontanfrivillighetsinsatsen” 
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intressant, då den blev till och fungerade utanför de etablerade frivilligorganisationer som redan existerar 

i Sverige. Utifrån ett sociologiskt perspektiv är detta intressant ur flera olika synvinklar då det i en sådan 

här situation många gånger handlar om att lägga vardagens trätoämnen och politik åt sidan och arbeta 

tillsammans.  

 

Det sociologiska perspektivet handlar här om hur människor i en krissituation interagerar med varandra 

under en insats av extraordinär karaktär. Om alla de spontanfrivilliga som tillsammans, spontant, bildade 

och byggde upp en organisation, där och då, för att bistå med det de kunde och fick tillåtelse till. För att 

tillsammans kämpa mot ett gemensamt mål – att släcka den brand som hotade bygden. Denna uppsats 

kommer att avhandla ämnet eller uttrycket ”spontanfrivilliga” vid en kris eller krissituation, både som 

fenomen och utifrån en explicit insats i vilken de spontanfrivilliga genomför något som kan liknas vid att 

starta upp ett företag på bara några dagar. Detta kommer att ske dels genom att berätta deras historia, om 

än i nedkokta ordalag, dels genom att belysa deras känslor, interaktioner och studera hur människor knyter 

band med varandra under omständigheter som inte hör till vardagen, hur de som agerar och arbetar går in 

med ett gemensamt mål. 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Det finns en distinktionsfråga med avseende på frivilliga eller spontanfrivilliga, då de senare inte är 

organiserade i någon form utan deras vilja och motiv till en insats kommer i det ögonblick som en kris av 

något slag drabbar eller intresserar dem (Strandh, 2018). Spontanfrivilligheten, den som uppstår när något 

händer och människor, som inte är organiserade i någon frivilligorganisation och kanske inte heller går 

under ett avtal med någon myndighet, vill hjälpa till vid en händelse. Denna händelse kan egentligen vara 

hur stor eller liten som helst, men denna gång handlar det om de spontanfrivilliga och frivilliga som ställde 

upp vid bränderna kring Färila i Ljusdals kommun 2018. Den frivilliga delen kan delas upp i organiserade 

och de icke organiserade så kallade spontanfrivilliga. Bland de organiserade, där Frivilliga 

Försvarsorganisationer (FFO) ingår, av vilka det finns 18 stycken i Sverige, finns bland annat Svenska 

Röda korset och FRG (Frivilliga Resurs Gruppen) vars uppgift är att vara en resurs för kommunerna vid 

allvarligare händelser. Kommunledningen är den instans som begär assistans av en FRG (Johansson, 

Karlsson, Oscarsson, & Danielsson, 2015). Dessa FFO har till uppgift att utbilda och rekrytera frivilliga 

till olika uppgifter inom totalförsvar och krisberedskap (MSB.se, 2016). Avslutningsvis kommer jag i 

resultatdelen att göra skillnad på fastigheten Färila Folkets Hus, som var platsen som användes som bas 

för ”spontanfrivillighetsinsatsen”, och namnet ”Färilafolkan” som ”spontanfrivillighetsinsatsen” kom att 

kallas, när resultatet redovisas. 
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1.3 Volontärer och/eller Frivilliga – organiserade 

Mängden frivilliga är ofta väldigt stor vid dessa typer av händelser, det vill säga större händelser som 

exempelvis en skogsbrand. Ofta är dessa frivilliga organiserade genom exempelvis Svenska Röda Korset 

(SRK) eller Frivilliga Resurs Gruppen (FRG). Dessa organiserade volontärer och/eller frivilliga är 

försäkrade och får ersättning vid insats (Andersson, et al., 2017). Det samlade intrycket av hur detta 

fungerar är väldigt varierande beroende på vilken organisation eller myndighet som tillfrågas. Ett exempel 

på detta är räddningsledningen under Västmanlandsbranden 2014 som menar att insatsen inte hade 

fungerat utan dessa frivilliga (Asp, et al., 2015) medan andra upplevt det som svårt att använda de resurser 

som stått till buds (SOU 2019:7).  

 

Ävenså är ett genomgående tema i dessa artiklar att samarbetet mellan myndigheter och 

frivilligorganisationer kan, bör och måste utvecklas och bli bättre för att bland annat i tidigare stadium 

kunna utnyttja de frivilligas kunskaper och tillgångar i form av exempelvis materiel, kontakter eller 

lokalkännedom (se exempelvis SOU 2019:7, 2019; Andersson, et al., 2002; Johansson, Danielsson, 

Kvarnlöf, Eriksson, & Karlsson, 2018; Asp, et al., 2015). Här nämner exempelvis utredningen 

Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7) att frivilliga försvarsorganisationer erbjuder sina tjänster 

till olika institutioner, där de frivilliga är övade, utbildade och försäkrade. Det finns 18 olika FFO i Sverige, 

bland annat Svenska Brukshundsklubben (SBK), Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund (FAK) och 

Svenska Lottakåren (Andersson, et al., 2017). 

1.4 Spontanfrivilliga – oorganiserade 

När det handlar om så kallade spontanfrivilliga talar de undersökta artiklarna om sådana som är 

oorganiserade (se exempelvis Simsa, Rameder, Aghamanoukjan, & Totter 2019; Asp et al, 2015; 

Johansson et al, 2015; Barsky, Trainor, Torres & Aguirre, 2007). Dessa rapporter och artiklar tar upp till 

diskussion det faktum att spontanfrivilliga är viktiga vid en kris men att det saknas strukturer för 

hanteringen av alla de som på något sätt vill hjälpa till. Det handlar om att både strukturera och ta tillvara 

på deras resurser (Johansson, Karlsson, Oscarsson, & Danielsson, 2015). Simsa et al (2019) beskriver 

spontanfrivilliga som personer som ställer upp ad hoc, oplanerat och spontant vid en kris. Vidare menar 

de även att den individuella formen av frivilligarbete blir allt viktigare.   

 

Barsky et al (2007) menar att det handlar om tre olika parametrar som avgör om en spontanfrivillig kan 

godtas att delta vid någon form av kris. Dessa handlar om 1) legitimitet, du måste vara ”någon”, på något 

sätt medlem av en erkänd organisation, 2) du måste kunna något som behövs vid insatsen och 3) du får 

heller inte vara ett hinder för insatsen i sig. De spontanfrivilliga kan delas upp i två olika fraktioner: dels 
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de som kommer från trakten, är kända, hittar och kan ställa upp med egna resurser i närområdet, dels de 

som kommer utifrån, där uppgifter om kunskaper och lokalkännedom saknas, och därmed blir svårare att 

använda i arbetet. Att leda dessa två olika former av spontanfrivilliga hänger många gånger på hur mycket 

de vill bli ledda (Johansson, et al., 2015). Kvarnlöf och Johansson (2014) har i sin undersökning kommit 

fram till att det finns en ambivalens när det kommer till relationen mellan akutpersonal och 

spontanfrivilliga, i så motto att de senare på samma gång som de kan skapa en osäkerhet på olycksplatsen 

kan vara en tillgång, om än en exkluderad sådan, de får hjälpa till utan att vara i vägen eller ta egna beslut. 

1.5 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att ur ett sociologiskt perspektiv beskriva och diskutera hur människor knyter 

band med varandra under omständigheter som inte hör till vardagen, hur de som agerar och arbetar går in 

med ett gemensamt mål. 

1.6 Frågeställningar 

De frågeställningar som ligger till grund för att uppnå uppsatsens syfte är följande: 

• Hur förlöpte själva händelsen utifrån deras synvinkel? 

• Vad fick dem att engagera sig och varför? 

• Hur upplevde de andras engagemang? 

• Vilka känslor väcktes?  

• Hur kan detta förstås, ur ett sociologiskt perspektiv? 

1.7 Disposition 

Uppsatsen börjar med en inledning vilken följs av en fördjupad bakgrund, innehållande en kort 

beskrivning av Sveriges beredskap i dåtid. Den teoretiska delen tar upp de teorier och den tidigare 

forskning som ska användas i den narrativa analys/resultatdelen. Därefter en metoddel som följs av en 

redovisning och en analys av materialet. Slutligen en diskussionsdel där en diskussion kring ämnet avslutar 

uppsatsen.  

1.8 Avgränsningar 

Uppsatsen begränsar sig till tiden för skogsbränderna utanför Ljusdal/Färila sommaren 2018. 

Avgränsningarna innefattar även ett utsnitt av de inblandade: sex stycken representerar de 

spontanfrivilliga, en är brandvärnsperson och en är hemvärnsperson.  
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2 Fördjupad bakgrund 

Efter att ha berättat lite grann om ”spontanfrivilliga”, definitionen av dem, min egen bakgrund i detta 

sammanhang i korta ordalag och fört en kortare diskussion kring detta följer här en kortare, långt ifrån 

heltäckande, bakgrund till förändringar som skett i Sveriges beredskap sedan mitten av 1980-talet. Kanske 

inte så mycket för att beskriva fenomenet spontanfrivilliga, som för att beskriva litegrann hur upplägget 

med plikt och ansvarsfördelning sett ut, dock ska sägas att om jag skulle försöka mig på att täcka in allt, 

skulle denna uppsats omfång inte räcka till.  

2.1 Kort om Sveriges beredskap 

Sveriges beredskap under ”kalla kriget” (1951–1991) började redan under tidigt 1980-tal att förändras i 

grunden, från det övergripande totalförsvaret med olika beslutandenivåer till att Överstyrelsen för civil 

beredskap hade bildats 1986 när det kalla kriget fortfarande pågick (Andersson, et al., 2017). 

Civilförsvarsstyrelsen bildades 1944 och hade till uppgift att vara den centrala ledningen av civilförsvaret, 

men även att handlägga vissa delar av fredsbrandväsendet. Statens brandnämnd och Civilförsvarsstyrelsen 

uppgick i Statens Räddningsverk som även detta bildades 1986 (Riksarkivet.se, 2019). 1995 kom lagen 

om civilt försvar (SFS 1994:1720) som omfattade kommuner, landsting och fram till år 2000 även 

kyrkliga kommuner. Denna handlade om uppdelningen av ansvaret mellan dessa tre instanser vid en 

krigssituation (SFS 1994:1720). Samtidigt som lagen infördes försvann det som fram till lagens införande 

kallades Civilförsvaret, en statlig organisation som från 1960 haft detta ansvar på lokal nivå.  

 

Allt ansvar hamnade nu på kommunerna där även bestämmelser om hemskydd, verkskydd och 

befolkningsskydd ingick (Andersson, et al., 2002, s. 47). Denna lag upphävdes 2006 genom lagen om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

(SFS 2006:544). Genom att Räddningstjänstlagen (SFS 1986:1102) förändrades samtidigt, såtillvida att 

räddningstjänstplanen även omfattade höjd beredskap, kunde material som tidigare enbart skulle användas 

under krigssituationer även användas i fredstid. Nu låg alltså även ansvaret för räddningstjänsten på 

kommunerna även i krig, så väl som befolkningsskyddet på lokal nivå (Andersson, et al., 2002, ss. 47-48).  

 

Samma tid som allt detta förändrades, antogs lagen om totalförsvarsplikt (SFS 1994:1809). Som lagens 

titel anspelar på gäller detta hela Sveriges befolkning, en tjänstgöringsskyldighet, vilket även framgår i 

dess första paragraf (Andersson, et al., 2002, s. 47), som fastslår att ”[t]otalförsvaret är en angelägenhet för 

hela befolkningen” (SFS 1994:1809). Efter att ÖCB och Statens Räddningsverk funnits och verkat 

parallellt skapades 2002 Krisberedskapsmyndigheten, som fortsatte att verka parallellt med 
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Räddningsverket fram till 2009 då Statens räddningsverk, Styrelsen för psykologiskt försvar och 

Krisberedskapsmyndigheten slogs ihop till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) 

(Sakerhetspolitik.se, 2010). Detta kan alltså sammanfattas med att inriktningen på själva försvaret (det 

civila inräknat) förändrades (Andersson, et al., 2017). Alla dessa förändringar med avseende på verk och 

styrningsform, tillsammans med försäljningar av exempelvis beredskapslager, har bidragit till att den 

samlade bilden över vad som finns ”ute i ladorna” (i form av exempelvis material, min anmärkning) i 

Sverige har minskat (Andersson, et al., 2017). 

 

Idag ansvarar kommunerna för den beredskap som ska finnas. Det ska till en större händelse för att MSB 

eller länsstyrelsen ska gå in och ta över ansvaret (SFS 2008:1002). Det är hos kommunerna och 

länsstyrelserna som uppfattningen om nyttan av, behovet av eller kunskapen om de frivilliga, och framför 

allt spontanfrivilliga, mest skiljer sig över landet (Johansson, et al., 2015).  
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3 Teori 

I detta kapitel kommer den tidigare forskningen läggas fram samt en redogörelse för de teorier som 

kommer att ligga till grund för analysen av det insamlade materialet i denna uppsats. Robert D. Putnam, 

Randall Collins och Perry R Hinton är de tre författare och teoretiker som kommer hjälpa mig framåt i 

min resultatanalys.  

