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”Pappa ville inte att 
vi skulle sluta leva”

Andreas Larsens barn Daniel och Alexandra tillsammans med deras mamma Vanja Persson. Alla tre har fortfarande glasklara minnen av 
olycksnatten. FOTO: TONY WELAM

	�Tre år har passerat sedan brandmannen 
Andreas Larsen, 45, omkom vid släckning-
en av en skogsbrand i värmländska Ransäter.

– Han älskade att vara brandman. Vem som 
helst kunde be honom hoppa in och han gjor-

de det, berättar exsambon Vanja.
Internutredningen visade att Andreas 

troligen snubblat baklänges och fallit två, tre 
meter från en klippavsats och slagit i huvu-
det.

Bara några dagar senare var det dags för 
dottern Alexandras studentbal.

– Pappa ville garanterat inte att vi skulle 
sluta leva, därför kändes det viktigt att gå.
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TVÄTTMETOD

Revolution 
eller fiasko?
Kristianstad är 
först med en ny, 
miljövänlig tvätt-
metod för larmklä-
der som ska ta bort 
fler cancerogena 
partiklar. ”Intellek-
tuellt förolämpan-
de”, hävdar forska-
re. Sidan 4

RAKEL

System för 
data 2022
Möjligheter till da-
takommunikation i 
Rakel ska erbjudas 
senast nästa höst. 
Första steget mot 
att ersätta nuva-
rande system.

Sid 12

A-KASSA

Deltidare
får stämpla
Deltidsbrandmän 
har nu rätt att 
stämpla, undantag 
från A-kasseregler-
na gäller dock inte i 
alla delar.

Sidan 7



  För andra sommaren i rad kommer vi 
att behöva leva med fortsatta restrik-
tioner. Det är en utmaning att trappa 

ner kontrollerat utan att smittspridningen 
ökar och samtidigt hålla uppe det positiva 
gensvaret för vaccinationsprogrammet – men 
nu ljusnar det! 

Beredskapen handlar förstås också om an-
dra olyckor och särskilt om skogsbrand –  i år 
bland annat med ytterligare delvis EU-finan-
sierade förstärkningsresurser i form av totalt 
fyra skopande plan plus tio helikoptrar som vi 
kan hålla i beredskap när det behövs.

Samtidigt präglas mycket verksamhet i 
samhället av att vi tar till oss lärdomar från 
pandemin, och det pågår utvecklingsarbeten 
på alla håll. Flera utredningar är aktuella som 
på skilda sätt ska stärka beredskapen för kri-
ser och krig. Utvecklingen av krisberedska-
pen och totalförsvarsplaneringen kommer vi 
att återkomma till under året. 

Under våren har vi rullat ut  ett paket för att 
stimulera samverkan mellan offentlig sektor 
och näringslivet, det hittar man under för-
sörjningsstöd på msb.se, och påbörjat utveck-
lingen av Rakel G2 (inom ramen för det nuva-
rande systemet).

Stora förändringar sker också inom områ-
det skydd mot olyckor. Förändringarna ger 
MSB och kommunerna förutsättningar att 
tillsammans uppnå ett mer tillfredsställande 
och likvärdigt skydd mot olyckor, med samma 
höga kvalitet i hela landet, och stärka bered-
skapen för omfattande, komplexa eller samti-
diga olyckor. 

Handlingsprogram
Kommunernas handlingsprogram ska bli 
tydligare, hålla högre kvalitet och vara jäm-
förbara. De ska beskriva risker och vilken för-
måga kommunen har att hantera riskerna. 

Kommunerna ska besluta om nya handlings-
program senast 1 januari 2022.

Det stärker även krisberedskapen i kom-
munen, eftersom förmågan inom skydd mot 
olyckor lägger en viktig bottenplatta för övrig 
förmåga.

MSB tar fram föreskrifter för handlings-
programmens innehåll och struktur, och till-
hörande stöd i form av en handbok och för-
djupningar om lokalt riskanalysarbete och 
förmågebeskrivningar.

Ledningssystem 
Utvecklingen av ett enhetligt ledningssystem 
är grunden för att förbättra förmågan i hela 
landet att hantera flera samtidiga och omfat-
tande olyckor, inklusive ha en ständig förmå-
ga till övergripande ledning. 

Ledningssystemets kapacitet ska vara di-
mensionerad för att kommunen ska kunna 
leda de räddningsinsatser som kan behöva 
utföras – och det förutsätter att kommuner-
na samarbetar med andra. Även här stödjer 
MSB genom föreskrifter och projektet En-
hetligt ledningssystem (ELS).

Ett enhetligt ledningssystem för kommu-
nal räddningstjänst ensar begrepp och nom-
enklatur, ledningsprocesser, förhållningssätt 
och principer och är normerande. För att un-
derlätta införandet av ELS och föreskrifterna 
så har MSB anställt tolv regionala lednings-
utvecklare. Det är ett treårigt stöd. 

För att sy ihop helheten tillkommer me-
todstöd, ledning under höjd beredskap (vid 
krigsfara eller krig), nya ledningsutbildning-
ar utvecklas – och på lite sikt kommer för-
ändringsarbetet även påverka grundutbild-
ningarna. 

Kommunal tillsyn 
Kommunernas tillsyn över enskilda behöver 
av rättssäkerhetsskäl utföras på liknande sätt 

över hela landet. I dag finns stora skillnader i 
hur kommunerna utför sin tillsyn, exempel-
vis frekvens i tillsynsbesök, meddelande av 
föreläggande och uppföljning av åtgärder. 

MSB stödjer genom att ta fram föreskrifter 
om tillsynens planering och utförande. Den 
befintliga så kallade ”Tillsynshandboken” 
uppdateras för att stämma med föreskriften. 

Undersökningsrapporter 
Läroprocessen är central i utvecklingsarbe-
tet både inom området skydd mot olyckor 
och för att utveckla beredskapen för kriser 
och krig. 

Kommunerna har ju under många år läm-
nat så kallade händelserapporter för alla 
räddningsinsatser, detta blir nu reglerat till-
sammans med skyldighet att lämna in de sär-
skilda olycksutredningsrapporter som ska-
pas. MSB tar fram föreskrifter om rapporte-
ringen under året.

MSB:s tillsyn över kommunerna 
MSB ansvarar från årsskiftet för tillsynen 
över kommunal räddningstjänst och efter-
levnaden av lagen om skydd mot olyckor 
(LSO). 

Tillsynen ska bidra till bättre förebyggande 
arbete och räddningstjänst ute i kommuner-
na. Uppbyggnadsfasen är snart över. Inrikt-
ning och prioritering av tillsynsarbetet publi- 
ceras inom kort på msb.se. 

Utgångspunkten är att tillsynen ska bidra 
till nödvändig utveckling inom området och 
upplevas som transparent, tydlig och rätts-
säker.

Jag ser således fram emot en innehållsrik 
och utvecklande höst – men till dess önskar 
jag alla en god sommar! 

Beredskapssommar

Camilla Asp
vik general direktör, 
MSB
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Tolv personer från rädd-
ningstjänsten blir regiona-
la ledningsutvecklare för 
Enhetligt ledningssystem 
(ELS).

– Vi har skrivit avtal med 
räddningstjänsterna. De här 
personerna ska vara med 
och stötta genomförandet 
av ELS, säger Per Delhage, 
projektledare vid MSB.

	�De tolv personerna har alla 
jobbat med ledning och är 
verksamma i kommunal rädd-
ningstjänst. 

Ledningsutvecklarna  är för-
delade över nio regioner med 
varierande anställningsgrad 
på 10-30 procent. De får utbild-
ning i ELS fram till september, 
därefter ska deras arbete i regi-
onerna starta.

– Det här är en del av det ut-
hålliga stödet i ELS. Deras arbe-
te kommer att pågå till utgång-
en av 2023. Samtidigt kommer 
även MSB genomföra omfat-
tande informations- och ut-
bildningsinsatser, det ansvaret 
ligger inte bara på ledningsut-
vecklarna, säger Per Delhage.
	� Vilka kommer de att utbil-

da?
– Vi tror det kommer se olika 

ut, eftersom behoven och förut-
sättningarna är olika.

MSB kommer ägna sig åt bå-
de information och kunskaps-
utbyte, synpunkter från rädd-
ningstjänsterna är en viktig del.

– Kraven gäller från årsskif-
tet, men det är också viktigt 
att lyssna in. Vi är ödmjuka för 
framtida förändringsbehov och 
ser en version 2.0 framför oss.

Grunddokumentet för ELS 

ska vara klart 15 juni och kom-
mer i tryckt form i höst, ett di-
gert alster på 400 sidor.

– Dokumentet är främst till 
för de som jobbar med utveck-
ling av ledningssystem, men det 
kommer samtidigt en kortver-
sion för en bredare målgrupp. 
Framöver kommer en metod-
handbok som för de flesta blir 
mer intressant. Den blir mer 
konkret om hur man verkar i 
systemet.

Grunddokumentet har  under 
våren varit ute på remiss. Det 
har även föreskrifterna om led-
ning för kommunal räddnings-
tjänst som är kopplade till för-
ändringar i lagen om skydd mot 
olyckor (LSO).
	� Vad tycker man i räddnings-

tjänsterna om ELS?
– Generellt tror jag det är po-

sitivt, en majoritet ser fram mot 
detta. Vi har försökt vara trans-
parenta. Sedan projektet star-
tade har representanter från 
ett 80-tal räddningstjänster 
varit involverade, vi har jobbat 
flitigt med referensgrupper. Jag 
tror inte det kommer synpunk-
ter i de stora frågorna, mer om 
detaljer.

Begreppet Ett enhetligt led-
ningssystem har under arbetets 
gång ibland bytts ut mot tankar 
på ett mer enhetligt lednings-
system.

– Vissa delar är väldigt enk-
la att få enhetliga, som nom-
enklatur för vad saker ska he-
ta. Innehållsmässigt kommer 
justeringar behöva göras över 
tid. 150 räddningstjänstorgani-
sationer ska troligtvis in i 10-15 
ledningssystem. Vi kan inte gå 

från den stora spridningen till 
enhetligt system på något år, 
men det kommer bli mer och 
mer enhetligt, säger Per Delha-
ge och fortsätter:

– Om det ska vara hårt styrt  el-
ler en ram inom vilken man kan 
anpassa lokalt, det är en fråga 
som varit med hela tiden. Och 
där är branschen splittrad. En 
del vill ha mer detaljstyrning, 
andra tycker det är för mycket. 

Vid årsskiftet ska alla rädd-
ningstjänster vara anslutna 
till ett system för övergripande 
ledning, då börjar också de nya 
föreskrifterna att gälla. Samti-
digt har MSB tillsynsansvar för 
att kommunerna följer gällan-
de föreskrifter.

– Inledningsvis kommer 
MSB ha fokus på kunskaps-
stödjande åtgärder och att alla 
kommuner är anslutna till ett 
ledningssystem. Framöver blir 

det mer fokus på innehåll och 
kvalité.

Vid utgången av 2023  avslutas 
ELS-projektet, avsikten är att 
den slutgiltiga versionen 2.0 av 
dokumentet då ska finnas.

– Men när projektet är slut-
fört kommer inte MSB:s stöd 
kring ledning att vara slut, det 
fortsätter.

PER LARSSON

Börjar räddningstjänsterna bli 
förberedda på enhetligt led-
ningssystem?

– Min uppfattning är att rädd-
ningstjänsterna är väl förberedda 
och väldigt nyfikna på ELS , det är 
något man väntat på.

Vad tror du blir din huvudupp-
gift med att stötta genomför-
andet av ELS? 

– I början tror jag vår roll kommer att 
vara att berätta hur man kan tänka, oli-
ka synsätt och tolka de olika kapitlen 
som finns i ELS-dokumentet. Det kom-
mer också vara viktigt att vi är lyhörda 
och fångar upp synpunkter och idéer som 
man har i regionerna, för att kunna delge 
varandra som ledningsutvecklare, men 
också MSB.

Vad är det viktigaste med den föränd-
ring som sker?

– Att vi på ett enhetligt sätt tydliggör 

att vi allihopa inom våra organi-
sationer är viktiga. Det är vi till-
sammans  som krokar arm, vilket 
innebär att vi blir effektiva och 
kan hjälpa varandra. Men viktigt 
också att vi behåller det lokala 
perspektivet, att vi inte kommer 
för långt från kommuninvånarna 
med vissa beslut.

Hur lång tid tror du det tar inn-
an det nya systemet är igång och fung-
erar acceptabelt?

– Jag tror att vi inom de flesta organisa-
tioner/kommuner kommer vara igång ef-
ter årsskiftet och att det då fungerar ac-
ceptabelt, mycket fungerar ju i dag. Men 
det är ELS 1.0 vi pratar om, tror att vi alla 
måste förstå att det är en resa vi påbörjat 
och att vi kommer upptäcka saker som vi 
kanske behöver justera och utveckla. Ska 
bli jätteintressant att få vara med på den 
här resan och utveckla räddningstjänsten.

Börjar räddningstjänsterna bli 
förberedda på enhetligt led-
ningssystem?

– Intresset och nyfikenheten, 
framför allt hos räddningsche-
ferna, är mestadels stort. Man är 
såklart nyfiken vad det kommer 
innebära både för egen organisa-
tion och området/regionen i stort. 

Vad tror du blir din huvudupp-
gift med att stötta genomförandet av 
ELS?

– Vara behjälplig i kunskapsuppbygg-
naden. Vi tolkar olika även om vi läser 
samma text. Vi ledningsutvecklare mås-
te också bevaka att man gör sitt jobb. Just 
nu är utmaningen att det designas rädd-
ningsledningssystem för fullt samtidigt 
som vi alla är i en kunskapsuppbyggnads-
fas. Att faktiskt ändra arbetssätt och sätt 
att tänka i alla ledningsfunktioner, och 
inte bara skriva en ledningsdoktrin eller 
liknande, är väl den verkliga utmaningen. 

Det är också viktigt att bemöta 
och förstå perspektiv från rädd-
ningstjänster med väldigt olika 
förutsättningar.

Vad är det viktigaste med den 
förändring som sker?

– Att man gör sitt jobb och de-
signar sitt respektive räddnings-
ledningssystem både i enhetlig-
het med lagstiftning, föreskrift 

och ELS men också utefter lokala förut-
sättningar och krav. Att utmana sina per-
spektiv och sanningar. 

Hur lång tid tror du det tar innan det 
nya systemet är igång och fungerar ac-
ceptabelt?

– De flesta räddningsledningssystem 
som nu är under uppbyggnad verkar ha 
någon form av driftsättningsmål till års-
skiftet. Vid utgången av 2023 tror jag att 
vi har acceptabla system. Sen handlar det 
om fortsatt, kontinuerlig utveckling.

FYRA FRÅGOR TILL TVÅ LEDNINGSUTVECKLARE

Tolv  utvecklare för regional ledning

Så här är de tolv ledningsutvecklarnas uppdrag fördelade över nio regioner.

Peter Helge, Västervik Hanna Sälgfors, Kiruna

3NYHETERJUNI 2021TJUGOFYRA7 · #50



KRISTIANSTAD
Den nya tvättmetoden be-
skrivs som en revolution av 
räddningstjänsten i Kristi-
anstad, både när det gäller 
miljö och att ta bort cance-
rogena ämnen.
Brandmännens riksförbund 
anser dock inte att det finns 
bevis nog för att den fung-
erar.

– Någonstans måste man 
antingen hoppa på tåget el-
ler stå kvar, säger räddnings-
chefen Andreas Bengtsson.

	�Det var i början av april som 
räddningstjänsten i Kristian-
stad började tvätta kontamine-
rade larmställ utan tvätt- eller 
rengöringsmedel. Rengörings-
kemikalierna ersattes med en 
speciell typ av ultrarent av-
joniserat kallvatten, så kallat 
Diro-vatten.

Dirosystemet — pump, fil-
ter och tank — samt det utför-
da testet gick på strax under  
200 000 kronor.

– Här får vi en mycket bra 
möjlighet att både få rena ar-
betskläder med färre farliga 
partiklar och samtidigt vara 
med och använda färre kemi-
kalier. Vi gör en insats både för 
brandmännens arbetsmiljö och 
för naturen, sa Andreas Bengts-
son, räddningschef vid Rädd-
ningstjänsten Kristianstad, i 
ett pressmeddelande.

Enligt räddningstjänsten  i frå-
ga visar deras test att partikel-
reduceringen av hälsofarli-
ga ämnen, såsom PAH (poly-
cykliska aromatiska kolväten) 
och VOC (flyktiga kolväten), 
är så bra med den nya tvättme-
toden att hälften av ämnena är 
lägre än vad som går att mäta. 
Deras slutsats är att det finns 
tre gånger mindre mängd farli-
ga ämnen jämfört med den tra-
ditionella tvättmetoden med 
tvättmedel och kranvatten.

På Brandmännens riksför-
bund, BRF, är man dock kritis-
ka. Inför MBL-förhandlingen 
skickade de in en skriftlig kom-
mentar där BRF anser sig oeni-
ga med arbetsgivaren.

– Man måste alltid vara öp-
pen för nya lösningar, men i 
det här fallet är insynen för då-
lig och resultatet som visats för 
dåligt, säger huvudskyddsom-
budet Christer Nyberg.

Bland annat påpekar han att 

testet genomförts i samarbete 
med Swatab, det skånska före-
taget som står bakom tvättme-
toden.

– Jag tycker det blir proble-
matiskt att samma företag som 
ska upphandlas medverkar i 
testningen.

Han anser inte  att testet över-
vakats eller dokumenterats 
tillräckligt. Bitar av ett nytt 
larmställ utsattes för brand-
gaser i en container. Två bitar 
tvättades på konventionellt 
sätt med tvättmedel hos rädd-
ningstjänsten och två bitar i 
Swatabs egen maskin med ul-
trarent vatten. Bitarna skick-
ades sedan på analys till ett 
danskt företag.

– Det är viktigt att veta vad 
som hänt med tyglapparna 
däremellan. Har det funnits 
möjlighet för företaget att tvät-
ta dem fem gånger extra innan 
de skickades till Danmark? Vet 
man med all säkerhet att detta 
inte har skett, frågar Christer 
Nyberg.

Han påpekar att det hel-
ler inte gjorts tester som visar 
vad som händer med fläckar av 
blod, urin, avföring, kräkning-
ar, smitta och annat som brand-
männen kan utsättas för när de 
åker på IVPA-larm.

