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”Redo att ingripa”

- En kvalitativ studie om varför människor ingriper i farliga situationer 
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Örebro Universitet  

Sammanfattning 

Syftet  med  denna  studie  var  att  undersöka  varför  människor  ingriper  i  farliga
situationer. För att bemöta syftet har 11 respondenter med ingriparerfarenheter från
farliga situationer intervjuats. Det är respondenternas tankar om varför de ingripit som
presenteras  i  denna  studie.  Det  inspelade  intervjumaterialet  har  transkriberats  och
analyserats  utifrån  en  induktiv  tematisk  metod.  Ur  analysen  framträdde  sex
huvudteman som påverkat  respondenterna  att  ingripa:  Instinkt,  Erfarenhet,  Moral,
Empati,  Medvetande  och Disinhibering.  Dessa  huvudteman  kunde  sedan
sammanfattas i  ett  kärntema:  Handlingsberedskap.  Denna  Handlingsberedskap kan
ses  som  den  mest  gemensamma  förklaringen  till  varför  respondenterna  ingripit.
Sammantaget visar resultatet på att respondenterna ingripit utifrån olika huvudteman,
men  att  samtliga  respondenter  besuttit  Handlingsberedskap.  Det  verkar  som  att
Handlingsberedskap är en förutsättning för ingripande.    
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READY TO INTERVENE 

“Ready to intervene”

- A qualitative study examining why people intervene in dangerous situations 

John Wassberg & Niklas Höglund 

Örebro Universitet 

Abstract

The  purpose  of  this  study was  to  investigate  why people  intervene  in  dangerous
situations. To answer this purpose, 11 respondents with intervening experiences from
dangerous situations  were  interviewed.  The respondents’ thoughts  about  why they
intervened  are  presented.  The  recorded  interviews  were  transcribed  and  analysed
through an inductive thematic approach. From the analysis, the following six main
themes  appeared:  Instinct,  Experience,  Moral,  Empathy,  Consciousness  and
Disinhibition. The main themes are explanations to why the respondents intervened.
These main themes where then summarized into a core theme: Readiness to act. This
Readiness  to  act  can  be  considered  as  the  single  nearest  explanation  to  why the
respondents intervened. In sum, the result shows that, even though the respondents
intervened out of different main themes, they have all possessed the Readiness to act.
It seems that Readiness to act is a prerequisite for intervention.     

Keywords. Interveners, dangerous situations, intervening factors, readiness to act, 
thematic approach. 
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Inledning

Bakgrund 

Kitty Genovese blev, år 1964, brutalt mördad på en öppen gata i New York.

Trots att mordet pågick i ungefär en halvtimme och att nästan 40 personer bevittnade

mordet,  var  det  ingen som gjorde  något,  ingen  ingrep  (Hogg & Vaughan,  2008).

Händelsen  skapade  stora  rubriker  och  människans  empati  och  medmänsklighet

ifrågasattes kraftigt. Efter händelsen började forskare att rikta uppmärksamhet mot det

som  inträffat,  och  det  passiva  åskådarbeteendet,  som  exempelvis  rådde  under

Genovese-mordet, kom att kallas för Bystander effect (Hogg & Vaughan, 2008). 

Att vara en bystander innebär att man är en åskådare, en som inte ingriper.

Denna studie kommer att handla om människor som ingripit i farliga situationer. Att

just detta område valdes som uppsatsämne har med flera anledningar att göra: För det

första var ämnet intressant och spännande. Varför ingriper människor? Vilken typ av

människor  är  det  som  ingriper?  Har  ingriparna  något  gemensamt,  eller  handlar

ingripandet om andra saker? För det andra var ämnet lätt att relatera till. Nästan alla

människor borde kunna känna igen en situation där det varit fråga om att ingripa eller

inte. Det behöver egentligen inte handla om en extremsituation. Att ingripa kan ju till

exempel handla om att säga ifrån när man märker att någon blir orättvis behandlad,

eller att hjälpa någon som halkat till ofarligt på gatan, eller tappat ut sina saker på

marken. 

De flesta har säkert varit med om situationer i livet då de ingripit, precis som

att  de  har  erfarenheter  av  att  inte  ha  ingripit.  En  tredje  bidragande  faktor  till

ämnesvalet  hade  med  Kristdemokraternas  lagförslag  om  ingripandeskyldighet  att
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göra. Kristdemokraterna lanserade lagförslaget under 2006 (Dagens Nyheter, 2006).

Lagförslaget lades ner, men skapade ändå debatt. Förutom de konkreta konsekvenser

som ett sådant lagförslag skulle föra med sig, är det intressant att spekulera i varför

lagförslaget  presenterats  relativt  nyligen.  Den  aktuella  studien  kommer  inte  att

försöka besvara detta, men en möjlig bidragande orsak till lagförslaget skulle kunna

handla om hur västvärlden utvecklar sig till en alltmer individualistisk eller självisk

del  av  världen  att  leva  i,  eller  åtminstone  beskrivs  utveckla  sig  till  en  mer

individualistisk/självisk  del  (Lane,  1994).  Om man  återgår  till  själva  innehållet  i

lagförslaget, blir naturligtvis den första frågan man ställer sig huruvida det borde vara

individens  skyldighet  att  ingripa  och  understödja  människor  som  hamnat  i  en

nödsituation, trots att det kan vara förenat med livsfara. 

Ifall Kristdemokraternas lagförslag hade varit en stadgad lag i USA 1964, hade

Kitty Genovese aldrig blivit mördad då? Kan vi begära att alla människor ska ingripa

eller är det bara vissa människor som är kapabla att ingripa? Vad är det som i så fall

gör  att  dessa  människor  ingriper?  Har  det  att  göra  med  hur  själva  situationen  är

uppbyggd och vilka människor som befinner sig i den, eller är det, som redan nämnts,

en  viss  typ  av  människor  som ingriper?  Frågan om människor  ingriper  utav  rent

empatiska  skäl  är  också  mycket  intressant.  Uttrycket  ”Det  finns  inga  oegoistiska

handlingar” har säkert många hört i en eller annan form. Det enda som antagligen är

säkert med detta uttryck är att man kan hävda det eller andra eller både och. Dock är

det fortfarande intressant att gräva i området. Om människan inte ingriper utifrån de

ädlaste motiven, vad kan då ligga bakom?  
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Tidigare forskning 

Innan forskningslitteraturen kring området redovisas, kan det, med tanke på att

uppsatsen kommer att handla om människor som ingripit i  farliga situationer, vara

lämpligt att redan nu definiera vad som menas med en ”farlig situation”. En farlig

situation innebär att (Hogg & Vaughan, 2008): 

• Situationen är farlig för person eller egendom.

• Det som inträffar är ovanligt – en vanlig person hamnar sällan i situationen.

• Situationen kan variera – allt från en eldsvåda till att en person blir rånad på

gatan.

• Situationen  är  oförutsägbar,  vilket  minskar  sannolikheten  att  tidigare

inplanerade hanteringssätt aktiveras. 

Bystander-effekten 

Bystander-effekten,  vilken  rådde  under  Genovese-mordet,  formulerades  på

grund av människors icke-ingripanden (Hogg & Vaughan, 2008). John M. Darley och

Bibb  Latané  (Hogg  & Vaughan,  2008)  gav  upphov  till  uttrycket  eller  fenomenet

bystander-effekt, och visade sig vara framgångsrika i att inte bara formulera en teori

för  det  sociala  fenomenet,  utan  även  empiriskt  bekräfta  sin  hypotes  genom flera

experiment  (Hogg  &  Vaughan,  2008).  Deras  fynd  eller  teori  har  replikerats  och

utvidgats genom åren, men sammanfattat kan man säga att bystander-effekten kortast

definieras på följande sätt: Ju fler människor, som bevittnar en situation där någon

eller något utsätts för fara, desto större risk för rollförvirring och därmed bystander-

effekt (Darley & Latané, 1968). Förutom denna rollförvirring, blir bystander-effekten

också påtagligare på grund av: 
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• Otydlighet – Om det inte tydligt framgår hur pass akut situationen är, ökar

bystander-effekten (Fischer, Greitmeyer, Pollozek, & Frey, 2006).

• Banden  till  de  övriga  åskådarna  –  Ju  svagare  relation  åskådarna  har  till

varandra, desto större risk för bystander-effekt (Rutkowski, Gruder, & Romer,

1983). 

Dessa  variabler  har  visat  sig  påverka  huruvida  människor  tenderar  att  bli

bystanders, eller om de istället blir ingripare. Forskningen kring bystander-effekten

har  på  ett  bra  sätt  belyst  hur  närvaron  eller  frånvaron  av  situationella  och

sociala/interpersonella  faktorer  bidrar  till  att  människor  undviker  eller  ingriper  i

farliga situationer. Det är dessa områden som den mesta forskningen om ingripande

och icke-ingripande kretsat kring (Michelini, Wilson, & Messe, 1975). Situationella

faktorer innebär hur situationen sett ut – ifall det akuta i situationen varit tydligt eller

otydligt, medan de interpersonella faktorerna handlar om hur många som bevittnar

situationen, samt hur relationen mellan åskådarna sett ut. 

Denna uppsats, som handlar om människor som ingripit i farliga situationer,

kommer  inte  att  koncentrera  sig  på  de situationella  och  interpersonella  faktorerna

kopplade till ingripandet, utan istället fokusera på att nå djupare i frågan om varför

människor på ingriper. 

Om Bystander-litteraturen har varit bra på att förklara varför människor inte

ingriper  i  farliga  situationer,  ska  forskning  om  varför  människor  ingriper  nu

presenteras.  
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Ingriparen 

Det kanske ligger nära till hands att tro att människor som ingriper i farliga

situationer  har  en  viss  personlighet  –  att  de  har  framträdande  empatiska  eller

moraliska drag. Detta har forskning också visat (Bierhoff, Klein, & Kramp, 1991). En

studie jämförde människor som ingripit för att ge första hjälpen efter en bilolycka

med människor som undvikit att ingripa, trots att de bevittnat bilolyckan. Efter att ha

inhämtat resultat över ett antal personlighetsvariabler, visade det sig att människorna

som ingripit i bilolyckan visade mer empati och betonade större socialt ansvar än de

som inte ingripit (Bierhoff et al., 1991). 

I  en studie fann Eisenberg (1986) att  moraliskt  resonerande och pro-social

bedömningsförmåga  korrelerade  med  förmågan  att  hjälpa  eller  att  dela  med  sig,

särskilt när det gällde pro-socialt kostsamma beteenden.