3.1 Tidigare forskning 

Detta avsnitt kommer att visa på vad en del av litteraturen säger om begreppen frivillig och spontanfrivillig, 

vad som skiljer dem åt och lite om hur diskussionerna går om dessa två begrepp. Dessutom kommer 

avsnittet i korta ordalag ta upp sociala mediers roll när det kommer till spontanfrivilliga och till slut visa 

på ett exempel från svenska förhållanden.  

 

Litteraturen1 som hittades under materialinsamlingen innan uppsatsen började skrivas handlar om 

utvärdering av Skogsbranden 2014 i Västmanland, samverkan med frivilliga, samverkan under 

räddningsinsatser och liknande typer av artiklar och rapporter. Fokus har legat på att, utöver forskning 

kring just begreppen/fenomenen frivilliga/spontanfrivilliga (se Inledning), söka material som kan beskriva 

hur det sett ut vid andra och/eller tidigare händelser. Via de artiklar som hittats under själva artikelsöket 

har andra intressanta artiklar hittats, gällande liknande insatser som även dessa varit intressanta men som 

inte varit applicerbara på denna uppsats. Utöver dessa fynd har jag fått tillsänt mig ett betänkande av 2018 

års skogsbrandsutredning (SOU 2019:7) och Besten besegrad – Utvärdering av krishanteringen under 

skogsbränderna i Ljusdal 2018 (Asp, et al., 2019). Jag har sedan använt mig av en sökfunktion för att hitta 

exempelvis ordet ”spontan” eller ”frivillig” i de dokument/artiklar som granskats. Där har jag utgått från i 

första hand hur många gånger ordet förekommit för att hitta intressanta delar av dokumenten. Utifrån detta 

har jag kunnat decimera den omfattande läsning som 100-talet sidor per dokument ger. Efter detta har jag 

kunnat kategorisera de intressanta dokumenten utifrån deras innehåll. Flertalet av de studerade 

dokumenten pekar på en uppdelning mellan olika typer av frivilliga: volontärer, frivilliga och 

spontanfrivilliga, varav de två första kategorierna är på något sätt organiserade (se exempelvis Johansson, 

Danielsson, Kvarnlöf, Eriksson & Karlsson, 2018; SOU 2019:7; Asp, Bynander, Daléus, Deschamps-

Berger, Sandberg & Schyberg, 2015). Gällande dessa olika indelningar har det sedan framkommit något 

 

1 Sökningen i LTU Biblioteks databassök, är avgränsad till orden ”spontan”, ”spontanfrivilliga” ”frivilliga” och ”samverkan”. 

Dock har sökområdet utvidgats till att innefatta långt fler ord såsom: Frivillig, katastrof, organiserade, spontant, kris, 

räddningsinsatser, dessa har sedan använts i olika variationer. I alla sökningar har jag utgått ifrån avancerad sökning vilket är en 

inställning i databasen som gör att jag kan ”pinpointa” min sökning mer precis. I alla de olika sökvariationerna har ”hitta alla mina 

söktermer”, ”sök även inom fulltextformatet i artiklarna” och ”sök med likvärdiga ämnesord” använts.  
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olika men ändå förhållandevis samstämmiga uppgifter. Detta har sedan legat till grund för en förståelse av 

definitionerna av frivilliga och spontanfrivilliga. Varför dessa definitioner är viktiga i sammanhanget 

handlar om att det skiljer en del mellan de som är just frivilliga och de som är spontanfrivilliga. Så till vida 

att de frivilliga är organiserade, övade och försäkrade och ingår på något vis redan i någon form av nätverk. 

De spontanfrivilliga gör det inte.  

3.1.1 Kort om sociala mediernas roll  

Sedan World Trade Center-attackerna i USA, 9/11 2001, har olika typer av sociala media använts allt mer 

som informationskanal(er) vid kriser. Ganska snabbt har denna form av informationsutbyte börjat 

användas av den breda allmänheten vid olika katastrofer. Mycket tack vare utvecklingen av internet i 

allmänhet men sociala medier i synnerhet, där användningen av sociala medier vid en katastrof ökat i 

omfattning, menar Reuter och Kaufhold (2018). Detta framför allt under de senaste tio åren. Reuter och 

Kaufhold (2018) har i sin rapport undersökt uppfattningen av informationsutbytet mellan privatpersoner 

och myndigheter, mellan privatpersoner och privatpersoner, myndigheter och privatpersoner och mellan 

myndigheter och myndigheter på sociala medier. När det kommer till just kommunikation mellan 

privatpersoner menar skribenterna att det finns många olika sätt som dessa kan hjälpa varandra att nå ut 

med information och hålla sig à jour med vad som händer. Sociala media har helt enkelt blivit ett 

användbart verktyg för detta. Karakteristiskt för dessa grupper är att de samverkar för att tillsammans nå 

ett mål (Reuter & Kaufhold, 2018).  

3.1.2 Användningen av frivilliga och spontanfrivilliga 

När det kommer till användningen av organiserade eller icke organiserade frivilliga diskuterar Johansson, 

Danielsson, Kvarnlöf, Eriksson, & Karlsson (2018) nyttjandet av medlemmar hos befintliga 

organisationer, medlemmar av något jag tolkar som ”organiserade, ännu ej erkända” grupper av 

spontanfrivilliga och individuella spontanfrivilliga. De redan organiserade är lättast att placera in i en 

händelse, framför allt om de tillhör en etablerad frivilligorganisation. De som inte tillhörde någon grupp 

alls hade det svårare att bli inkluderade i insatsen som avhandlades. Dessa kan även ställa till det för 

insatsen menar Johansson et al (2018) eftersom de många gånger saknar efterfrågade kunskaper eller 

orsakar logistiska problem. Många gånger är en katastrofplats en blandning av professionella 

yrkesmänniskor och olika typer av frivilliga på samma plats, där de frivilliga kan vara inblandade i både 

det officiella och det inofficiella arbetet. Johansson et al (2018) gör i sin rapport en distinktion mellan 

organisationer som bygger på frivillighet, så som Hemvärnet eller FRG och de grupper som skapas i en 

viss given situation vid någon form av kris. Här menar de att de första har i alla fall som deluppgift i sin 

existens att vara behjälpliga vid olika former av kriser emedan de andra består av människor som vid ett 
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givet tillfälle befinner sig på en plats av ett och samma skäl, att hjälpa till. Dessa kan även ha bildats på 

digital väg, för att genom grupper bildade på exempelvis Facebook hjälpa till med olika resurser i en 

krissituation. (Det är dessa som skulle kunna kallas ”spontanfrivilliga i organiserad form”. Min 

anmärkning.). Som ett tillägg till de redan existerande frivilligorganisationerna finns de organisationer som 

normalt sett sysslar med annat men som vid en kris byter fokus, bussbolag som kör evakuerade 

exempelvis. Här finns också de individuella frivilliga som spontant ställer upp och hjälper till och som inte 

tillhör någon form av organisation eller gruppering. Det kan även handla om de som tar egna initiativ eller 

anmäler sig som frivilliga på en hemsida. Bland de spontanfrivilliga är det även så att kunskaperna och 

resurserna varierar som mest. Vid den i denna rapport undersökta händelsen ger man som exempel de som 

tog egna initiativ utanför den officiella insatsen, bönder med så kallad svämtunna2 exempelvis. Vidare 

beskrivs graderna av inkluderande och olika stadier av deltagande, där det handlar om timing och 

dynamik. Insatsens stadium är många gånger delar av orsakerna eller svaren på varför en del frivilliga eller 

spontanfrivilliga tas upp i insatsernas organisation och andra inte (Johansson, et al., 2018). Genom att 

belysa detta vill jag ge en inblick i och en kort förklaring kring hur samhället, det vill säga myndigheterna, 

ser på användningen av och förhållandet till frivilliga och då spontanfrivilliga i synnerhet.  

3.1.3 Exempel från svenska förhållanden 

Under den stora skogsbranden i Västmanland 2014 användes i stor utsträckning FRG-grupper men också 

företag, andra frivilliga och organisationer. Här användes FRG-grupper för många olika uppdrag, ett av 

dem var att sköta matleveranser ut till brandmännen. Ungefär 700 personer hörde av sig som frivilliga för 

att hjälpa till under denna insats, då via FRG eller via Sala kommuns webbplats. Via en Facebooksida var 

det flera hundra som meddelade att de kunde hjälpa till på olika sätt, exempelvis vid evakuering av djur 

eller boende eller gåvor av olika slag. Precis som det redan tagits upp tidigare, menar författarna av 

rapporten gällande skogsbranden i Västmanland, att det inom de spontanfrivilliga finns många människor 

med specialkunskaper, många besitter särskilt användbar kompetens. Som exempel pratar de här om hur 

några spontanfrivilliga ordnade med IT-stödet för hela insatsen i Ramnäs, de byggde helt enkelt upp en 

fungerande IT-miljö för den stab som fanns där. Här löstes nästan alla de olika funktionerna som 

”Färilafolkans” spontanfrivilliga löste genom FRG istället. Under denna insats försökte en av FRG-

grupperna få till en bättre samordning, en för hela insatsen, mellan de olika FRG-grupperna. Först var där 

inget gehör, men efter några dagar lyckades en person från FRG få en plats i den ledningsstab som ledde 

insatsen. Bra kontaktvägar skapades efter hand. Denne FRG:are berättade att det var svårt att få folk att 

både äta, dricka eller sluta jobba. Men alla var glada och detta spred sig också till de professionella, poliser, 

 
2 Tankvagn för flytgödselspridning 
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brandmän och så vidare. De uppskattade den gratiskiosk som upprättats, som bemannades av FRG (Asp, 

et al., 2015). 

3.2 Att ställa upp 

Att ställa upp som frivillig kan ha flera olika anledningar och många gånger handlar en frivillig insats om 

att ställa upp för andra, att hjälpa till, både på nära håll, i närsamhället eller på längre avstånd. De sociala 

nätverken som redan existerar och som utvidgas under en exceptionell situation, som exempelvis under 

en sådan insats som denna skogsbrand utgör, kan ge både en accelererande effekt och ett fördjupat 

engagemang. De redan existerande nätverken ger en bra grund att stå på för att sedan bygga vidare och 

skapa än större nätverk vid extraordinära händelser, som är det som avhandlas i denna uppsats. Många 

gånger känner människor att de gärna ställer upp och ger en hjälpande hand i situationer som dessa. För 

att försöka förklara en liten del av detta använder jag mig av samhällsforskaren Robert D Putnam som 

menar att ”[o]msorg om andra är en central sats i alla våra trosuppfattningar” (Putnam, 2006, s. 122). 

Erfarenhetsmässigt, menar Putnam, skapar de sociala nätverken förbindelser där rekrytering sker inför 

goda gärningar, vilka ger upphov till normer för ömsesidigheten mot andras välfärd. Det egna 

medborgerliga engagemanget förutsäger, enligt Putnam (2006), starkt graden av spontant utsträckta 

”hjälpande händer” men även när det kommer till ideella insatser och välgörenhet.  

 

Enligt Putnam (2006) spelar även storleken på närsamhället roll när det kommer till det medborgerliga 

engagemanget, så till vida att förekomsten av ideellt arbete i form av föreningar, och i detta sammanhang 

spontant hjälparbete, är vanligare på mindre orter än i större. Att tillhöra ett formellt eller informellt nätverk 

påverkar många gånger viljan att skänka tid/pengar till goda ändamål. Putnam skriver att i vardagslivets 

jäkt framstår det som en form av generositet att göra något av ovanstående. En del skänker mycket av både 

tid och pengar, andra lite eller något av det. Han skriver vidare att både ålder, inkomst, hel- eller deltid av 

förvärvsarbete eller att vara småbarnsförälder är några parametrar som påverkar viljan och förmågan att 

delta ideellt. Då Putnam är verksam i och utgår från amerikanska förhållanden och förutsättningar är det 

svårt att avgöra den exakta appliceringsmöjligheten på svenska förhållanden men det är inte heller lätt att 

hitta användbar teori avseende frivillighet på europeisk mark. Putnam skriver att det som händer i 

samhället och de sociala nätverkens utveckling är nära sammanhängande, så till vida att den ena ger 

upphov till den andra och omvänt. Även den sociala identiteten påverkas och det sociala nätverket ökar i 

omfång (Putnam, 2006). 

 

När Putnam (2006) talar om närsamhällets inverkan på individen lägger han även fram om den 

”generaliserade ömsesidighetens princip” vilken handlar om att göra något för någon utan att kräva något 
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i gengäld, övertygad om att det en annan gång är den andres tur att behöva hjälp. Putnam (2006) säger 

vidare att samhällsmedlemmar som följer denna princip, hjälps åt och märker att de själva har nytta av just 

detta. I vissa fall märks detta av ganska omgående emedan det i andra fall kan dröja länge innan någon 

form av utdelning för en insats visar sig. Putnam skriver vidare att de som följer denna princip blir varse 

att den kommer till gagn för dem själva. Putnam (2006) fortsätter på samma spår när han skriver att ett 

samhälle som bygger på denna princip är effektivare än ett som exempelvis bygger på misstänksamhet.  