Swatab tog först  kontakt med 
räddningstjänsten 2017 för 
att presentera tvättmetoden. 
Då upplevde en del brandmän 
att larmställen inte blev rena 
och flera parter, bland annat 
Brandmännens cancerfond, 
efterlyste oberoende tester. 
Christer Nyberg säger att han 
blev förvånad över att metoden 
kom på tal igen, utan att obero-
ende tester ägt rum.

– I grund och botten borde 
det ha gått till så att företaget 
först behövde bevisa att meto-
den fungerar, med tester som 
kunde granskas. Inte förrän 
det stått bortom rimligt tvivel 
att metoden fungerade skul-
le räddningstjänsten ha köpt 
in den. Nu blir det lite bakvänd 
ordning.

Trots kritiken poängterar 
huvudskyddsombudet att han 
inte vill slänga metoden i pap-
perskorgen.

– Det är ju skattepengar som 
har gått åt. Men om det finns 
brandmän som upplever att 
kläderna inte blir rena, då kom-
mer vi behöva ta tag i det hår-

dare. Endera får anläggningen 
sättas ur spel tills det finns en 
tvättmetod som fungerar alter-
nativt måste den här metoden 
testas på rätt sätt. Det kom-
mer kosta skattebetalarna än-
nu mer pengar och det är väl-
digt tråkigt.

Räddningschefen  säger att han 
är lyhörd för kritiken som upp-
stått. Själv ser han testet som 
tillförlitligt eftersom en prak-
tikant från räddningstjänsten 
var med under Swatabs del i 
processen.

– Tillvägagångssättet och 
analyserna tror jag är rätt. Det 
var viktigt för oss att själva be-
tala för att inte sätta oss i knät 
på Swatab. Självkritiken ligger i 
att vi kanske skulle ha gjort fler 
tester innan nyheten släpptes.
	� Varför gjordes inte det?
– Vi var rätt så entusiastis-

ka eftersom testet visade att 91 
procent av de cancerogena par-
tiklarna försvann, jämfört med 
den konventionella tvättmeto-
den där 75 procent försvann. 
Därför bestämde vi oss för att 
sticka ut hakan lite och säga 
”det här är revolutionerande”. 
Sedan förstod vi att det inte var 
riktigt så enkelt.

Han tillägger:
– Samtidigt, när var rädd-

ningstjänsten offensiv senast? 
Nu har det blivit en snackis i 
hela landet om hur vi kan sä-
kerställa att brandmännen har 

den absolut bästa arbetsmiljön.
Enligt Andreas Bengtsson  

upplever personalen hittills 
larmställen som rena och han 
säger att det redan tidigare 
fanns med i riskbedömningen 
att de skulle fortsätta testa me-
toden i den egna tvättstugan 
efter sommaren. Han utlovar 
transparens och uppföljning.
	� Fem äldreboenden i Kristi-

anstad införde tvättmetoden, 
men återgick sedan till tvätt-
medel eftersom kläderna inte 
blev rena från avföring. Hur har 
ni resonerat kring det?

– Omsorgsförvaltningen 
tvättar inte larmställ, så det är 
lite annorlunda. En annan typ 
av partiklar kanske reagerar 
lättare på det avjoniserade vatt-
net, säger Andreas Bengtsson.
	� Forskaren jag har pratat med 

menar att det i så fall är Nobel-
pris-klass på den upptäckten.

En revolution – eller rent   omöjligt? 
	�Ny tvättmetod med avjoniserat vatten ska ta bort fler cancerogena partiklar

Räddningstjänsten i Kristianstad har infört en ny tvättmetod som ska vara bättre på att ta bort cancerogena    och hälsofarliga ämnen som fastnar på brandmännens larmställ. Men 
flera forskare är öppet kritiska.  FOTO: MARIA HANSEN

Sticka ut hakan
”Samtidigt, när var 
räddningstjänsten  
offensiv senast?”
Andreas Bengtsson, räddningschef 
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Om avjoniserat vatten har 
så speciella egenskaper att 
risken för cancer minskar, 
då är det Nobelpris-klass på 
den upptäckten.
Det menar David Wensbo 
Posaric, forskare i medicinsk 
teknik vid Lunds universitet 
och innovationsledare inom 
hälsa vid Innovation Skå-
ne AB.

	�Han har genom sitt yrke följt 
turerna med det avjoniserade 
vattnet sedan 2017. Som dispu-
terad i organisk kemi är han för-
vånad över att det kunnat gå så 
här långt och hävdar att det är 
ren kemi att vatten — avjonise-
rat eller ej — inte kan lösa den 
här typen av föroreningar.

Däremot används avjoniserat 
vatten ofta i laboratorier för att 
skölja av disken eftersom det in-
te lämnar kalkfläckar.

– Men de egenskaper som fö-
retaget hävdar att vattnet har, 
att det under en viss renhets-
grad börjar bete sig fettlösan-
de och tar bort smuts på ett 
visst vis, det har ingen hört ta-
las om eller observerat tidiga-
re. Då ska man komma ihåg att 
vetenskapsmän och kemister i 
100-150 år dagligen har hante-
rat avjoniserat vatten. En sådan 
upptäckt skulle det vara No-
belpris-klass på, menar David 
Wensbo Posaric.

Han tillägger att det i ett så-
dant fall skulle behöva läggas 
fram rimliga teorier på var fors-
karna inom kemi och fysik tidi-
gare tänkt fel, vilket inte gjorts.

Även många andra  forskare 
har under årens lopp kritise-
rat tvättmetoden. Bland annat 
skrev en forskargrupp från Ke-
micentrum i Lund ett brev till 

Energimyndigheten 2018, ef-
ter att myndigheten gett Swa-
tab 2,9 miljoner i anslag. I bre-
vet skrev de bland annat att de 
förutsätter att Energimyndig-
heten tar avstånd från projek-
tet, vars ”grundläggande idé ba-
seras på en pseudovetenskaplig 
föreställning att vattnets egen-
skaper förändras dramatiskt 
när joner och partiklar filtreras 
bort”.

Testet som räddningstjäns-
ten i Kristianstad har gjort ger 
David Wensbo Posaric inte 
mycket för.

– Det är in-
tellektuellt 
förolämpande 
att de kallar det 
för oberoende 
studier, när det 
enda oberoen-
de som gjorts 
är själva ana-
lysen av givna tyglappar. När 
jag läser studien blir jag mörk-
rädd, det finns ingen insyn alls. 
Hur vet vi att den säljande par-
ten inte klippte ut en extra sotig 
bit som de tvättade i vanlig tvätt-
maskin och en mindre sotig bit 
i tvättmaskinen med avjonise-
rat vatten? Tvättresultatet kan 
även bero på olika tvättprogram 
på maskinerna, menar han.
	�Hur anser du att testet borde 

ha gått till?
– Det man borde ha gjort var 

att ge ett oberoende testinstitut 
uppdraget att testa vilken me-
tod som tvättar renast. Man bör 
dessutom bjuda in sina kritiker 
att ha synpunkter på det expe-
rimentella upplägget, så att alla 
parter innan experimentet bör-
jar är överens om att det utförs 
på ett korrekt vis och kan accep-
tera resultatet vad det än blir.

David Wensbo Posaric har 

själv utfört en studie hos fastig-
hetsbolaget MKB i Malmö, som 
använder sig av tvättmetoden. 
I experimentet, som övervaka-
des av representanter från Swa-
tab, tvättades fyra kilo tvätt på 
det tuffaste programmet med 
många sköljcykler. Resultatet 
visade att det ultrarena vattnet 
inte kan klassas som ultrarent 
från och med ögonblicket det 
kommer i kontakt med kläder-
na. Använda kläder innehåll-
er salter och mineraler som in-
te kunde sköljas bort, utan som  
istället blandades med tvättvatt-
net. Dessutom verkar kläderna 
själva avge material under den 
mekaniska bearbetningen till 
den grad att vattnet upphör att 
vara ultrarent.

– Men ingen vill läsa publi-
kationen och ta till sig den up-
penbara kritiken i det. Jag tror 
att en relevant faktor är att ing-
en vill ses som miljöförnekare, 
som någon som häller tvättme-
del i havet och dödar fiskar. Fö-
retaget rider på den vågen, säger 
David Wensbo Posaric.

Ett annat test  som Swatab själ-
va utförde 2014 genom Swerea, 
numera en del av forskningsin-
stitutet Rise, stödjer enligt Da-
vid Wensbo Posaric farhågan 
att cancerogena partiklar kan 
lossna från utsidan av kläderna 
för att istället riskera att fastna 
på insidan.

– Detta är ytterligare en risk 
som behöver kollas upp noga. 
Det är en sak om folk väljer att 
tvätta vanliga kläder eller stä-
da med vattnet, men när det se-
naste budskapet inom området 
är att brandmännen får mindre 
cancer av metoden, då fastnar 
skrattet i halsen.

MARIA HANSEN

En revolution – eller rent   omöjligt? 

– Ja, det är så vi har sett det 
och det vi tyckt varit spännande.
	�Och om det hela riskerar att 

bli en varningsklocka snarare 
än en revolution?

– Utvecklingen går framåt 
hela tiden och någonstans mås-
te man antingen hoppa på tåget 
eller stå kvar. Just nu är det den 

här produkten vi har testat och 
ska utvärdera, det är inte svåra-
re än så. Om det visar sig att vi 
inte kan fortsätta börjar vi tvät-
ta med den konventionella me-
toden igen. Jag hoppas verk-
ligen inte att vi ska hamna där 
men det kan ju bli så.

MARIA HANSEN

”Det är intellektuellt 
förolämpande”	�Ny tvättmetod med avjoniserat vatten ska ta bort fler cancerogena partiklar

– Vetenskapen är tudelad 
och det finns både posi-
tiv och negativ kritik, säger 
Mats Marklund, vd på Swa-
tab, företaget bakom  
tvättekniken.

	�Han menar att det finns 
mycket forskning i ämnet som 
inte alltid kommer fram i de-
batten. På frågan hur de ser på 
kritiken angående testningen 
svarar han:

– Räddningstjänstens perso-
nal har närvarat och medverkat 

vid alla moment och analysen 
är gjord av Eurofins i Danmark, 
en av världens största laborato-
riegrupper. Metoden är väl be-
skriven i rapporten och resulta-
tet visar en mycket stor reduk-
tion av kvarvarande PAH-par-
tiklar i larmställen jämfört med 
tidigare tvätt i vanligt kran-
vatten med tvättmedel.
	� Ert test som visar att par-

tiklarna riskerar att hamna på 
insidan kläderna istället, och 
ett annat som visar att vattnet 
slutar vara ultrarent när det 

kommer i kontakt med kläder-
na, hur kommenterar ni det?

– Testresultatet från 2014 
har starkt bidragit till våra op-
timerade tvättprogram som är 
en kombination av korta tvätt- 
sköljcykler i olika temperatu-
rer. De korta tvättcyklerna hin-
drar effektivt återsmutsning/
förgråning och sköljer snabbt 
ut smutspartiklarna.

– Testet hos MKB är inget 
vi står för utan utfördes av en 
tredje part på eget initiativ, sä-
ger Mats Marklund.

Företaget: ”Vetenskapen är tudelad”

Räddningstjänsten i Kristianstad har infört en ny tvättmetod som ska vara bättre på att ta bort cancerogena    och hälsofarliga ämnen som fastnar på brandmännens larmställ. Men 
flera forskare är öppet kritiska.  FOTO: MARIA HANSEN

FAKTA

Avjoniserat vatten
	� Avjoniserat vatten innebär att joner  - pyttesmå laddade molekylä-

ra eller atomära entiteter - som kommer från naturliga salter och mi-
neraler tagits bort. 
	� Det finns många välkända sätt att ta bort denna typ av joner från 

vatten. Vid ”omvänd osmos”, vilket exempelvis används för att avsal-
ta havsvatten i stor skala, filtreras vattnet under tryck genom ett fint 
filter som släpper igenom små vattenmolekyler men inte stora joner. 
Vill man få bort de återstående spårmängderna av joner som finns 
kvar kan man använda sig av så kallade jonbytarfilter.
	� Destillerat vatten är en typ av avjoniserat vatten där vattnet kokas 

upp och den bildade ångan kondenseras tillbaka till destillerat vat-
ten. (Källa: David Wensbo Posaric)

David Wensbo 
Posaric
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I en insändare efterlystes 
brandvarnare som även var-
nar hos närboende.

De finns redan – i Dalarna.
– Det har varit två bränder 

där vi förhindrat att det gick 
åt helvete. De fick hjälp av 
grannarna, säger initiativta-
garen Björn Flinth.

	�Han bor i Blötberget, en by 
med cirka 250 invånare i Lud-
vika kommun. Björn Flinth 
var lokal ordförande i Civilför-
svarsförbundet och drog igång 
ett projekt om grannsamver-
kan mot brand och hjärtstopp.

En av de viktigare detaljer-
na för brandsäkerheten blev 
brandvarnare som kommuni-
cerar trådlöst upp till 200 me-
ter.

– Jag börja-
de kika på de 
brandvarna-
re som fanns 
på markna-
den, skruvade 
på dem för att 
optimera ka-
paciteten. Det 
gjorde att vi 
kunde koppla 
samman grannar med 100-200 
meters avstånd. Går brandvar-
naren igång hos mig så varnar 
den även hos grannen.
	�Hur gör man så att brandvar-

narna når lite längre?
– Inne i rökdetektorerna sit-

ter en antenn som är lindad i 
det runda plasthöljet. Om man 
drar ut den genom skalet och 
låter den hänga ned, tråden 
hänger alltså ut ur brandvarna-
ren, då vidgas området man kan 
täcka in avsevärt.

Björn Flinth har intresset, 
kunnandet och nyfikenheten. 
Han har varit säkerhetschef för 
ABB i Sverige, med särskilt an-
svar för brandsäkerhet.

– Vi har testat olika fabrikat 
för att se vilka som fungerar 
bäst. Man måste också tänka på 
vad det är för hus brandvarna-
ren ska sitta i. Har det plåtfasad 
är det svårare för signalerna att 
tränga igenom. Det har varit en 
del klurande med det här.
	�Händer det att brandvarna-

ren piper i onödan och grannar 
kommer kutande?

– Det händer väl, men det har 
folk rätt roligt åt. Då får man 
bjuda grannen på kaffe.

Det har också hänt att fastig-
hetsägare testat sin brandvar-
nare, också en anledning till fi-
kastund. Kan kallas social funk-
tion.

Brandvarnarna  parallellkopp-
las i max tre fastigheter, andra 
närboende får varnare med an-
nan frekvens. I bostadsrätts-
föreningar varnas alla i samma 
trapphus.

För konceptet i Blötberget 
har nämligen spridit sig till 
fler byar i Ludvika och även 
till Smedjebackens kommun. 
Brandsäkerhetsarbetet drivs 
lokalt i varje by eller samhälle.

Inledningsvis pytsade Civil-
försvarsförbundet in pengar 
i projektet Grannsamverkan. 
För medverkan är de boende 
medlemmar i förbundet och 
har köpt de brandvarnare Björn 
Flinth optimerat.

– Men de kostar bara några 
hundralappar, och medlemska-
pet 50 kronor.

Därtill har man tagit fram in-
satsplaner för varje bostadsyta. 
Brinner det hos grannen kan 
Björn Flinth lämna över en in-
satsplan till räddningstjänsten 
när de anländer.

– Då kan de exempelvis 
snabbt se var sovrummet är be-
läget i huset. Det tar ju en stund 
innan räddningstjänsten an-
länder ute hos oss. I bostads-
rättsföreningar ligger insats-
planerna i respektive brevlåda 
i trapphuset.

För alla medlemmar  i grann-
samverkan ingår årlig utbild-
ning i brandsäkerhet och HLR 
(hjärtlung-räddning).

– Utbildningspaketet har 
godkänts av räddningstjäns-
ten, och för insatsplanerna har 
vi också samarbetat. Det är in-
te meningen att vi ska ta jobbet 
från proffsen.

Björn Flinth konstaterar att 
grannsamverkan underlättar 
arbetet för räddningstjänsten, 
och även att brandvarnarsys-
temet stoppat två bränder som 
kunde blivit förödande.

Kent Sjöberg, är områdes-
chef för räddningstjänsten Da-
la-Mitt i Ludvika. Han säger:

– Det underlättar om vi vet 
hur det ser ut i fastigheten, 
hur många som bor där och att 
larmsignalen kommer tidigt. 

Det är ett jättebra koncept. Den 
utbildning som genomförs har 
vi tyckt ligger på en lagom nivå.

Ambitionen var också att by-
borna skulle larmas vid hjärt-
stopp. När 112 larmar rädd-
ningstjänsten skulle det sam-
tidigt larmas i bygden. Men där 
blev det stopp.

– Sjukvården ansåg inte att 
det var okej, hänvisade bland 
annat till att sekretessfrågan 
inte var utredd. Men jag vet att 
systemet finns och fungerar 
i andra regioner, säger Björn 
Flinth.

PER LARSSON

Björn Flinth

Här tjuter det 
i grannhuset

En lindad antenn inne i brandvarnaren har dragits ut och häng-
er fritt. Med den lösningen lyckades Björn Flinth koppla samman 
brandvarnare på upp till 200 meters avstånd.   FOTO: BJÖRN FLINTH

Insändare i 
förra numret.

TRE FRÅGOR TILL

Robert Wallén, 49,  
ny chef för MSB:s  
operativa avdelning

1Vem är du? 
– Jag har jobbat inom sta-

ten hela mitt yrkesverksam-
ma liv, snart 25 år. De senas-
te 16 åren hos Polisen. Först 
som chef för stödverksam-
heten, bland annat HR och 
ekonomi. 2010 utbildade jag 
mig till polis. Sedan 2017 har 
jag varit polisområdeschef i 
Västmanland. Jag bor i Eskil-
stuna och är van att pendla.

2Varför lockade jobbet 
på MSB?

– Först är själva tjänsten 
spännande. Sen kan det ko-
kas ner till tre saker:

– Jag är intresserad av stra-
tegisk ledning. MSB:s upp-
drag är svårt, man måste kun-
na jobba i lokala perspektiv, 
men också hantera interna-
tionella uppdrag. Det spektrat 
och hur man viktar uppdra-
gen är intressant.

– Alla sakområden som 
MSB jobbar med. Det är in-
te många andra myndigheter 
som har så komplexa och vi-
da uppdrag. Mycket av upp-
draget handlar om att sam-
ordna med andra organisatio-
ner, och om ingen annan har 
ansvar har MSB det.