I  en  annan  studie  av  Cappadocia  och  kollegor  (2012)  undersöktes  barns

ingripande  eller  icke-ingripande  i  mobbingsituationer.  Bland  annat  tittade  man  på

motivationen till varför barnen ingripit eller undvikit att ingripa. Det visade sig att

barnen som undvek att  ingripa i mobbningssituationen ansåg att de inte hade med

situationen att göra, medan barnen som ingrep gjorde det utifrån social rättvisa, alltså

att den mobbade inte blev rättvist behandlad. Beträffande de avgörande faktorerna till

ingripandet fann man könsskillnader. Det visade sig att flickor som ingrep gjorde det

på  grund  av  en  social  self-efficacy,  medan  pojkar  gjorde  det  utifrån  empati  och

attityder till mobbing (Cappadocia et al., 2012). 

Empati,  hjälpvilja eller  moral verkar således utgöra bidragande faktorer till

varför  människor  ingriper.  Men  det  finns  även  belägg  för  att  empatiska

personlighetsdrag  inte  kan  förklara  varför  människor  ingripit  (Latané,  1970).  Till
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exempel fann en studie (Huston, Ruggiero, Conner, & Geis, 1981), trots ett intensivt

sökande, inga personlighetsskillnader mellan människor som ingripit och de som varit

passiva.  De  fann  istället  att  människorna  som  ingripit  i  farliga  situationer  –  till

exempel personrån eller bankrån – hade större erfarenhet av brott än icke-ingripare.

Bland annat rapporterade dessa ingripare att de själva hade erfarenhet av att ha varit

utsatt för brott eller att de bevittnat brott. De var också längre, tyngre, bättre rustade

att hantera brott och nödfall än icke-ingripare. Utöver detta hade de signifikant mer

erfarenhet av livräddning, akutvård och polisarbete eller dylikt. Sammanfattningsvis

menade forskarna att erfarenhet var den starkast bidragande orsaken till ingripande,

och att  humanitära  personlighetsfaktorer  eller,  för  den  delen,  antisociala  drag  inte

motiverade ingripanden (Huston et al., 1981). 

I  en  studie  av  Laner  och  kollegor  (Laner,  Benin,  &  Ventrone,  2001)  har

liknande slutsatser dragits. Författarna till den studien hävdade dock att sannolikheten

till  att  man ingriper  är  större  när  man har  en exakt  erfarenhet  av situationen.  De

menade att det är skillnad på att ha tränat självförsvar och att ha varit med i ett riktigt

slagsmål,  där  den  verkliga  erfarenheten  av  situationen  väger  tyngre  än

träningsbakgrunden.  Samma  författare  fann  även  att  människor  som uppfattar  sig

själva som starkare, mer aggressiva och sympatiska är mer villiga än andra att ingripa

(Laner et al., 2001). 

Även en annan studie kunde visa fördelen med att besitta kompetens (Pantin &

Carver,  1981).  Studien  bestod  av  en  experimentgrupp  och  en  kontrollgrupp.

Experimentgruppen fick se informativa filmer om medicinska akutsituationer, vilket

inte kontrollgruppen fick göra. Tre veckor senare utsattes deltagarna för en situation

där en person simulerade ett anfall. Deltagarna som inte sett filmerna tog längre tid på
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sig att ingripa än deltagarna som fått se de utbildande filmerna. Intressant nog visade

det sig att denna inducerade kompetens dock inte var permanent när man gjorde en

uppföljning på studien sex veckor senare (Pantin & Carver, 1981). 

Självförtroende, som är närbesläktat med erfarenhetsområdet, har också visat

sig korrelera med ingripanden i nödsituationer (Cramer, McMaster, Bartell, & Dragna,

1988). Detta fann man i ett experiment där sjuksköterskor och vanliga studenter fick

höra en man falla från en stege. Deltagarna fick antingen höra fallet tillsammans med

en annan åskådare eller helt ensam. Mätningarna visade att båda grupper hade samma

vilja  att  hjälpa  till,  men  att  sjuksköterskorna,  på  grund  av  självförtroende  och

kompetens, ryckte in oftare, oavsett ifall de stått tillsammans med en annan åskådare

eller ifall de upplevt situationen ensam (Cramer et al., 1988).

Hittills har empati, erfarenhet, specifika kunskaper och självförtroende nämnts

som anledningar till att människor ingriper. Men det finns även forskning som för in

tankarna på andra spår. I en studie från i år (Smith, Lilienfeld, Coffey, & Dabbs, 2013)

framgår det att den som ingriper - ”hjälten”, delar vissa drag med människor som har

psykopati.  Författarna  hävdar  dock  inte  att  ingripare  därför  är  människor  med

psykopati. De drag eller faktorer som korrelerade var framförallt oräddhet, men även

impulsivitet/spänningssökande (Smith et al., 2013). Korrelationerna räknades ut efter

att urvalsgrupperna fått genomgå självskattningsmätningar som behandlade hjältemod

och psykopati. Smith och kollegor fann även att social oblyghet korrelerade mellan

hjältar  och  människor  med  psykopati.  Denna  sociala  oblyghet  ingick  som  en

delkomponent  i  den  övergripande  oräddheten.  Författarna  argumenterade  i  sin

diskussion för att blyghet, eller rädslan för att göra bort sig kan bidra till att många

människor undviker att ingripa (Smith et al., 2013). Denna tanke har även styrkts av
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andra  författare,  som  uttryckt  att  människor  som  är  orädda  för  att  bli  negativt

utvärderade av sin omgivning har en större benägenhet att ingripa eller assistera andra

människor i bystander-sitautioner (Karakashian, Walter, Christopher & Lucas, 2006).

Bara för att en människa besitter drag som oräddhet eller impulsivitet, betyder det

självklart inte att personen har psykopati, men det öppnar ändå upp för nya hypoteser

– till exempel att folk som ingriper kanske söker efter spänning. 

Ett annat spår, eller sätt att se på ingripandet, har att göra med offret eller den

nödställde. En undersökning (Levine, Cassidy, Brazier, & Reicher, 2002) visade att

människor har lättare att hjälpa människor som tillhör ens ”In-group” än ens ”Out-

group”. I ens In-group ingår människor som man känner starkare samhörighet med än

vad man gör med människor som tillhör ens Out-group (Levine et al., 2002).      

Sammanfattning 

För att sammanfatta, har forskningen som tagits upp under denna rubrik först

handlat om bystander-effekten. Bystander-litteraturen ger goda svar på vad det är som

gör att vi människor undviker att ingripa i situationer (Darley & Latané, 1968). Denna

litteratur fokuserar i huvudsak på situationens uppbyggnad och hur det interpersonella

samspelet påverkar undvikande eller ingripande i situationer. Efter detta har forskning

om varför människor ingriper presenterats. Sammantaget har denna forskning visat att

empati (Bierhoff et al., 1991), erfarenhet (Huston et al., 1981), kompetens (Pantin &

Carver,  1981),  moral  (Eisenberg,  1986)  och självförtroende  (Cramer  et  al.,  1988)

bidrar  till  ingripande.  Avsnittet  har  även  visat  att  faktorerna  spänningssökande,

oräddhet och impulsivitet kan leda till att människor ingriper (Smith et al., 2013). 

     De kvantitativa studierna, som i huvudsak tagit reda på de situationella och

interpersonella  omständigheterna  till  varför  människor  ingripit  eller  undvikit  att



REDO ATT INGRIPA 12

ingripa, tenderar att sträva efter generaliserbara resultat (Michelini, Wilson, & Messe,

1975).  Denna  kvalitativa  studie  är  mer  fokuserad  på  att,  utifrån  individernas

berättelser, ge en så detaljerad och uttömmande redogörelse som möjligt till varför

människorna ingripit. Målet är att finna det unika i respondenternas berättelser, inte

det generaliserbara.

Syfte 

Lejonparten  av  tidigare  forskning  har  riktat  in  sig  på  de  situationella  och

interpersonella faktorernas betydelser för ingripande. I denna studie har människor

som ingripit i farliga situationer intervjuats om deras tankar om varför de ingripit. En

förhoppning har varit att få en tydligare bild av vem den ingripande personen är. Trots

att  det  finns  forskning  som närmar  sig  personlighetens  betydelse  för  ingripande,

saknas det forskning som, på ett djupare sätt, undersöker varför eller vilken typ av

person ingriparen är och hur de ser på sitt ingripande. Syftet med denna studie är att

kunna besvara frågeställningen, samt att väcka nya tankar eller hypotesgenererande

idéer inför framtiden. 

Frågeställning: Var  förlägger  människor,  som ingripit  i  farliga  situationer,

anledningen till att de ingripit? 

Metod

Val av metod

Kvalitativ metod valdes, eftersom att uppsatsens frågeställning – Var förlägger

människor, som ingripit i farliga situationer, anledningen till att de ingripit? – skulle

undersökas  utifrån  ingriparnas  egna  berättelser.  Datainsamlingen  skedde  via

intervjuer. För att analysera data valdes induktiv tematisk analys (Langemar, 2008). I
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tematiska  analyser  utarbetas  teman  antingen  deduktivt  utifrån  teori  eller  induktivt

(Langemar,  2008).  I  denna  studie  valdes  en  induktiv  tematisk  analys,  där  det

insamlade materialet styrde tematiseringen. 

Deltagare 

För att  bli  aktuell  för intervju behövde respondenten ha ingripit  i  en farlig

situation.  För  att  hitta  potentiella  respondenter  gjordes  internetsökningar,  i  olika

dagstidningar, efter människor som uppmärksammats och i vissa fall fått utmärkelser

för  sina  ingripanden  eller  hjälteliknande  insatser.  Av  överenskomna  sekretesskäl

namnges inte de exakta källorna. Totalt tillfrågades 14 personer, varav 11 tackade ja.

Tre personer tackade nej. Två av de tre som tackade nej avböjde för att de ville lämna

händelsen bakom sig, medan den tredje personen tackade nej för att händelsen väckte

för mycket obehag. 

Respondenterna är mellan 14 och 66 år. Medelåldern är 35 år. Alla förutom en

respondent är män. Fem respondenter studerar på högskolenivå, en går i grundskolan,

en jobbar som elektriker, en är pensionär, en är lärare, en är fotograf och en jobbar

som servitör. 