3.3 Att tolka varför någon gör som den gör 

För att kunna diskutera ett av många skäl till varför någon gör som den gör och uppfattningen kring detta 

har jag valt att använda en teori kallad attributionsteorin och vad den behandlar och utgår ifrån. Genom 

denna får vi ytterligare ett verktyg för att försöka förklara varför människor ställer upp frivilligt vid 

exempelvis en kris. 

 

När vi pratar om attribution handlar det om att tolka varför någon gjorde på ett visst sätt. Alltså, vi 

”tillskriver något orsaken till en viss effekt” (Hinton, 2003, s. 84). Vad som här avses är de orsaker som 

någon uppger, inte vad de faktiskt är ute efter. I det ena fallet kan det vara för att man tror att någon menar 

något med det de gör, i det andra att de bara gör det för egen vinning. Hinton (2003) tar hjälp av Heider 

när han ska försöka förklara vad attributionsteorin handlar om. Heider, skriver Hinton, menar att vi letar 

efter verktyg att tolka andra människors sätt att handla. Hinton fortsätter, Heider delar upp teorin på 

avsiktligt och oavsiktligt beteende, vilket innebär att om vi förstår att något görs av en olyckshändelse 

(omedvetet) så reagerar vi på ett sätt, görs samma sak på ren illvilja (medvetet) så reagerar vi på ett helt 

annat sätt. Miljöfaktorer har här en mindre framträdande roll än vad beteenden har, vilket får till följd att 

vi enligt attributionsteorin tillskriver personer (till exempel förare) orsaker istället för omständigheter (så 

som vädret) vid exempelvis en olycka (beskriven i Hinton 2003). 

 

Attributionsteorin handlar även om en korresponderande slutsats – när kopplar vi beteendet till 

karaktärsdraget? För att göra detta gäller det att undersöka om det handlar om fri vilja när någon gör på ett 

visst sätt, kan personen välja att göra som den gör eller är den tvingad av något skäl. Det andra vi måste ta 

reda på är om det finns en förmåga att bete sig på ett visst sätt. Den sista aspekten att ta i beaktande är 

effekterna av handlingen, ju fler effekter desto svårare att avgöra varför någon väljer att göra på ett sätt 

istället för ett annat. Därför söker vi det som kallas för de icke-gemensamma effekterna, så som varför 

någon gjorde på ett visst sätt utifrån att flera faktorer är lika, men någon är annorlunda. Attributionsteorin 

talar också om rollenliga och icke-rollenliga beteenden, där det första handlar om förväntningar och krav 

på en viss roll (Hinton, 2003). Det icke-rollenliga beteendet handlar om motsatsen, om beteenden som inte 
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passar in i rollen. Om vi stöter på en trevlig säljare är den rollenlig, medan motsatsen här blir icke-rollenlig 

(Hinton, 2003). När det talas om stereotypering, vilket kan liknas vid ”förenklade bilder i våra huvuden” 

enligt Lippman (Hinton, 2003, s. 13) pratar vi samtidigt om en grupprocess, även om den mer vardagliga 

synen handlar om att se det som något individuellt. En vän hamnar i en grupp av vänner, eller som en i 

den grupp av vänner som vi omger oss med och inte i den grupp vi inte umgås med, alltså kategoriserar vi 

vännen i kategorin ”vän”. Vi kategoriserar ofta utifrån vad vi själva tillhör, beroende på socialt 

sammanhang. Identiteten sitter här i den sociala grupperingen (Hinton, 2003) 

3.4 Känslor, emotionell energi och interaktionsritualer 

De känslor som bidragit till att göra det jobbiga och tragiska i denna händelse, skogsbränderna i Ljusdals 

kommun 2018, till något minnesvärt genom det gemensamma fokuset att kämpa mot samma mål, att 

bekämpa och vinna över branden, kan finna en förklaring i de ”emotionella energier” som en av Randall 

Collins (2004) teorier handlar om. Interaktionsritualen fungerar här som både grogrund och näring till den 

emotionella energin. Collins diskuterar i sin modell ”the mutual-focus/emotional-entrainment model” om 

att det handlar om att ritualer är en kombination av olika nivåer av symbolik, solidaritet och individuell 

emotionell energi. Ur detta skapas en gruppsolidaritet, vilket i sin tur ger upphov till något som Collins 

kallar för ”emotional energy” (EE), vilket bland annat handlar om en känsla av styrka, entusiasm, 

upprymdhet och självförtroende. Ju tätare de inblandade kommer varandra genom det de gör och vad de 

känner, desto mer intensiv blir deras uppfattning, vilket även kommer att påverka deras medvetenhet om 

den. Collins (2004) menar att detta skapar, enligt Durkheim, dessa moment av mikrosituationer, tillfällen 

då gruppsolidariteten stärks och graderna av den emotionella energin når nya nivåer, som ger denna 

intersubjektivitet.  

 

För att fortsätta på spåret om emotionell energi handlar detta om känslor av förtroende, mod och 

initiativtagande. Den emotionella energin fungerar som en kraft som låter individen genom gruppens 

energi i detta fall fokusera sin kraft på det som alla de andra i gruppen gemensamt har som mål, att som i 

detta fall, bekämpa elden med det som står dem till buds. Så länge samma mål finns för deras ögon kan 

den kollektiva samhörigheten fortsätta. Gemensamt uppmärksamhetsfokus, menar Collins (2004), är en 

viktig beståndsdel i detta med att få en ritual att fungera, men detta är något som kan uppstå spontant och 

utan att det är någon som medvetet känner det. I detta fall skulle Collins definiera detta som ”naturliga 

ritualer” som bygger upp en känsla av sammanhållning utan formella stereotypa processer. Collins skriver 

vidare att både symboler och känslor av gemenskap kan nå höga nivåer, både i formella och naturliga 

sammanhang eller ritualer. Dock menar Collins att den formella ritualen har starkare inverkan på 
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grupptillhörigheten än vad spontant uppkomna ritualer som delar en känsla och ett naturligt fokus (Collins, 

2004).  

 

Ett synkroniserat tillstånd är grunden i en interaktionsritual, vilket skapas genom ett så kallat gemensamt 

uppmärksamhetsfokus. Det är de små detaljerna som styr hur detta utvecklar sig och ökar eller minskar 

beroende av omständigheterna. Här är vi återigen tillbaka i den emotionella energin., den kollektiva 

medvetenheten visar sig i en mängd olika skepnader, det kan handla om typ av grupp, symboler, eller en 

delad känsla, av vilken typ är här oväsentligt.  När Collins (2004) lägger fram vad en interaktionsritual ska 

innehålla räknar han upp följande: 1) Påverkan från andra, vilket kan ske om två eller fler människor 

befinner sig på samma plats, 2) någon form av skiljelinje måste till för att definiera de inkluderade och de 

exkluderade med avseende på det gemensamma fokuset, 3) för att uppfylla ritualkriteriet handlar det om 

att fokus ska vara något gemensamt, vilket dessutom handlar om att detta ska kommuniceras inom 

gruppen, i detta fall brandbekämpningen. 4) Till slut handlar det om en delad emotionell upplevelse eller 

kollektiv sinnesstämning, vilket i detta fall branden utanför Färila 2018 handlar om, att ha ett gemensamt 

mål, att arbeta för att släcka branden. Fokus på uppgiften intensifierar den delade känslan och påverkar 

den euforiska känslan. Interaktionsritualen påverkar gruppsolidariteten, där en känsla av tillhörighet 

skapas, moralkänslan, som innefattar att både inåt och utåt, från gruppen sett, försvara dess existens, dess 

värderingar och upprätthålla rättfärdigandet av dess existens. Vidare påverkar interaktionsritualen den 

emotionella energin, vilket handlar om att självförtroendet stärks, entusiasmen och upprymdheten ökar, 

vilket även initiativförmågan gör. Det är också här som den emotionella energin får sitt lystmäte. 

Gruppsymbolerna är även de viktiga i detta sammanhang, de ger så att säga en sammankopplande, 

kollektiv association, det är dessa symboler som försvaras (Collins, 2004). 

 

I denna uppsats kommer fokus riktas mot den spontanfrivilliga delen av insatsen, där deras arbete kommer 

att diskuteras i termer av känslor, samhörighet och nätverkande. 
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4 Metod 

En redogörelse om bland annat de metoder som använts, etiska frågor som tagits i beaktande och 

genomförandeprocessen att presenteras. 

4.1 Val av metod 

Metoden jag valt att använda mig av är den kvalitativa, detta tack vare att möjligheten att få och ha 

möjlighet att analysera mer djupgående det material som insamlats under empirinsamlingen finns där. I 

detta fall handlar det om att kunna ge en mer nyanserad och omfattande bild av ett händelseförlopp. Den 

kvalitativa metoden ger även forskaren möjlighet att på ett mer ingående sätt diskutera och analysera det 

färdiga resultatet. Bryman (2016) menar att det råder delade meningar om exakt vad som definieras som 

kvalitativ metod, dels genom den stora variationen av insamlingsmetoder, dels genom den ibland något 

luddiga kopplingen mellan de teoretiska delarna och de praktiska, i form av insamling och teoretisering. 

Vidare har jag valt att använda mig av en fallstudie med en abduktiv ansats, det vill säga: jag vill här studera 

vad som får detta fall att intressera mig, den abduktiva ansatsen låter mig skifta mellan å ena sidan det 

deduktiva synsättet med en teori i ryggen å andra sidan det induktiva, som utgår ifrån den insamlade 

empirin för att skapa en teori. Men det är inte fullt så enkelt att förklara den abduktiva metoden. Häri ligger 

även en förståelse inbakad, genom att teorin utvecklas vart efter processen tar form och lämpar sig för att 

undersöka olika former av organisationer. Här ska helt enkelt en noga genomförd men samtidigt lucker 

blandning av de båda andra metoderna leda fram till ett resultat ur den insamlade empirin (Alvesson & 

Sköldberg, 2017). 

4.2 Fallstudier  

Jensen och Sandström (2016, s. 9) ställer sig, i inledningskapitlet av sin bok Fallstudier, frågan ” Vad kan 

vi egentligen dra för lärdomar av fallstudier?”. Författarna menar då att svaret på den frågan och flera andra 

är en utmaning då denna typ av forskningsstrategi gör att det inte är möjligt att vara säker på vad som är 

fallet, innan genomförandet av fallstudien. En fallstudie har ett mycket brett spektra av undersökningsbara 

företeelser. Det är precis det som är fallet här, det finns många olika detaljer att undersöka i ett och samma 

studieobjekt, ”spontanfrivillighetsinsatsen” som utspelade sig under sommaren 2018 ibland annat Färila 

utanför Ljusdal. 

 

Denscombe (2018) skriver att det som utgör det studerade fallet oftast är något som redan existerar, före, 

under och efter det att själva forskningen på det är avslutad. För att något ska ses som lämpligt för en 

fallstudie är gränsdragningar av vikt, så till vida att fallet måste kunna isoleras. I detta fall kan en diskussion 

föras huruvida det undersökta fallet är avgränsat i alla eller någon form. Då flertalet andra insatser skedde 
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under samma sommar men denna skilde ut sig genom sitt genomförande, ville jag undersöka på vilket sätt 

den särskiljer sig. Enligt Denscombe (2018) skulle detta fall handla om både en händelse och en process, 

inramad av både en plats- och en tidsram. Genom hela denna insats går det som en röd tråd av relationer 

och processer. Här undersöks en enda händelse, dock utsträckt över en period av ungefär en månad, 

avsikten är att undersöka detta specifika fall. Chanserna är större att genom att undersöka ett specifikt fall 

hitta unika och värdefulla insikter, menar Denscombe. Här handlar det om att hitta både vad som händer 

och varför, här finns möjligheten att reda ut en komplex situation (Denscombe, 2018). Motiveringen till 

att jag valde att genomföra detta som en fallstudie är att jag vill undersöka vad det är som får människor 

att ställa upp i kris- och katastrofsituationer men också belysa händelsen i sig. 

4.3 Insamlingsmetod 

Här har en snöbollsteknik använts i form av en kontaktperson som jag personligen arbetade med under 

den tid som denna händelse ägde rum, då jag under dessa veckor arbetade med Facebooksidan som 

användes av ”spontanfrivillighetsinsatsen”, på distans ifrån Luleå. Denna ”snöboll” har därefter fungerat 

som den som har ordnat fram de intervjupersoner som varit av intresse för uppsatsen och som jag ansett 

har kunnat bidra med information.  Genom denna ”snöboll” har sedan ytterligare sju kontakter upprättats 

utöver ”snöbollen” själv, vilket resulterat i åtta intervjuer sammanlagt. Dessa har sedan, efter att de godkänt 

detta genom samtycke, intervjuats via telefon. Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats. 

Intervjuerna har genomförts uteslutande genom telefonintervjuer på grund av avståndet mellan mig och 

de intervjuade, där en applikation i telefonen använts för själva inspelningen, vilken även backats upp av 

en ”livlina” i form av en diktafon för att undvika havererade inspelningar som inte fungerat att spela upp. 

Detta efter att ha varit tvungen att göra om halva min första intervju just på grund av ett tekniskt haveri. 

Parallellt med detta har anteckningar förts under intervjuerna som stöd för det som tagits upp. Två 

intervjuer fick av olika skäl flyttas framåt i tiden men utfördes ändå inom den stipulerade tidsperioden. 