– De som jobbar i MSB har 
hög kompetens, det lockar att 
jobba i en kunskapsstark or-
ganisation med ett uppdrag 
som liknar Polisens, att tryg-
ga ett säkert och bra samhäl-
le. Ett viktigt uppdrag.

3Vad hoppas du tillföra?
– Tror jag är bra på sam-

verkansfrågor och strategisk 
ledning, få olika verksamhe-
ter fungera tillsammans och 
även jobba med andra aktö-
rer. Jag tror på tillitsstyrd verk-
samhet, jobba med delegerat 
beslutsfattande och ökat in-
flytande.

Infosäkkollen ger 
stöd i arbetet
	� Infosäkkollen ska göra 

det enklare att följa upp och 
förbättra informationssä-
kerheten.

Genom att svara på ett 
antal frågor får man med 
verktyget infosäkkollen di-
rekt återkoppling på den eg-
na nivån av arbetet.

Uppföljning är en viktig 
del av det systematiska ar-
betet, men upplevs ofta som 
svårt. Infosäkkollen ska gö-
ra det enklare och har skick-
ats till organisationer inom 
statlig förvaltning. 

Det ges också möjlighet 
att jämföra sig med andra.
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Räddningstjänsten Väst 
följer varken lagen eller 
sitt eget handlingspro-
gram.

Det anser MSB i ett till-
synsärende och utdelar ett 
föreläggande.

	� Skälet till föreläggandet 
är att ordinarie höjdfordon 
i Varberg fanns på verkstad 
under cirka tre veckor efter 
att ha skadats i samband med 
en insats.

När fordonet var ur bruk 
hade Falkenbergs höjdfor-
don, som också ingår i Rädd-
ningstjänsten Väst, bered-
skap även för Varbergs kom-
mun.

– Det duger utmärkt att 
täcka upp för varann när ett 
höjdfordon är upptaget av 
en räddningsinsats som nor-
malt sett pågår ganska kort 
tid. Det vi har synpunkt på 
är när det blir långvarigt, då 
blir det under lång tid också 
mycket sämre insatstid. Har 
man inget höjdfordon alls i 
Varberg under tre veckor, då 
måste man vidta åtgärder för 
att återskapa förmågan, sä-
ger Anders Edstam, enheten 
för inriktning av skydd mot 
olyckor på MSB.

Med ett höjdfordon  i Falken-
berg som under längre tid 
ska täcka upp i Varberg an-
ser MSB att Räddningstjäns-
ten Väst inte uppfyller kraven 
i LSO (lagen om skydd mot 
olyckor) om tillfredsställan-
de skydd och möjligheten att 
påbörja insats inom godtag-
bar tid.

– Det finns inte tillräcklig 
planering för att säkerställa 
effektiva livräddningsinsats-
er vid långvariga driftavbrott. 
Vi bedömer heller inte att da-
gens situation motsvarar am-
bitionen i Räddningstjänsten 
Västs handlingsprogram.

MSB förelägger därför att:
	�Räddningstjänsten Väst se-

nast vid årsskiftet ska säkra 
tillgång till och rutiner för att 
nyttja alternativt höjdfordon 
med motsvarande kapacitet 
om ett av ordinarie fordon i 
Varberg eller Falkenberg inte 
kan användas.
	�Det alternativa fordonet 

ska normalt 
kunna tas i 
trafik näst-
kommande 
vardag efter 
att ordina-
rie höjdfor-
don tagits 
ur bruk.

MSB krä-
ver dock inte att räddnings-
tjänsten skaffar ett tredje 
höjdfordon för att vara garde-
rade, utan framhåller möjlig-
heten att finna en lösning ge-
nom regional samverkan.

– Det måste finnas en rimlig 
koppling mellan hur snabbt 
man får fordonet i drift och 
kostnaden för det. Man kan-
ske kan samverka om resur-
sen.  Det kan exempelvis vara 
i länet, med Göteborgsregio-
nen eller Skåne.

Räddningstjänsten Väst  har 
redan börjat titta på hur man 
ska klara ett långvarigt bort-
fall.

– Vi har klart för oss hur det 
ska hanteras och våra rutiner 
behöver förtydligas. Vid läng-
re bortfall av höjdfordon be-
höver vi hjälp av annan orga-
nisation, vi kommer att sam-
verka i länet och med Storgö-
teborg, säger förbundsdirek-
tör Jan Sjöstedt.

Föreläggandet är det  för-
sta som MSB utfärdat sedan 
myndigheten övertog till-
synsansvaret från länsstyrel-
serna vid årsskiftet.

– Utöver att vi tittat på 
Räddningstjänsten Väst är 
det också ett sätt att visa upp 
för omvärlden hur vi avser 
att jobba. Vi ska försöka ta i 
de svåra frågorna som tidiga-
re kanske inte i lika hög grad 
varit föremål för tillsyn, säger 
Anders Edstam.

Han konstaterar samtidigt 
att avvägningar inte alltid är 
lätta att göra.

– Lagstiftningen är svår att 
förhålla sig till. Vad betyder 
ändamålsenligt ordnad, vad 
är godtagbar tid? En viktig as-
pekt är att våga pröva begrep-
pen.

PER LARSSON

Föreläggande 
mot Väst 
	�Saknade höjdfordon i Varberg

Anders Edstam

A-kassereglerna har ändrats 
för deltidsbrandmän.

– De har rätt att stämp-
la även om de jobbar som 
deltidsbrandmän, säger in-
rikesminister Mikael Dam-
berg.

	� – Otroligt skönt att flera sett 
det BRF sett, hört och drivit 
under faktiskt 20-talet år. Nu 
får vi ta det den sista biten, sä-
ger Peter Bergh, ordförande i 
BRF.

Problemet har varit att del-
tidsbrandmän som förlorat sitt 
huvudsakliga arbete inte haft 
rätt att stämpla, eftersom de 
haft inkomst från uppdraget 
som deltidsbrandmän. 

Det har medfört att brand-
män sagt upp sig för att åter-
få rätten att stämpla och rädda 
sin ekonomi.

Brandmännens riksförbund  
(BRF) har slagits länge för att 
få till en förändring. 5 maj togs 
beslut i riksdagen och föränd-
ringen trädde i kraft 31 maj.

– Jag vet att det här är en frå-
ga som oroat under pandemin. 
Det här ger förbättrade förut-
sättningar och jag tror lagänd-
ringen är viktig, säger Mikael 
Damberg.

Riksdagen gick dock inte he-

la vägen, som 
BRF ville. Be-
slutet innebär 
att ersättning 
för beredskap 
och övning 
undantas vid 
beräkning av 
ersättning 
från A-kassa. 
Övriga arbetsuppgifter som ut-
ryckning, materialvård och ut-
bildning omfattas inte av un-
dantaget. 

Det fanns motioner  från op-
positionen att även de delarna 
skulle ingå, men enligt utskot-
tet som lade förslaget skulle 
det innebära ett för stort avsteg 
från arbetslöshetsförsäkring-
ens regler.

– Det är inte glasklart hur be-
stämmelserna ska tolkas. Hur 
lång ska en utryckning vara för 
att det ska dras en hel dag från 
A-kassan?  Som det ser ut nu 
kommer korta utryckningar 
på en eller två timmar inte att 
kosta en hel dags avdrag, enligt 
de kontakter med A-kassorna 
vi har.  A-kassorna har digitala 
”kalkylatorer” när de beräknar 
ersättningsdagar och det är ut-
ifrån dem vi är hoppfulla i vår 
tolkning. Men, vi får se i skarpt 
läge, säger Peter Bergh.

Han är ändå nöjd med att po-
sitionerna är framflyttade.

– Vi kommer att fortsätta ar-
beta för mer tydlighet i olika 
detaljer och samtidigt följa hur 
A-kassorna tolkar de nya reg-
lerna.
	� Vet ni hur stor del av deltids-

brandmännens inkomst som 
kommer från de uppgifter som 
inte undantas från A-kassereg-
lerna?

– Enligt MSB:s statistik är 
entimmes-larmen klart vanli-
gast vid räddningsinsatser. För 
majoriteten deltidsbrandmän 
blir då beredskapsveckan och 
övning den största delen av lö-
nen. Men det är generellt och 
för majoriteten. 

Mikael Damberg  konstaterar 
att en fungerande personalför-
sörjning för kommunal rädd-
ningstjänst är mycket viktigt.

– Det är ryggraden i vår rädd-
ningstjänst. Det är viktigt att 
man ges god förmåga att orga-
nisera både hel- och deltids-
brandmän. Det har införts en 
ny bestämmelse i MSB:s in-
struktion som innebär att MSB 
ska stödja kommunernas ar-
bete med att rekrytera deltids-
brandmän.

PER LARSSON

A-kassan ändrad 
för deltidare

Peter Bergh

Ändringar i LSO och nya fö-
reskrifter för tillsynen.

Ämnen som har sin giv-
na plats i den traditionella 
förebyggandekonferensen 
som arrangeras vartannat 
år.

	� I år blir konferensen ett di-
gitalt möte och kommer att ge-
nomföras 8-9 september.

Ur innehållet kan noteras:
Vilken koppling finns mel-

lan hållbarhet och brandsäker-
het och hur skapas ett hållbart 
brandskydd?

Hur det nya nationella målet 
för förebyggande arbete i lagen 
om skydd mot olyckor (LSO) 
påverkar arbetet i framtiden. 
Kopplat till förebyggandemå-

let fördjupas också inom bo-
stadsbrand.

Hur tillsynen påverkas av 
nya föreskrifter med exempel 
från kommuner.

Övergripande genomgång 
av ändringar i LBE (lagen om 
brandfarliga och explosiva va-
ror).

Branden hos Polarbröd kom-
mer att diskuteras, liksom mo-
dern teknik som elfordon och 
laddning av dessa.

Konferensen arrangeras av 
MSB i samarbete med Brand-
skyddsföreningen och För-
eningen Sveriges Brandbefäl 
(SBB).

Anmälan till konferensen är 
öppen och görs senast 1 augusti 
på msb.se.

Förebyggandekonferensen 
genomförs digitalt

	�Den 21 maj inleddes 2021 
års flytvästkampanj; ”Wear It, 
Sweden! – Den bästa flytvästen 
är den du har på dig”.

En studie som genomförts 
av Karolinska institutet i sam-
verkan med Svenska livrädd-
ningssällskapet, visar att 85 
procent av personerna som 
drunknar vid olyckor med fri-
tidsbåtar saknar flytväst. 

80 procent är män mellan 
50-90 år och de flesta drunk-
ningsolyckorna inträffar i insjö 
och med mindre fritidsbåtar.

Årligen mister cirka 20 per-
soner livet vid drunknings- 
olyckor med fritidsbåtar.

Många  
drunkningsoffer 
saknar flytväst

	�”Inte glasklart hur bestämmelserna ska tolkas”
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20-25 personer i Karlstad 
respektive Solna.

En hel enhet lämnar MSB.
Det är planerna för nya 

Myndigheten för psykolo-
giskt försvar.

	� 21 personer jobbar på en-
heten för skydd mot informa-
tionspåverkan på MSB, samtli-
ga placerade i Solna. 

De erbjuds nu verksamhets-
övergång till den nya myndig-
heten. MBL-förhandlingar och 
personalinformation har ge-
nomförts, senast 7 juni ska de 
anställda ha gett besked.

– Det står i uppdraget att det 
är viktigt med kontinuitet, att 
det inte blir avbrott i verksam-
heten. Därför är det viktigt att 
säkerställa att personalen föl-
jer med och finns på plats när 
myndigheten startas 1 januari, 
säger utredaren Magnus Hjort.

Den verksamhet som enhe-
ten bedriver i MSB i dag före-
slås bli två avdelningar, den 
ena med inriktning på opera-
tiv hantering och den andra på 
förebyggande och förmågeska-
pande. Därtill kommer myn-
digheten att få en administra-
tiv avdelning.

– Den första nya tjänsten vi 
rekryterar är administrativ 
chef, vi vill att denne är med och 
bygger myndigheten.

Den administrativa delen 
kommer att placeras i Karlstad, 
de två övriga avdelningarna ha 
personal på båda orterna men 
inledningsvis med tonvikt på 
Solna.

– Det är tufft att bygga en helt 
ny myndighet på en ny ort. Så 
jag tror Karlstad måste växa 
successivt, kanske ha viss kärn-
verksamhet på plats vid årsskif-
tet. Men om någon av de som 
flyttas över från MSB vill bör-
ja på ny kula i Karlstad så går 
det bra. Sen är tanken att när 
myndigheten växer så sker det 
i Karlstad, säger Magnus Hjort.

Ett riktmärke  är totalt 48 an-
ställda, jämnt fördelade på 
Karlstad och Solna. Myndig-
hetens säte kommer att vara i 
Karlstad, innebär det att gene-
raldirektören placeras där?

– Jag tror generaldirektören 

behöver ha arbetsrum på båda 
kontoren. Att sätet är i Karlstad 
innebär att det är postadressen.
	� Vad är viktigt nu?
– I dagsläget är lokalerna 

mitt problem och främsta pri-
oritet. Just nu har vi flera möj-
ligheter.
	� Är det aktuellt att bli sambo 

med MSB på någon ort?
– Nej, vi har inte haft dialog 

med MSB om lokaler. Det finns 
andra lokaler som jag bedömer 
mer intressanta.

I budgetpropositionen före-
slås att den nya myndigheten 
tillförs 70 miljoner. Därtill ska 
pengar föras över från MSB, 
motsvarande verksamhets-
kostnader för den enhet som 
flyttas.

– Var den summan landar vet 
vi inte än.

PER LARSSON

För första gången har  
MSB:s flygande resurser, i 
form av helikoptrar och sko-
pande flygplan, deltagit i en 
stor samverkans- och led-
ningsövning.

	�De senaste åren har Sveri-
ges nationella förmåga att han-
tera skogsbränder förstärkts 
kraftfullt, bland annat i form av  
MSB:s flygande förstärknings-
resurser.

Den 18 maj genomfördes en 
övning där MSB, Försvarsmak-
ten, Kustbevakningen, rädd-
ningstjänst och länsstyrelse 

övade en fiktiv skogsbrand på 
Rosenholms övningsområde i 
Karlskrona. 

MSB och Försvarsmakten 
deltog med släckande resur-
ser från luften och Kustbevak-
ningen med flygplan som kan 
användas för ledning av insat-
sen. Samtidigt skedde en  sam-
verkans- och ledningsövning på 
marken.

– Det är otroligt viktigt att 
det ges denna typ av möjlighet 
att öva tillsammans. Det gör att 
vi kan utveckla samarbetet vil-
ket också stärker den nationel-
la förmågan att hantera skogs-

bränder, säger Erik Flink, pro-
jektledare för nationella insat-
ser på MSB.

Anna Henningsson , rädd-
ningschef vid Räddningstjäns-
ten Östra Blekinge, håller med.

– Det är sådana här insatser 
som stärker oss, när vi får lära 
oss att hantera flera olika luft-
burna förstärkningsresurser 
samtidigt. Jag hoppas vi kan 
genomföra sådana här övning-
ar inför varje skogsbrandssä-
song framöver.

Tidigare i maj genomfördes 
även en övning mellan Sveri-

ge och Finland, som på grund 
av pandemin blev digital. I öv-
ningens scenario begärde Fin-
land stöd genom EU:s civil-
skyddsmekanism. 

EU aktiverade rescEU-re-
sursen som Sverige är värd för. 
Därefter löste Sverige och Fin-
land tillsammans med ERCC 
ut de praktiska detaljer som 
är av betydelse för en effektiv 
rescEU-insats. 

Övningen gav bra möjlighe-
ter för både Sverige och Fin-
land att bland annat säkerställa 
fungerande rutiner, vilket för-
enklar vid en skarp insats.

Flygande resurser i stor övning
MSB och Försvarsmakten deltog med släckande resurser från luften.  FOTO: MSB

Enhet flyttas från MSB
Psykologiskt försvar
”Det är viktigt att sä-
kerställa att perso-
nalen följer med och 
finns på plats när 
myndigheten startas.”
Magnus Hjort, utredare

Siffror för 2020 visar att 
det är förhållandevis få 
bränder i personbilar som 
drivs helt eller delvis med 
litiumjonbatterier.

	� – Det vi kan se från sam-
manställningen är att det 
inte sker fler bränder i el-  
eller hybridbilar än bilar 
som drivs av fossila driv-
medel, säger Ulf Bergholm, 
olycksutredare på MSB.

Under åren 2018-2020 
rapporterade räddnings-
tjänsterna 171 inträffade 
bränder i fordon med liti-
umjonbatterier eller i ladd-
ningsanläggningar för bat-
teridrivna transportfordon 
(bilar, cyklar, hoverboards 
med mera). Personbilar stod 
för 34 av bränderna.

Samtidigt ökar antalet  el- 
och hybridfordon stadigt. 
Under samma period har 
antalet personbilar med 
batteridrift eller kombine-
rad drift med batteri och 
bränsle fördubblats och är 
nu över 300 000.

MSB har under de senas-
te åren följt riskerna med 
bränder i el- och hybrid-
fordon. En del i arbetet är 
att följa och identifiera de 
svårigheter och utmaning-
ar som finns för räddnings-
tjänsterna vid insatser, där 
man till exempel kommer i 
kontakt med giftig rök eller 
där man ska släcka bränder 
i litiumjonbatterier.

Det finns framförallt två 
risker som förknippas med 
litiumjonbatterier:
	� termisk rusning som kan 

starta en brand i batteriet
	� utsläpp av farliga gaser 

vid brand.
– Det är viktigt att ladd-

ningen sker på ett säkert sätt 
och enligt rekommendatio-
ner från tillverkare samt en-
ligt de regelverk som Elsä-
kerhetsverket har.

Antalet bränder i elcyklar  
har ökat de tre senaste åren, 
från 15 bränder 2019 till 34 
bränder 2020. Samtidigt 
blir elcyklarna också fler. 

Vid laddning av löstag-
bara batterier till mindre 
e-fordon rekommenderar 
MSB att laddning sker un-
der uppsikt och att det inte 
finns brännbart material i 
närheten.

Inte fler 
bränder  
i elbilar
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Mer än 40 procent av de 
kvinnor som läst SMO eller 
RUB arbetar i dag inte i rädd-
ningstjänsten. I en ny studie 
vittnar också många kvin-
nor om kränkningar och dis-
kriminering.

– Vi har exempel på gan-
ska grova trakasserier, säger 
forskarna Lena Grip och Ste-
fan Karlsson vid Karlstads 
universitet.