Procedur 

Efter att ha läst om respondenterna i media (dagspressens nätupplagor) letades

respondenternas  telefonnummer  upp  via  hitta.se  eller  eniro.se.  Därefter  ringdes

respondenten upp. Först  presenterades syftet,  sedan fick respondenten reda på hur

intervjun  skulle  genomföras  och  att  respondenten  skulle  förbli  anonym,  att

respondentens  berättelse  skulle  avidentifieras,  så  att  det  inte  gick  att  koppla

respondenten till händelsen, att intervjuerna skulle spelas in för senare transkribering,

samt  att  respondenten  när  som  helst  kunde  avbryta  sin  medverkan.  Efter  att
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respondenten  samtyckt  till  att  medverka,  fick  respondenten  bestämma  plats  för

intervju.  Sju  av  intervjuerna  gjordes  på  plats  med  respondenten,  antingen  i

respondentens  hem, på  café eller  i  ett  bokat  rum på en högskola.  De övriga  fyra

intervjuerna  genomfördes  per  telefon.  Detta  på  grund  av  för  långa  geografiska

avstånd. Intervjuerna spelades in med hjälp av mp3-spelare. Till telefonintervjuerna

användes en särskild telefoninspelningsmikrofon. 

Intervjun 

Intervjuerna var semi-stukturerade (Langemar, 2008). Beslutet om att använda

en  semi-strukturerad  form,  fattades  utifrån  två  anledningar:  Dels  skulle  en

strukturerad  form inte  passa  uppsatsens  öppna  frågeställning,  dels  skulle  en  helt

ostrukturerad  intervju  vara  svårt  att  genomföra  för  författarna,  då  de  saknar  den

intervjuerfarenheten som krävs för helt ostrukturerade intervjuer. Hela intervjuguiden

finns bifogad längst bak (Appendix 1).  

Varje intervju inleddes med frågan  Varför ingrep du i den här situationen?

Detta för att frågan dels motsvarar uppsatsens frågeställning, dels för att få en öppen,

icke-ledande inledning på intervjun. Efter detta försökte intervjuaren att följa upp och

klargöra svaret på ett så flexibelt sätt som möjligt. 

Den andra frågan handlade om själva händelseförloppet. Valet att ställa den

frågan  hade  två  syften:  För  det  första  skulle  respondentens  redogörelse  av

händelseförloppet fungera som ett slags kontroll mot den händelseförloppredogörelse

som författaren tagit del av i pressen. Respondenternas svar skulle kunna innehålla en

viss  social  önskvärdhet,  men  genom att  gå  igenom händelseförloppet  på  ett  mer

konkret sätt och jämföra svaren med de tidigare händelseförloppsversionerna angivna

i pressen, skulle man kunna få en tydligare bild av vad som faktiskt hände. 
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Det andra syftet med frågan var att skapa en trygg intervju för respondenten.

Eftersom att intervjuns första fråga var väldigt öppen, kunde den andra frågan om

själva  händelseförloppet  kännas  mer  bekväm att  svara  på  och därför  skapa  bättre

förutsättningar för resten av intervjun. 

Frågorna  som ställdes  efter  denna  handlade  i  huvudsak  om respondentens

tankar och känslor kopplade till ingripandet. Då uppsatsens syfte gick ut på att ta reda

så mycket som möjligt om varför respondenterna ingripit, försökte intervjuarna att nå

så djupt de bara kunde inom dessa områden. Varje intervju avslutades med frågan

Vilken enskild faktor tror du kan ha bidragit  mest till  att du ingrep? Detta för att

försöka  formulera  en  huvudorsak  till  agerandet,  och  att  återigen  ligga  så  nära

frågeställningen som möjligt.

Niklas Höglund gjorde sex av intervjuerna och John Wassberg gjorde fem (den

11:e och sista intervjun gjordes efter att de 10 första intervjuerna tematiserats för att

se  om  det  analyserade  materialet  kunde  anses  vara  mättat).  Innan  intervjun

påbörjades,  fick  respondenten  samma  information  om  de  forskningsetiska

deltagarkriterierna (Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1990) som

de fått per telefon. Kort innebar detta att respondenten fick veta studiens syfte och vad

studien  och  ett  deltagande  skulle  innebära.  Därefter  fick  respondenten  veta  att

deltagandet skulle vara anonymt och att deltagande var frivilligt och att respondenten

när  som  helst  kunde  avbryta  deltagandet.  Avslutningsvis  fick  respondenten

information  om  hur  studien  skulle  nyttjas.  Intervjuerna  tog  ungefär  45  min  att

genomföra. 
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Analys 

Analysbearbetningen  har  byggt  på  Hayes  modell  för  tematiska  analyser

(Hayes, 2000; ref. i Langemar, 2008). Modellen innehåller följande sju steg:  

1. Transkribera  materialet  till  text,  om det  inte  redan  är  i  skriven  form.  Läs

därefter texten i sin helhet tills en god överblick erhållits. 

2. Gå igenom texten och markera text (eller skriv nyckelord i marginalen) som är

relevanta för frågeställningen.  

3. Sortera  citaten  (eller  nyckelorden)  utifrån  olika  preliminära  teman,  det  vill

säga gruppera dem under olika övergripande begrepp. 

4. Ta ett tema i taget och gå igenom hela texten och plock ut allt som hör till just

det  temat.  Gå  alltså  igenom hela  texten  lika  många  gånger  som det  finns

teman. Här kan listan över teman samtidigt behöva utvecklas och modifieras.  

5. Gör en slutgiltig benämning på och definition av varje tema.   

6. Sammanfatta materialet under varje tema med egna ord. Ta gärna med ett eller

ett par belysande citat eller konkreta exempel för varje. Det är detta (eventuellt

inklusive steg 7) som utgör resultatet i rapporten.  

7. Utveckla en teori genom att relatera dina teman till varandra så att det blir en

sammanhängande helhet (Hayes, 2000; ref. i Langemar, sid 128, 2008).       

I denna studie har dessa sju steg genomarbetats på följande sätt: 

1. Alla intervjuer transkriberades till text i Word-dokument. Utfyllnadsord som

till  exempel  ”Äh”  eller  ”Öh”  uteslöts.  Längre  pauser  betecknades  med  en

ellips (…). När intervjun var färdigtranskriberad genomlästes den flera gånger,
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så att intervjuaren kunde bekanta sig med materialet och skapa en överblick

över intervjun. 

2. Den  transkriberade  intervjun  överfördes  till  ett  kodningssystem  som heter

Open Code (Open Code 4.01, 2013). Open Code är ett kodningssystem för

kvalitativa  studier.  När  intervjun  lagts  upp  i  systemet  lästes  den  återigen

igenom, men den här gången på ett  noggrannare sätt.  Därefter började den

första markeringen av nyckelord och meningsenheter som var relevanta för

frågeställningen  att  markeras.  Eftersom  att  kodningssystemet  inte  tillåter

markering  av  endast  ett  ord,  markerades  hela  meningsenheter.  Dessa

markerade meningar fick sedan en sammanfattad beskrivning i en kolumn för

sig. 

3. De sammanfattade  beskrivningarna  (koderna)  av  de  markerade  meningarna

inordnades sedan i preliminära teman. Här skedde alltså en första tematisering

eller kondensering. En markerad mening med en sammanfattad beskrivning

som till exempel ”Det är ens plikt att ingripa” inordnades i ett preliminärt tema

som  döptes  till  ”Moral”.  Dessa  preliminära  teman  analyserades  fram  på

separata håll, alltså John Wassberg tematiserade de intervjuer han gjort för sig,

och Niklas Höglund tematiserade sina intervjuer för sig. 

4. För varje preliminärt tema som framträtt,  genomlästes materialet ytterligare

för att se om allt som kunde tänkas tillhöra detta tema blev infört i temat.  

5. När de preliminära temana fastställts, alltså när de preliminära temana ansågs

omfatta  allt  relevant  material  för  frågeställningen,  läste  författarna  igenom

varandras preliminära teman och utmanade resultatet.  Efter att  detta gjorts,
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skedde  ytterligare  en  kondensering  över  de  preliminära  temana.  Denna

kondensering genomfördes genom att författarna, tillsammans, tittade på alla

preliminära  teman,  för  att  sedan,  genom  konsensusbeslut,  fastställa  de

slutgiltiga huvudtemana. Här inordnades till exempel de preliminära temana

”Moral”,  ”Skuld”  och ”Skam” till  ett  enda  huvudtema,  nämligen ”Moral”.

Totalt framträdde sex huvudteman, varav fem av dessa innehöll subteman.  

6. När temana fastställt gjordes en sista, kompletterande intervju. Detta för att se

om temana eller materialet kunde anses vara mättat eller ifall ny information

skulle uppstå. Inga nya teman uppstod. Efter detta formulerades ett kärntema,

vilket  kunde sammanfatta  samtliga teman och innehöll  den centralaste  och

mest  gemensamma  förklaringen  till  varför  respondenterna  ingripit.  När

kärntemat formulerats, sammanfattades alla teman med egna ord och belystes

även med ett eller ett par citat från respondenterna.

7. I och med det formulerade kärntemat avslutades analysarbetet. 

Eftersom att intervjuns första fråga (Varför ingrep du i den här situationen?),

och intervjuns sista fråga (Vilken enskild faktor tror du kan ha bidragit mest till att du

ingrep?) ansågs särskilt viktiga för frågeställningen, uträknades frekvenser över dessa

svars temainnehåll. Författarna har endast gått tillbaka till varje intervju och stämt av

vilket tema det inledande och avslutade svaret tillhört. Ett befintligt tema för vart och

ett  av  dessa  svar  har,  tack  vare  de  ovan  beskrivna  analysstegen,  redan  funnits

tillhanda. 



REDO ATT INGRIPA 19

Författarnas process 

Författarna försökte att ta sig an projektet utan att ha alltför många teoretiska

förhandsuppfattningar.  Att  helt  frigöra  sig  från  förhandsuppfattningar  är  omöjligt

(Braun & Clarke, 2006). Knappt någon litteratur kring ämnet lästes, eftersom inlästa

teorier  skulle  kunna  kontaminera  intervjuguiden  och  även  öka  risken  för  bias  i

analysarbetet. Inledningsvis arrangerades ett möte för att utmana och diskutera för-

föreställningar,  samt  hur  resultatet  skulle  kunna se  ut.  Även  detta  gjordes  för  att

minska risken för bias.  Något  som ventilerades under  detta  möte var att  ingripare

möjligen  är  mer  empatiska  eller  värderar  moral  högre  än  gemene  man.  Dessa

spekulationer eller förhandsuppfattningar är sådant som kan påverka och skapa bias

både för datainsamlingen och analysarbetet. Dock har intervjuguiden formulerats på

ett så neutralt sätt som möjligt. Det har även funnits en strävan att undvika ledande

frågor. Efter intervjuandet har kodning och tematisering skett av både John Wassberg

och Niklas Höglund. Under intervjuandet och arbetets gång har preliminära teman

formulerats. Inledningsvis har författarna analyserat sina respektive respondenter på

separata  håll.  Mot  slutet  av  detta  arbete  har  författarna  träffats  för  att  jämföra

preliminära teman och tillsammans fastställa de slutliga temana. Under hela arbetets

gång har författarna fått regelbunden handledning.      