Alla dessa intervjuer har sedan transkriberats med hjälp av dator och ett transkriberingsprogram som 

underlättat arbetet. Transkriberingen var väldigt noggrann, minsta ord eller ”läte” nedskrevs, så att en så 

exakt återgivning som möjligt skulle uppnås, för att senare kunna ta ut de delar ur materialet som var av 

intresse för arbetet. Vissa delar användes som stöd vid uppbyggnaden av den berättelse som utgör grunden 

och början av resultatdelen, medan andra delar använts för att kunna visa på intressanta delar av de 

intervjuades berättelser. Detta för att underlätta den empiriska analysen. Utöver dessa telefonintervjuer 

ovan har litteraturstudier genomförts för att se om det som undersökts har förekommit på andra håll och i 

så fall hur det uppkommit eller förefallit. Även för att kunna jämföra och understödja det som framkommer 

i den insamlade empirin. Intervjuernas längd varierade mellan fyrtiofem minuter och lite drygt två timmar. 



Karl Högström Kandidatuppsats S0055A 

 16 

De intervjuade är sex personer från ”spontanfrivillighetsgruppen”, en från ett brandvärn och en från 

hemvärnet.  

4.4 Semistrukturerade intervjufrågor 

Att använda sig av semistrukturerade frågor öppnar upp för en frihet hos de intervjuade att lägga ut texten 

kring frågorna på ett annat sätt än vid helt strukturerade frågor. Det går att få fram en mycket mer 

djuplodande, målande bild av det som hänt eller händer. Samtidigt skapar semistrukturerade frågor en 

struktur att förhålla sig till under intervjuns gång, så att ungefär samma frågor ställs till alla medverkande  

(Krag Jacobsen, 1993). Valet av just detta tillvägagångsätt, att arbeta med semistrukturerade frågor, föll 

sig naturligt eftersom jag ville ta reda på detaljer som hade varit omöjligt att få fram på annat sätt än med 

hjälp av just intervjufrågor. Detta tillsammans med att intervjuerna utfördes via telefon blev detta det 

slutliga valet.  

4.4.1 Intervjuguide 

En intervjuguide (Se bilaga 2) skapades utifrån att en berättelse skulle kunna byggas upp kring den 

information som förväntades framkomma vid intervjuerna. Frågorna ställdes på ett sätt som gjorde att 

intervjupersonerna kunde prata fritt kring dessa (Bryman, 2016).  

4.4.2 Memo 

Memo handlar om att föra anteckningar under arbetets gång. Själva arbetssättet är hämtat från grounded 

theory där det fungerar som personliga anteckningar. Dessa kan handla om metoder, observationer eller 

något annat avseende arbetet. Här handlar det om att föra anteckningar under processen, exempelvis vid 

intervjuer eller under kodning, för att understödja vid transkribering och för att underlätta vid senare analys 

av materialet. Anteckningarna kan även bland annat fungera som ett stöd vid igångsättandet av arbetet 

med uppsatsen och som notiser om forskarens tankar och känslor gällande det denne skriver om. Denna 

del är ofta bortglömd i dessa typer av arbeten, då det många gånger upplevs som en naturlig del av själva 

hantverket (Gibbs, 2018). 

4.5 Tillförlitlighet och äkthet 

För att avgöra en undersöknings kvalitet inom den kvalitativa forskningen handlar det, i motsats till den 

kvantitativa där man talar om reliabilitet och validitet, om att se till tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 

2016).  
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4.5.1 Tillförlitlighet 

Inom denna del handlar det om fyra delkriterier: 

Trovärdighet – motsvarar intern validitet inom den kvantitativa forskningen 

Överförbarhet – motsvarar extern validitet inom den kvantitativa forskningen 

Pålitlighet – det som inom den kvantitativa forskningen motsvaras av reliabilitet 

Möjlighet att styrka och konfirmera – vilket inom den kvantitativa forskningen handlar om objektivitet 

4.5.2 Trovärdighet 

Trovärdighet handlar om att dels motivera de val av metoder som gjorts men även att genom så kallad 

respondentvalidering, att låta de inblandade bekräfta eller validera det som skrivits ned.  

I denna uppsats handlar det om att låta två av mina respondenter läsa igenom de delar av materialet som 

handlar om själva händelsen/erna. Här kan självklart olika uppfattningar finnas och förekomma när det 

kommer till uppfattningarna om vad som hände och inte, eller i vilken ordning saker och ting hände 

(Bryman, 2016). Dessa två respondenter kommer från de sex spontanfrivilliga som intervjuades.  

4.5.3 Överförbarhet 

När det kommer till kvalitativ forskning talas det om överförbarhet, vilket strävar efter en så fyllig och 

djupgående beskrivning som möjligt för att fokusera på det kontextuellt unika eller betydelsen av just det 

som studeras. Här gäller det för forskaren att förse sina läsare med så mycket som möjligt av den 

information som finns tillgänglig.  Just denna överförbarhet torde i detta fall vara en diskussionsfråga i sig 

själv, eftersom detta handlar om en speciell händelse under en viss period under sommaren 2018, men helt 

klart skulle i alla fall delar kunna appliceras på liknande situationer. De inblandade har, efter en 

urvalsprocess, fått lämna sina berättelser om hur de uppfattade det som hände och skedde. Dessa har varit 

så fylliga som det varit möjligt vid varje givet tillfälle (Bryman, 2016). 

 

Bryman väljer att tala om Guba och Lincoln och deras ”thick descriptions”, där det handlar om att kunna 

förmedla en så fyllig redogörelse som möjligt för att förse andra med ett så brett underlag som möjligt för 

att de ska kunna bedöma hur pass applicerbara de framkomna resultaten är på en liknande situation 

(Bryman, 2016). 

4.5.4 Pålitlighet  

Här är transparens en viktig faktor, vari forskarens sätt att hantera materialet och dennes uppgift att 

tillhandahålla en fullständig redogörelse av alla de delar som ingår i processerna (Bryman, 2016). 

Forskaren ska göra detta på ett sådant sätt att andra kan bedöma kvaliteten på både resultat och 
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forskningsprocess. Vad teorierna som valts ut anbelangar är dessa valda utifrån möjligheten att applicera 

dessa på det material som framkommit. 

4.5.5 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Så långt det någonsin varit möjligt har jag undvikit att låta min egen inblandning i arbetet kring bränderna 

påverka eller inverka på utfallet. Mina egna tankar och värderingar ska inte ha påverkat resultatet av denna 

fallstudie. Detta nämner Bryman (2016) som ett av kraven för möjligheten att styrka och konfirmera att 

de personliga värderingarna inte får påverka forskarens objektivitet. I de delar som handlar om diskussion 

kring ämnet kommer resultatet att problematiseras, dels i den rena resultatdiskussionen men även i den del 

som kallas slutsatser.  

4.6 Etik 

Det är näst intill omöjligt att skriva om ett explicit fall på ett sådant sätt att inte någon kan identifiera de 

medverkande, därför är det viktigt att förklara och beskriva konfidentialitetskravet vilket handlar om att 

uppgiftslämnarnas uppgifter de lämnat till studien kommer att vara konfidentiella i enlighet med 

Vetenskapsrådets riktlinjer. I detta fall handlar det om att byta ut namn på de inblandade, i uppsatsen 

används uteslutande fingerade namn, att ibland skriva fram texten på ett sådant vis att det inte är fullständigt 

uppenbart vem uppgiftslämnaren är, utan att för den skull förvanska vad som framkommit vid en intervju 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

För att nå ut till mina intervjupersoner med information om bland annat studiens syfte och deras frivillighet 

gällande deltagande och om att de när som helst kan avbryta intervjun mailades ett informationsblad ut till 

intervjupersonerna ungefär en vecka innan intervjuerna skulle äga rum. Här informerades det även om att 

intervjuerna görs som en del av min uppsats. I detta informationsblad informerades även de utvalda 

intervjupersonerna om både mina och min handledares kontaktuppgifter för det fall någon hade en fråga 

till någon av oss. Genom detta uppfylldes också Vetenskapsrådets informationskrav (Vetenskapsrådet, 

2002).  

 

På grund av de långa avstånden, då jag befann mig utanför Luleå när dessa intervjuer genomfördes och de 

flesta av respondenterna bor och arbetar i och kring Ljusdal och Färila med omnejd, medförde detta att jag 

var tvungen att utföra intervjuerna per telefon. Eftersom intervjuerna spelades in för senare transkribering 

var jag tvungen att informera om nyttjandekravet, som tillsammans med konfidentialitetskravet handlar 

om att informera om att det inspelade materialet endast kommer att användas i denna studie och behandlas 

på ett säkert och konfidentiellt sätt (Vetenskapsrådet, 2002).  



Karl Högström Kandidatuppsats S0055A 

 19 

Men för att få göra detta krävs något som kallas för samtycke, ett samtyckeskrav, där det handlar om att få 

tillåtelse att spela in och använda materialet för att senare kunna transkribera dem för analys. Även detta 

krav behandlar rätten att när som helst avbryta eller äga rätten att själv bestämma längden på intervjun eller 

under vilka villkor de deltar. Denna samtyckesprincip bygger på att de som deltar i en studie ska få 

information om syfte och struktur. Detta utfördes genom att jag utöver informationsbladet, ringde upp och 

bokade tid med intervjupersonerna och samtidigt frågade om det gick bra att jag spelade in de kommande 

intervjusamtalen (Vetenskapsrådet, 2002).  

4.7 Analysmetod 

Bryman (2016) skriver om narrativa analyser så som att genom en narrativ analys av ett material flyttas 

fokus från ren redogörelse om vad som hände till hur människor skapar något ur det som hände i en viss 

situation eller av något som hänt. Människor berättar en historia om sig själva eller om något som hänt och 

ur detta berättande föds en förståelse och en bild växer fram om vad det är som finns där bakom den 

framställda historien. Beroende på hur frågorna som ställdes vid själva intervjun har varit konstruerade 

eller hur de spontana följdfrågorna blev, skapar dessa många gånger ett mer narrativt sätt att berätta. 

Exempelvis skapar frågan ”när hände X?” långt mindre utrymme än om grundfrågan följs upp med 

följdfrågor av typen ”kan du berätta mer?”. Det handlar helt enkelt om att lyfta fram själva berättelsen och 

dra lärdomar därur (Bryman, 2016). 

 

Här handlar det alltså om att analysera utifrån hur människorna ser på och känner hur de upplevt vad som 

hände och skedde under dessa dagar, alla de känslor och upplevelser som satt avtryck i deras liv. I de 

intervjuer som genomförts har semistrukturerade frågor använts, dessa har även gett upphov till spontana 

uppföljningsfrågor gällande det som framkommit av varje fråga. Detta har skapat möjligheten att utföra 

en narrativ analys av detta fall, dock kommer vissa delar att handla om genomförandet av insatsen och 

andra delar att handla om hur de intervjuade personerna uppfattade och kände under och efter själva 

insatsen. Bryman (2016) menar att narrativ analys kan användas för att analysera de historier som används 

av människor för att beskriva händelser. Detta sätt att analysera kan enligt Bryman tillämpas på flera olika 

typer av data som åstadkommits ur flera olika metoder, där den semistrukturerade intervjun är en av de 

starkaste. Själva analysen har gått till så att all textmassa som blivit efter transkribering genomlästs och de 

stycken som varit användbara till att bygga upp händelseförloppet har markerats på olika sätt, med färger 

eller överstrykningar. Senare har alla frågor i intervjuguiden bildat mall för sorterandet av de svar som 

inkommit, detta för att bringa ordning och skapa någon form av uppställning av svaren. Tanken är att 

utifrån det händelseförlopp som byggts upp tillsammans med en datumlinje, låta berättelsen i sig agera 

resultat, utöver att sedan analysera de delar där referat och citat används för att förklara och styrka de olika 
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handlingar och moment som förekommit. Genom ett växelspel mellan de olika parametrarna kommer ett 

material, möjligt att analysera, att växa fram, och med hjälp av detta föra en diskussion om resultatet av 

analysen.  
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5 Resultat 

Här kommer jag att redovisa resultatet under flera olika underrubriker, en form av berättelse avseende 

själva händelseförloppet.  

5.1 Händelseförloppet 

Här följer en redovisning i berättelseform om hur det hela började, fortsatte och avslutades. En tidslinje3 i 

form av datum följer med genom kapitlet, följt av en kortare beskrivning av händelseförloppet, därefter 

följer refererade delar av intervjuerna tillsammans med några citat. Alla dessa delar tillsammans får bilda 

grund för den analys som sedan följer. 

5.1.1 Inledning 

14/7 Lördag 14 juli 2018 klockan 16.414 kommer första larmet om skogsbrand in i området kring 

Ängra igångsatt genom blixtnedslag. En stund senare även i Kårböle igångsatt genom 

blixtnedslag, därefter Nötberget. Laforsens depå kommer till. Branden i Tovåsen startar. 