	� Forskarna har på MSB:s 
uppdrag skickat ut enkäter till 
samtliga som under åren 2007-
2016 gått ut Skydd mot olyckor, 
SMO, eller påbyggnadsåret för 
brandingenjörer, RUB. Totalt 
fick 2 263 personer enkätfrå-
gorna under våren. Närmare 
hälften, 45 procent, eller 1 018 
personer, svarade.

Rapporten är inte helt klar, 
men några resultat är uppen-
bara.

En är att kvinnorna i större 
utsträckning sökt sig bort. 29 
procent av de män som svarat 
på enkäten arbetar i dag inte 
i räddningstjänsten. Motsva-
rande siffra för kvinnorna är 41 
procent.

– Det behöver inte vara pro-
blematiskt för individen. Det 
kan ju vara så att man hittar nå-
got annat som man hellre vill 
göra. Men en del, både kvinnor 
och män, svarar tydligt att de är 
besvikna, säger Lena Grip.

– Och för räddningstjänsten 
kan det vara problematiskt om 
kompetenta personer väljer 
bort arbetsplatsen på grund av 
arbetsmiljöfrågor.

När det gäller  kränkningar av 
kvinnor beskrivs olika vari-
anter och grader, sådant som 
”skämt” om att kvinnor passar 
bäst vid kaffebryggaren, utfrys-
ning, utplacerade porrbilder 
eller sexleksaker och oönskade 
sexuella närmanden.

En stor majoritet av kvin-
norna säger att kränkningar el-
ler diskriminering på grund av 
kön förekommer, och här syns 
inga stora skillnader mellan 
brandmän och brandingenjö-
rer. Bland kvinnorna som är 
kvar i branschen svarar 70 pro-
cent att det förekommer kränk-
ningar. För dem som inte job-
bar i räddningstjänsten är siff-
ran ännu högre, 80 procent. 
Andelen som själva har blivit 

utsatta är strax över 60 procent 
bland dem som inte arbetar i 
räddningstjänsten, och obetyd-
ligt lägre bland dem som jobbar 
kvar. Fem pro-
cent av män-
nen uppger att 
de blivit utsat-
ta.

Brist på  jäm-
ställdhet har 
varit en avgö-
rande faktor 
för 57 procent 
av kvinnorna som sökt sig bort. 
Bristande jämställdhet har ock-
så spelat in för 22 procent av de 
män som arbetar någon annan-
stans — men där tror forskarna 
att begreppet till viss del tolkas 
olika av kvinnor och män.

Flera män  uppger att kvinnor 
gynnas av positiv särbehand-
ling, och att männen själva där-
med hamnar i bakvattnet. Upp-
fattningen styrks av att 61 pro-
cent av männen men bara 30 
procent av de kvinnor som inte 
jobbar i räddningstjänsten har 
sökt men inte blivit erbjudna 
tjänst.

Fler kvinnor än män uppger 
att det förekommer åldersdis-

kriminering på arbetsplatsen. 
Framförallt är det yngre perso-
ner som tycker att de inte har 
blivit tagna på allvar.

Missnöjet 
med att det är 
svårt att göra 
karriär eller få 
mer avancera-
de arbetsupp-
gifter är jämnt 
fördelat. Cirka 
50 procent av 
både kvinnor 
och män som har slutat anger 
det som ett skäl till att välja bort 
räddningstjänsten.

– Vi har exempel på någon 
som kom in med hög IT-kom-
petens, som arbetsgivaren inte 
tog tillvara.

För låg lön  är också ett skäl att 
lämna, lite viktigare för män 
än för kvinnor. 44 procent av 
männen och 35 procent av 
kvinnorna angav det som skäl.

För tio år sedan var Lena 
Grip och Stefan Karlsson med 
och gjorde en stor enkätstudie 
inom ramen för projektet Den 
genuskodade räddningstjäns-
ten.

– Vi är lite förvånade över 

att det ser lika illa ut med jäm-
ställdheten nu. Det har ju än-
då satsats en hel del inom om-
rådet, både från myndigheten 
och enskilda räddningstjänster.

Forskarna ska  presentera slut- 
rapporten före midsommar, 
och då kommer en handfull 
längre intervjuer ingå. På sikt 
hoppas de kunna genomföra 
fler intervjuer utifrån materi-
alet. Svarsfrekvensen på 45 
procent är klart godkänd för en 
enkätstudie, men inte anmärk-
ningsvärt hög.

– Däremot svarade hund-
ra personer att de gärna skulle 
ställa upp på en längre intervju. 
Det är vi som forskare inte vana 
vid, man brukar få böna och be. 
Det tyder på engagemang. Vi 
vet ju sedan tidigare att rädd-
ningstjänsten berör, både ne-
gativt och positivt, säger Stefan 
Karlsson.

ANNIKA LINDQVIST

Fotnot: Läs om den nya målbil-
den för jämställdhet och mång-
fald på sidan 16.

Stor andel av kvinnorna 
lämnar räddningstjänsten

FAKTA

Enkäten
	� Sammanlagt 2 263 personer som gått SMO eller RUB åren 2007-

2016 fick enkäten. Majoriteten, 2 014 personer, har gått SMO. Fördel-
ningen i ursprungsmaterialet är 83,5 procent män och 16,5 procent 
kvinnor. Svarsfrekvensen är 45 procent, 1 018 personer, varav 181 är 
kvinnor och 18 personer har svarat ”annat/vill ej uppge” eller inte upp-
gett kön. Mycket få i materialet har utländsk bakgrund. Endast 13 pro-
cent har en eller två föräldrar som är födda utomlands och 97 pro-
cent är själva födda i Sverige.
	� Bland dem som svarat arbetar 71 procent av männen och 59 pro-

cent av kvinnorna i dag i räddningstjänsten. Majoriteten hade jobb re-
dan innan de slutade utbildningen, inom räddningstjänsten eller nå-
gon annanstans. Andelen som fick jobb snabbt var högre för kvinnor-
na, 70 procent, mot 50 procent av männen.

Drygt 40 procent av kvinnorna som läst SMO eller RUB arbetar inte i räddningstjänsten visar en ny rapport.  FOTO: TT NYHETSBYRÅN

Lena Grip Stefan Karlsson
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REVINGE
Ibland har det varit fysiskt 
och mentalt utmanande, 
men efter två terminer tviv-
lar inte SMO-eleverna på 
studievalet.

– Om något så har utbild-
ningen bara ökat min moti-
vation för att bli brandman, 
säger Tim Berggren.

	� Senast Tjugofyra7 intervju-
ade de fyra eleverna i den här 
reportageserien, var det deras 
första vecka på den platsbund-
na utbildningen i skydd mot 
olyckor i Revinge. Nu har det 
gått nästan två terminer.

På grund av pandemin har 
det inte blivit riktigt som de 
föreställt sig, på både gott och 
ont. All teoretisk utbildning 
sker på distans och ett par da-
gar i veckan är eleverna i Re-
vinge för praktiska moment. 
Skolans gym, där SMO-elever 
vanligtvis tillbringar mycket 
tid, är stängt.

– Vi är indelade i fyra bas-
grupper. Två av grupperna träf-
far vi inte så ofta, det är trist. Jag 
hade gärna velat träffa alla, sä-
ger Felix Carlsson.

Kajsa Olsson håller med, 
samtidigt som upplägget pas-
sar henne bra som pendlar 15 
mil tur och retur.

– För min del har det blivit 
helt perfekt. Lärarna är väldigt 
bra på att lägga schemat så att 
det blir heldagar när vi åker in.

Hur skulle de  då sammanfat-
ta det första läsåret? Roligt, 
intressant, utmanande, spän-
nande och motiverande är någ-
ra ord som dyker upp.

– Det har överträffat mina 
förväntningar, utbrister Pa-
tric Lundell och får medhåll av 
kamraterna.

– De praktiska övningarna 
har varit mycket roligare än jag 
kunnat föreställa mig; väldigt 
utmanande men även spän-
nande, utvecklar Tim Berg-
gren.

På frågan vilka som är deras 
bästa minnen hittills svarar al-

la gemenskapen. De enas dock 
om att det har varit mer teori 
och fler arbeten att lämna in än 
de hade föreställt sig.

– Innan utbildningen visste 
jag heller inte att räddnings-
tjänsten åkte ut på så många 
suicidlarm, det kom lite över-
raskande. Efter att vi haft lek-
tioner och kurser om ämnet 
känns det bättre och jag kän-
ner mig mer förberedd, säger 
Patric.

De praktiska  momenten, som 
alla fyra längtade efter, trappa-
des sakta men säkert upp. Elev-
erna har haft praktiska exami-
nationer i allt från att resa ste-
gar, starta motorsprutor och ta 
på sig skyddskläder till rökdyk-
ning och keminsatser.

– Vi har lärt oss mycket steg 
för steg och nu lägger vi ihop 
det. Det är jättehäftigt för mig 
som inte har någon erfarenhet 
av yrket, säger Felix.

Redan efter två veckor var 
det dags för den lilla lian, det vill 
säga en kortare praktik. Patric 
var på anrika station Centrum i 
Malmö och var den som fick åka 
med på flest larm, fem stycken: 
trafikolycka, brand i lägenhet 
och automatlarm.

– Jag kommer nog aldrig 
glömma det första larmet, hur 
det var att springa och sätta på 
sig alla kläderna, snabbt hoppa 
in i bilen och åka iväg. Det var 
häftigt och gav definitivt mer- 
smak.

– Det är jättebra att ha en yr-
kesprövande praktik så snabbt, 
så man känner direkt om det är 

något man vill fortsätta med, 
menar Kajsa.

Ingen av de  fyra har överhu-
vudtaget tvivlat på beslutet att 
bli brandman. Tim säger att ut-
bildningen enbart ökat motiva-
tionen. Däremot har det hänt 
att några av eleverna drabbats 
av prestationsångest.

– Jag har känt ganska myck-
et stress och prestationsångest 
emellanåt, men har bra verktyg 
för att handskas med de käns-
lorna och bra stöd av klasskam-
raterna, berättar Patric.

– Det har funnits tillfällen 
där jag känt att ”jag borde ha 
gjort så istället” och att jag är 
en dålig brandman. Jobbet är 
mentalt utmanande och fy-
siskt krävande. Jag minns när 
vi skulle rökdyka första gången 
och jag drog in för lite slang och 
fick gå tillbaka. Men efterklok 
kan man alltid vara. Sedan gör 
man det lite bättre nästa gång, 
fortsätter Felix.

Kajsa nickar  och tillägger att 
det även efter en tuff dag bru-
kar kännas bra i bilen hem.

– Lärarna är väldigt duktiga. 
De peppar, stöttar och säger att 
det är okej att göra fel. Miljön 
känns trygg och det finns inga 
dumma frågor, det är skönt.
	� Vilka har varit de största 

utmaningarna för er person-
ligen?

– Att ta sig igenom upplevel-
ser av andnöd och att inte drab-
bas av panik vid hård fysisk ak-
tivitet med tät klädsel. Det kän-
ner jag att jag har tagit mig ige-

nom nu. Jag har lärt känna min 
kropp bättre och vet vad jag be-
höver göra, berättar Patric.

– För mig har distansunder-
visningen helt klart varit den 
största utmaningen. Det är svå-
rare att lära sig över Zoom, sä-
ger Tim.
	�Har ni utvecklats på ett per-

sonligt plan också?
– Absolut. Jag minns till ex-

empel första gången vi öva-
de losstagning i samband med 
trafikolyckor, då var jag väldigt 
blyg. Den senaste gången vi ha-
de losstagning hade jag något 
av en ledarroll och pratade med 
SOS. Jag har verkligen vuxit av 
att gå utanför min trygghets-
zon, säger Felix.

– Ja, det vill jag påstå att jag 
också har gjort. En ganska stor 
del har handlat om det psyko-
logiska och de tuffa utmaning-
ar som väntar oss i yrket. Det 
har varit givande och skapat ett 
större lugn inombords, fortsät-
ter Patric.

– Det tycker jag verkligen. 
Jag har lärt mig att ta mer an-
svar, lita på mina egna beslut 
och blivit bättre på att jobba i 
grupp, tillägger Tim.

Kajsa, som redan  innan ut-
bildningen jobbade som del-
tidsbrandman i Åhus, säger att 
hon har blivit mycket tryggare 
i yrkesrollen. I sommar ska hon 
jobba på brandstationen i Kris-
tianstad. Hon är den enda av de 
fyra som fått sommarvikari-
at, eftersom många räddnings-
tjänster inte anställer studen-
ter som bara gått två terminer.

Prestationsångest och glädje   bland SMO-eleverna
BLIVANDE

B

R
A N D M Ä

N

DEL 2

	� Senast vi pratade var du 
osäker på om du ville bli brand-
man på heltid. Hur känns det 
nu?

– Att det nog blir ett yr-
kesskifte. Om det finns tjänster 
att söka, vill säga. Just den de-
len har vi inte pratat så myck-
et om.

För närvarande  är det många 
i klassen som håller på att ta 
C-körkort, vilket krävs för att 
köra brandbil. Kajsa har re-
dan skaffat sitt, Tim håller på 
för fullt. Felix planerar att ta 
sitt i sommar. Han överväger 
även att ta dykcertifikat. När 
vi träffade klassen förra gång-
en berättade han att siktet var 
inställt på att bli räddningsdy-
kare – trots att han aldrig testat 
att dyka. I början av juni ska de 
äntligen åka till Tylösand och 
öva vattenlivräddning för för-
sta gången.

– Det är tanken på det som 
tar mig igenom de sista veck-
orna av läsåret, säger Felix med 
ett stort leende. Han tillägger 
att han dessutom fått upp ögo-
nen för kem och farligt gods, 
medan Tim insett att arbete på 
hög höjd är något som lockar 
honom.

Nästa termin ser alla fyra 
mest fram emot den långa lian. 
I samband med den träffar Tju-
gofyra7 eleverna igen – och då 
förhoppningsvis på plats snara-
re än över datorn som den här 
gången.

MARIA HANSEN

Utveckling
”Jag har verkligen  
vuxit av att gå utanför 
min trygghetszon.”
Felix Carlsson 

Felix Carlsson, Tim Berggren, Patric Lundell och Kajsa Olsson.  FOTO: MARIA HANSEN
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Prestationsångest och glädje   bland SMO-eleverna

Patric Lundell i samband med en kemövning. Småbilder: Kajsa Olsson gör tummen upp efter att ha tagit 
C-körkort; arbete på hög höjd, så kallad rappellering; arbetsrelaterad bana med fokus på ergonomi och 
slutligen en gruppbild där Patric och Tim är med. FOTO: PRIVAT
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Ett fungerande system för 
mobil datakommunikation 
ska erbjudas Rakels använ-
dare senast 1 september 
2022.

– Det är ett första steg för 
att realisera de behov som 
finns och blir ett komple-
ment till nuvarande Rakel, 
säger Anita Galin, MSB.

	�Regeringen har gett MSB 
uppdraget att skaffa och erbju-
da tjänster för datakommuni-
kation. 

Det handlar om att kunna 
skicka och ta emot kartor, rit-
ningar vid räddningsinsatser, 
jobba med patientdata från am-
bulanser till sjukhus, strömma 
video från drönare med mera.

– Funktionerna kommer att 
utvecklas över tid. Det vi ser på 
i dag är att kunna skicka data 
mellan användare.

Uppdraget , som kallas steg 1, 
innebär att arbetet med Rakel 
G2 smyger igång. De investe-
ringar som görs i steg 1 ska kun-
na anpassas vid utveckling av 
Rakel G2.

Arbetet ska slutredovisas när 
det finns ett fungerande system 

för mobil datakommunikation, 
dock senast den 1 september 
2022.

För att åstadkomma det-
ta ska MSB bygga och äga ett 
kärnnät (datorutrustning som 
används för att styra radionä-
tet och hur slutanvändarnas 
utrustning beter sig) med syf-
te att säkra statligt ägande och 
kontroll över systemet. 

Det behövs också ett radio-
accessnät och simkort ska upp-
handlas. MSB blir operatör 
med egen nätidentitet. Dessut-
om behöver avtal tecknas med 
några av de kommersiella före-
tagen för tillgång till mobilnät.

Innebär det här  att använda-
re som skaffar simkort kan an-
vända sina befintliga datorer 
eller smartphones för att kom-
ma åt datakommunikation via 
Rakel?

– Rent tekniskt ja. Men vi tit-
tar på säkerhetskrav och funk-
tionalitet, alltså vilken utrust-
ning som får användas, säger 
Janis Lövgren, MSB.

MSB som operatör behöver 
också ett antal tjänster för att 
systemet ska fungera och för att 
stödja användarna. Det hand-

lar om drift, övervakning och 
kundstöd som inkluderar sup-
port. Arbetet med steg 1 starta-
de förra sommaren.

– Nu förbereder vi upphand-
ling. Det är ett komplext system 
som ska skaffas och inte något 
färdigbyggt, utan något vi mås-
te sätta samman, säger Anita 
Galin.

Förutom tillgången  till data-
kommunikation ser Anita Ga-

lin fler fördelar för användare 
att ansluta till steg 1.

– Det här är första steget på 
resan att ersätta nuvarande Ra-
kel. Steg 1 ger möjlighet att va-
ra med och påverka nästa gene-
rations system. Man kan också 
förbereda sin nya organisation 
för det systemet.

I regeringsuppdraget fram-
går att avgiftsmodell för steg 
1 ska vara tydligt motiverad, 
bland annat utifrån användar-

nas behov och nyttjande. 
Regeringen konstaterar ock-

så att det uppdrag MSB nu har 
innebär att arbetet med att ut-
veckla och etablera Rakel G2 
påbörjas. Men gör också en 
gardering: ”kärnnätet ska kun-
na utökas och anpassas för vi-
dare utveckling av Rakel G2 om 
regeringen i ett nästa steg fattar 
beslut om att så ska ske.”

PER LARSSON

Det behöver tas steg framåt 
med Rakel G2, anser inrikes-
minister Mikael Damberg. 
Men någon tidsplan för för-
verkligande ger han inte.

– Vi måste tänka igenom 
så vi gör rätt, tar rätt beslut 
så vi inte får problem framö-
ver, säger han.

	�En av de tunga frågorna är 
kostnaderna. Investeringen är 
beräknad till drygt 7,3 miljar-
der. Det handlar också om vad 
det ska kosta för användarna.