Etiska överväganden 

Det  Humanistisk-  samhällsvetenskapliga  forskningsrådets  (1990)  fyra

deltagaretiska  krav  har  utgjort  studiens  etiska  kriterier.  Det  första  kravet  är

Informationskravet. Här har respondenten fått reda på studiens syfte, samt innebörden

av ett deltagande. Det andra kravet är  Konfidentialitetskravet. Här har respondenten

fått reda på att deltagandet är anonymt, samt att respondents berättelse kommer att
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avidentifieras,  så  att  man  inte  ska  kunna  spåra  det  framkomna  till  en  specifik

händelse.  Det  tredje  kravet  är  Samtyckeskravet.  Här  har  respondenten  blivit

informerad om att  deltagande är  frivilligt  och att  respondenten  när  som helst  kan

avbryta deltagandet. Det sista kravet är  Nyttjandekravet.  Här har respondenten fått

veta  vad  studiens  ska  användas  till  –  att  det  handlar  om en  examensuppsats  på

universitetsnivå, och att materialet endast kommer att användas för detta ändamål.

Utöver detta blev samtliga respondenter erbjuda att få ett exemplar av den färdiga

uppsatsen skickad till sig.

Resultat 

Tematisk analys

Analysen visade att samtliga respondenters svar kunde inordnas i ett kärntema

kallat Handlingsberedskap. Detta är uppbyggt av sex stycken huvudteman, vilka i sin

tur är uppbyggda av totalt 13 stycken subteman. 

Det finns olika anledningar till varför var och en av respondenterna besitter

denna handlingsberedskap. Handlingsberedskapen har varit  den mest gemensamma

förutsättningen för  ingripandet.  Analysen har  utrett  vilka  faktorer  som,  utöver  det

sammanfattande kärntemat, påverkat respondenterna att ingripa, och funnit ytterligare

teman, så kallade huvudteman. Huvudtemana är sex till antalet och dessa har i sin tur

subteman. Samtliga dessa teman – vilka de är och vad de innebär – redovisas i figur

nedan, se Figur 1.  Temana kommer vidare att presenteras i text utefter hur många av

respondenterna som tillhört respektive tema. 
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Huvudtema 1. Instinktsfaktorn 

Nästan  alla  beskriver  ingripandet  som  reflexmässigt,  automatiskt  eller

instinktivt. De beskriver det som ett plötsligt hopp mellan att ha bevittnat en händelse

till att vara uppe i den. 

Subtema 1a. Instinkt

Instinkttemats enda subtema är Instinkt. Detta beroende på att huvudtemat inte

förgrenade sig eller innehöll något annat än vad instinktsbegreppet omfattade. Även

ordet reflex användes, men förklarades då som instinkt på en följdfråga. De beskriver

starten av själva ingripandet som att det hände utan tankar, en automatisk respons.

”Det bara hände”, ”Jag tänkte inte” och ”Det bara blev så” är olika beskrivningar

av ingripandets början. 

Så  här  formulerade  sig  en  av  respondenterna  angående  det  instinktiva  i

ingripandet: 

Figur 1: Kärntemat Handlingsberedskap byggs upp av sex huvudteman, vilka i sin 
tur byggs upp av totalt 13 subteman.
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”Bara reflex. Ren reflex. ..//.. Nej, jag tänkte inte, jag bara hörde folk

skrika, och kände liksom att det där var inga vanliga skrik, utan mer

panikskrik,  och då tänkte inte jag,  utan då lade jag bara benen på

ryggen och sprang. ..//.. Det var ren instinkt, och jag kom inte att tänka

på det förrän efter allting var över, så att säga, vad som hade skett.”

Huvudtema 2. Erfarenhetsfaktorer

Erfarenhetstemat är uppdelad i  Tidigare erfarenheter (2a),  Kompetenser (2b)

och Självförtroende (2c). I och med erfarenheten har de större tilltro till att de kommer

att  kunna påverka situationen i  en positiv  riktning utan att  riskera att  bli  skadade

själva, det vill säga de har haft ett gott självförtroende vad gäller att kunna påverka

situationen och en god självtillit. Respondenterna beskriver sig i flera fall som mer

erfarna än genomsnittsmänniskan och därmed bättre lämpade att ingripa än de flesta. 

På  följande  vis  uttryckte  sig  en  respondent  angående  sina  erfarenheter,

kompetenser och självförtroende: 

”Som barn, när jag var i grundskolan, har jag alltid när det har varit

konfliktsituation, gått emellan. Och mina kompisar från ungdomstiden

har sagt att jag ska bli polis eller militär. Så ifrån ungdomstiden har

jag  alltid  varit  beredd och vågat  att  ingripa  och förmedla  emellan

konflikten.  Och  det  var  mycket  mer  lärande  när  jag  gick  i

militärskolan. Det är det.”   

En annan berättar:  ”Jag vet ju att även om det går överstyr, jag har brottats

också, så jag kan trycka ner honom, hålla fast honom och säga 'nu slutar vi'. Jag har

det i mig, jag har hållit på jättelänge.” 



REDO ATT INGRIPA 23

Subtema 2a. Tidigare erfarenheter

Tidigare  erfarenheter  innebär  att  respondenten  haft  en erfarenhet  som varit

användbar  i  den  aktuella  ingriparsituationen.  Erfarenheter  som nämns  är  tidigare

ingripanden liknande den aktuella situationen eller tidigare ingripanden i allmänhet,

till  exempel  avbrutit  ett  rån.  Exempelvis  hade  en  respondent  som ingrep  vid  ett

drunkningstillbud tidigare hjälpt en person som ramlat ner på tågrälsen i tunnelbanan,

medan en som ingrep vid en misshandel tidigare hade avbrutit ett knivrån i en butik.

Erfarenheterna liknade alltså varandra i det att de hade möjlighet att avstyra en farlig

situation för en annan samtidigt som de undvek att skadas själva.  

Subtema 2b. Kompetenser

Kompetens innebär att respondenten haft en praktisk eller teoretisk kunskap

att  använda  sig  av  i  situationen.  Exempel  på  kompetenser  har  varit  utbildning  i

ledarskap, kurs i  krishantering,  gått  en psykologikurs eller  tränat  kampsport sedan

barndomen. En respondent beskriver hur han läst en grundkurs i psykologi där han

lärde sig om bystander-effekten,  och att  denna kunskap hjälpte  honom att  komma

vidare och ingripa i ett läge där rollförvirring först fick honom att vara passiv. 

Subtema 2c. Självförtroende

Självförtroende handlar om tilltro till att kunna hantera situationen. Här talar

vi om självförtroende i en vid bemärkelse som innefattar flera aspekter av att ha tilltro

till sin egen förmåga, tilltro till  att man kan påverka ett skeende och känsla av att

besitta  kontroll.  Respondenterna  beskrev  att  de  hade  viss  eller  full  kontroll  över

händelseförloppet, att de hade en reträttväg och att de kunde föreställa sig hur det hela

skulle sluta. 

Beträffande självförtroende formulerade sig en respondent enligt följande: 
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”Jag visste att jag kunde ta honom. Det var ju den känslan – man kan

ju inte gå och tveka. Det är klart att man överväger situationen, men i

och med att jag såg att jag kommer kunna hoppa på honom bakifrån

och ta tag i handen och jag visste ju att han inte skulle komma loss.

Jag var ju tvungen att intala mig det, så var det ju. Det enda var: Ska

jag  ta  honom,  ska  jag  ta  honom  nu.  Sen  fanns  det  liksom  inte

någonting.”

En annan säger: ”Nu kanske det låter lite egoistiskt, men det känns som att jag

har bättre kontroll på att ingripa än vem som helst skulle ha i vanliga fall.”

Huvudtema 3. Moralfaktorer

Moraltemat  innehåller,  förutom  centralbegreppet  Moral  (3a),  två  andra

subteman – Skuld (3b) och Skam (3c). 

Subtema 3a. Moral

När respondenterna har pratat i termer av moral, har de syftat på vad som är

rätt och fel handlande, eller att människan har en plikt eller skyldighet att ingripa. 

En respondenter sa till exempel: 

”Det är ens plikt att man ställer upp och förhindrar våld. Jag tycker

det. Det är en plikt. Sen kan det ju vara farligt och att man ska vara

rädd om sig själv, men brinner det i ett hus och det finns människor

där inne, så går man ju in om man kan.” 

En annan reagerade starkt på att förövaren i situationen betedde omoraliskt då

han som man slog en betydligt mindre kvinna: 
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”Det är lite det, tjejen, att det är en tjej som blir slagen. Om det hade

varit en kille då hade jag vetat att båda kan ta det, men en kille som

slår en tjej utan anledning liksom. Vem skulle inte hoppa in?”

Subtema 3b. Skuld

När  det  gäller  skuld  har  respondenterna  menat  att  ett  undvikande  av

ingripande, eller ett misslyckat ingripande, skulle leda till skuldkänslor. Dessa känslor

har motiverat deltagarna att ingripa. Man har delvis ingripit på grund av att man inte

skulle stå ut med skuldkänslorna som skulle komma om man inte ingrep och så visade

det sig att någon råkat riktigt illa ut. Flera respondent beskriver hur de ofta ingriper

om de hör höjda röster, exempelvis ute på stan, även om det skulle visa sig att det inte

var något allvarligt. 

En av dem beskriver det såhär: ”Jag kan inte stå och titta på, för då mår jag

dåligt själv. Jag skulle kunnat ha gjort något. Om hon hade blivit skadad så hade jag

mått dåligt sen, jag hade kunnat hjälpt henne.” 

Subtema 3c. Skam

Det var oftare en bit in i intervjuerna som dessa resonemang om skuld eller

skam kom upp, detta att man hade något att förlora själv på att inte ingripa. 