 

Någonstans kring sjutiden på morgonen den 14 juli klev Åke upp, precis som han brukar, dagen följde 

med för honom vanliga sysslor. På eftermiddagen denna dag, den 14 juli 2018, började det dra ihop sig till 

åska, verandan intogs tillsammans med en kopp kaffe för att beundra skådespelet. Detta skulle visa sig inte 

bli så långvarigt, vid 14.30 small det till, en blixt. En kvart senare, 14.46 kom första larmet till brandvärnet. 

Fem personer dök upp på stationen, medlemmar i ett värn har ingen jour. Först skulle de åka på ett larm 

längre bort, men det slutade med att de åkte på ett larm som kom strax efteråt, nämligen en brand belägen 

500 meter fågelvägen från byn, för övrigt den blixt Åke hade sett. Det skulle visa sig att någon sömn skulle 

det inte bli på de närmaste 25 timmarna, men detta var bara början. Detta var upptakten till en av de tre 

stora brandhärdarna i Ljusdals kommun, belägen i Nötberget, som tillsammans med två andra, Ängra, 

som inkom vid 16.41, och Enskogen kom att bli 2018 års enskilt största brandområde bland de svenska 

skogsbränderna detta år.  

 

 

 
3 Denna tidslinje är baserad på egna kunskaper, insamlad information från de som deltog och generell information från 

nyhetsmedia under och från denna tid om inget annat anges. Två av de intervjuade har varit med och granskat innehåll och 

korrektheten i ordningsföljden i den tidslinje som jag byggt upp. 

 

4 Senare i resultatavsnittet nämns 14.30 som en starttid för en av bränderna, detta kommer från en respondent som arbetar inom 

ett av brandvärnen, troligen är detta ett larm som det inte skrivits om i tidningarna, tiden som nämns här i tidslinjen gäller den 

officiella ”starttiden” för skogsbranden i Färila med omnejd. 
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5.1.2 Spontanfrivilliginsatsens början 

15/7 Depån i Lassekrog etableras. Evakuering Ängra. Vattenbombning. Facebookgruppen kommer 

till. Laforsens depå avvecklas. Yttre stab etableras i Lassekrog.  

16/7 16 juli upptäcks även en brand i Enskogen och evakuering inleds av Enskogen. MSB ansöker 

om brandbekämpningsflyg från EU. Under dagen stängs RV84 av mellan Laforsen och 

Kårböle. Under kvällen stängs även landsväg 735 mellan Laforsen och Ramsjö av. 

17/7 Vind och höga temperaturer försvårar släckningsarbetet. Räddningstjänsten (Rtj) har brist på 

material och resurser. Kårböle Brandvärn går ut med att det behövs frivilliga brandvakter när 

bränderna är släckta.  

MSB:s generaldirektör Dan Eliasson och Gävleborgs landshövding Per Bill kommer och gör 

ett besök i Ljusdal för att skaffa sig en lägesbild.  

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) om att Kårböleborna skulle hålla sig inomhus. 

Räddningstjänsten larmas till en skogsbrand i Rullbo som blossar upp och släcks samma dag. 

Larm om skogsbrand i Lassekrog. 

 

Nästa dag, den,15 juli, får Rickard en fråga om han kan hjälpa till att köra upp lite grejer till Laforsen, 

närmare bestämt hela skuffen full, ”det hade inte gått att få in ett vikt papper” som Rickard sa. Detta hade 

samlats in på en affär i Ljusdal, för att levereras till ett ställe som heter Laforsen, en liten by några mil 

utanför Färila. Även detta ska visa sig bli starten på en många hundra timmar lång insats. Rickard känner 

att han måste göra en insats. Släcka bränder får han inte, men ordna fram vatten och andra förnödenheter 

kan han hjälpa till med. Men att det skulle bli så stort som det blev hade han inte räknat med. Det hade 

redan innan Rickard kom in i bilden, skapats en Facebookgrupp som sen Rickard var med och skrev om 

syftet och inriktningen på, han blev samtidigt insläppt som moderator av den som startade gruppen, så att 

han skulle kunna sköta den. Redan då de första spontanfrivilliga kom upp till första stället, Laforsen, 

började sakerna gå åt. Från början trodde flertalet att de tillhörde Röda Korset, men de var ju bara vanliga 

privatpersoner som samlat ihop vatten, mat och andra saker. 
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5.1.3 Insatsen börjar sätta sig 

18/7 Evakuering av Kårböle. Färila Folkets Hus/”Färilafolkan” öppnar/etableras. Logistik byggs 

upp, centralisering av insatsen, lagerhållning, ”Färilafolkan” levererade ut till Tovåsen, 

Lassekrog och Föne. Spontanfrivillighetsinsatsen började nu även ta emot skänkta och 

sponsrade saker till Färila Folkets Hus/”Färila Folkan”. Ledningsgruppen inom 

”spontanfrivillighetsinsatsen” formades. Vattenbombplan från Italien (och Frankrike?) 

anländer. 

19/7 Nu jobbar 80 personer i treskift i Färila Folkets Hus och ”Färilafolkan” fram till och med sista 

veckan då man var 16 pers. Nu började även företagen sponsra och inte enbart från 

privatpersoner. Nu kunde man ta emot lastbilslass. Rutiner för logistik och mottagning. Nu 

fanns det även olika typer av arbetsgrupper klara. Evakuering Finneby/Huskölen. Ca 8 500 

hektar brinner, branden i Enskogen fortsätter breda ut sig. Kustbevakningen flyger över 

brandområdet. Statsminister Stefan Löfvén besöker området.  

 

Efter lite drygt 12 timmar bytte de spontanfrivilliga plats och hamnade istället i Lassekrog, som geografiskt 

sett ligger mellan Laforsen och Färila. För att lösa bemanningen av Lassekrog tog man tidigt hjälp av den 

lokala Röda Korskretsen. Här kom sedan en depå att finnas under lång tid, under en tid flyttades dock 

allting som fanns i Lassekrog ner till ”Färilasågen” på grund av den kraftiga rökutvecklingen. Detta 

innefattade även sådant som myndigheterna hade med sig i form av bränsledepåer och annat. De frivilligas 

depå flyttade efter några dagar tillbaka till Lassekrog och förblev därefter kvar till avvecklingen av 

insatsen. Efter en kort tid i Lassekrog började det höra av sig folk som skulle komma med långtradare och 

ställa av grejer, de ville inte vända ”ute i skogen” så då började man fundera på hur man skulle lösa detta. 

Nu var det onsdag. Det var i detta skede som man började se sig om efter ett lämpligare ställe att hålla till 

på. Nu kom även en annan person in i bilden, Frida, som kunde ordna så att man skulle kunna använda 

Färila Folkets Hus och parkeringen utanför, där man hade mycket större ytor för lastbilar att vända och 

lasta av. Här nere vid Färila Folkets Hus jobbade senare, under det första dygnet på plats, runt 50 personer. 

Själva insatsen kallade sig själva för ”Färilafolkan”, vilket även kommer att vara det namn som beskriver 

”spontanfrivillighetsinsatsen” som sådan, medan Färila Folkets Hus avser platsen/lokalen.  

 

Många av de intervjuade pratar om och beskriver den kraft som fanns i insatsen som något fantastiskt, 

som något som var glädjande och som skänkte både eftertanke och nya insikter. Den kraften handlade 

många gånger om hur väl det trots allt fungerade med alla dessa människor som arbetade med denna 

insats, hur människor verkligen kände en känsla av att göra något tillsammans:  
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[D]et är jättehäftigt att se den här kraften, samtidigt så är de jätteläskigt, jag har varit ordförande i [en förening] här 

tillexempel, jag vet att, från början är det jättelätt att få människor att ställa upp ideellt, men man har ingen aning 

om hur många man har om en vecka eller om två veckor. [S]å att, jag började bli lite nervös, så här, shit, vi servar 

dem med allt liksom, för att alla ville så gärna hjälpa till, så vi fick, jag fick börja bromsa litegrann. [D]et här är 

jättespännande, för då var det ju några som fick så här ’nej, vi vill gasa’ för de var så ’i stimmet’, de var så, shit vi 

gör så mycket bra saker du vet, så här ’woaoo’ men, de var mitt i sommaren, de var semester, vad hade hänt om 

branden hade fortsatt och merparten behöver gå tillbaka till sina jobb, […] (Frida) 

5.1.4 Specialiserade grupper 

20/7 Transportsystemet hos ”Färilafolkan” var uppbyggt, branden i Enskogen växer ytterligare. 

Branden i Tovåsen släckt. Fyra vattenbombplan från Italien och Frankrike gör omfattande 

insatser. 

 

Ganska snart, redan på torsdagen, fanns det på Färila Folkets Hus, specialiserade grupper inom denna ifrån 

början lösa sammansättning av människor. Det skapades transportgrupp, sponsorgrupp, Facebookgrupp, 

ledningsgrupp, en form av HR-grupp och en administrativ grupp. Likaså ordnades en grupp som fick ta 

hand om allt som kom in eller skulle ut från Färila Folkets Hus, antingen ut till depåerna eller till de som 

kom in själva och hämtade. Det fanns policys och uppsatta regler för hur grupperna skulle fungera: 

[V]i gick i tre-skift, vi hade ett överlapp på en halvtimme på varje skift, just för att man skulle kunna göra ett 

överlämnande hur det har varit, vad de är som är på väg in, hur mycket det är som är på väg in, om det var några 

stora transporter, när sista transporten gick ut till våra depåer, kommer telefonen att ringa snart, är det dags att fylla 

på, är det dags att vi börjar att kolla hur, hur mycket som finns och så vidare […] (Erika) 

Alla dessa grupper var igång efter ungefär två dagar, räknat från onsdagen, så från fredagen den första 

veckan följde effektivisering och förbättring av dessa. För att underlätta skapades register, från början för 

hand, men efter ett litet tag kom det in två killar och sa ”vi har ett gammalt lagersystem liggandes, vi kanske 

kan använda det?”. Administrationsgruppen hade flera olika funktioner, en var att hålla ordning på saldon 

och vad som fanns var, då det tillslut blev så stort att de var tvungna att ha lager på flera ställen. Ett annat 

var att se till att det fanns bemanningslistor, anhöriglistor och så vidare. Den ledningsfunktion som 

skapades bröt för informationsmöten en gång varannan timme i början för att sedan plana ut till fyra gånger 

om dagen längre fram i insatsen.  

 

De som var bland de första att ta tag i organiserandet av denna ”spontanfrivillighetsinsats” visade sig vara 

sådana människor som arbetar med samma eller liknande uppgifter till vardags. Någon var duktig på att 

administrera, någon var van att styra upp organisationer, någon annan fick utlopp för sitt som denne sa ” 

[…] ordningsamma sinne” (Joakim):  
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[…] lös uppgift, det var det hela fokus gick ut på, lös uppgift, lös den fort, lös den bra.  Vi löste allting som kom i 

vår väg, för vi hade såna människor på plats som löste uppgift helt enkelt. (Klara) 

 

21/7 Räddningstjänsten fokuserar på att bygga brandgator som vattenbegjuts. Vattenbombning av 

Ängraområdet. Branden i Enskogen sprider sig under natten genom flygbrand5. Även tankar 

kring vem som kan ta över börjar komma. Samordnaren för ”Färilafolkan” börjar reflektera 

över hur länge de egentligen kan hålla på med detta – Har vi resurser så det räcker, hur länge 

räcker resurserna, både i manskap, varor och materiel? 

5.1.5 Många engagerade sig 

I början var det mest lokalbefolkning, men det utvecklade sig snart till att även folk från andra delar av 

landet anslöt, bland annat från Stockholm, Göteborg och Örebro och övriga delar av det egna länet. Efter 

ytterligare något dygn var man 80 personer som arbetade i treskift dygnet runt på Färila Folkets Hus. 

Redan under de första dagarna började schemaläggning ta form och anhöriglistor började införas. Man 

fick också ordna med försäkringar då man var många i lokalerna. Vad som händer på Färila Folkets Hus 

den första dagen är att man börjar organisera upp allt inkommande, både frivilliga som vill hjälpa till och 

alla de saker som inkommer i ett aldrig sinande flöde, i början sånt som efterlystes på Facebook, så som 

vätska och sjukvårdsartiklar. 

 

Folk tog ut sina semestrar eller la om sina planer och gick in och jobbade med detta. Några fick även 

sponsrat av sina arbetsgivare att arbeta med ”Färilafolkan” under betald arbetstid. I Facebookgruppen 

kunde man lägga ut förfrågningar om specifika grejer, samtidigt som många saker strömmade in i en aldrig 

sinande ström. Både saker och pengar kom in, en förening lånade ut sitt konto för insättningar via Swish 

och deras ekonomiansvariga ställde upp och övervakade och rapporterade. Man var fort uppe i ungefär 

500.000 kronor, och någonstans här, en vecka in i insatsen, började planeringen för avvecklingen med 

neddragning av personal, öppettider och transporter. Efter insatsens slut anlitades en extern revisor för att 

se till att allting gällande det ekonomiska avseende, donationer och så vidare, gick rätt till. Man var då uppe 

i någonstans kring 700.000 kronor i donerade pengar. Dessa pengar skulle gå till sådant som inte gick att 

ordna sponsring till av olika skäl. Folk ordnade sängplatser, i mängder, man ordnade sponsring på kuddar, 

täcken och sängkläder, man tvättade sängkläder, man raggade tvättmaskiner och folk tvättade hemma. 