– Vi ska inte sticka under sto-
len med att många av de stora 
användarna är oroade för kost-
nadsbilden, en del av kostna-
derna kommer ju bäras av dem. 
Men mycket tyder på att kost-
naderna för att inte göra något 
blir ännu högre och löser inte 
de behov vi har. Vi har inget in-
tresse av att skjuta på det här. 
Men de frågor som ställs är ock-
så relevanta.

Samtidigt finns oro för att be-
slut om Rakel G2 drar ut på ti-
den.

– Kommer man inte vidare 

med kompletteringar i steg 1, 
som kan vara en bottenplatta i 
det nya systemet, då finns risk 
att myndigheter och andra bör-
jar bygga egna kompletterande 
system. 

– Då är vi snart tillbaka i en 
situation där vi inte har det 
sammanhållna systemet och 
den effekt systemet kan vara, 
säger Damberg.
	�Hur viktigt är G2 för att han-

tera framtida kriser?
– Kommunikation är en av 

de viktigare delarna. Systemen 
måste vara mer digitala, kun-
na fylla fler funktioner. Därför 
har vi redan fattat en del beslut 
i frågan för att det ska rulla 

framåt, säger Damberg och syf-
tar på det som kallas steg 1 och 
ska vara ett digitalt komple-
ment till dagens Rakel från sep-
tember 2022.

MSB har föreslagit att  anslut-
ning till Rakel G2 blir obligato-
risk för regioners och kommu-
ners verksamheter med ansvar 
inom allmän ordning, säker-
het, hälsa och försvar. Det är en 
fråga regeringen granskar.

– En sån förändring kräver 
också förändring i lag. Nuva-
rande system är frivilligt och 
har fått stor anslutning genom 
att det fungerar bra. Hanterar 
vi det klokt och rätt kanske det 
inte är nödvändigt med obliga-
torisk anslutning. Å andra si-
dan kan det vara en fråga man 
måste överväga för att fördela 
kostnader så de inte drar iväg 
för den enskilde aktören. Det 
är viktigt att många är med.

Mikael Damberg  talade inför 
imponerande 1 400 digitala be-
sökare på Rakeldagen. En av 
frågorna var om centrala myn-

digheters medverkan ska sty-
ras via regleringsbrev.

– Min ambition är att det ska 
vara attraktivt att ha ett gemen-
samt kommunikationssystem. 
Skulle regeringen se att vissa 

myndigheter väljer att ta helt 
egna spår, då tvekar inte re-
geringen på att fundera över 
att styra mer. Vi måste sam-
hällsoptimera detta.

PER LARSSON

Dyrt
”Mycket tyder på att 
kostnaderna för att 
inte göra något blir 
ännu högre och löser 
inte de behov vi har.”
Mikael Damberg, inrikesminister

– Vi ska inte sticka under stolen med att många av de stora an-
vändarna är oroade för kostnaderna, sade inrikesminister Mikael 
Damberg. Men konstaterade också att det sannolikt blir dyrare att 
inte göra något. FOTO: EVA DALIN

Data i Rakel hösten 2022

Inget intresse att fördröja

Datakommunikation i Rakel ska bli möjligt innan andra generationens system är på plats. MSB har 
regeringens uppdrag att ta fram en lösning till september 2022.  FOTO: THOMAS  HENRIKSSON
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Hur får man snabbt ut vik-
tig information vid strömav-
brott?

Vid sjukhuset i Karlskrona 
används Rakelmobiler som 
en form av larmhögtalare.

– Vi har placerat dem på 
avdelningar som är kritiskt 
viktiga, säger Lars Mårtens-
son, Rakelsamordnare i Re-
gion Blekinge.

	� Förra sommaren drabbades 
regionen av it-avbrott på sjuk-
huset i Karlskrona. Hela syste-
met låg nere. Det gick inte att 
komma åt patientjournaler el-
ler sända EKG från ambulans, 
övervakningssystemet fung-
erade inte. 

Beslut togs att man befann 
sig i särskild händelse och att 
inte starta undersökningar el-
ler operationer som inte var 
akuta.

Information om  problemet 
gick ut i ett så kallat spridnings-
larm via växeln. Larmet finns 
för olika typer av händelser, de 
är förinspelade och kan inte ge 
specifik information om aktu-
ell händelse.

– Spridningslarmen har bra 
redundans, men man kan inte 
lägga till någon information i 
meddelandet och det var en av 

delarna vi uppmärksammade i 
händelsen.

Kort efter händelsen bör-
jade man kika på att förbättra 
beredskapen för att snabbt få 
ut relevant information vid ett 
avbrott. 

Lars Mårtensson, till vardags 
teknikansvarig i ambulanssjuk-
vården, och säkerhetsstrategen 
Henrik Magnell föreslog att 
man skulle bygga vidare på en 
teknik som redan fanns i orga-
nisationen – Rakel.

– Syftet var inte att Rakel 
skulle ersätta något utan bli yt-
terligare ett verktyg, ett lager 
till av information, säger Lars 
Mårtensson.

I ett första steg  inkludera-
des alla mottagningar som be-
driver akut sjukvård och be-
höver information minut-  
operativt. Stödfunktioner som 
fastighets-jour och it-jour in-
kluderades, likaså regionala 
sjukvårdsledningen.

Rakelmobiler placerades ut 
hos verksamheterna som en 
mobil högtalare och man såg 
till att de hade bra mottagning.

– De är programmerade på 
ett enkelt sätt, vilket betyder 
att de bara är mottagare av in-
formation. Det är inte tänkt att 
man ska lyfta luren och prata 

tillbaka, även om det går. 
Varje enhet som är involve-

rad i det första steget ligger på 
samma talgrupp som inte an-
vänds i vardagen.

– Då kan tib eller växeln gå ut 
med information i talgruppen, 
oavsett vilka störningar vi kan 
ha. Det är viktigt att apparater-
na är tysta i vanliga fall så de in-
te belastar nätet. När vi infor-
merade personalen fick vi bara 
positiva reaktioner, bland an-
nat sa man det här var vad man 
längtat efter.

I mars i år drabbades  Region 
Blekinge av en ny särskild hän-
delse – strömavbrott.

– Reservkraften gick inte 
igång, strömmen kom och gick. 
Man kan ju fantisera om hur 
det ser ut på vissa ställen när 
det är mörkt där det absolut in-
te får vara mörkt.

Åter fungerade växeln och 

spridningslarmen, informa-
tion gick ut på det vanliga sät-
tet. Men nu fanns också Rakel 
i drift och användes skarpt för 
första gången, vilket gjorde att 
lägesbild kunde levereras och 
exakta besked om hur alla skul-
le agera.

– Vi informerade om att 
strömleveransen var osäker, 
att man omedelbart måste gå 
över till reservrutiner. Och att 
även om strömmen återkom så 
kunde den svikta, därför skul-
le man ligga kvar på reservdrift 
tills nya besked kom.

När Rakel är avsedd  att funge-
ra som högtalare behöver per-
sonalen inte särskilt mycket 
utbildning. Det handlar i hu-
vudsak om att kunna byta bat-
teri, hur apparaten ska förvaras 
och vad man ska göra om den 
börjar pipa.

– Rakel ska stå på ett ställe 

där alla kan höra den, och det 
har faktiskt fungerat. Och det 
är viktigt att alla förstår att den 
inte är för vardagsinformation, 
det handlar om krisinforma-
tion.

Förutom personalinforma-
tion har regionen också genom-
fört testlarm en gång i månad-
en. Lars Mårtensson upplever 
inget gnissel kring rutinerna.

– Efter händelsen i mars följ-
de vi upp med två frågor till alla 
mottagare av larmet. Hörde de 
larmet och var informationen 
tydlig? Alla svarade och alla var 
positiva.

Lars Mårtensson känner  nu att 
Region Blekinge är på rätt väg. 
Erfarenheterna från strömav-
brottet har väckt frågor om att 
använda Rakel vid en hotfull si-
tuation, kunna lyfta apparaten 
och kalla på väktare, eller bara 
göra sig hörd.

– Det här har öppnat möjlig-
heten att ha Rakel som redun-
dant larmväg. För våra ”rädda 
hjärnan-larm”, där ingången är 
telefoni, har våra stroke-avdel-
ningar numera tillgång till Ra-
kel. Vi tittar nu på fler säkra re-
servvägar med Rakel.

PER LARSSON

Efter ett avbrott i internettrafiken tänkte man till i Region Blekinge. Och när det ett antal månader senare blev strömavbrott på sjukhuset i Karlskrona fanns Rakel som 
larmhögtalare. Specifik information om hur alla skulle agera kunde gå ut som krisinformation via Rakelmobiler. FOTO: SVERKER BERGGREN, REGION BLEKINGE

Fungerar
”Rakel ska stå på ett ställe där alla 
kan höra den. Och det är viktigt 
att alla förstår att det handlar om 
krisinformation.”
Lars Mårtensson, Rakelsamordnare, Region Blekinge

Rakel som larmhögtalare
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I orostider, som pandemin, ökar behovet 
av frivilliga.

Försvarsutbildarna är något av ett nav 
för att förse myndigheter med extra per-
sonalresurser.

	� – Vi rekryterar och utbildar frivilliga som 
kan krigsplaceras hos myndigheter utan att 
vara anställda där, säger Kristoffer Bäck-
ström, kommunikationschef på Försvarsut-
bildarna.

Organisationen har historiskt varit en re-
kryteringsbas för Försvarsmakten. Men se-
dan 2006 utbildas det även för den civila sidan 
av totalförsvaret.

Därifrån kan centrala myndigheter och 
länsstyrelser få hjälp med extra beredskapsre-
surser, exempelvis kriskommunikatörer, för-
stärkningsresurser för kärnteknisk olycka och 
numera även för skogsbrandsbekämpning.

De resurser som rekryteras kallas avtalsbe-
fattningar. Det betyder att det tecknas ett fri-
villigavtal mellan personen och myndigheten 
som möjliggör krigsplacering hos myndighe-
ten.

– Vi rekryterar aldrig någon som redan är 
krigsplacerad. Vi ska inte ta från en del av to-
talförsvaret och ge till en annan, säger Kristof-
fer Bäckström.

Försvarsutbildarna når  en överenskommelse 
med myndigheten om vilka kompetenser som 
ska rekryteras och utbildas. En utbildnings-
plan godkänns av myndigheten och därefter 
ett utbildningsavtal med den enskilde.

– För att vi ska genomföra utbildningar, och 
få ersättning av MSB via 2:4-anslaget, krävs att 
det finns en beställare.

Försvarsutbildarna ska bemanna 217 civi-
la avtalsbefattningar, på den militära sidan 
1 011. En markant skillnad. För försvaret är det 
främst hemvärnspersonal som utbildas, men 
även stamanställda. 

En ny civil utbildning är förstärkningsresur-
ser för skogsbrandsbekämpning.

– Det var under skogsbränderna 2018 som 
MSB ställde frågan om vi kunde ställa frivilli-
ga till förfogande att hjälpa till. Men de skulle 
ha utbildning, inte bara vara armar och ben. Vi 
fick 150 intresserade inom vår organisation.

Det blev aldrig  verklighet då. Men tanken 
hade väckts; eftersom Försvarsutbildarna 
finns över hela landet borde resursen finnas 
i varje regionalt förbund. I dag har länsstyrel-
sen i Uppsala en styrka på 30 personer utbil-
dad i skogsbrandsbekämpning, styrkan fick 
även utbildning som resurs för kärnteknisk 
olycka.

För att gå utbildningen måste man vara 
medlem i någon av de 18 frivilliga försvarsor-
ganisationerna, det är bland annat en försäk-
ringsfråga.

– Vi rekryterade nya medlemmar som gick 

med just för den här utbildningen och som vill 
göra en insats för samhällets säkerhet, de är nu 
medlemmar hos oss. Samtidigt måste man ha 
en dialog med räddningstjänsterna i länet, att 
de tycker det är en bra idé. Det är de som ska 
använda de frivilliga, även om det är länssty-
relsen som tecknat frivilligavtalet.

Från MSB har man fått släckutrustning 
motsvarande en skogsbrandsdepå. De frivilli-
ga har personlig utrustning hemma i bostaden.

Försvarsutbildarna har nu dialog med fler 
länsstyrelser om utbildning. Närmast på gång 
är Stockholm som vill komplettera med ut-
bildning i oljesanering. 

– Vi skulle nog klara att utbilda fyra-fem 
styrkor om året, men vi har bara pengar för två 
i år.

En utbildning med tryck  på är för kommu-
nikatörer. Försvarsutbildarna har avtal med 
ett antal myndigheter om 80 kommunikatö-
rer. Det är yrkesverksamma kommunikatörer 
som utbildas för frivilligt arbete.

– Vi utbildar 20 om året. Tio till en ny myn-
dighet och tio fylls på där det uppstår brister 
när folk slutar. Det här är trots allt frivilliga 
befattningar, det händer att folk vill priorite-
ra annat.

Det frivilligavtal som skrivs på av den enskil-
de och myndigheten reglerar tjänstgöringstid, 
krav på båda parter, ersättningsnivå. Ett nor-
malt avtal löper över fyra år och förlängs lika 
länge om inte annat sägs.

– Sen gäller det att vidmakthålla kompeten-
sen. Det betyder ett gemensamt ansvar för oss 
på Försvarsutbildarna och myndigheten att 
individen får komma in på fortsatt utbildning 
och övning.

Försvarsungdom  är av tradition viktig inom 
Försvarsutbildarna. Totalt finns 3 271 ungdo-
mar som medlemmar, förra året var det 1 000 
som visade intresse att gå med.

Nu finansierar MSB en del av ungdomsverk-
samheten vilket innebär att man även besöker 
polis, räddningstjänst, tullen och Kustbevak-
ningen.

– Intresset från allmänheten att gå med är 
större än Försvarsmakten och MSB har peng-
ar till. Men i höst ska vi genomföra en kurs över 
fem dagar med fördjupning inom sjukvård, nå-
got vi och MSB är överens om behövs för att 
hjälpa till vid kris, höjd beredskap och krig, sä-
ger Kristoffer Bäckström.

Många av Försvarsutbildarnas civila utbild-
ningar finansieras via det så kallade krisbe-

Frivillig väg in till myndigheter

Ungdomsverksamheten är viktig för Försvarsutbildarna. Numera finansierar MSB en del av verksamheten, vilket innebär att den   även har viss civil inriktning. Ungdomarna gör bland annat besök hos polis och 
räddningstjänst.  FOTO: LARS ÅLANDER

Skogsbrand
”Vi skulle nog 
klara att ut-
bilda fyra-fem 
styrkor om 
året, men vi har 
bara pengar för 
två i år.”
Kristoffer Bäckström, 
Försvarsutbildarna
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FAKTA

Försvarsutbildarna
	� Rikstäckande frivillig försvarsorganisation 

med syfte att stärka totalförsvaret. Utbildar 
både det militära och civila försvaret.
	� 27 000 medlemmar, fördelade på 23 regiona-

la förbund och 16 specialistförbund. Största regi-
onala förbund är Försvarsutbildarna Skåne med 
4 507 medlemmar, varav 1 041 ungdomar.
	� I försvarsungdom finns 3 271 ungdomar enga-

gerade.
	� 16 anställda. 12 på centrala kansliet och fyra 

regionala utbildningsledare ute i landet.
	� Historiskt bildades Sveriges Landsstormsför-

eningars riksförbund 1912, med huvudsyfte att 
rekrytera till Försvarsmakten. 1942 avskaffades 
organisationen, året därpå bildades istället Cen-
tralförbundet för befälsutbildning med uppgift 
att bedriva frivillig befälsutbildning.
	� 2006 bytte organisationen namn till Svens-

ka Försvarsutbildningsförbundet. Nu vände man 
sig både till Försvarsmakten och civil krishante-
ring och började utbilda för det civila försvaret. 
2012 beslutades att verksamheten ska omfatta 
hela skalan från den enskildes säkerhet till sam-
hällets försvar.

Civila utbildningar
	� För att stärka beredskapen hos centrala myn-

digheter och länsstyrelser utbildas frivilliga för-
stärkningsresurser för frivilligavtal med beställa-
ren. För att gå utbildning måste man tillhöra nå-
gon av de 18 frivilliga försvarsorganisationerna.

CBRN-personal
För att förstärka transportsektorn. Grundläg-

gande förmåga att som stabsmedlem eller in-
struktör planlägga och genomföra verksamhet 
vid CBRN-hot eller beredskapshöjning.

Förstärkningsresurs kärnteknisk olycka
Utbildning för Hallands och Uppsala län. I Hal-

land utbildas regional resursgrupp för att täcka 
in områden som information, samband, trans-
porter och epizooti (smittsam djursjukdom). I 
Uppsala län rekryteras för att utbilda inom dosi-
metri och avsökning.

Hälsoskydd
Hälsoskyddspersonal förstärker bland annat 

länsstyrelsers staber inom exempelvis livsmed-
elssäkerhet och hygien.

Kommunikatör
Förstärker myndigheterna när deras egna re-

surser inte räcker till för att bemanna vid kriser, 
höjd beredskap och krig.

Räddnings- och röjningsstyrkor
Resurs till länsstyrelsen som ska kunna för-

stärka räddningsledare. Styrkan består av 30 
personer. I fredstid är fokus att vara en förstärk-
ningsresurs med utbildning i skogsbrandsbe-
kämpning, men även resurs vid översvämning-
ar och svåra väderförhållanden. Vid höjd bered-
skap ska styrkorna utgöra en del av befolknings-
skyddets räddnings- och röjningsstyrkor.

Skyddsvakt
Ska förstärka vissa myndigheters behov att 

skydda viktiga skyddsobjekt mot exempelvis sa-
botage, terroristbrott och spioneri. Det kan vara 
byggnader eller andra anläggningar viktiga för 
totalförsvaret och rikets säkerhet.

redskapsanslaget (2:4). Men utöver det som 
finansieras via Försvarsmakten och MSB, sat-
sar Försvarsutbildarna egna pengar på utbild-
ningar.

– Vi vet att vi måste genomföra dem för att 
fungera som organisation. Vi använder fak-
tiskt tre-fem miljoner om året av egna medel 
för att få vår organisation att gå runt, lägger ner 
det för att hjälpa totalförsvaret. Vi ägde en del 
fastigheter som såldes för 20-30 år sedan. Av-
kastningen används för att finansiera kurser 
och verksamhet i förbunden.

