
STATISTIK OCH ANALYS

Allmänhetens förväntningar
Under våren 2014 genomförde MSB en enkätundersökning om trygghet och säkerhet.  
I denna undersökning fick 44 800 personer svara på frågor om oro och vilken möjlighet 
man har att påverka sin egen säkerhet.

I trygghetsundersökningen ingick även några frågor som handlade om 
förtroende för och förväntningar på ”blåljusmyndigheterna”. Nästan 
90 procent av de tillfrågade uppgav att de har ganska eller mycket stort 
förtroende för räddningstjänsten. Drygt 80 procent har stort förtroende för 
ambulansen medan motsvarande andel för polisen är knappt 70 procent.

Efter larmsamtal till 112 kan det ta olika lång tid innan räddningstjänsten, 
polisen och ambulansen kommer till platsen. I tabellen nedan redovisas 
hur lång tid de tillfrågade tror det tar innan någon resurs är på plats.

Andel tillfrågade som angett hur lång tid de tror att det tar innan räddningstjänst, 
ambulans och polis är på plats efter larmsamtal till 112

0-5 MIN 6-10 MIN 11-15 MIN 16-20 MIN 20-30 MIN
MER ÄN 
30 MIN

VET EJ
UPPGIFT 
SAKNAS

Räddningstjänst 8 27 26 14 8 4 10 2

Ambulans 6 20 23 16 13 9 9 3

Polis 4 12 17 14 13 24 13 3

Andel i procent. Källa: Trygghetsundersökningen 2014, MSB.

90%
har angett att de har ganska 
eller mycket stort förtroende 
för räddningstjänsten.

Ambulansen och räddnings-
tjänsten är i flertalet fall  
snabbare på plats än vad  
invånarna tror. 
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Ett annat sätt att redovisa visa hur lång tid allmänheten tror det tar för 
de olika blåljusaktörerna att komma på plats efter ett larm till 112 är den 
kumulativa fördelningen. Se diagram nedan. 

Kumulativ fördelning över hur lång tid de tillfrågade tror att det tar för räddningstjänst, 
ambulans och polis att komma till plats efter ett larmsamtal till 112
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Andel i procent. Källa: Trygghetsundersökningen 2014, MSB.

I diagrammet kan utläsas att 35 procent av de tillfrågade tror att rädd-
ningstjänsten är på plats inom 10 minuter vid ett larm till 112. Motsva-
rande andelar för polis respektive ambulans är 16 respektive 26 procent. 
Förväntningarna på snabbhet är alltså störst på räddningstjänsten.

Det är även intressant att jämföra de tillfrågades uppfattning med de 
faktiska responstiderna.

Andel som förväntar sig att räddningstjänsten respektive ambulansen ska vara på 
plats inom 10 minuter efter larmsamtal till 112 samt den faktiska andel som nås  
inom 10 minuter av räddningstjänst respektive ambulans

KOMMUNGRUPP RÄDDNINGSTJÄNST AMBULANS

Förväntat Faktiskt Förväntat Faktiskt

Storstäder 37 60 29 42

Förortskommuner till storstäder 33 44 22 24

Större städer 38 46 32 40

Förortskommuner till större städer 37 35 13 17

Pendlingskommuner 30 36 15 22

Turism och besöksnäringskommuner 27 24 16 24

Varuproducerande kommuner 37 39 22 34

Glesbygdskommuner 29 17 14 26

Kommuner i tätbefolkad region 35 43 22 39

Kommuner i glesbefolkad region 32 35 30 38

Andel i procent. Källa: Trygghetsundersökningen 2014, MSB.

FÖRVÄNTNINGAR
Förväntningarna om 
snabb hjälp verkar vara 
störst på räddnings
tjänsten.



STATISTIK OCH ANALYS

KÄLLOR
Trygghetsundersök
ningen 2014, MSB

Öppna jämförelser  
Trygghet och säkerhet 
2014, Sveriges Kom
muner och Landsting, 
2014

Ambulansen och räddningstjänsten är i flertalet fall snabbare på plats än 
vad invånarna i de olika kommungrupperna tror. För ambulansen gäller 
detta i samtliga kommungrupper. Även räddningstjänsten är snabbare än 
förväntat i de flesta kommungrupper. I glesbygdskommuner tror dock 
nästan 30 procent att räddningstjänsten skulle vara på plats inom 10 
minuter medan detta endast var fallet i 17 procent av insatserna.

I storstäderna gäller det omvända förhållandet när det gäller räddnings-
tjänst. Under 40 procent tror att de nås inom 10 minuter medan hela  
60 procent av de faktiska responstiderna hamnar inom 10 minuter.  
Faktiska responstider för polisen har inte gått att få fram. 

Kontakt: Ingela Stenbäck
E-post: Ingela.Stenback@msb.se
Telefon vx: 0771-240 240
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