Angående skam, uttryckte sig en av respondenterna på följande sätt: ”Jag vet

att jag fick mig själv att skämmas på sätt och vis. Eller jag vet att jag tänkte: Jag kan

göra det här, och jag kan inte leva med mig själv om jag inte gör det här.” 
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Huvudtema 4. Medvetandefaktorer

Medvetandetemat är uppdelad i Fokus (4a) och Flow (4b). Det centrala i temat

är  att  medvetandet  blir  förändrat.  Detta  beskrivs  ofta  som  skärpt  fokus,  ökad

effektivitet eller att tidskänslan dras ut och blir långsammare. 

Subtema 4a. Fokus

Fokus innebär  att  respondenten  beskriver  hur  koncentration och ett  förhöjt

medvetande varit bidragande i ingripandet. 

En respondent beskrev sitt fokus på följande vis:  ”Det enda jag tänkte var:

Jag måste hjälpa killen. I den stunden fanns bara det. Jag tänkte inte på någonting

annat.” 

En annan talade om ett tunnelseende där inget annat än uppgiften att hjälpa

offret  nådde  medvetandet,  och  att  gärningsmännens  fortsatta  förehavanden  helt

missades. I ena änden av ett kontinuum kan man alltså sätta beskrivningar av ett smalt

fokus, tunnelseende, som något negativt, medan man i andra änden kan placera den

positiva aspekten av total skärpa; Flow. 

Subtema 4b. Flow

Flow  innebär  att  respondenten  hamnat  i  ett  flyt,  där  koncentrationen  och

effektiviteten optimerats. 

Så här beskrev en av deltagarna flow: 

”Det handlar väl om närvaro. Det kan vara samma grej som de som

ägnar sig väldigt mycket åt yoga och hur de beskriver kroppsnärvaro –

det blir en nu-upplevelse. Man är mycket mer medveten över allt runt

omkring en och i en och vad man gör än i vilken vanlig situation som
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helst. ..//... Ja, det blir ingen splittring av ens energi, vilket gör att du

har all kraft, allt du kan uppmana just till den grejen, och det är ju

väldigt  sällsynt  i  ens  vardagsliv  (skratt)  att  man  har  den  fokusen

liksom, för då går man ju och drar lite och olika håll, tankar och allt

drar ju sin energi. Men i det avskalade, så är det väldigt effektivt.” 

Samma  person  jämför  det  vidare  med  en  dator  som  man  formaterar  om

hårddisken på, och efteråt när du installerat dina program så går allt blixtsnabbt och

perfekt.  Flow  beskrivs  som något  positivt  som respondenten  gärna  upplever  och

därmed söker sig mot, exempelvis genom att utöva extremsporter. (Se subtema  6a.

Sensationssökande.)

Huvudtema 5. Empatifaktorer

Empatitemat är uppdelad i  Hjälpvilja (5a) och  Identifiering med utsatt (5b).

Detta tema spänner från rent altruistiska tendenser till mer alldagliga resonemang om

att man ska behandla andra så som man vill bli behandlad själv. Här handlar det om

en dragning åt  att  ingripa på grund av hjälpsamhet,  snarare än ett ingripande med

moraliska undertoner som i temat Moralfaktorer. 

Subtema 5a. Hjälpvilja

Hjälpvilja innebär att deltagaren har beskrivit sin övergripande vilja att hjälpa

människor. Beskrivningarna skiljer sig åt  på så sätt att  någon förlägger hjälpviljan

såsom förvärvad genom uppfostran,  att  alla i familjen är sådana,  medan en annan

beskriver det mer som en människas natur i stort. 

En deltagare beskrev sin hjälpvilja enligt följande: 
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”Sen  är  jag  till  naturen  så  att  jag  gärna  hjälper  människor.  Det

behöver inte handla om dramatiska situationer som denna, utan mer

vardagliga situationer – att jag handlar mat till någon, eller om jag

kan ge en uteliggare en påse med pantburkar, så gör jag det. Det är

den typen av person jag är.” 

En annan säger:  ”Jag vet  inte,  jag  tror  att  det  varit  så  i  hela  min  familj

faktiskt. Även min pappa skulle aldrig kunna stå och kolla på. Alla i min familj har

varit så, vi griper in när vi kan hjälpa till.”

Subtema 5b. Identifiering med utsatt

Identifiering med utsatt är ett begrepp som påminner om empati, fast med en

tydlig,  uttalad  koppling  mellan  sig  själv  och  den  utsatte.  En  av  respondenterna

återkom flera gånger till att han tänkte som om offret vore hans syster eller mamma,

och hur han då skulle ha reagerat. Andra hade erfarenheter av att ha varit utsatta eller

mobbade som yngre, och kunde därför identifiera sig i den aktuella situationen med

den som var i ett utsatt läge. Detta med att det fanns en tydlig obalans vad gäller makt

och styrka mellan offer och förövare triggade flera respondenters identifiering med

den utsatte. En annan av respondenterna beskriver det mera som att alla människor på

sätt och vis är en och samma individ, och att det den ena utsätts för drabbar alla. 

Så här uttryckte sig denna respondent: 

”Känslan har varit liksom att jag har varit i den här människan som

var  jagad.  Och  därför…  det  kom  inuti  min  kropp  att  ingripa  och

förmedla den här situationen och stoppa den helt, för han ska inte bli

sårad eller död kanske.”



REDO ATT INGRIPA 29

Huvudtema 6. Disinhiberingsfaktorer

Disinhiberingstemat  är  uppdelad  i  Sensationssökande (6a) och  Impulsivitet

(6b). Det handlar om att dras med då man blir intresserad av något. Man tänker inte

efter eller hejdar sig även om det som fångar ens intresse kan vara att betrakta som

farligt.  

För  att  ha  tematiserats  som sensationssökande  har  deltagaren  beskrivit  en

dragning till det extraordinära, ofta riskfyllda. Dragningen till dessa situationer sker

naturligt  och  vanligtvis  utan  rädsla.  Sensationssökandet  är  nära  förknippat  med

subtemat  Flow, det är flowet, sensationen man söker. En respondent förklarar detta

sökande som ett beroende där man avtrubbas för varje gång och söker därmed större

och större utmaningar. Denna respondent såg ingripandet som just en utmaning. 

Så här beskrev respondenten sensationssökandet: 

”Det  är  så  mycket  som  hänger  ihop  med  att  jag  ens  hamnar  i

situationen. Sportmässigt och sådär, så har jag ju ägnat mig åt mycket

extremsport – snowboard, paintball, inlinesåkning, sådana saker där…

alltså det finns egentligen inget annat jag trivs bättre i än där man

måste vara vid sina sinnens absolut fulla bruk. Man tvingas till  att

göra det, liksom. Det är väl adrenalin-junkie-sidan på ena änden, eller

vad man ska säga, eller att jag känner att jag fungerar bäst när jag är

i  en extrem situation.  Det  är  väl  det  som gjort  att  jag tenderat  att

hamna i extrema situationer också. Jag undviker det inte, jag är inte

rädd för  det,  till  och  med nästan  strävar  mot  det,  att  uppleva  den

känslan av nuet. Och så bara blev det så, i min värld bara blev det

så.” 
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En annan säger:  ”Jag söker någon spänningskick hela tiden, i det mesta jag

gör.”  Den  personen  såg  den  farliga  situationen  som  en  utmaning  där  de  egna

förmågorna skulle komma väl till pass, men funderade relativt lite i moraliska eller

empatiska termer, eller om det fanns risker.

Subtema 6b. Impulsivitet

Impulsivitet  påminner  om begreppet  instinkt  –  att  en  instinkt  eller  impuls

nästan är samma sak. I det här fallet innebär impulsivitet att respondenten beskrivit

sig själv som en impulsiv människa i största allmänhet. Man beskriver det alltså som

ett djupare liggande, medfött personlighetsdrag. 

En respondent beskrev det på följande vis: 

”Jag har varit född sån. Jag är inte rädd för att gå emellan, jag är inte

rädd för att springa fram och hjälpa, jag är inte rädd för…det är inget

som skrämmer mig. Och det är väl tanklöshet, kanske. Man kan ju se

det så med – jag tänker mig inte för, utan gör det bara. Jag tänker inte

på vad som kan hända.”

En av respondenterna som föll under subtemat Impulsivitet som anledning till

sitt ingripande är diagnostiserad med ADHD. Han berättar: 

”Och lite på grund av min diagnos, ADHD, så blir det så att jag alltid

måste komma dit där det händer något. Jag vill ingripa direkt liksom,

det är så att vara mig. ..//.. Jag tror att det är jättemycket att jag har

ADHD att jag måste alltid, alltid vara med. När det händer något, är

det några som håller på och tjafsar eller slåss, så ska jag vara där.”
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Frekvenser av teman

En redogörelse för hur de elva respondenterna svarat på den första och sista

frågan  i  intervjun  finns  också  tillhanda,  eftersom att  dessa  frågor  ansågs  särskilt

centrala, se Tabell 1. Den första frågan lydde: Varför ingrep du i den här situationen?

Den avslutande frågan lydde: Vilken enskild faktor tror du kan ha bidragit mest till att

du ingrep?  

Observera att respondenterna haft friheten att ej besvara eller besvara med ett

eller flera teman på första respektive sista frågan, varför en summering av kolumnerna

ej nödvändigtvis kommer att ge siffran 11 för dessa två frågor. Totalsumman i sista

kolumnen inkluderar teman som dykt upp i intervjuerna även utanför första och sista

frågan och är därför ingen summering av de första två kolumnerna. 



REDO ATT INGRIPA 32

Tabellen visar att de två vanligaste subtemana på den första frågan var Instinkt

och  Moral, medan de vanligaste subtemana på den sista frågan var  Moral,  Tidigare

erfarenheter samt  Identifikation med utsatt.  Det är alltså så att  det man ansåg var

orsaken till ingripandet tidigt i intervjun inte nödvändigtvis gäller då man i slutet får

summera och ta fram en enskild faktor. 

Diskussion

Resultatdiskussion

Syftet med vår studie har varit att ta reda på varför människor ingriper i farliga

situationer. Detta ställt i kontrast mot den uppsjö av forskning som finns kring varför

människor  inte ingriper,  det  vill  säga  då  bystander-effekten  råder.  Vi  har  därför

intervjuat människor som ingripit i situationer som varit potentiellt farliga för dem,

Tabell 1: Antalet intervjuer som berör respektive tema i första och sista 
frågan, samt sammantaget i hela intervjun.