Det finns många fler  exempel på utbildningar. 
Försvarsutbildarna har huvudansvar att ge-
nomföra vissa utbildningar för alla 18 frivilliga 
försvarsorganisationer, exempelvis grunder i 
krisberedskap. Miljö och hälsa, som är ett av 
Försvarsutbildarnas 16 specialistförbund, ut-
bildar kommunernas FRG (frivilliga resurs-
grupper) i livsmedelssäkerhet. 

Under 2019 höll de regionala förbunden 
över 100 föreläsningar om hemberedskap. Nu 
ska Försvarsutbildarna även börja utbilda för 
landets regioner.

De frivilliga har också haft många uppgifter 
under pandemin, byggt fältsjukhus och kört 
sjuktransporter.

FAKTA

Frivilliga försvarsorganisationer
	� De 18 frivilliga försvarsorganisationerna är 

självständiga organisationer som har tillkom-
mit genom medborgarinitiativ sedan början av 
1900-talet. De är ideella och fristående i förhål-
lande till varandra och till Försvarsmakten och 
MSB som de samverkar med.

Tidigare delar i serien:
	� Sveriges Bilkårers Riksförbund: nr 36
	� Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund: nr 36
	� Riksförbundet Sveriges Lottakårer: nr 40
	� Frivilliga Flygkåren: nr 41
	� Svenska Brukshundklubben: nr 44
	� Svenska Fallskärmsförbundet: nr 47

– I dag har vi ungefär 300 personer från 
frivilliga försvarsorganisationer som be-
mannar 243 provtagningsstationer för 
covid-test i 14 regioner.
	� Vilka är era tyngsta uppgifter?
– Det är när vi ska starta en ny utbildning. 

Nu ska vi utbilda civila skyddsvakter. Det 
har varit en stor process att lösa tillstånds-
delar för att bli godkända som utbildare. En 
skyddsvakt har samma befogenheter som 
en polis, säkerhetskraven är ganska rigorö-
sa. Och nu ska vi utbilda instruktörer att bli 
godkända för att utbilda vakterna. När det 
sen rullar på är det stora jobbet gjort för 
min del.

– Myndigheter måste också förstå vad en 
frivillig är, hur de kan användas. Det kräver 
att myndigheten tar hand om dem när vi 
lagt ner tid och skattepengar för att utbilda 
dem. Den diskussionen är halva mitt jobb, 
men det går enklare nu efter planeringen 
för totalförsvarsövningen.
	�Och er viktigaste uppgift?
– Att bidra till totalförsvaret. Vi gör det på 

tre sätt: genom rekrytering, utbildning och 
totalförsvarsinformation. Det är en jätte-
viktig uppgift.
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Frivillig väg in till myndigheter

Ungdomsverksamheten är viktig för Försvarsutbildarna. Numera finansierar MSB en del av verksamheten, vilket innebär att den   även har viss civil inriktning. Ungdomarna gör bland annat besök hos polis och 
räddningstjänst.  FOTO: LARS ÅLANDER

Frivilliga
”Det kräver 
att myndighe-
ten tar hand 
om dem när vi 
lagt ner tid och 
skattepengar 
för att utbilda 
dem.”
Kristoffer Bäckström, 
Försvarsutbildarna

Kommunikatörer är en efterfrågad civil fri-
villigresurs. 20 om året utbildas som för-
stärkning till centrala myndigheter och 
länsstyrelser.  FOTO: HANNA LÖNN

Den första skogsbrandsresursen har utbil-
dats av Försvarsutbildarna. Länsstyrelsen 
i Uppsala har nu en styrka på 30 personer. 
 FOTO: MARIA SWANSTRÖM
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Kulturen största 
hindret mot 
jämställdhet
En ny målbild för jäm-
ställdhet och mångfald 
håller på att tas fram.

– Könsbalansen är för 
ojämn. Maskulina normer 
är dominerande, såväl i vå-
ra utbildningar som i kom-
munal räddningstjänst, 
säger Patrik Perbeck, en-
hetschef på MSB.

	�År 2030 är i sikte för mål-
bilden. MSB leder arbetet 
och samarbetar med rädd-
ningstjänster, fack och 
olika intresseorgani-
sationer.

– Det handlar om 
var svensk räddnings-
tjänst vill vara 2030 
och vad som behö-
ver göras på vägen 
dit, säger Perbeck.

Tre mål har job-
bats fram:
	�Räddningstjäns-

ten levererar en bra och 
jämlik service till hela be-
folkningen.
	�Arbetsmiljön är inklude-

rande, på arbetsplatser och i 
utbildningen gäller en aktiv 
nolltolerans mot diskrimine-
ring och kränkningar.
	�Räddningstjänstens rekry-

teringsunderlag speglar sam-
hället, mångfald är en förut-
sättning för att bedriva verk-
samheten. Både kvinnor och 
män attraheras av yrket, lika 
många kvinnor och män sö-
ker sig till MSB:s utbildning-
ar och för arbete inom rädd-
ningstjänsten.

– Oavsett hur mycket  olik-
het vi rekryterar kommer de 
inte att vilja stanna om ar-
betsmiljön inte är inklude-
rande. Mycket går tillbaka 
till arbetsmiljön, det är där vi 
måste göra rent hus så vi blir 
bättre.

Under ett år har det arbe-
tats med frågan, avsikten är 
att i höst ta beslut om inrikt-
ning och handlingsplan.

– Innan midsommar kom-
mer vi skicka ut ett förslag 
på remiss till samtliga rädd-
ningstjänster, SKR och in-
tresseorganisationer för be-
sked om de ställer upp på 
målbilder och åtgärder. I för-

slaget kommer vi också be-
skriva aktiviteter som MSB 
kommer stödja med. 

Christer Ängehov , förbunds-
direktör i Mälardalen, prata-
de på Brandkonferensen om 
NJR, Nätverket för jämställd 
räddningstjänst.

– Grundproblemet är enligt 
min uppfattning och enligt 
NJR vår arbetskultur. Den är 
inte välkomnande, det mås-
te den vara. Den jargong som 
finns kan vi inte förändra hos 
andra, vi måste förändra oss 
själva, sade Ängehov.

Christer Ängehov kon-
staterade att alla enkönade 
branscher har samma pro-
blem. Det skapas normer för 
hur man ska vara, prata och 
göra. Kompetenser utanför 
normen avskräcks eller stöts 
bort.

– Vi har en machokultur. 
Det mönstret måste vi bryta, 
allt annat är ohållbart.

NJR bildades 2015 och runt 
80 räddningstjänster är med-
lemmar.

– Det är något mer än hälf-
ten, lite dåligt.
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De nya föreskrifterna för 
kommunernas handlings-
program är beslutade.

Efter oro från bland annat 
organisationen Suicide Zero 
har MSB valt att vara tydli-
gare kring självmordspre-
vention i handboken och de 
allmänna råden.

	�MSB har genom ändringen 
i lagen om skydd mot olyckor 
(LSO) som beslutades i höstas, 
utfärdat föreskrifter om inne-
håll och struktur i kommuner-
nas handlingsprogram. 

Syftet är att stärka både den 
statliga och kommunala styr-
ningen för att uppnå en ökad 
enhetlighet, jämförbarhet och 
tydlighet.

Sandra Danielsson  på MSB har 
varit projektledare för arbetet 
med reglering och stöd. Hon 
berättar att MSB bland annat 
fastställt en enhetlig struktur 
för handlingsprogrammen.

– De ska omfatta olyckor som 
kan leda till räddningsinsats. 
Det blir kanske en förändring 
för flera av kommunerna som 
av tradition även lagt in annat 
skydd och andra av förvaltning-
ens uppdrag här.

Hon understryker att MSB 
därmed inte anser att kommu-
nerna ska sluta med andra ty-
per av skydd.

– Vi är så klart positiva till 
det, men det behöver beskrivas 
i andra, gärna sammanhörande 
dokument.

Organisationen  Suicide Zero 
har reagerat på att självmord 
inte finns med som en speci-
ficerad olyckstyp, och fruktar 
att det självmordsförebyggan-
de arbetet kommer prioriteras 
bort.

Enligt Sandra Danielsson 
finns det inte fog för oron.

– Vi ändrar inte uppgifter-
na för räddningstjänsterna el-
ler kommunerna. Vad de ska 

eller inte ska göra styrs ju in-
te av de här föreskrifterna. I 
handlingsprogrammen ska en-
dast olyckor som kan leda till 
räddningsinsats beskrivas och 
alla händelser leder ju inte till 
det. Kommunerna jobbar ock-
så olika.

I föreskrifterna står  att kom-
munerna ska komplettera med 
relevanta olyckstyper. I de all-
männa råden och handboken 
som tillhör föreskrifterna, står 
att kommunerna bör övervä-
ga att ta med nödställd person 
– där självmord är en underka-
tegori – som en kompletteran-
de olyckstyp.

– Vi har efter avstämning 
med SKR och referensgrupp 
landat i att göra det frivilligt för 
kommunerna. Men oavsett hål-
ler vi givetvis med om att det är 
en viktig samhällsfråga, säger 
Sandra Danielsson.

MARIA HANSEN

Föreskrifter beslutade för 
handlingsprogram

FOTO: MSB
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Frivilligheten växer.
En av resurserna är cip – 

civil insatsperson.
– Det är här för att stan-

na. Att jobba med frivilliga 
resurser är inte frågan om, 
utan hur man gör det bäst, 
säger Sofia Pilemalm, vid 
Carer, Linköpings univer-
sitet.

	� Först ut med civila in-
satspersoner var Räddnings-
tjänsten Medelpad. Resursen 
kallas där Förstärkt medmän-
niska och startades som ett 
glesbygdsprojekt 2012. 

Fem byar involverades, by-
ar dit det var lång körtid för 
räddningstjänsten. I dag är 
250-260 personer engagera-
de i tio byar.

– Det heter att vi ska ha lik-
värdigt skydd var vi än bor. Är 
väl i praktiken omöjligt, men 
det var anledningen till att vi 
drog igång. Och det blev nå-
gon form av trygghetsskapan-
de i detta, säger Karl Axelsson 
vid räddningstjänsten.

De frivilliga har  fått HLR-ut-
bildning, bär med sig pulver-
släckare och förband och lar-
mas via sms. De kan larmas till 
drunkning, bränder, trafik- 
olyckor och hjärtstopp.

– Personerna har ingen er-
sättning och heller inga skyl-
digheter. Men det finns enga-
gemang och ofta kommer nå-
gon till undsättning vid larm. 
Det är tiden som är kritisk och 
det finns mycket nytta som 
kan göras.

Medmänniskorna har gjort 
insatser vid olika typer av 
bränder. Karl Axelsson lyfter 
fram ett hjärtstopp som ex-
empel. 

En kvinna hade ringt 112, 
under samtalet segnade hon 
i hop och det blev tyst i luren. 
SOS drog ett hjärtstoppslarm 
som gick ut till Förstärkt med-
människa samtidigt som till 
räddningstjänst och ambu-
lans.

– Granne med kvinnan bor 
en som är med i Förstärkt 
medmänniska, denne kom 
snabbt på plats och påbörja-
de HLR. Snart kom en kollega 
med en hjärtstartare. När am-
bulansen anlände var kvin-
nan vaken, en vecka senare 

var hon hemma från sjukhu-
set. Det här är bara ett exem-
pel, det finns flera, säger Karl 
Axelsson.

Han konstaterar att tekni-
ken, med larm via sms, inte är 
optimal. 

– Vi skulle vilja ha fler lös-
ningar och funktioner. Nu är 
personerna larmmässigt iso-
lerade, det vore bra om de 
kunde larmas till alla byar. De 
kan ju befinna sig i närheten 
av en annan by när larmet går 
där.

Södertörn använder sig  av cip 
i sex områden. Monica Rydb-
jer blev engagerad när verk-
samheten startade i Hölö/
Mörkö 2018. Hon får larmet i 
en app i mobilen.

– Vi kvitterar inte larmet, 
och vi vet inte om det är nå-
gon på plats när vi kommer 
till olyckan. Är vi först ring-
er vi in en bedömning för att 
de som är på väg ska få bätt-
re översiktsbild. Därefter på-
börjar man insats. Vi gör det 
vi kan, när räddningstjänsten 
säger att vi inte kan göra mer 
åker vi hem.

Det fina med att vara cip är 

att det finns utvecklingsmöj-
ligheter, tycker Monica Ryd-
bjer.

– Vi är ett gäng cip:ar som 
även blivit utbildade som 
skogsbrandmän och ingår i ett 
funktionsvärn. Vill man hjäl-
pa till finns det möjligheter, 
och på skogsbränder får vi er-
sättning.

Carer i Linköping  har genom-
fört en hel del forskning kring 
frivilligheten. Föreståndaren 
Sofia Pilemalm har varit med 
sedan frivilligverksamheten 
började i glesbygd och sedan 
fortsatt mot förort och stad.

– Det finns stora likheter 
mellan stad och land, men i 
storstad kan det handla mer 
om att backa folksamlingar el-
ler vara tolk, där är också fler 
anlagda bränder.

Vid rekrytering ser hon 
skillnader, det är enklare i 
glesbygd.

– Där kan man nästan få för 
många intresserade ibland, 
medan man i storstaden får 
jobba lite mer för att lyckas.
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Civilförsvaret föreslås få sex 
områden.

De ledningssystem rädd-
ningstjänsterna bygger 
kommer sannolikt se annor-
lunda ut geografiskt.

	� – Jag tror det över tid kan 
ändras. Men fokus nu är att det 
finns ansvars- och ledningsför-
hållanden som är tydliga och 
fungerande, sade inrikesminis-
ter Mikael Damberg på Brand-
konferensen.

Damberg konstaterade att 
man tidigare försökt med regi-
onreformer, men att det varit 
politiskt svårt.

– Av historiska skäl har man 
haft olika samarbeten över lan-
det. Jag tror det här är en fråga 
som får växa över tid. Mitt pri-
mära ansvar är att det skärp-
ta regelverk vi har för olyck-
or genomförs. Det vill säga att 
ingen räddningstjänst hamnar 
vid sidan av ledningssystemen, 
det vore farligt om det inträffar 
större olyckor och skogsbrän-
der.

Ministern fick frågan  hur kom-
munerna ska klara att finansie-
ra de ökade kraven inom civilt 
försvar.

– Kommunerna har redan i 
dag ansvar för sörja för sina in-
vånare under höjd beredskap 
och krig. Det är ingen ny upp-

gift vi pratar om. Däremot in-
om den utredning där ansvar 
ska förtydligas tittar man på 
kommunernas ansvar, och då 
blir det en diskussion om att 
vi måste kompensera kommu-
nerna för vissa delar av det.
	� Vilka krav kommer att stäl-

las på resultat i arbetet med 
civilt försvar?

– Den frågan har jag brottats 
med sedan jag fick uppdraget, 
för det finns ingen riktig noll-
värdering. Nu har vi gett MSB, 
ihop med andra aktörer, upp-
draget att göra en bedömning 
av den förmåga vi har inom oli-
ka samhällssektorer, och då får 
vi en nollvärdering som vi kan 
bygga ifrån.

Alarmeringstjänsten  har tidi-
gare varit föremål för diskus-
sion i många år. Flera utred-
ningar har genomförts, bland 
annat med förslag att placera 
verksamheten i en myndighet. 
Men nu tycks det förslaget ha 
lagts på hyllan.

– Vi har jobbat med att ge 
SOS Alarm förstärkning av an-
slagen och har också ingått ett 
nytt alarmeringsavtal. I avtalet 
finns förtydligat krav på sam-
verkan med hjälporganen. Det 
har varit en positiv utveckling 
av alarmeringsverksamheten 
med förbättrade svarstider.
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Flera former 
av regioner?
	�– Fokus nu är ansvar och ledning

Frivilliga resurser 
här för att stanna

Räkna med att MSB som 
tillsynsmyndighet kommer 
fortsätta leverera föreläg-
ganden.

	� – Det är för att göra det tyd-
ligare vilka krav som ställs på 
kommuner och räddnings-
tjänster, sade vikarierande ge-
neraldirektör Camilla Asp på 
Brandkonferensen.

Hon konstaterade att LSO 
(lagen om skydd mot olyckor) 
i vissa delar är rätt detaljerad, 
men i andra delar rätt övergri-
pande. Vad är godtagbar tid, ef-
fektivt sätt, kompetens som be-
hövs?

– Vi kommer tillsammans 

kunna mejsla ut vad de här oli-
ka delarna innebär. Genom att 
vi gör föreläggande kan också 
våra beslut överklagas. Det gör 
att det blir en rättssäkerhet och 
att man får prejudikat för vad 
de här övergripande begreppen 
betyder.  Det är därför vi jobbar 
med förelägganden.

Camilla Asp berättade att 
många räddningstjänster ut-
tryckt sig positivt över att MSB 
höjt ambitionsnivån inom om-
rådet, och att de frågat om det 
kommer fortsätta.

– Det kommer vi bevara, och 
kanske till och med höja ambi-
tionsnivån.
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Personer engagerade som Förstärkt medmänniska övar livrädd-
ning under ledning av Räddningstjänsten Medelpad. 
 FOTO: RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Räkna med fler 
förelägganden från MSB



	� Familjen har svårt att förstå 
att tre år har passerat. Barnen 
Alexandra, 21, och Daniel, 22, 
samt exsambon Vanja minns 
det som i går. Klockan var tre på 
natten och det hade redan bör-
jat ljusna ute när två poliser och 
en räddningsledare knackade 
på dörren till villan i Munkfors 
och berättade att det hade skett 
en olycka.

Andreas Larsen hade fallit 
från en klippavsats och slagit 
sig så illa i bakhuvudet att han 
avlidit.

– Jag var lite omtöcknad och 
förstod nog inte vad det handla-
de om. Det var en sådan overk-
lighetskänsla, berättar Vanja.

Alexandra befann sig hos 
pojkvännen i Hagfors, så efter 
att Vanja och Daniel mottag-
it dödsbudet blev de skjutsade 
de tre milen dit för att meddela 
henne vad som hänt.

När Alexandra öppnade och 
fick se sin mamma och bror 
tillsammans med poliserna, 
drabbades hon av panik och 

tänkte ”det händer inte mig”.
– Det var först när syrran bröt 

ihop som jag också gjorde det. 
Innan var jag i chock, berättar 
Daniel.

Flera gånger under  intervjun 
rinner tårarna ner för kinder-
na på Vanja och Alexandra, 
och de fattar varandras hän-
der. Blandrasen Milton ligger i 
Alexandras knä som för att ge 
stöd. Men numera ler familjen 
oftare än de gråter vid minnet 
av Andreas.