Vatten, vatten i mängder, både så kallat stilla vatten och kolsyrat vatten, läsk och färdigblandad 

vätskeersättning. Det gick så långt att stilla vatten på flaska, mycket på grund av värmen, inte gick att bli 

 
5 https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26210.pdf (s.19) 



Karl Högström Kandidatuppsats S0055A 

 26 

sponsrad med utan det fick köpas när det fanns att tillgå. För att ordna bättre och snabbare uppkoppling 

utökades bredbandet till Färila Folkets Hus, vilket underlättade hanteringen och man kunde då i förväg 

veta när saker skulle beställas eller efterlysas på Facebook. Räddningstjänsten hade sin brytpunkt6 uppe i 

Lassekrog, då den betraktades som en vanlig brand i början Resterande funktioner befann sig i början av 

insatsen på sina ordinarie platser, räddningstjänsten på stationen och så vidare. Detta pågick fram till 

onsdag första veckan. Sedan kom en yttre stab att skapas på samma plats, i Lassekrog, som befann sig här 

av taktiska skäl under ungefär halva insatsens tid, men blev sedan tvungna att evakuera till Färila skola.  

 

22/7 Färila skola och simhall stängs för allmänheten för att fungera som sambandscentral. Glädjande 

nyheter, rejäl uppbromsning av spridningen. 

23/7 Länsstyrelsen (Lst) tar över räddningsinsatsen. Skog för ca 900 miljoner har brunnit upp. 

 

Där sattes den ihop med inre stab som redan fanns på plats, granne med Färila Folkets Hus. Resterande 

funktioner, de frivilligas depå, bränsledepån, trafikverkets incheckning m.m. flyttades temporärt till sågen 

i Färila under några dagar på grund av den rökutveckling som var i Lassekrog. Dessa flyttade sedan tillbaka 

till Lassekrog fram till avveckling. 

 

De som kom att bli ledare för denna frivilliga insats var noga med att hela tiden följa upp arbetet. När det 

kom till transportgruppen hade man styrt upp det så att man alltid skulle åka två i bilarna, passersedlar i 

bilarna, tidsbestämda turer där man återkopplade när man kom tillbaka, packa inkomna beställningar och 

så vidare, men det handlade även om att ordna fram bajamajor, sopcontainrar och annat. Efter några dagar 

gick kommunen in och sponsrade med kommunens bilar så att man inte skulle behöva köra med sina 

privata bilar, både personbilar och någon lätt lastbil fanns till förfogande. Många var de som även hjälpte 

till via sina företag med att ställa upp och köra saker med tunga lastbilar både till Färila Folkets Hus från 

andra delar av Sverige och ut från Färila Folkets Hus till de olika depåerna. Man skulle här kunna tala om 

en "En organiserad icke-organisation, med strukturer och funktioner som i ett större företag"(Klara) som 

en av de intervjuade uttryckte sig. Deras inriktning och uppdrag ändrades med tiden, från att mer eller 

mindre sköta myndigheternas arbete med allt möjligt, från vatten och mat till att ordna sängplatser över till 

specialuppdrag, som att ordna fram tio maskinförare som kunde hjälpa till att köra och sprida vatten eller 

ordna fram stora mängder handdukar så att de som hade varit ute och jobbat kunde duscha på badhuset.  

 

 

6 Samlingsplats/knutpunkt. Gemensamt ställe att utgå ifrån. Uttrycket används inom det militära/blåljusmyndigheter.  



Karl Högström Kandidatuppsats S0055A 

 27 

24/7 Polsk räddningstjänst ansluter med 44 fordon och ett 70-tal brandmän. Även franska 

brandstyrkor ansluter. Totalförbud mot eldning i hela Gävleborgs län inklusive på egen tomt. 

Elden håller sig inom begränsningslinjerna. 

25/7 Tio dagar har gått, fyra personer i Laforsen evakueras. Man hoppas på regn för att underlätta 

släckningen. Nu börjar det sätta sig vem som ska ta över huvudansvaret, kontakten med 

landshövdingen är etablerad.  

26/7 Läget kritiskt i vissa delar av Ängraområdet. De boende i Huskölen får återvända hem. 

Finnebybor får återvända hem efter en veckas evakuering. Det börjar regna över Ljusdals 

kommun, vilket medför att brandbekämparna kan ta sig in i själva brandhärdarna och släcka 

istället för att endast behålla begränsningarna. 

27/7 29 finska brandmän anländer i konvoj till stabsområdet. Nu finns cirka 300 brandmän, åtta 

helikoptrar och två vattenbombningsplan till förfogande. 

28/7 Regnet har förbättrat läget vid alla de tre områdena.  

29/7 Branden är under kontroll. Markpersonal går in i områdena och släcker.  

30/7 Branden är under kontroll. De evakuerade personer som är hemmahörande i Kårböle och 

Lassekrog får återvända hem.  

31/7 Försvarets Fältartister uppträder i Färila för alla som varit med och kämpat mot bränderna. 

Camp Färila, som stabsledningsplatsen kallats, trappas ned. Alice Bah Kunkhe på besök i 

egenskap av demokratiminister. 

1/8 Inbromsning av inflödet, färre personal hos ”Färilafolkan” som också påbörjar tömningen av 

sina lager. I övrigt fortgick arbetet ”som vanligt”.  

2-6/8 Arbetet fortlöper utan några speciella händelser. 

7-8/8 Den offentliga insatsen (Rtj osv.) börjar avslutas och övergå i eftersläckning och bevakning. 

9/8 Avveckling av brandsläckningsinsatsen sker och Rtj/Lst lämnar över till eftersläckning. 
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Det tog 17 dagar innan myndigheterna anser att bränderna är under kontroll och ytterligare 10 dagar innan 

överlämning till eftersläckning. Totalt jobbade cirka 1 300 personer med själva brandsläckningen och 

ytterligare någonstans kring 1 000 frivilliga (Asp, et al., 2019). 

5.1.6 Insatsens olika faser 

I början hjälpte man, bland en massa annat, till att ordna med matservering till de som arbetade i inre stab. 

Mot slutet av insatsen, när den ordinarie organisationen från myndighetshåll hade börjat fungera, 

fokuserade man på att tillhandahålla den där lilla lyxen i tillvaron, som massage, godis eller en fikapaus. 

Man hade också de som satt ner och pratade med de som önskade. Avlastning, någon som lyssnar eller 

bara lite sällskap och skratt. Det var ambitionen. När insatsen var på väg att avslutas tackade man ordentligt 

och noga för all hjälp och alla som hjälpt till. Man avböjde även vänligt men bestämt mer hjälp från de 

som fanns med i Facebookgruppen. Efter att insatsen var klar fick man hjälp med att bli av med grejer och 

montera ner allting på ”Folkan” av ägaren till Färila Folkets Hus och en lokal idrottsförening. 

 

Kartorna på nästa sida visar brändernas utveckling över området och en jämförande bild, för att visa på 

dess omfattning, där brandområdet är lagt över Stockholm.  
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(Bild över brändernas utveckling. © Försvarsmakten, Geo SE, © Lantmäteriet.)  

 
(Bild på brändernas utbredning i förhållande till Stockholms stad. © Försvarsmakten, Geo SE, med data från © Lantmäteriet.) 

(Kartorna är publicerade med tillstånd av copyrighthållare.) 
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5.1.7 Sociala mediers betydelse 

När dessa bränder var ett faktum drog många människor nytta av den ”nya” tekniken, den där man lätt 

kan samla information och material och nå ut till många samtidigt och ändå använda sig av en fullfjädrad 

tvåvägskommunikation, nämligen grupper på Facebook. Det var i en sådan grupp som den spontant 

organiserade gruppen av frivilliga hade sitt ursprung. Det började med att någon ordnade fram några 

flaskor vatten att köra ut, sen hängde någon på i den grupp som skapades samtidigt, vilket gav ringar på 

vattnet och sedan accelererade det hela.  

 

Själva den professionella/offentliga insatsen innefattade folk från flera länder, men här ligger fokus på de 

spontanfrivilliga som ställde upp och gjorde en insats, där människor från bland annat Norge ingick till 

och med. Den Facebookgrupp som var startskottet till det hela finns inte i dag kvar i sin dåvarande form, 

men den kom i alla fall att spela en avgörande roll för det omfattande arbetet med att ta emot, administrera 

och bemöta de många frivilliga som på många olika sätt hjälpte till, med allt ifrån insamlingar till 

transporter till massage7. Idag finns det istället en minnesgrupp på Facebook kallad Hälsingebranden. 

Instagramsidan finns dock kvar i sin dåvarande form under namnet Hälsingebranden. 

5.1.8 Stort engagemang 

En sån här händelse sätter Sverige och kanske framför allt närområdet på hårda prov, och då kanske allra 

mest små kommuner, eftersom vi i Sverige är förhållandevis förskonade från större katastrofer. Vi har här 

en katastrof med en intakt samhällsfunktion, där en gemensam fiende ska bekämpas och funktioner och 

strukturer ska fungera, det handlar inte om någon samhällskollaps, utan mer om en krissituation som måste 

bemästras och tillslut vinnas.   

 

Många engagerade sig i dessa frivilliga insatser som ”Färilafolkan” fungerade som ett nav för. Människor 

från när och fjärran, frivilligt och på kort varsel lyckas ordna fram både en fungerande organisation och 

bygga upp ett kontaktnät. Här handlar det om folk som helt oorganiserade ställer upp med allt möjligt och 

på alla möjliga sätt. Det var transportföretag som ställde upp och körde, drickaproducenter som skänkte 

drickor, matvaruaffärer som sponsrade med allt möjligt, privatpersoner som skänkte allt från täcken och 

kuddar till hygienartiklar och mekaniker på orten som ställde upp och reparerade fordon, pumpar och 

annat oavsett tid på dygnet. Dessa människor organiserade sedan allt från transporter och lagerhållning till 

 
7 Noteras bör att det finns två sidor på Facebook med i stort sett samma innehåll gällande detta, den ena som idag är omdöpt till 

”FIKK – privatpersoner assisterar”, då ägaren av Facebookgruppen helt enkelt ändrade inriktning efter att branden var över/släckt 

men innehåller fortfarande kommentarer under bilder och den andra, som i dag är döpt till Hälsingebranden, innehåller inga 

kommentarer men bilder från den tiden.   
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Facebookgrupper, samordning och organisering av allt det som de frivilliga ordnat fram. Till skillnad från 

FRG eller Röda Korset var dessa inte på något sätt organiserade innan händelsen ägde rum utan de blev 

under tiden insatsen pågick allt mer organiserade. En nyckel här var att den organisation som uppstod var 

flexibel i sitt handlande, korta beslutsvägar och kontaktnätet gjorde att det gick fort att ordna fram saker. 

”[…] de var ju många som offrade semestern liksom och la de på de här, frivilligarbetet” (Joakim). Putnam 

(2006) nämner just att närsamhället, och framför allt närsamhället på mindre orter, är den bästa grunden 

att stå på vad gäller att kunna använda sig av kontaktnät.  

 

Till skillnad från många andra situationer ”vågade” de intervjuade vara ganska raka i sina svar. Ett exempel 

på detta visar sig i svaret på frågan om hur de ser på sin/sina insats/er när de efter knappt ett år senare fått 

lite distans till det som hänt, avspeglar sig i detta citat: 

[…] att vi gjorde ett jävla bra jobb, att man faktiskt får klappa sig på axeln, många är ju väldigt rädd för det liksom, 

man vågar inte sticka ut näsan och säga att man gör nånting bra, men här gjorde vi faktiskt nånting jävligt bra. [Så 

det] klappar jag mig själv på axeln för, även fast jag inte brukar vara den som sticker ut hakan i första hand och 

säger att jag är duktig på nånting men här, här var vi faktiskt bra, här gjorde vi ett bra teamwork, allting vart väldigt 

bra. [D]en sammansatta gruppen liksom de var ju, om jag säger ”vi som styrde” då liksom, vi styrde bra och de 

under fungerade jättebra. (Joakim) 

Att själva händelsen i sig med skogsbranden var något hemskt, rent stressande och mentalt påfrestande, 

men som blir något att minnas för livet tillsammans med insatsens intensitet, glädje och sammanhållning:  

[…] [jag] har aldrig varit med om något likande och det är det som är så häftigt att man har varit med i nånting 

som man kommer minnas hela livet, en sån hemsk sak som … ändå biter sig fast på hornhinnan på en, eller 

näthinnan heter det. (Erika) 

Tillika tar några upp den värme och omtänksamhet som präglar insatsen, där lärdomen är att ta till sig just 

detta att se och uppskatta de små sakerna i livet och att framför allt se andra människor. Collins (2004) 

teori om emotionell energi skulle kunna förklara denna solidariska handling mellan två människor i 

samma grupp:  

Jag lärde mig oerhört mycket under den här insatsen eh, under våran insats, de vi gjorde på Folkan, just på grund 

av den värme som var. Andra dagen jag kom till jobbet så, så sa [ett namn] det att ”å vad glad jag är att se dig” och 

jag tittade liksom nästan bakom mig och tänkte vem pratar hon med nu? för vi känner ju inte varann, och hon sa 

det att ”jag tyckte att du gjort ett sånt jättebra jobb så jag är jätteglad att du är här idag igen”  och  jag tänkte så här 

”de kostade ju inte så mycket för henne å säga det, men jag blev jätteglad” Två dagar senare hade jag en lapp på, 

kom, kom, satt jag i telefon som vanligt vid min lilla dator vid backoffice och så kommer en kvinna [ett annat 

namn] och lägger en lapp på mitt tangentbord ”idag vill jag bara säga, you rock!”(Klara) 

Både branden och insatsen påverkar än i dag vardagslivet i Färila med omnejd, där skolan har teman kring 

detta och vardagslivet förändrats för många av de som var med och arbetade, vikänslan har enligt 
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intervjupersonernas utsago förändrat närsamhället, för att använda Putnams (2006) begrepp. Collins 

(2004) talar om att närheten mellan de olika inblandade skapar och förstärker de mikrosituationer som 

stärker gruppsolidariteten: 

[D]et här pratas det om än i dag, så sent som för två veckor sen, så hade de genomgång om allting som hände 

under sommaren på Färila skola, för alla barn, på hela skolan.” […] [S]å att nog har det ’tightat’ till oss allt. [F]ör 

att de på Färila skola, de arbetar ju med det här under en viss tid och det kommer de att fortsätta göra just för att 

det är nånting som har hänt och det är en väldigt tragisk sak. De vill verkligen framhäva att våran kommun består 

av så mycket skog så att vi måste vara beredda på såna här saker (Erika). 