Första frågan * Sista frågan ** Totalt ***

1. Instinkt 5 1 10
    1a. Instinkt 5 1 10

2. Erfarenhet 2 3 10
    2a. Tidigare erfarenheter 1 2 10
    2b. Kompetenser 1 10
    2c. Självförtroende 1 1 10

3. Moral 3 5 8
    3a. Moral 3 5 8
    3b. Skuld 4
    3c. Skam 1

4. Medvetande 7
    4a. Fokus 7
    4b. Flow 2

5. Emapti 2 5
    5a. Hjälpvilja 5
    5b. Identifikation med utsatt 2 5

6. Disinhibering 2 4
    6a. Sensationssökande 1 4
    6b. Impulsivitet 1 3

*** Totalt i hela intervjun, inklusive första och sista frågan. 

* Första frågan: ”Varför ingrep du i den här situationen?”
** Sista frågan: ”Vilken enskild faktor tror du kan ha bidragit mest till att du ingrep?”
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och där minst en annan människa befunnit sig i ett utsatt läge. Dessa totalt 11 personer

har  ingripit  i  dessa  situationer  frivilligt.  Situationerna  har  varit  vitt  skilda  till  sin

karaktär, exempelvis drunkningstillbud, rån och överfall eller personer som ramlat ner

på tågräls. Vi kom fram till att samtliga haft en handlingsberedskap som gjort att de

ingripit.  Denna handlingsberedskap är sammansatt av egenskaper som vi delat in i

huvud- och subteman. 

Forskning på bystander-effekten är spännande och säger något om människans

mörka sida. Detta blir tydligt just i den nästan dystopiskt mörka storstadsberättelsen

om Kitty Genovese (Darely & Latané, 1968) där ett stort antal människor helt avhåller

sig från att i någon form ingripa under ett brutalt och utdraget mord. I den värld vi har

omkring oss dyker det hela tiden upp bevis som sätter människans eventuella ondska i

allmänhet,  och  bystander-effekten  i  synnerhet,  på  skam.  I  tidningarna  koras  årets

vardagshjälte och det hålls galor i  ämnet på tv (Svenska Hjältar i TV4). Så kallat

”vanligt folk” rycker dagligen in bäst de kan för att hjälpa en okänd människa i nöd,

trots att de samtidigt sätter sin egen säkerhet på spel. Det blir uppenbarligen inte per

automatik så att folk undviker att hjälpa någon bara för att det finns flera vittnen till

situationen. Kan det vara så att det beror på vilka dessa personer är? Har personlighet,

erfarenhet eller något annat kanske med saken att göra? Ämnet verkar gå bortom de

socialpsykologiska teorierna, vilket också visar sig i vår studie.     

Då vårt intervjumaterial analyserats och kondenserats uppenbarades det sig ett

tema som var gemensamt för samtliga elva berättelser. Detta kärntema valde vi att

benämna som  Handlingsberedskap. Ordet är inte valt av en slump, utan innehåller

egentligen båda beståndsdelarna i denna egenskap; beredskap att handla.
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Vår  analys  visade  att  handlingsberedskapen  var  den  egenskap  hos

respondenterna som gav dem en förutsättning att  ingripa,  och inte inta rollen som

åskådare eller bystander. Det är handlingsberedskapen som får dem att, utan att tänka,

kunna ta klivet över tröskeln till situationen och påverka den. I våra intervjuer var det

denna handlingsberedskap som aldrig uttalades, men som genomsyrade berättelserna

om  ingripandet.  Respondenterna  förlade  orsaken  till  ingripandet  till  många  olika

aspekter  av  personlighet,  erfarenheter  och  situationella  omständigheter,  men  till

syvende och sist handlade det om att de inte tvekade att ta ett steg fram istället för att

backa tillbaka och inta en passiv betraktarroll. 

Handlingsberedskapen berättar egentligen inte varför respondenterna ingrep,

men  är  en  förutsättning  för  ingripandet.  Svaren  på  frågan  varför  de  ingrep,  eller

egentligen varför man hade handlingsberedskapen att  ingripa,  finner  man istället  i

berättelserna och de teman som där uppkom. Vissa teman svarar mer på frågan hur

ingripandet gick till än varför de ingrep.  Instinktsfaktorn och  Medvetandefaktorerna

beskriver  hur  ingripandet  inleddes  respektive  hur  det  såg  ut  under  själva

händelseförloppet. Vidare har vi de  Empatiska faktorerna som handlar om att man

känner med andra och vill hjälpa till. Kvar har vi tre teman som tydligt motsvarar de

tre  delarna  i  Sigmund  Freuds  dynamiska  modell  (Freud,  2006).  Moralfaktorerna

representerar överjaget,  Erfarenhetsfaktorerna jaget  och  Disinhiberingsfaktorerna

detet. 

Här följer våra tankar om de sex huvudteman vi kom fram till. Vi har även

med förslag på åtgärder som skulle kunna öka sannolikheten att dessa teman skulle

kunna vara aktuella hos människor överlag då de hamnar som vittnen till en situation

där en annan människa behöver hjälp. 
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Huvudtema 1: Instinktsfaktorn

Temat instinkt berättar mer om hur ingripandet startade än varför. Det är ändå

intressant då nästan varannan svarade instinkt eller  reflex på första frågan (Varför

ingrep du i den här situationen?) om varför de ingrep, medan bara en gjorde det på

sista frågan (Vilken enskild faktor tror du kan ha bidragit mest till att du ingrep?). 

Allteftersom  intervjuerna  pågick  förstod  man  som  intervjuare  att

respondenterna inte hade en djurisk eller rent biologisk instinkt i åtanke, utan att man

först och främst menade att det hände utan att man upplevde det som att man tänkte så

mycket.  Evolutionärt  sett  finns  litet  utrymme för någon instinkt  att  hjälpa okända

(Hoffman, 1981). Det som ändå talar för ett mer biologisk-instinktivt ingripande är

det  faktum att  vi  smittas av andra människors känslor med hjälp av spegelneuron

(Hoffman, 1981).  Ett  sådant scenario skulle innebära att  man utan att  hinna tänka

kliver in i den nödställdes känslotillstånd, något man sedan reflexmässigt vill ställa

tillrätta.   

Vi  tolkar  det  ändå som att  man innan vår  intervju kanske inte  funderat  så

mycket  på djupare bakomliggande faktorer  till  ingripandet,  utan sett  det  mer som

något som bara inträffade. I intervjuerna fick vi dem sedan att gå in djupare på vilka

egna  egenskaper  som  kan  ha  haft  med  det  faktum  att  de  ingrep  att  göra.  Vår

uppfattning efter intervjuerna är att många inte hade tänkt så mycket i dessa banor

tidigare. Deras spontana svar var instinkt, men bortom detta fann de en eller flera

andra  faktorer  som  bättre  svarar  på  frågan  varför  de  ingrep.  Många  menade  att

situationen i  sig  gjorde  att  de  instinktivt  ingrep,  men på  frågan varför  andra  inte

ingriper  vid  liknande  situationer  blev  komplexiteten  uppenbar  och  behovet  av

ytterligare förklaring tydlig. 
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Denna instinktsfaktor är svår att påverka då själva ingripandet torde bero på en

sammansättning av övriga faktorer. Frågan vi får ställa oss är vad som behövs för att

fler ska känna att de besitter denna instinkt. 

Huvudtema 2: Erfarenhetsfaktorer

De  tre  subtemana  Tidigare  erfarenheter,  Kompetenser och  Självförtroende

fungerar  lite som att  de två första bygger upp det  tredje;  självförtroendet.  Samma

slutsats drar Casey och Ohler (2011) i sin studie där de intervjuat män som ingripit i

situationer där kvinnor blivit sexuellt antastade. De beskriver hur tidigare erfarenhet

och inlärda kunskaper var det som gav dessa män självförtroende och självtillit nog

att våga ingripa. 

Det är detta huvudtema som lättast går att påverka själv för att bli en person

som ingriper istället för att avstå. En respondent beskriver det som att han tidigare var

en sådan som inte ingrep, att han var rädd och osäker. Han avlägsnade sig snabbt från

situationer som han tyckte var obehagliga. Men sedan han började träna kampsporten

MMA, alltså en kompetens, och fått lära sig att ”Jag kan få en smäll i ansiktet och det

händer  väl  inte  så  mycket  mer  än  att  man  blir  lite  öm  dagen  efter”,  alltså  en

erfarenhet, så har han självförtroende nog att ingripa och hjälpa till om någon hamnar

i ett utsatt läge. Detta självförtroende baseras alltså på erfarenhet och kompetens och

ger en känsla av kontroll och att situationen kan hanteras och avslutas på ett bra sätt. 

Ett annat exempel, som inte innebär fysisk styrka eller förmågan att kunna ta

emot  stryk,  är  att  lära  sig  första  hjälpen.  Den  kompetensen  skulle  kunna  vara

tillräcklig för att bli skillnaden mellan att förbli passiv och att erbjuda hjälp (Pantin &

Carver, 1981). 
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Ett tredje exempel är ren teoretisk kunskap, som i fallet  med respondenten

som hade läst Psykologi A och lärt sig om bystander-effekten och på så sätt kunde

upphäva den medvetet. 

En fråga man kan ställa sig är huruvida Kitty Genovese-mordet hade kunnat

genomföras lika obehindrat om personerna som bevittnade det hela hade haft kunskap

om  bystander-effekten,  till  exempel  från  skolan.  Resonemanget  är  givetvis  rent

hypotetiskt eftersom teorin uppstod delvis på grund av mordet, men faktum kvarstår

att principen bakom teorin torde vara enkel att lära ut till barn i skolan. I en studie

visar  Katz med kollegor  (2013) att  passiv information kan motverka den negativa

bystander-effekten. Personer som under en tid exponerats för budskap i form av en

affisch om att vi alla har ansvar och kompetensen att ingripa var mer medvetna om

fenomenet och var mer villiga att gripa in vid en farlig situation än vad personer som

inte fått budskapet var. 

Huvudtema 3: Moralfaktorer

Vi  vill  göra  det  rätta,  det  som  vi  själva  och  andra  förväntar  sig  av  oss.

Respondenterna har varit inne på denna linje i och med att det ofta har uttryckt sig i

termer som ”Man ska hjälpa till om man kan”. Vidare har våra respondenter i stor

utsträckning beskrivit hur de själva inte skulle stå ut med att inte ha ingripit. Det har

inte varit deras huvudsakliga motivation, men det har ändå framkommit med tydlighet

under intervjuerna att de skulle känt skuld eller skam om de inte skulle ha ingripit.  