De beskriver honom som 
kärleksfull, pedagogisk och 
rak med ett stort idrottsenga-
gemang. Han var pappan som 
ringde bara för att kolla läget; 
hockeytränaren som såg varje 
individ; assistenten som stöt-
tade utsatta ungdomar och 
brandmannen som älskade sitt 
jobb.

– Han gillade även att stå i 
centrum. Pappa kunde defi-
nitivt vara pinsam och dra få-
niga skämt. Han fick inte vara 

med på mina utvecklingssam-
tal i skolan eftersom han envi-
sades med att säga ”pluttifika-
tionstabellen”, precis som Pip-
pi Långstrump, säger Alexandra 
med ett skratt.

Under perioden hon övnings- 
körde kunde Andreas utan för-
varning vänta på henne när hon 
kom ut från extrajobbet eller 
klev av bussen, för att låta hen-
ne köra hem.

– Och ibland ringde han för 
att be mig leverera en nachotall-
rik från pizzerian några hund-
ra meter bort. Han var otroligt 
sällskapssjuk. Ibland orkade 
jag knappt ta upp telefonen när 
han ringde eftersom jag visste 
att han bara skulle säga ”vad gör 
du?” eller ”jag älskar dig”. Nu 
saknar jag de där samtalen så 
mycket.

Trots att Vanja  och Andreas 
var separerade sedan några år 
tillbaka, hade exparet en väl-
digt god relation och hördes i 
princip dagligen. De var en del 

av varandras liv i nästan 25 år.
Därför var det helt naturligt 

att Andreas svängde förbi hem-
ma hos Vanja och Daniel den 
där majdagen 2018. Termome-
tern visade runt 30 grader och 
Andreas var utrustad med en 
handduk över axlarna, badtoff-
lor på fötterna och jourdosan i 
fickan på badshortsen. Han frå-
gade om sonen ville med och ta 
ett dopp, men Daniel avböjde 
eftersom han skulle ut och åka 
båt med några vänner.

Det sista mor och son minns 
av Andreas var att han lämna-
de dem med ett stort leende på 
läpparna.

Lite senare på kvällen, unge-
fär en halvtimme innan jour-
dosan började larma, prata-
de Alexandra i telefon med sin 
pappa för sista gången. Tidiga-
re under dagen hade hon varit i 
Karlstad med sina bästa vänner 
och fixat ögonfransarna inför 
studentbalen.

– Jag skickade en bild till pap-
pa på Snapchat när jag provade 

klänningen, skorna, smyckena 
och väskan. Han svarade att jag 
var jättefin. Det känns bra att 
han fick se mig.

Strax före 22-tiden  på kvällen 
gick larmet. En pilot hade upp-
täckt två mindre skogsbränder 
i närheten av Ransäter. Det var 
Sunnes larm från början, An-
dreas styrka från Munkfors 
kallades in som förstärkning.

Andreas, som var deltids-
brandman sedan några år, skul-
le egentligen inte haft jour den 
dagen men ställde upp för en 
kollega.

– Han älskade att vara brand-
man. Vem som helst kunde be 
honom hoppa in och han gjor-
de det. På insatserna stannade 
han alltid kvar sist, tills allt var 
ordnat och de inblandade blivit 
ordentligt omhändertagna, be-
rättar Vanja.

Det var inga komplicerade 
bränder som väntade i Ransä-
ter och efter en timme började 
det bli dags att avsluta insatsen. 

MUNKFORS • Den 30 maj 2018 rådde värmebölja och himlen 
färgades djupt röd. 
Det var den kvällen som brandmannen Andreas Larsen, 45, om-
kom vid släckningen av en skogsbrand i värmländska Ransäter. 
– Vi kommer alltid förknippa brandröda himlar med pappa, säger 
Alexandra Larsen.

”Han älskade att 
vara brandman”

Familjen samlad på Daniels student. Året efter, när Alexandra tog studenten, fanns pappa Andreas 
inte mer.
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Mörkret hade sänkt sig och ing-
en visste var Andreas hade tagit 
vägen. Kollegorna fann honom 
livlös, liggande mot ett sten-
parti. Trots omedelbar hjärt- 
lungräddning, samt assistans 
av ambulans och ambulansheli-
kopter, dödförklarades Andreas 
Larsen under de första timmar-
na av den 31 maj. Internutred-
ningen visade att han troligen 
snubblat baklänges och fallit 
två, tre meter från en klippav-
sats.

Polisen misstänker att brän-
derna var anlagda men ing-
en har kunnat ställas till svars. 
Samma sommar inträffade yt-
terligare två bränder med lik-
nande mönster.

Vanja berättar hur  hon mitt i all 
sorg och förvirring efter döds-
budet plötsligt utbrast ”men 
gud, Alexandra har studentbal 
om tre dagar, hur ska vi göra 
med det?”.

– Jag hade planerat minuti-
öst för den sedan ett år tillbaka. 

Pappa ville garanterat inte att vi 
skulle sluta leva, därför kändes 
det viktigt att gå. Men jag kom-
mer inte ihåg särskilt mycket, 
varken från balen eller något 
annat den veckan, säger Alex-
andra.

På matbordet står ett inramat 
foto av Andreas och på väggen 
ovanför hänger båda barnens 
studentbilder, som ett bevis för 
att Alexandra tog sig igenom ex-
amen några dagar senare.

Syskonen har sörjt sin pappa 
på olika sätt. Daniel har inte vi-
sat så mycket utåt.

– Jag har mest brutit ihop när 
jag varit ensam, till exempel i bi-
len.

Hans bearbetning  har annars 
bestått av att besöka olycks-
platsen flera gånger, första 
gången redan dagen efter, för 
att bilda sig en uppfattning om 
hur det gått till. 

Han återvände till begrav-
ningsbyrån tre gånger för att 
ta avsked av Andreas. På så vis 

sjönk det in att hans pappa inte 
längre fanns kvar.

Alexandra har pratat mycket 
med både familj, vänner och en 
terapeut samt ofta skrivit ner 
sina känslor. De glasklara min-
nena från olycksbeskedet gnag-
de länge i henne. Att någon tro-
ligen tänt på med flit gjorde det 
värre, eftersom hennes pappa 
annars kunde ha tillbringat en 
lugn jourkväll i soffan.

– Jag slet väldigt ont med att 
vi inte fick alla svar. Nu har jag 
accepterat det, att någon ska stå 
ansvarig gör ingen skillnad läng-
re. Jag väljer att tro att den per-
sonen troligen lever med detta 
ändå, säger Alexandra stilla.

På terapeutens inrådan be-
sökte även hon olycksplatsen 
efter några månader, något hon 
säger varit viktigt. Sorgepro-
cessen har också underlättats 
av att obduktionsrapporten vi-
sade att Andreas slog i bakhuvu-
det så kraftigt att han dog direkt, 
utan att lida.

Han hade inte hjälm på sig ef-

tersom hjälmarna var varma, 
tunga och otympliga i hettan. 
Efter dödsolyckan har obliga-
toriskt hjälmtvång införts och 
räddningstjänsten har nu fått 
en lättare hjälm att använda sig 
av.

Polisens rutinanmälan om 
arbetsmiljöbrott lades ner se-
nare samma år. Arbetsmiljö-
verket skrev att det är oklart 
om utgången hade förändrats 
om Andreas burit hjälm.

På nationaldagen,  en vecka ef-
ter bortgången, hedrades An-
dreas med en kortege och tyst 
minut. På ettårsdagen samla-
des hela styrkan vid graven. 
För Vanja och barnen betydde 
stödet från ”blåljusfamiljen” 
mycket.

– Informationen om hur 
olyckan gått till var till stor hjälp 
för oss. Vi fick kontakta Rädd-
ningstjänsten Karlstadsregio-
nen, som Munkfors tillhör, när 
som helst med frågor och fun-
deringar. Daniel och Alexandra 

fick dessutom ta del av en in-
samling genom ”blåljusfamil-
jen”. Det kändes stort för oss, 
berättar Vanja.

Under de tre år  som passerat 
har mycket hänt i barnens liv. 
Alexandra är i sluttampen av 
utbildningen till förskollärare 
och Daniel har flyttat hemifrån 
och blivit sambo.

– Barnen var Andreas allt. 
Han tyckte det var jobbigt att de 
började bli vuxna och självstän-
diga men hade varit så stolt. Det 
känns hårt att han inte får upp-
leva det, och att barnen inte får 
uppleva det med honom, men 
jag tänker att han ändå är med 
på något sätt, säger Vanja.

Alexandra nickar.
– Två av mina kompisar har 

precis förlorat varsin förälder. 
Jag önskar att de kunde känna 
som jag känner nu. Vissa dagar 
är värre, men det går framåt. Li-
vet fortsätter. Precis som pappa 
hade velat.

MARIA HANSEN

Flera gånger under intervjun rinner tårarna ner för kinderna på 
Vanja och Alexandra.

Hunden  Milton är med under intervjun som för att ge stöd. 

Barnen Daniel och Alexandra och exsambon Vanja be-
rättar om sorgen efter brandmannen Andreas Larsens 
död. Han omkom vid en skogsbrand för tre år sedan. 

FOTO:  TONY WELAM
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Insatsstatistik räddningstjänst 2007-2020
Kategori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Brand eller brandtillbud i byggnad 11 110 10 886 11 078 11 246 10 240 10 394 10 165 9 650 9 469 10 504 10 646 11 059 11 154 10 822

Brand eller brandtillbud i annat 16 070 17 785 16 361 13 299 14 494 12 204 15 115 14 541 13 257 17 385 17 168 20 321 15 291 14 664

Trafikolycka 13 933 14 415 15 874 16 223 14 306 16 824 15 659 16 260 18 277 19 864 20 748 20 475 20 158 16 850

Utsläpp farligt ämne/fara utsläpp 2 360 2 478 2 423 2 388 2 582 2 447 2 586 2 724 2 766 2 912 2 955 3 339 3 351 3 349

Drunkning eller drunkningstillbud 385 369 393 338 361 341 417 394 480 589 582 712 606 706

Nödställd person i andra fall 1 188 1 145 1 275 1 498 1 408 1 472 1 574 1 643 1 812 2 480 3 149 3 666 3 813 3 694

Nödställt djur 658 586 666 674 569 598 663 486 488 557 497 667 483 411

Stormskada 1 711 860 287 242 1 184 235 782 322 1 357 282 280 510 577 1 077

Ras, skred eller slamström 17 17 9 11 12 17 7 11 9 9 15 26 24 14

Ras i byggnad eller annan konstr. 42 61 42 197 92 66 49 56 35 44 56 82 68 43

Översvämning av vattendrag 390 182 208 367 210 277 110 169 86 31 49 68 50 103

Annan vattenskada 1 884 1 024 1 261 2 107 1 551 1 452 1 192 1 792 1 057 1 278 1 265 1 380 1 303 1 117

Annan olycka eller tillbud 3 594 3 273 3 252 3 098 2 637 2 498 2 438 2 223 2 721 2 657 2 271 2 516 2 590 2 223

Automatlarm utan brandtillbud 32 424 31 593 31 285 34 429 34 495 33 046 32 800 33 329 35 821 39 438 37 561 37 902 36 390 32 473

Annan händelse utan skaderisk 7 369 7 690 8 563 8 889 8 228 8 668 9 118 9 415 9 671 9 028 8 437 8 665 8 227 8 207

Akut sjukvårdslarm 8 355 9 436 9 620 10 050 10 432 12 803 12 612 13 022 13 577 13 620 13 078 13 153 13 696 13 133

Hjälp till ambulans 1 316 1 483 1 621 1 971 1 985 2 236 2 583 2 543 2 589 2 370 2 377 2 492 2 491 2 708

Hjälp till polis 336 373 307 318 370 389 448 501 539 413 296 197 189 320

Övrigt annat uppdrag 7 638 7 337 6 824 7 342 6 591 7 010 7 941 8 677 9 130 4 923 6 472 6 788 7 583 8 189

Totalt 110 780 110 993 111 349 114 687 111 747 112 977 116 259 117 758 123 141 128 384 127 902 134 018 128 044 120 103

per 1 000 invånare 12,06 11,99 11,92 12,18 11,78 11,82 12,05 12,08 12,50 12,84 12,64 13,10 12,40 11,57

= högst 
notering 
per kategori

Under 2020 larmades rädd-
ningstjänsterna ut till drygt 
120 000 insatser. Det är 
en minskning med närma-
re 8 000 jämfört med året 
innan.

Framförallt noteras stora 
minskningar i antalet trafik-
olyckor och automatlarm.

	�Det var ungefär 3 000 fär-
re larm till trafikolyckor jäm-
fört med föregående år. Det var 
också färre personer som ska-
dades i trafikolyckor som rädd-
ningstjänsten larmades till. 

Jämfört med 2019 var det 
27 procent färre omkomna på 
plats och 21 procent färre som 
transporterades för vård.

Automatlarmen minskade 
med närmare 4 000 jämfört 
med året innan och de mins-
kade i de flesta typer av verk-
samheter. Minskningen i vissa 
av dessa verksamheter kan ha 
påverkats av restriktionerna i 
samband med covid-19.

– Vi ser att det skett en 
minskning när det gäller insat-
ser till trafikolyckor och auto-
matlarm men det går i dag inte 

att redogöra för hur pandemin 
har påverkat insatsstatistiken. 
Det kan finnas flera olika orsa-
ker till nedgången och en sådan 
fördjupad analys kan eventu-
ellt komma nästa år, säger Mi-
kael Malmqvist, MSB.

Det som kategoriseras  som 
”bränder eller brandtillbud i 
annat än byggnad” minskade 
också, nästan 6 000 färre än 
2018 som var det stora skogs-
brandsåret. Vädret och brand-
risk i skog och mark påverkar 
förstås antal larm i kategorin.

– Nedgången i denna kate-

gori beror också till viss del på 
att rapportförfattarna har bli-
vit bättre på att fylla i händelse-
rapporterna och att kategorise-
ra händelserna.

– Men det var inte bara 
skogsbränderna som bidrog till 
minskningen, både fordons-
bränder och bränder i annat 
har minskat i antal under de se-
naste åren. En utveckling som 
fortsatte under 2020.

Andra väderberoende  larmty-
per som stormskador och över-
svämning får varierande om-
fattning över åren. 

Även om det på många håll 
aviserats mer restriktivt för-
hållande till IVPA-larm (i vän-
tan på ambulans), så visar anta-
let larm i kategorin ”akut sjuk-
vårdslarm” ingen minskning.

Sedan årsskiftet  är MSB till-
synsansvarigt mot räddnings-
tjänsterna. Förändringar i LSO, 
lagen om skydd mot olyckor, 
innebär också att räddnings-
tjänsterna numera är skyldiga 
att skicka in händelserappor-
ter. Händelserapporterna er-
satte de gamla insatsrappor-
terna successivt från 2016 och 
2018 använde sig alla rädd-
ningstjänster av händelserap-
porterna.

– Räddningstjänsterna är 
duktiga på att skicka in rappor-
ter. Vi kan se att mer än 99 pro-
cent av alla händelserapporter 
som är anmälda som påbörjade 
via vår webbtjänst har slutre-
dovisats till MSB, säger Mikael 
Malmqvist.

Insamlingen av insatsrap-
porter startade 1996. I dag finns 
närmare 2,7 miljoner rapporter 
i MSB:s databas.

	�Hur används materialet?
– Statistiken används av 

många olika användare inom 
skilda delar av samhället. Den 
kanske viktigaste användar-
gruppen är uppgiftslämnaren 
själv – kommunal räddnings-
tjänst. Statistikuppgifter ligger 
till grund för de riskanalyser 
som kommunernas handlings-
program bygger på, och statisti-
ken behövs för uppföljning och 
utvärdering av dessa program.

Statistiken används  också av 
MSB och andra myndigheter 
och organisationer, exempelvis 
i forskning kring bostadsbrän-
der, vid beslut för satsningar på 
mer stöd till räddningstjäns-
terna, riskanalyser, för års-
rapporten Öppna jämförelser, 
uppföljning av strategin för att 
minska antalet bränder.

– Kunskap behövs för olycks-
förebyggande och skadebe-
gränsande åtgärder. Experter 
och forskare behöver ibland 
detaljerade statistikuppgifter 
för sina analyser, säger Mikael 
Malmqvist

PER LARSSON

Färre trafikolyckor och automatlarm

2020 var larmen till trafikolyckor runt 3 000 färre än under 2019.
 FOTO: JOHAN EKLUND
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NYKÖPING
Medan utanförskap och seg-
regation blir en allt hetare 
fråga i samhällsdebatten vi-
sar räddningstjänsten i Ny-
köping hur integration kan 
se ut — på riktigt.

– Jag gillar att hjälpa 
människor, säger Robel Ge-
rezgiher som ingår i kommu-
nens nya beredskapsvärn 
med fokus på mångfald.

	� – Jalla, jalla! 
Khuzama Touma skyndar 

fram med den tunga brand-
släckaren och slår snabbt ner 
lågorna som flammar upp gång 
efter gång när eftermiddagens 
första utbildningsgäng testar 
igenom utbudet av skum, pul-
ver och dånande kolsyresläck-
are. Glada skratt, försommar-

sol och fågelkvitter avdramati-
serar den brutala miljön på öv-
ningsfältet i Björshult där slit-
na containrar, kvaddade bussar 
och ett par gamla flygplansvrak 
ligger utspridda i dammet.

Att träna på  handbrandsläck-
ning är bara ett av momenten i 
den cirka 20 timmar långa ut-
bildning som Nyköpings kom-
muns nya beredskapsvärn ge-
nomgår. Sjukvård, pumpkör-
ning vid skogsbrand, livsmed-
elshantering och befälsstruktur 
är andra delar som ska göra de 
nitton deltagarna redo att öka 
räddningstjänstens förmåga 
i framförallt Nyköpings kom-
mun. Det kan handla om skogs-
bränder eller andra samhälls-
störningar där informations-
behovet är stort och där rädd-
ningstjänsten liksom många 

andra delar av samhället saknar 
verktyg för att kommunicera 
lika bra med alla invånare.

– Vi hade en förskola som 
brann och där många av barnen 
hade anhöriga som inte pratade 
så bra svenska, där kan jag tän-
ka mig att beredskapsvärnet 
hade fått göra insatser. De är 
utrustade med reflexvästar och 
id-brickor med namn och foto 
som visar att de representerar 
Sörmlandskustens räddnings-

tjänst, säger Sylvie-Ann Palm 
som arbetat som brandman i 
Nyköping i tio år och nu pro-
jektleder den nya satsningen.

