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Projekt och genomförande

• Per Sandin - projekt finansierat av Brandforsk

• Ville undersöka etiska frågor både teoretiskt och praktiskt

• Totalt ca 60 frågor
- Bakgrundsinformation (ålder, kön, boendeort, etc)
- Erfarenhet av brand och kunskap om utrymning
- Attitydfrågor i tre områden: ansvar, förväntningar, 

resursfördelning (totalt 26 frågor)
- Dilemman – nio stycken
- Rangordna fyra fördelningsprinciper
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Resultat – Bakgrund

• Totalt 819 svarande
- 50.7% män
- 49.3 % kvinnor

• Under 18 till 25 = 5.6%
26 till 45 = 37.6%
46 till 67 = 47.6%
Över 68 = 9.2%

• Utlandsfödda föräldrar = 10.4 %
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Erfarenhet av brand (%)
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Sammanfattningsvis om gruppen

• Män och kvinnor, jämt geografisk fördelning
• Ingen stor grupp med utlandsfödda föräldrar
• Två tredjedelar är sammanboende, av dessa har hälften 

barn som bor hemma
• De flesta bor i hyreslägenhet eller villa i tättbebyggt 

område
• Som mest har en fjärdedel erfarenhet av brand men de 

allra flesta ingen

Samt:
• En tredjedel har högskoleutbildning
• 64.5 % är förvärvsarbetande och 14.9 är pensionärer
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Förväntningar räddningstjänst
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Responstid
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Responstid forts.

• 82.8 % tycker denna responstid är rimlig

• De 14.2 % som inte  anser att detta är rimligt anser 
följande:
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Responstid inte rimlig
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Förväntningar - allmänt
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Fördelning och ansvar
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Fördelning av resurser
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Ansvar
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Attityder
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Sammanfattning:

• Förväntningar – Rädda liv och förhindra spridning, inte 
egendom

• Fördelning – Förbättring ska inte ske på bekostnad av 
något 

• Ansvar – Personligt ansvar högt

• Attityder – Inget som man tänker på
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Prioriteringar

En man har genom grov oaktsamhet satt sitt hus i brand. 
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Prioriteringar

Anlagda bränder
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Prioriteringar
Hur anser du att räddningstjänsten bör agera när det 
gäller utryckningar till bränder i områden där det finns 
risk att brandmän utsätts för våld av boende i området?
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Prioriteringar – etiska dilemman

Det pågår två bränder samtidigt. Det finns bara en 
brandbil i närheten och räddningstjänsten kan bara klara 
av en av bränderna. Hur ska räddningstjänsten prioritera?

Ska man välja brand A eller brand B eller dra lott?
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Prioriteringar
Brand på ett äldreboende med 8 boende – Brand på ett daghem med 8 barn
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Prioriteringar
Konferenslokal med 4 män – Konferenslokal med 4 kvinnor
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Prioriteringar

Kontor med 8 anställda – Fängelse med 8 fångar
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Prioriteringar

Brand i villa: 3 personer – 3 personer och en hund
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Prioriteringar

Universitetslokal med 5 läkarstuderande – 5 konststuderande
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Öppna kommentarer

• Mycket otrevliga frågor om prioriteringen. Det är svårt att 
värdera människoliv 

• Otroligt att sitta och svara på frågor om vilka som ska 
prioriteras. Det ska finnas resurser så att sådana 
situationer inte ska behöva uppstå. 

• Prioriteringsfrågorna (kvinnor, män osv) var orimliga och 
osmakliga för att vara ställda av Sifo. 

• Är denna enkät ett skämt, eller - med tanke på frågorna 
med valen av de som "ska offras". Helt idiotiska frågor 
som inte går att svara på. 
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Sammanfattning

• Alla har rätt till samma hjälp!

• Finns olika fördelningsprinciper:
Barn mot äldre –ekonomiska skäl eller omätbara värden

Vid samma antal – vad avgör? 
Ansvarsargument och socialt värde påverkar

• Kvinnor väljer oftare att dra lott än män

• Inga lätta frågor…
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Tack!

Frågor?

(Rapporten finns på Brandforsks hemsida)