I  en  studie  (Bennett,  Banyard  & Garnhart,  2014)  som undersökt  hur  både

hinder  och främjande aspekter  av  ingripande kom man fram till  att  moralfaktorer

främjar ingripandet. Vi har i vår studie hittat både intrapsykisk moral, såsom i att man

inte  vill  skämmas  eller  känna  skuld  om  man  inte  ingriper,  och  upplevelsen  av
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bristande moral hos gärningsmannen då detta varit aktuellt. En respondent blev så arg

på  gärningsmännen  vid  ett  personrån  att  han  skrämde  dem på  flykten.  Han  hade

reagerat på att de betedde sig väldigt fegt gentemot offret då de var flera mot en. Han

vrålade och skrek efter dem att de var fega. Detta gjorde dem rädda, något de också

bekräftade under den efterföljande rättegången. Denne respondent drevs till en början

av en vrede på grund av att ha bevittnat en omoralisk handling. 

Det är svårt att hitta några självklara förslag på åtgärder för att stärka detta

temas roll. Att påverka moralen i en positiv riktning hos människor genom införandet

av nya lagar, till exempel en civilkuragelag, känns hur som helst inte som en självklar

väg  att  gå.  Regeringens  utredare  kom också  fram  till  att  en  sådan  lag  ej  är  att

rekommendera (SOU, 2011), och att den knappt haft någon märkbar effekt i andra

länder där den införts.

Huvudtema 4: Medvetandefaktorer

Många beskriver ett skärpt fokus under själva ingripandet. Vissa går så långt

att  de beskriver  det  mentala  tillstånd som man brukar  kalla  flow.  Här  har  vi  inga

direkta svar på frågan varför de ingrep, däremot kände flera av respondenterna till att

de brukar bli extra skärpta då det väl gäller, och hade med sig denna trygghet in i

situationen.  Detta  kan  kopplas  både  till  Tidigare  erfarenheter och,  i  vissa  fall,

Sensationssökande. Någon beskriver till exempel hur känslan av att ha detta flow är så

tillfredsställande att sådana situationer söks upp medvetet. Detta visar också Harari

(2008) i en studie som undersöker hur flow påverkar militärer i armén. Han menar att

flow är och har alltid varit en drivfaktor i militär träning och i krig. Det är alltså på

intet sätt konstigt att någon skulle uppleva flow i farliga situationer och även uppsöka

sådana frivilligt. 
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Att handla under stress kan innebära både skärpt fokus och en känsla av kaos.

Ett sätt att bli medveten om sina egna reaktioner och i viss mån påverka dessa är att

lära  sig  medveten  närvaro,  eller  mindfulness  (Kabat-Zinn,  1990),  för  att  kunna

fokusera på nuet och skärma av andra för stunden ovidkommande tankar och annan

distraktion. Att rent generellt bli skickligare på att vara uppmärksam på och påverka

sin egen medvetandestatus torde vara ett bra sätt för att inte ta felaktiga beslut i affekt.

Huvudtema 5: Empatifaktorer

Att vilja hjälpa andra borde ju vara en central egenskap hos människor överlag

kan man tycka.  En förmåga som gör att  man upptäcker obehag hos andra och en

tillhörande vilja att ställa tillrätta, finns det en sådan? En respondent svarar så här på

den frågan: ”Det vet jag inte om alla har. Men alla borde väl ha det?” 

Hjälpvilja och  Identifikation med utsatt ligger nära det vi alla känner att vi

representerar i och med det faktum att vi är  relativt  välfungerande och välmående

människor. Men talar vi här om ren altruism? Empati kan ses som en länk mellan

egoism  och  altruism,  vilket  Hoffman  (1981,  s.  133)  beskriver  på  ett  bra  sätt:

”Empatin har inslag av både egoism och altruism. Den är egoistisk eftersom den är

ett  aversivt  tillstånd som lättast  upphör genom att  hjälpa den nödställde.” Vidare

menar han att det altruistiska inslaget beror på om målet med handlingen är att känna

denna lättnad, eller om det bara är en konsekvens av att ha hjälpt till. Om inte målet

med ingripandet är att känna lättnad efteråt, eller motta någon extern belöning, skulle

det  kunna anses  som altruistiskt.  Vi  upplever  inte  att  någon av våra respondenter

ingripit för att få en extern belöning eller ett pris, utan snarare för att helt enkelt hjälpa

en  medmänniska.  Däremot  valde  en  av  respondenterna  att  senare  ställa  upp  i
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tidningen mycket  tack vara möjligheten att  utses till  årets  vardagshjälte  och få en

prissumma på tiotusen kronor.     

Respondenterna i vår studie har i flera fall känt stark samhörighet med offret.

En respondent kände igen sig i den utsatta situationen som offret befann sig i den

denne blev rånad av flera maskerade personer. Respondenten hade erfarenheter av att

ha varit utsatt som barn, och dessa gjorde att han kunde sätta sig in i hur offret kände

sig. 

En annan respondent såg det som att alla människor hör ihop och att det som

drabbar en drabbar alla. Denna typ av nästan religiös empati skulle kunna skilja sig åt

mellan exempelvis kulturer  och religioner,  vilket  skulle  innebära att  ingripanden i

ljuset av detta tema var olika vanligt förekommande på olika platser på jorden. En

respondent som inte kommer från Sverige berättar att han efter ingripandet, vars orsak

han lade inom detta tema, ringde till sin pappa i hemlandet i mellanöstern: 

”Jag berättade för pappa att jag hade räddat livet på en person som

ramlat ner på rälsen, han sade 'Det är bra'. Inget mer. Om jag inte

hade gjort det, jag lovar dig – han skulle ha dödat mig. För det är så

han har uppfostrat oss.” 

Empatin kan alltså spänna från att känna med personen på individuell nivå, via

att hjälpa någon för att må bättre själv, till att handla om alla människors samhörighet

och en inlärd moralisk kompass.

Ingen av respondenterna lade exklusiv tyngd vid empatifaktorer då de först

beskrev varför de ingrep. En anledning till detta skulle kunna vara att temat anses som

alltför självklart, att det är underförstått att man velat hjälpa till och att man känt för
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och med den utsatte. Med det inte sagt att alla haft detta tema som motiverande faktor

för sitt ingripande. 

Birgitta Kimbers SET (Social  och Emotionell  Träning) (Kimber,  Sandell  &

Bremberg,  2008),  Botvins  Life  Skills  Training  (Botvin,  2004)  och andra  liknande

preventionsinsatser  för  skola  har  som  ett  av  målen  ökad  bland  annat  empatisk

förmåga. Här får barn träning i att sätta sig in i andra människors känslor och tankar.

En metaanalys (Polanin, Espelage & Pigott, 2012) som tittat studier av effektiviteten

hos  preventionsprogram som vill  påverka  huruvida  vittnen  ingriper  i  mobbning  i

skolan. De empatibaserade programmen uppvisade en svag och ickesignifikant positiv

effekt vilket pekar mot svårigheten att få upp tendensen att ingripa enbart genom att

främja empatiska förmågor. 

Huvudtema 6: Disinhiberingsfaktorer

Slutligen har vi Sensationssökande och Impulsivitet. Flera av respondenterna

upplever sig själva som sensationssökande personer. De söker aktivt upp aktiviteter de

får kickar av, till exempel genom att ägna sig åt extremsporter. Det förvånande i det

hela var att flera stycken även söker sig till  situationer i vardagen som kan ge ett

extra påslag av adrenalin. En sådan sak är att de omedelbart söker upp platser där de

hör höga röster, rop eller andra tecken på att något utöver det vanliga är på väg att

hända. 

En respondent har tidigare gjort ingripanden som inte mottagits med glädje av

familjemedlemmar  då  de  ansett  att  ingripandet  varit  alltför  dumdristigt  eller

våghalsigt.  Personerna  här  dras  alltså  till  dessa  situationer  hela  tiden,  utan  att

överväga eventuella risker och konsekvenser. 
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Det här temat innehåller personlighetsdrag som kanske inte är något man vill

öka  hos  befolkningen  i  stort.  Att  göra  människor  mer  sensationssökande  eller

impulsiva för att  de i  större  utsträckning ska ingripa i  farliga situationer  låter  väl

långsökt. Här väcks också frågan huruvida man överlag vill att människor verkligen

ska ingripa i farliga situationer om det samtidigt finns en risk att ingriparen kan bli

skadad eller mista livet själv. Om man från samhällets sida vill att fler ingriper så är

det främst i  skenet av de empatiska, erfarenhetsmässiga eller  de moraliska temana

man vill se detta. Det optimala är ju att en person som är lämpad att ingripa ingriper

snabbt och rådigt, men utan risk för eget liv och hälsa.  

En eller flera vägar till handlingsberedskap?

Vi har i denna studie fokuserat på vad som främjar ingriparbeteende snarare än

vad som förhindrar det. Det går ändå inte att undgå att tänka sig det hela som ett

komplext  system  av  individuella  och  situationella  faktorer  som  samverkar  och

motverkar varandra. Saker som skulle kunna motarbeta möjligheten till ett ingripande

är  till  exempel  blyghet,  oerfarenhet  och låg empatisk förmåga.  Vi  menar  dock att

tillräckligt  starka  laddningar  i  andra  teman skulle  kunna göra  att  även den blyge

ingriper. En person med låg laddning på dessa teman skulle kunna ha ett lättantändligt

moraltema där ett ingripande ändå kan bli aktuellt. 

Vi menar att även om vissa vägar till handlingsberedskap torde vara vanligare

än andra så ska inte andra vägar ses som undantag. Casey och Ohler (2012) menar att

det vi kallar Tidigare erfarenheter är kungsvägen till ingripande, medan vi hävdar att

den bara är en av flera. I den studien ser man övriga faktorer och teman som perifera

och tillhörande kontexten. Här är Bennett med kollegor (2014) mer inne på vår linje

att olika typer av faktorer mot- eller medverkar till ett ingripande. 
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Metoddiskussion

Vi  var  från  början  oroliga  för  att  få  berättelser  som  i  någon  form  var

extremvarianter av hur händelserna rent objektivt utspelats. Antingen rena hjältesagor,

eller i andra änden förminskningar av den egna insatsen. Med hjälp av intervjuguiden

försökte vi därför närma oss berättelserna från två lite olika håll.  Dels den öppna

inledningsfrågan,  men  också  en  mer  detaljerad  fråga  om  händelseförloppet.