5.1.9 Vad var det egentligen som fick dem att ställa upp i insatsen? 

Inom insatsen var det ett brett spektrum av professioner och yrken. De intervjuade kan här fungera som 

ett utsnitt av detta då dessa är allt från egenföretagare till grävmaskinister och städare. Detta avspeglar sig 

bland annat i detta svar: “[A]sså, jaa, man liksom kände folk som liksom var drabbade, liksom, eller skulle 

kunna bli drabbade och så där, har ju bekanta som är brandmän som hade varit iväg och liksom, visste vad 

de slet” (Maria). På en så liten ort som Färila är det inte konstigt att denna situation uppkommer och finns 

med som ett av skälen till att någon ställer upp. Att bestämma sig i affekt och med känslorna över sin 

hembygd är en annan anledning till att någon ställer upp i en sån här situation: 

“[J]a men det är väl klart man måste hjälpa till, herregud, det var ju, alltså Kårböle var ju i fara och Kårböle är ju 

ett ställe som jag tycker är så fruktansvärt fint. [J]ag kände bara, näe, jag måste göra något, och min son han har 

jättemånga kompisar där som han går på dagis med och aah, näe usch, man måste, det är bara så, vi hade, vi hade 

våran son på fem år och vi hade ett spädbarn på ett halvår, men vi löste det också, haha…”(Erika). 

Grupptryck finns också med bland de parametrar som bidrar till att man bestämmer sig för att ställa upp. 

Robert D. Putnam (2006) diskuterar om vikten av närsamhällets roll i det hela, där de sociala nätverken 

spelar en avgörande roll: 

”Ja-a du, de var ju mest att vi tyckte att, de skulle vara, ja men att alla skulle hjälpa till, först var, jag är med i en 

förening som heter Järvsö BK nu, å då tänkte vi liksom ”ja men vi skänker några plattor dricka” så att jag åkte å 

hämtade de å körde upp, när de var mest i startgroparna, så att då gjorde vi de och sen så då, jag och mina kompisar, 

vi är ju för att gör man nånting då går man in helhjärtat och gör det, och de hade redan fått förfrågan om att börja 

på att göra nätverk och så vidare och fixa datorer, skärmar, whiteboardtavlor och så så där, så då tänkte jag att då 

kan inte jag vara sämre. Så efter jobbet en dag då åkte jag och samlade upp lite grejer här på Ljusdal som skulle 

upp till Färila, Sen så drog jag upp och sen vart jag kvar, så vart jag kvar några dagar und…, under arbetstid och 

sen så hela semestern” (Joakim). 

Att dra sig till minnes hur det varit vid tidigare insatser är ytterligare en, där man helt enkelt ville göra ett 

bättre jobb än vad som gjorts tidigare: 
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“Det var sån jävla katastrof, alltså … från räddningstjänst och allting, å men det var katastrof från dag ett …. så det 

var väl, ja, å så var det ju det att man tänkte, jag tänkte, branden som var nere i Västmanland, där tog det ju sån 

lång tid också innan manskapet fick någon hjälp med vatten å förnödenheter, [så jag] tänkte det att så ska de de ju 

inte behöva bli en gång till för att får de inte det då … har de ingen kraft till att släcka skiten. [M]ed tanke på att jag 

inte fick vara vid elden, då tänkte jag att då får jag väl göra det jag kan göra” (Rickard). 

Att ha anknytning, familj och emotionella anknytningar till ett område är ett annat skäl.  

Attributionsteorins sätt att se på saken:  

”[D]et var det att jag var, jag har anknytning till området och vi har, min fars föräldrahem, låg väl som mest pyrt 

till under, ja, från ganska tidigt i skedet, det ligger nära Enskogen, så att jag hade en kusin där som jag fick rapporter 

från tre gånger om dan och vi tänkte att eh, de kommer nog inte att stå kvar och jag insåg att jag var mycket mer 

känslomässigt engagerad i den här den här delen av våran bygd än vad jag faktiskt trodde att jag var från början, 

jag hamnade lite i kris. Eh, så de jag gjorde å kolla nyheter å grina å prata med kusin å grina å kolla nyheter å grina 

å sökte information på alla sätt å jag kände själv att de var inte konstruktivt utan att jag skulle behöva göra nånting 

för att hantera den här situationen och mig själv, så därför så hade jag kontakt via bekanta då som engagerade [sig] 

i den här Facebookgruppen, den hittade jag ganska tidigt så jag gick med och såg att, sen att de skulle in på Folkan 

och då hörde det av sig nån som hade lite tid och kunde hjälpa till och då anmälde jag mig och sen blev jag där, 

bodde där i princip” (Klara).  

Alla dessa citat ovan får fungera som illustrationer över vad det är som gör att människor vill engagera sig 

och också gör det. Alla dessa olika respondenter var på olika sätt involverade i denna insats, på olika nivå 

av ansvar och ledarfunktioner. Ovanstående personer är endast några av de, enligt uppgift från de 

intervjuade, runt 300 personer som under dessa knappt tre och en halv vecka kom att arbeta med detta. 

5.1.10 En annan syn  

För att få en annan syn på det som hände, när det gäller själva ”spontanfrivillighetsinsatsen” har en person, 

verksam inom hemvärnet intervjuats, dennes bild med avseende på processen och vad som skedde under 

dessa dagar ger en något annorlunda men ändå samstämmig bild av hur viljan och kraften som uppstod i 

det engagemang som likt en snöboll ökade i både omfång och omfattning:  

[…] så här är det, när det händer sånt här, nånting, när det händer någonting, så vill människor göra någonting, 

vissa blir apatiska, när de blir nå traumatiskt å riktigt chockerande, vissa blir traumatiska och bara sitter ner, ja 

chockade, men folk blir generellt, om man tittar på det här och mina tidigare erfarenheter: när de händer nånting, 

så vill man göra någonting, vissa gör saker och vissa står och väntar och säger ”jag vill göra nånting, varför säger 

ingen till mig å göra nånting, det är för jävligt” De, de, de blir massa olika, men de blir en enorm energi i det hela. 

De hände likadant här också, en enorm energi som fanns där.  Den massiva energin, ja du såg ju själv på sociala 

medier hur massivt, hur stort de blev där. De var från alla typer av organisationer, föreningar, myndigheter, allting 

var här. Men precis som det är i början av ett skede när människor ska träffas och ska göra nånting, så fanns det 

en vilja att lösa uppgiften och uppgiften var jättetydlig för allihopa, de var att släcka elden, släcka branden. Det var 

självmarkerande, alla förstod det, jag är här för att jag ska släcka branden. Det blev så här ’tyvärr så fanns de inga 
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förberedelser från egentligen någon’ jag vill gärna dra oss i det här också, för vi förstod inte heller hur stort de här 

var, och vilket kaos de skulle vara (Anders) 

När denne ”hemvärnare” pratar om själva spontanfrivillighetsinsatsen gör denne det i följande 

ordalydelser 

[…] det som hände där nere var ju helt otroligt, nu pratar jag ju liksom om Folkan där, så mycket grejer som kom 

in, […] de fanns ju så mycket grejer, så den energin som de la ner i Folkan, de gjorde ju alla de som hade den här 

ledande funktionen. [Jag] tycker de gjorde ett jättebra jobb. [L]iksom man får organisera upp det med alla grejerna 

och att det kommer ut till Lassekrog, vilket gjorde det att alla som var i Lassekrog kunde ju fylla på en depå, så de 

blev ett beteende att fylla på depån i bilen och sen dela med sig när man träffade på andra människor. [D]et gjorde 

de enormt bra, sen så blev de ju också i den här energin, att vilja hjälpa till, att, man ville åka ut å lämna pizzor ute 

i brandområdet, man ville åka ut och lämna saker ut till folk som jobbade ute i brandområdet, viljan fanns där, den 

positiva energin fanns där, men det logiska tänkandet… fanns inte där, vilket gjorde då, kunde ha gjort och det 

hände väl nån gång också, att de blev friktion.  [D]å hade vi folk som var ute och snurrade i brandområdet som vi 

inte kände till och då blev de ju farligt, då kanske man måste lägga ner energi för att lösa den situationen också … 

(Anders) 
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6 Diskussion 

En diskussion om det resultat som framkommit i förhållande till de teorier och den tidigare forskning som 

beskrivits. 

6.1 Känslor  

De känslor som finns representerade i de utsagor som tagits upp i denna uppsats rör sig från ilska över 

tidigare ”misskötsel”, tillfredställelse med avseende på hur det förflöt och hur människorna ställde upp till 

fascination över den energi som alla visade i denna för området katastrofala situation. Glädjen över hur 

energin flödade trots trötthet och ovisshet. Känslan av att jantelagen lyste med sin frånvaro under denna 

insats. Hur alla är lösningsorienterade och lösningsfokuserade. De inblandade känner en generell glädje 

över att allting flyter på så enkelt och smidigt utan några större problem inom den grupp som kallas 

”Färilafolkan” eller som i denna uppsats ” spontanfrivillighetsinsatsen”. Collins (2004) ”naturliga ritualer” 

får här förstärka och underbygga det gemensamma uppmärksamhetsfokuset som är så viktigt för att en 

ritual, formell så väl som informell ska fungera. För de som är ifrån bygden är det många gånger kärleken 

till bygden som får dem att ställa upp och göra en insats, för andra är det just känslan av att göra något 

tillsammans som får dem att ställa upp. Det som driver flera av dem är viljan att hjälpa till för hembygden 

men också för att det inte återigen ska bli en katastrof i paritet med hur det blev 2014 … 

6.2 De sociala nätverken  

Precis som det framgår av resultattexten samlade detta både bygdens folk och människor över hela Sverige 

för en av de större insatserna i modern tid. Människor nätverkade och löste problem, ordnade fram saker 

och lösningar via kontakter och tog hand om varandra. I och omkring Ljusdal och Färila ställer folket upp 

och arbetar frivilligt med insatsen med allt mellan himmel och jord. De löser problemen vart efter de 

uppstår och många gånger används ”djungeltrumman” för att lösa problem som uppstår. Att hjälpas åt 

genom spontant hjälparbete är enligt Putnam (2006) vanligare i mindre samhällen, även om flera av de 

spontanfrivilliga kom från andra orter i Sverige. Putnam pratar även om viljan att skänka pengar utifrån 

att tillhöra ett formellt eller informellt nätverk, vilket vi genom Facebookgruppens ”grupptillhörighet” ser 

prov på. Ett medborgerligt engagemang som inte visste några gränser. I detta fall ser vi en liten kommun 

sett till invånarantalet men med en väldigt stor ytarea, där Putnams (2006) resonemang om att den 

”spontant utsträcka ’hjälpande handen’ är större i mindre samhällen” skulle gå att applicera på denna 

händelse. Att läsa om och förstå den energi som detta gemensamma mål byggde upp kan hjälpa till att 

förstå men inte förklara viljan att hjälpa till vid liknande situationer. När de andra klubbmedlemmarna går 

in och hjälper till skapar det, förutom att visst tryck, även en övertygelse och en vilja om att hjälpa till, 

vilket Putnam (2006) också påpekar när han skriver om att tillhöra ett formellt eller informellt nätverk.  
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6.3 Interaktionsritualer  

Här uppfylls alla de kriterier som en interaktionsritual ”kräver”, människor befann sig på samma platser, 

med gemensamt mål: att med gemensamma krafter få elden släckt. Att bli sedd och se andra understödde 

den kollektiva sinnesstämningen. Vi gör detta tillsammans. Vi som är här och hjälps åt skapar en 

gruppsolidaritet. Den emotionella energin, vilket stammar ur interaktionsritualen, gör att bland annat 

initiativförmågan ökar. Detta ser vi också prov på i detta sammanhang då ”mantrat” var att lösa alla de 

problem som uppstod, vart efter de uppstod, vad det än var. Collins interaktionsritualer visar oss vad som 

krävs för att skapa emotionell energi och tillhörighet.  