Dynamiken dessa frågor emellan borde göra att respondenten hittar en bekväm väg in

i  berättandet  från  någon  av  dessa  ingångar,  beroende  på  om  man  berättar  saker

känslomässigt eller mer sakligt. Vi hävdar att vi lyckades med detta upplägg då både

John och Niklas uppfattade det som att en del respondenter fick med detaljerna i den

känslomässiga berättelsen, medan det för andra var vice versa. 

En finess med den andra, mer konkreta frågan, var att de farliga situationernas

händelseförlopp kunde analyseras och jämföras med forskning om farliga situationer.

Darley och Latané (1968) har, i sin forskning om bystander-effekten, tagit fram en

modell över vilka faser som den ingripande personen går igenom i samband med ett

ingripande. Respondenternas händelseförloppsbeskrivningar stämde väl överens med

denna modell. På så vis blir det faktum att de målat upp plausibla bilder av själva

händelseförloppet  en  sorts  garant  för  att  även  innehållet  i  berättelserna  framställs

autentiskt ur en subjektiv synvinkel. Vår upplevelse vid intervjuerna har också varit

att de är uppriktiga då innehållet varit varierat och inte enbart sådant som kan anses

som socialt önskvärt. 

Trots att vi, inför intervjuerna, träffats för att diskutera förföreställningar är det

antagligen  omöjligt  att  helt  frigöra  sig  från  dem,  men  vi  försökte  att  gå  in  i

intervjuandet så förutsättningslöst vi bara kunde. Vi hade även bestämt oss för att inte
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läsa litteratur kring ämnet. Dock har vi, sedan tidigare, vissa kunskaper om ämnet.

Dessa förkunskaper kan ha ökat risken för bias, då förkunskaperna kan ha färgat ens

sätt att fundera kring ämnet. Förkunskaper kan till exempel ha gjort att vi sökt efter

något, eller velat få någon tanke eller hypotes bekräftad. Dessa förkunskaper minskar

studiens reliabilitet.    

Oavsett hur mycket man i förväg resonerar kring frågeformuleringar, kommer

valet av ställda frågor självklart att påverka resultatet. Som man frågar får man svar.

Hade vi valt att ställa andra frågor, eller formulerat frågorna på ett annorlunda sätt,

hade vi säkerligen fått fram ett annat material. Dock var detta något vi hade i åtanke.

Därför försökte vi inte bara ställa relevanta frågor utifrån frågeställningen, utan även

formulera frågorna på ett så neutralt sätt som möjligt. Frågorna var även öppet ställda

för att fånga in så mycket som möjligt av respondenternas berättelser. 

Beträffande  själva  intervjutekniken,  vill  vi  påpeka  att  vi  inte  har  de  mest

gedigna intervjufärdigheterna. Vi är nybörjare på den fronten. Ibland, när vi lyssnade

igenom de inspelade intervjuerna, kunde vi höra hur vi ställt ledande frågor eller att vi

ibland  försökt  hjälpa  respondenten  på  traven  genom  att  fylla  i  respondenternas

meningar. Detta är såklart sådant som kan påverka intervjuberättelsen genom att vi,

som  intervjuare,  till  exempel  drar  förhastade  slutsatser  om  något,  eller  att

respondenten besvarar ledande frågor på ett visst sätt för att det finns ett förväntat svar

inbyggt i frågan. 

Under analysarbetet, när vi tematiserade det transkriberade materialet, försökte

vi att göra det på separata håll ända in i det sista. Detta för att se hur pass mycket eller

lite de preliminära temana skulle påminna om varandra – om John fått höra helt andra

berättelser än de berättelser Niklas lyssnat till. Nu visade de sig att berättelserna och
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temana påminde en hel del om varandra. Vid ett par tillfällen, under analysarbetet,

diskuterade och ifrågasatte vi resultaten, eller de preliminära temana som vi fått fram.

Till  slut  nådde vi  konsensus angående de sex huvudtemana.  Efter  detta  fattade vi

beslut om att göra en sista, kompletterande intervju. De sex huvudtemana lades då

som en mall över den sista intervjun för att se om ytterligare teman skulle uppstå, eller

om mallen eller modellen kunde anses vara hållbar. Inga nya teman uppstod.  

Om vi ser till själva intervjuunderlaget, är det viktigt att påpeka att vi endast

intervjuat  11  personer.  I  kvalitativa  studier  är  man  i  och  för  sig  inte  ute  efter

kvantiteter, utan kvaliteter (Langemar, 2008). En styrka i vår studie är istället att den

teori om handlingsberedskap som har växt fram i vår empiriska analys tillför ett för

fältet nytt sätt att se på ingripare och bör kunna tillämpas på liknande situationer och

grupper.  En annan styrka är att nästan samtliga huvudteman i vårt resultat också finns

representerat i den forskning som finns tillgänglig, då i regel vart och ett för sig. 

En svaghet med studien är att vi bara lyckades intervjua en kvinna, resten var

män. Det hade varit intressant att intervjua fler kvinnor för att se om man skulle kunna

hitta några könsskillnader beträffande anledningar till ingripande. 

Möjligen skulle man kunna tänka sig att  det föreligger en systematisk bias

beträffande urvalet av respondenter, då samtliga respondenter fått eller nominerats till

utmärkelser  för  sina  insatser.  Ifall  man  har  fått  en  utmärkelse  eller  pris  för  sin

handling,  borde  personen  ifråga  kunna  tolka  sin  handling  därefter.  Hade  vi  bara

intervjuat  människor,  vars  ingripande aldrig  uppmärksammats,  kanske vi  fått  höra

andra slags berättelser. 
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Bortsett  från  detta,  är  vi  annars  nöjda  med  vilka  deltagare  vi  fick  tag  i.

Deltagarnas  ingripande  och  erfarenheter  var  relevanta  för  vår  frågeställning.

Dessutom såg varje ingripande, i förhållande till varandra, olika ut.   

En metodologisk styrka med studien var att vi gjorde en sista, kompletterande

intervju. I och med att inga nya teman uppstod, stärktes studiens validitet.  

Förslag till framtida forskning 

Överhuvudtaget skulle det vara intressant ifall fler studier riktade in sig på att

försöka nå djupare i frågan om varför människor väljer att ingripa. Genom att göra

det, kan vi bli bättre på att veta vad som krävs för ingripande, vilket gör att vi kan

anpassa utbildning och träning efter  det.  Ett  sätt  att  nå djupare nivåer  är att  göra

fallstudier. I fallstudier kan man följa enskilda personer som ingripit och studera dem

på ett mer noggrant sätt. Efter en fallstudie borde man kunna uttala sig mer om vad

som krävs för ett ingripande samt vilken typ av personlighet den ingripande personen

har. 

Vidare  skulle  det  vara  intressant  att  undersöka  om  det  föreligger

könsskillnader  mellan  ingripande  män  och  kvinnor,  ifall  anledningarna  till  deras

ingripande kanske skiljer sig åt på något vis. Det skulle också vara spännande att låta

ett  större  urval  av  ingripande  människor  genomgå  personlighetstest.  Detta  skulle

kunna göras kvantitativt. Särskilt intressant skulle vara att göra framtida kvantitativa

studier som undersöker ifall våra huvudteman även skulle finnas representerade i en

större kvantitativ studie, och ifall till exempel Instinkt, Erfarenheter och Moral skulle

komma upp i de högsta frekvenserna, precis som de gjorde i denna studie. 
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Genom att göra uppföljande och eventuellt bekräftande kvantitativa studier,

skulle vi, med större säkerhet, kunna uttala oss om vilka faktorer som verkar ha den

starkaste kopplingen till ingripandet. Förmodligen skulle vidare forskning kring detta

till slut visa att det finns ett begränsat antal vägar som ingriparen tar till ingripandet. I

och med det skulle vi veta mer om vad som krävs ingripande och hur vi skulle kunna

bli bättre på att ingripa. 

Utöver  detta,  skulle  det  även  vara  intressant  att,  i  utforskningen  om

underliggande faktorer till ingripande, ha Freuds dynamiska modell i åtanke. Kan det

vara så att den ingripande personen ofta har en dragning åt antingen överjaget (moral),

jaget (kompetensupplevelse och erfarenhet) eller detet (disinhibering)? Ifall det skulle

förhålla sig på det sättet, skulle bilden eller förståelsen för den ingripande personen

utvidgas. 

Slutsatser 

Respondenterna i denna studie har, som sagt, tagit olika vägar till ingripandet.

En  del  har  exempelvis  ingripit  på  grund  av  moraliska  skäl,  medan  andra  härlett

ingripandet  till  tidigare  erfarenheter  eller  sensationssökande.  Vilka  underliggande

faktorer eller  huvudteman som respondenterna ingripit utifrån är självklart viktiga,

särskilt för att bättre veta vad som krävs för ingripande samt hur vi skulle kunna träna

oss på att bli bättre på att ingripa. Men när det gäller att besvara frågan – Var förlägger

människor, som ingripit i farliga situationer, anledningen till att de ingripit? – ger nog

de  huvudteman  som  respondenterna  ingripit  utifrån  inte  det  bästa  eller  mest

sammanfattande  svaret.  Det  bästa  svaret  på  frågeställningen  ligger  nog  i  att

respondenternas handlingsberedskap existerat på grund av att någonting inom dessa

respondenter varit lättantändligt. Denna lättantändlighet kanske är det som behövs för
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att kunna ingripa. I ett större perspektiv, kanske denna lättantändlighet gör att man

kan se dessa respondenter som agerande människor, människor som har en förmåga

och tro på att man kan påverka det som händer i ens liv. De är redo att ingripa. 
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Appendix 1

Intervjuguide 

- Varför ingrep du i den här situationen? 

- Kan du beskriva själva händelseförloppet? 

- Minns du hur dina tankar gick innan du ingrep? 

- Minns du om du fick någon känsla när du insåg vad som hänt? 

- Finns det något i din bakgrund som kan ha påverkat att du ingrep? 

- Tycker du att du fick någon hjälp vid ingripandet? 

- Tycker du att du var den mest lämpade, eller borde någon annan ha ingripit? 

- Om du fick återuppleva händelsen, skulle du velat ha gjort något annorlunda då? 

- Under händelsen, ångrade du någon gång att du ingripit? 

- Är du idag överraskad att du ingrep vid händelsen? 

- Vilken enskild faktor tror du kan ha bidragit mest till att du ingrep? 
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