6.4 Attribution 

Det var inte svårt att få tag på folk som ville hjälpa till, många stod på de listor som administrationsgruppen 

hanterade. Den fråga som troligtvis kommer att förbli obesvarad här handlar om varför de satte upp sig på 

dessa listor, var det för att döva sitt samvete eller var det för att de såg en chans att få hjälpa till helt utan 

något annat skäl än att gå samman mot en gemensam fiende. Respondenternas anledningar handlar om 

missnöjdhet, grupptryck, bevarande av föräldrahem, viljan att göra något i största allmänhet för att rädda 

bygden eller helt enkelt känslan av att kunna bidra med sitt kunnande.  Med avseende på grupptryck och 

jantelag kan man tala om attributionsteorin (Hinton, 2003) och hur den menar på att det gäller att undersöka 

om det någon gör handlar om fri vilja eller om någon form av påverkan. Att dessa spontanfrivilliga 

lyckades går på ett sätt stick i stäv med det som Barsky et al (2007) ställer upp som parametrar för att få 

delta som spontanfrivillig vid en kris av något slag, här tillhörde ingen av de inblandade någon erkänd 

organisation. Vad som däremot talar för dem är det faktum att de kunde saker som verkligen behövdes 

vid insatsen. Flertalet var från trakten och kunde ställa upp med egna resurser.  

6.5 Sociala medias betydelse 

Sociala medias betydelse för liknande insatser, precis som Reuter och Kaufhold (2018) påpekar, spelar en 

allt större roll när det kommer till den här typen av händelser. Hela gruppens existens har sitt ursprung i en 

Facebookgrupp som skapades i samband med den första dagens insatser. Denna utvecklades sen till att 

fungera som en kommunikationskanal för de som skötte lagren på ”Färilafolkan". Johansson et als (2018) 

genomgång av användningen av organiserade och oorganiserade frivilliga, talar om något som de kallar ” 

organiserade, ännu ej erkända”-grupper av spontanfrivilliga, och det är här som denna form faller in. De 

var just spontanfrivilliga.  
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7 Slutsatser 

Man kan, utifrån resultatanalysens konklusion, diskutera frågor som handlar om hembygd, känslor, 

gemenskap, nätverkande och så vidare. Vi ser kraften, viljan och energin i det som det gemensamma målet 

klarar av att åstadkomma. Hur den emotionella energin klarar av att överbrygga den jantelag som under 

denna tid närmast tagit semester. Under denna period som människor använde sin egen semester till att 

visa på den styrka som uppstår då något för samman människor i viljan att hjälpa, på de sätt de kan, vad 

det än må vara. Viljan att ställa upp och kraften som finns i det gemensamma målet kan, för att använda 

ett gammalt uttryck, försätta berg. Vad som hände var att det under en då obestämd tid (man visste inte 

hur länge det skulle hålla på) samlades ett stort antal människor för att under denna tid genomföra något 

som kan liknas vid ett företags uppbyggnad under en förhållandevis kort tidsperiod. Alla gjorde vad de 

kunde, människor lade sina fighter åt sidan och jobbade mot ett mål, tillsammans. Detta är en situation, en 

omständighet, som ena gången kan gå bra, som denna, för att nästa gång inte alls bli lika bra emottagen av 

det offentliga eller inte lyckas att styra upp verksamheten på samma sätt. Då dessa inte heller var 

organiserade har de så att säga inget att bryta emot – här med avseende på organiserade organisationers 

policys eller de lagar och regler som myndigheter och kommuner måste förhålla sig till. De kunde ta 

snabbare beslut eftersom beslutsvägarna var avsevärt kortare och man kunde helt enkelt bruka en viss 

form av civil olydnad i form av att många beslut togs av de spontanfrivilliga (inte som individer då utan 

som grupp) själva under den insats som de utförde under insatsen utanför Ljusdal sommaren 2018. Här 

handlar det om alla de som frivilligt ställde upp och ställde sina kunskaper, maskiner eller kontakter, så väl 

som fysisk förmåga till förfogande vid en extraordinär händelse. Många gånger ställs människors liv på 

ända och att gå ihop för att hjälpas åt är många gånger den kraft som får människor att komma igenom en 

kris och mitt i allt uppleva sammanhållning, glädje och uppskattning. Det sociologiska perspektivet 

handlar här om att lägga trätoämnen åt sidan och arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål, att se hur det 

gemensamma målet skapar interaktioner som inte hade existerat på samma sätt under normala 

förhållanden.  

 

Behöver vi fundera på hur vi tar till vara på den kraft som de spontanfrivilliga utgör? Behöver vi lära oss 

hur vi bäst hanterar alla de som vid en händelse känner att de vill göra en insats? Om svaret är ja, behöver 

vi även lära oss om den kraft som finns. Rätt hanterad och rätt motiverad är det få saker som stoppar den 

energi som finns. Det handlar både om att lära sig fånga upp de viljor och den kunskap som finns och för 

myndigheter att lära sig att ta till vara på denna kraft.  
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7.1 Metodreflektion 

Här kan sägas att jag i efterhand skulle ha lagt upp frågorna i intervjuguiden på ett annat sätt, på ett sätt så 

att jag fått ett lite annat flyt i mina svar, lite mer sammanhängande. Detta för att lättare ha kunnat bygga 

upp den narrativa analysen. Tyvärr gjordes ingen pilotintervju innan intervjuerna satte igång vilket givetvis 

hade underlättat för att se vilka frågor som skulle lagts till eller dragits ifrån. Från början fanns en önskan 

om att få möjlighet att kunna möta mina respondenter på plats utanför Ljusdal, i Färila, för att dels kunna 

få en annan typ av kontakt men också för att med egna ögon se och förstå vad som hänt, för att, 

förhoppningsvis, lättare kunna förmedla de känslor som beskrivits för mig. I beskrivningen av 

attributionsteorin används Hintons referat av Heidel av den anledningen att det inte varit möjligt att få tag 

på originalkällan.  

7.2 Framtida forskning  

Människor som ställer upp och jobbar frivilligt, ideellt eller som volontär, det kan handla om allt från att 

hålla gamla sällskap till att arbeta i föreningar eller hjälpa till på olika sätt vid en kris av något slag, hur ska 

dessa tas tillvara under en kris i samhället? Krockar deras engagemang med de offentliga institutionernas 

ansvar att skydda civilsamhället från fara? Det är frågor man kan ställa sig i förhållande till den kunskap 

som alla dessa frivilliga av olika definition kan sitta inne med. Många gånger hinner inte, eller klarar inte 

de offentliga myndigheterna att ordna fram material eller ta beslut om något i tillräckligt snabb takt. I 

dagens föränderliga värld, där vi ser både klimathot och förändrad omvärldspolitik hamnar återigen 

civilsamhällets uppbackning under lupp, här har både myndighetssverige och den ”vanliga människan” 

saker att lära. För att kunna möta framtida problem med ett civilsamhälle som står redo, bör mer forskning 

kring hur i detta fall de ”spontanfrivilliga” kan tas tillvara och omhand ske. Detta kan även skapa nya 

frågor, som exempelvis frågan om det sociala trycket gällande att ställa upp om något händer, att det 

kanske inte är så ”frivilligt”… Av de artiklar och rapporter som tagits upp menar nästan alla att ytterligare 

forskning på områden som: samarbete mellan spontanfrivilliga och det offentliga, samarbetet mellan 

organiserade frivilliga och andra, vid en katastrof eller olycka och inblandade aktörer behövs. Detta 

behöver utföras för att förstå, utveckla och ta tillvara på de resurser och samarbeten som är möjliga (se 

exempelvis Johansson et al 2015; Barsky et al, 2007). 
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Bilagor 

(Bilaga 1) 

Informationsbrev 

2019-04-09 

 

Hej. 

Jag heter Kalle Högström och läser mitt sista år på sociologiprogrammet med inriktning personal- och 

arbetsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet där jag under våren 2019 gör mitt examensarbete inom 

sociologi på kandidatnivå. Jag kommer att skriva min C-uppsats om frivilliginsatserna vid och runt 

bränderna kring Kårböle/Färila.  

Det jag är intresserad av är att höra om dina upplevelser, tankar och intryck från denna händelse. 

 

Du har för ett tag sedan blivit kontaktad av Åsa Nordin angående detta med en förfrågan om du kan tänka 

dig att ställa upp på en intervju gällande detta och denna händelse. Tanken är att använda Skype eller 

telefon för dessa intervjuer som beräknas ta ungefär 45–60 minuter. 

 

Med ditt medgivande kommer intervjun via telefon eller Skype att spelas in, för att jag skall kunna 

transkribera och avkoda den information som lämnas. Medverkan är helt frivillig och det står en fritt att 

avsluta intervjun eller välja att inte svara på frågor som ställs. Det material som samlas in behandlas endast 

av mig personligen och jag kommer att tillämpa anonymisering av deltagare i denna studie. Inspelat 

material kommer att behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt i enlighet med Vetenskapsrådets 

riktlinjer. När uppsatsen godkänts av handledare och examinator kommer den att vara tillgänglig på Luleå 

Tekniska Universitets databas för studentuppsatser. 

 

Avseende tider för genomförande av intervjuer är jag flexibel. Eftersom dessa kommer att genomföras via 

telefon/Skype fungerar i stort sett vilken tid som helst.  

Intervjuer kommer att preliminärt genomföras vecka 16–17. 

 

Vid frågor kontakta mig via telefon eller e-mail. 

 

__________________________________ 

Kalle Högström
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(Bilaga 2) 

Intervjufrågor 

Spontanfrivilliga 

 

Vem är du? 

Vad är din profession/yrke (”irl”) 

Din bakgrund? 

(Lokalt/Långt bort) (Vem är du…) 

 

Vad fick dig att ställa upp? 

Din bakgrund? 

(Lokalt/Långt bort) (Vem är du…) 

 

Vad var det första du gjorde? 

Har du tidigare erfarenhet (av liknande insats(-er)? 

- Ja – av vad/från vad? 

- Nej – hur kom det sig att du ”tog steget” då (nu?)? 

Hur blev du emottagen? (av de på plats) 

- Bra – utveckla 

- Dåligt – utveckla 

- Av vem/vilka? 

- Hur är/var din upplevelse? 

För vilka ”jobbade” du? 

 

Vad hade/fick du för uppgifter? 

- Förändrades dessa? – (om ja) Hur → Bättre/Sämre? 

 

FB-gruppen (-erna?) 

Hur startade den? 

Hur utvecklades den? 
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Gåvor 

Hur togs dessa omhand? 

 

Nätverk 

Hur fungerade detta? 

 

Händelsen 

 

Hur upplevde du själva händelsen? 

 

- Vad är din spontana reaktion så här efteråt? 

- Något särskilt du minns? 

- Positivt/Negativt? 

Vilka hjälpmedel stod först till buds? (för insatsen) 

- Vilka kom ni att ha sedan? 

- Personalplanering? 

- Scheman? 

- Administration? 

 

Vad fungerade? (kring insatsen) 

 

Vad fungerade inte? (kring insatsen) 

 

Hur var sammanhållningen? 

- Inom de spontanfrivilliga? 

- Inom insatsen som helhet? 

Hur emottogs ert arbete och närvaro?  

- av myndigheter? 

- av andra organiserade frivilligorganisationer? 

 

Hur/vad hade du velat göra annorlunda såhär i efterhand? 

 

Vad tar du med dig till en annan gång? 

- Något du lärt dig under insatsen som du haft nytta av efteråt? 
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Hemvärnsperson 

Vem är du? 

Profession? 

 

Vilka är/var dina uppdragsgivare? 

 

Vad hade ni för uppgift(-er) på plats? 

 

Hur var dina upplevelser om insatsen? 

 

Vad fungerade? (kring insatsen) 

Vad fungerade inte? (kring insatsen) 

 

Hur var dina upplevelser om insatsen i relation till de spontanfrivilliga? (Tveksam fråga?) 

 

Hur var dina upplevelser när det kommer till de spontanfrivilliga och deras insatser? 

- Hur var ert samarbete? 

- Fanns det något? 

- Om, hur och på vilket sätt hjälpte de er? 

Hur upplevde du själva händelsen? 

- Vad är din spontana reaktion så här efteråt? 

- Något särskilt du minns? 

- Positivt/Negativt? 
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Frivillig Brandvärnsperson 

Vem är du? 

Profession? 

 

Vad hade du för funktion i brandvärnet? 

 

Hur upplevde du insatsen? 

 

Hur var dina upplevelser när det kommer till de spontanfrivilliga och deras insatser? 

- Hur var ert samarbete? 

- Fanns det något? 

- Om, hur och på vilket sätt hjälpte de er? 

 

Hur upplevde du själva händelsen? 

 

- Vad är din spontana reaktion så här efteråt? 

- Något särskilt du minns? 

- Positivt/Negativt? 
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