Glänsande overaller  packas 
upp ur kartongerna vid sam-
lingen på övningsfältet. Del-
tagarna har också fått hjälm, 
handskar och en påse med ett 
nummer — deras utrustning 
ska förvaras på brandstatio-
nen i Nyköping men värnet 
ska kunna sättas in på andra 
platser som Gnesta, Trosa och  
Oxelösund.

– Jag kommer att släcka eld 
och vara där jag behövs för att 
finnas tillgänglig på olika sätt 
— socialt, och för att hjälpa po-
lisen eller brandmännen, säger 
Khuzama Touma som kom från 
Syrien 2004 och kränger på sig 
brandkläderna.

– Det känns roligt och spän-
nande — vi är alla ansvariga för 
vårt samhälle och för att skydda 
varandra!

Många av de nära 170 perso-
ner som sökte till värnet bor i så 
kallade utsatta områden, berät-
tar Sylvie-Ann Palm.

– Vi har en fantastisk kompe-
tens och bredd — de är väldigt 
ambitiösa. Några har jobbat i 
krig och svåra situationer i sina 
hemländer. Vi har människor 
som aldrig haft ett riktigt jobb i 
Sverige och som tack vare vär-
net får känna att de bidrar till 
det svenska samhället.

Utbildningen av det nya vär-
net pågår i skuggan av de se-
naste årens debatt om utan-
förskapsområden, bilbränder 
och attacker mot blåljusperso-
nal och ger satsningen flera di-
mensioner.

”Vi är alla ansvariga  
för vårt samhälle”
	�Beredskap och integration i nytt projekt Sprint ur och strålen mot lågornas bas!      Här är det Robel Gerezgiher som övar. FOTO: ANNA HÅLLAMS

Glänsande overaller packas upp ur kartonger. Brand i docka! Faisal Abu Esba kommer till undsättning.

Att hantera handbrandsläckare är ett av många moment.Deras utrustning ska förvaras på brandstationen i Nyköping.

Kompetens
”Vi har en fantastisk 
kompetens och bredd 
— de är väldigt ambiti-
ösa.”
Sylvie-Ann Palm
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– Vi har varit väldigt försko-
nade från stenkastning men 
vi har områden med mer stök 
och bilbränder, berättar Syl-
vie-Ann Palm. I ett sådant läge 
kan kommunens tjänsteperso-
ner i beredskap besluta om att 
värnet ska larmas, vilket sker 
via en app. Kriskommunika-
tion är ytterligare en del av ut-
bildningen.

Gruppen är blandad  men vär-
net är ett integrationsprojekt 
finansierat av Nyköpings kom-
mun och Tillväxtverket. Ytter-
ligare en effekt man hoppas på 
är ett ökat intresse för att jobba 
med olika uppgifter inom rädd-
ningstjänst och beredskap.

– Vi är en väldigt homo-
gen grupp och hoppas få in 
fler med utomnordisk bak-
grund, att några också vill bli  

brandingenjörer och säker-
hetssamordnare, säger Syl-
vie-Ann Palm och medger att 
ett par orosmoln är att det blir 
för få uppdrag för att upprätt-
hålla motivationen, och att or-
ganisationen ska känna osäker-
het kring arbetsledningen om 
värnet kallas in.

– Vi försöker informera vå-
ra yttre befäl och tjänstemän 
i beredskap, utforma bra ru-
tiner för att det ska funka och 
metoder för utvärdering. Man 
vill ju inte önska att det hän-
der hemskheter — men vi vill 
ju kalla in dem så att vi kan lä-
ra oss. Blir det en sommar med 
skogsbränder kan de vara ”hän-
der och fötter”, köra ut slang, 
mat och annat.

Men, samtidigt den krassa 
verkligheten — satsningen är 
ett projekt som löper till sista 

december, vad som händer se-
dan vet inte Sylvie-Ann Palm.

– De är förberedda på att 
verksamheten kanske läggs 
ner, förklarar hon medan grup-
pen kämpar med att släcka en 

brinnande docka i bakgrunden.
– Vi har ägnat höst och vår åt 

att utbilda. Det skulle kännas 
jättetråkigt. Min förhoppning 
är att det fortsätter och blir var-
aktigt.

Man förstår hennes  oro över 
vilket slöseri en nedläggning 
strax efter start skulle vara när 
man möter entusiastiske Robel 
Gerezgiher som kom till Sveri-
ge från Eritrea för knappt sex 
år sedan.

– Jag såg annonsen på Ar-
betsförmedlingen och gillar att 
hjälpa människor. Jag kan pra-
ta tigrinja och arabiska, förkla-
rar han och man kan ana sörm-
ländskan när han berättar.

– Jag skickade en bild på mig 
själv med overall och hjälm till 
mina kompisar och skämta-
de om att jag ska bli Sveriges 
nästa hjälte. Men, det är ju in-
te skoj egentligen— jag ska ju 
göra det, och jag ser fram emot 
det!

JOHAN WANGSTRÖM

Sprint ur och strålen mot lågornas bas!      Här är det Robel Gerezgiher som övar. FOTO: ANNA HÅLLAMS

Sylvie-Ann Palm projektleder den nya satsningen.
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Gotland lyfts fram som en 
förebild när det gäller total-
försvarsplanering på regio-
nal nivå.

Där har länsstyrelsen och 
Försvarsmakten utvecklat 
samverkansrutiner och om-
fattande övningsverksam-
het.

	� Försvarsmakten och Läns-
styrelsen i Gotlands län fick 
2017 i uppdrag av regeringen 
att genomföra ett pilotprojekt 
som rör samverkan och organi-
sation inom totalförsvaret i lä-
net. Syftet är att skapa en per-
manent samverkansorganisa-
tion på Gotland med nödvän-
diga personella och materiella 
resurser för att stärka totalför-
svarets förmåga.

Försvarsmakten la uppdra-
get på det då nystartade Got-
lands regemente.

– Det är en utvecklingssats-
ning som redan är lagd i linjen 
både för Försvarsmakten och 
länsstyrelsen, berättar Kicki 
Scheller, försvarsdirektör på 
Länsstyrelsen i Gotlands län.

Tillsammans med re-
gementschefen Mattias Ar-
din från Gotlands regemen-
te medverkade hon på Mötes-
plats samhällssäkerhet i slutet 
av mars för att ge en lägesbild 
från ön.

Tanken har hela  tiden varit att 
arbetet på Gotland ska utgö-
ra en förebild för övriga delar 
av landet, avseende strukturer 
och rutiner för totalförsvarets 
aktörer. Trots att ön har en sär-
präglad miljö och en säkerhets-
politiskt central position i Öst-
ersjön, ska många av erfaren-
heterna kunna lyftas på en all-
mängiltig nivå.

– Slutrapporten i februari 
2022 kommer innehålla mäng-
der med generiska modeller, 
rutiner och metoder som man 
kan kopiera om man vill. Vi de-
lar redan med oss av vissa kun-
skapsunderlag, rapporter och 
rutiner för den som efterfrågar, 
säger Kicki Scheller.

De arbetar med  tre huvudspår, 
där det första handlar om sam-
hällsviktig verksamhet. Ett an-
tal arbetsgrupper jobbar i of-
fentlig-privat samverkan med 
energifrågor, transporter och 
annat som klassas som sam-
hällsviktigt. En person från 
Försvarsmakten eller länssty-
relsen är processledare och gör 
en fördjupad risk- och sårbar-
hetsanalys, som ytterst blir öns 
krigsplanläggning.

I många arbetsgrupper sitter 
nationella myndigheter med.

– I slutändan blir det en så 
kallad restlista i varje arbets-
grupp som ska beskriva vad vi 
kan lösa ut lokalt, länsvis men 
även vad det är regeringen el-
ler nationella myndigheter be-
höver lösa ut, förklarar Kicki 
Scheller.

En lärdom de dragit är att 
man måste ner på skruv- och 
mutternivå i arbetsgrupperna. 
Hur mycket morötter, potatis 
och ägg finns det? Hur mycket 
drivmedel, hur många bensin-
stationer, hur mycket reserv-
kraft och blod?

För att alla  ska få en gemensam 
förståelse för vad det ska plane-
ras för har man tagit fram sce-
narier samt utgått från öppna 
handlingar och 90 dagar.

Spår två i utvecklingssats-
ningen handlar om länsstyrel-
sens och Försvarsmaktens för-
måga att öva och utbilda, både 
tillsammans och på varsitt håll. 

Här är det viktigt att öva även 
under höjd beredskap, poäng-
terar Kicki Scheller och Mat-
tias Ardin. I övningsverksam-
heten ingår bland annat Regi-
on Gotland, Polisen och Region 
Stockholm.

– Vi hoppas kunna växla upp 
efter sommaren när alla blivit 
vaccinerade. Men vi ses på mo-
mentövningar på Skype. Man 
kan utbilda sig i krigets lagar di-
gitalt, säger Kicki Scheller.

Det tredje spåret  är samver-
kan. Enligt Mattias Ardin kan-
ske detta är allra svårast efter-
som samverkan och samord-
ning inte kan gå till exakt som 
under kalla kriget.

– Vi tar fram metoder för 
hur det ska gå till i det moder-
na totalförsvaret. Vi utgår från 
höjd beredskap och krig, samti-
digt som det måste vara en me-
tod som kopplar mot krishan-

teringen eftersom det skulle 
kunna vara en långtgående kris 
som övergår i höjd beredskap 
och krig. De ska likna varandra 
men det ska ändå vara tydligt 
var det skiljer sig åt.

För skillnader blir det. Läns-
styrelsen får en annan roll, an-

dra mandat och kan samordna 
på ett annat sätt när det kom-
mer till höjd beredskap och 
krig. 

Dessutom är det lite olika 
prioriteringar. Under pande-
min har exempelvis Försvars-
makten i mångt och myck-
et stöttat det civila samhäl-
let, men under höjd beredskap 
och krig ska det civila samhäl-
let stötta Försvarsmakten. Det 
ställer andra krav på hur sam-
verkan ska gå till.

– En sak man kan behöva tit-
ta närmare på i ett sådant läge 
är utrymning. Hur går en ut-
rymning till? Vilka områden 
är det man ska samverka och 
samordna kring? Vem har vil-
ket ansvar, säger Mattias Ardin 
och tillägger att även om det in-
te kommer hanteras exakt på 
samma sätt i Småland som på 

Gotland, så är det åtminstone 
samma områden man behöver 
närma sig och fundera på.

Innan man sätter  igång med 
något av det som nämnts ovan 
gäller det att börja med säker-
hetsskyddet på den civila sidan 
– oavsett om man är kommun, 
region, länsstyrelse eller statlig 
myndighet. 

För länsstyrelsen på Got-
lands del började resan med 
säkerhetsskyddet 2017 när de 
fick uppdraget av regeringen. 
Sedan dess har de bland an-
nat blivit skyddsobjekt, job-
bat mycket med säkerhets-
skyddsanalyser i verksam-
heten och ingått en treparts- 
överenskommelse, där aktö-
rerna fått skriva på papper om 
att de inte ska dela med sig av 
informationen utan att fråga 

Gotland lyfts fram som ett  föredöme

Trots att Gotland har en särpräglad miljö och en säkerhetspolitiskt central position i Östersjön, ska många av    erfarenheterna från totalförsvarsplaneringen kunna lyftas på en all-
mängiltig nivå.  FOTO: FÖRSVARSMAKTEN

Steg ett
”Att bör-
ja med sä-
kerhets-
skyddet är 
något vi 
verkligen vill förmed-
la.”
Kicki Scheller, länsstyrelsen Gotland

Samverkan
”Vi tar 
fram me-
toder för 
hur det ska 
gå till i det 
moderna totalförsva-
ret.”
Mattias Ardin, Gotlands regemente
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Gotland lyfts fram som ett  föredöme

FAKTA

Utvecklingssatsningen
I december 2017 fick Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Got-
lands län ett uppdrag av regeringen att under tre år stärka total-
försvarets förmåga på Gotland.
Målsättningar:
	� Satsningen ska vara materiellt och personellt resurssatt
	�Övad innan utgången 2020 (p g a pandemin förlängt till 2021)
	� Budget 8 mkr (länsstyrelsen)+ 2 mkr (Försvarsmakten)
	� Utgå från befintliga strukturer
	� Bibehållas långsiktigt
	� Tjäna som förebild för andra
	� Se över vilka delar av arbetet som kan användas i andra delar 

av landet (nytt 2021)
	� Genomförandet ska ske i nära dialog med MSB och i samverkan 

med andra berörda aktörer inom totalförsvaret.

Trots att Gotland har en särpräglad miljö och en säkerhetspolitiskt central position i Östersjön, ska många av    erfarenheterna från totalförsvarsplaneringen kunna lyftas på en all-
mängiltig nivå.  FOTO: FÖRSVARSMAKTEN

de som äger satsningen.
– Att börja med säkerhets-

skyddet är något vi verkligen 
vill förmedla. Först när det är 

på plats kan man börja plane-
ra och jobba, avslutar Kicki 
Scheller.

MARIA HANSEN

Ökad instabilitet i världen 
och en svensk förvaltning 
som i många avseenden är 
avreglerad och saknar styr-
medel.

Krisberedskapen har sår-
barheter som behöver rät-
tas till, anser Fredrik Byn-
ander, chef för Centrum för 
totalförsvar och samhällets 
säkerhet vid Försvarshög-
skolan.

	�Vi kan utgå från att vi gått in 
i en period av ökad instabilitet, 
menar Fredrik Bynander och 
pekar bland annat på säker-
hets- och klimatpolitik.

– Och nu ser vi någon slags 
epidemiologisk potential, att 
sjukdomar sprids över världen 
verkar vara på uppåtgående 
trots tekniska och medicinska 
landvinningar.

Samtidigt pekar han på ett 
globalt handelskrig som riske-
rar att deglobalisera det ekono-
miska system vi vant oss vid le-
vererar nyttigheter.

– Värdekedjor som gör att all-
ting fungerar riskerar att regio-
naliseras. Det skapar konflikt- 
ytor som för ett frihandelsbero-
ende land är obehagligt, till och 
med en mardröm, säger Fredrik 
Bynander.

– Här tror jag vi ser  en bevisfö-
ring för hur vi hanterat pande-
min. Vi har en statsförvaltning 
och en offentlig sektor som i 
jättemånga avseenden är av-
reglerad. Avregleringarna har 
gjorts delvis på goda grunder 
men har lämnat oss med ett 
delvis annat system där exem-
pelvis allmännyttig produktion 
blivit privatiserad och konkur-
rensutsatt. Kanske gick vi lite 
för långt, kanske såg vi inte alla 
de sårbarheter vi skapade för 
oss själva och för systemet vi 
trodde på.

Fredrik Bynander anser där-
för att det brådskar att komma 
med nya kraftfulla verktyg och 
styrmedel, för att skydda sam-
hället mot ett antal oönskade 
marknadseffekter.

– Vi har inte utvecklat speci-
ellt många sådana verktyg, sna-
rare har vi en lagstiftning som 
säger att staten ska hålla sina 
tassar ifrån systemen, då kom-
mer de fungera bättre. Vi har 
någon slags föreställning om 
den osynliga handen, markna-

den som effektiviserar och för-
delar viktiga resurser. Nu är det 
bara det att den där handen hit-
tar vi rätt ofta i syltburken i våra 
offentliga affärer. Och ibland så 
kan vi också misstänka att han-
den sitter fast i armen på en ut-
ländsk statsaktör. Och då är det 
inte bra att den är osynlig läng-
re. Då måste vi göra någonting 
åt det här.

Fredrik Bynander  konstate-
rar att under kalla kriget var de 
som ansågs som fientliga aktö-
rer utestängda från västvärl-
dens värdekedjor. I dag är alla 
utom Nordkorea fullt integre-
rade i  systemen och har byggt 
starka maktmedel för att age-
ra i den globala marknadseko-
nomin.

– Under pandemin har vi sett 
att det är ett stort problem som 
kan påverka system vi trodde 
var säkra och skulle leverera 
det som vi behöver i ett svårt lä-
ge. Staten har i stort blivit rikt-
karl, skiljedomare för en mark-
nad som ska förse medborgar-
na med behövliga nyttigheter 
till låga kostnader. Men det blir 
allvarligt när marknadsmiss-
lyckandena kommer på viktiga 
områden. Vi har ofta bristande 
kravställning när vi upphandlar 
statliga nyttigheter.

Arbetet sker med lite önske-
tänkande, anser Bynander. Det 

behöver inte tittas på säkerhe-
ten i systemet vid leverans, inte 
göras avancerad riskanalys, in-
te kontinuitetsplaneras.

– Det här är ett feltänk och 
något vi borde varit mycket 
mer försiktiga och omsorgsful-
la med.

Pandemin har avslöjat  brister 
i materiel och beredskap. Kra-
ven om ökad lagerhållning har 
aktualiserats.

– Men allt det här visste vi ju. 
Det som avslöjats för mig är att 
vi har svårighet att samla ge-
mensamma resurser på ett bra 
sätt, vi har också svårighet att 
styra offentliga aktörer som 
kan få ett operativt genomslag 
ute i samhället. Det är ett stör-
re problem. Vi har sett en tand-
löshet i Sveriges arsenal. Jag sä-
ger inte att andra länder är bätt-
re eller mer handlingskraftiga, 
men de har haft bättre verktyg 
på vissa områden. Och det bör 
vi ta till oss. 

– Ett uttryck för det här är de 
brister som finns i äldrevården. 
Vi har haft en ganska långvarig 
underfinansiering. Vi har ned-
värderat vissa personalkatego-
rier som vi vet är jätteviktiga. Vi 
har en ovilja att se vissa skydds-
behov och sen har vi skapat sys-
tem som främjar kostnadsopti-
meringen, det vill säga att man 
skär i kostnader och skadar 
verksamheter.

Men det finns  ljuspunkter. 
Fredrik Bynander pekar på den 
totalförsvarsplanering som 
startade 2015.

– Det kommer in stadga till 
det system vi också använder 
till andra saker. Vi talar mer 
klarspråk om vad det är som 
ska skyddas  i samhället, om vad 
som hotar. Det är bra, ett frisk-
hetstecken.

PER LARSSON

Avslöjats
”Vi har svårighet att 
styra offentliga aktö-
rer som kan få ett ope-
rativt genomslag ute 
i samhället. Det är ett 
större problem.”
Fredrik Bynander, Försvarshögskolan

Sårbarheter i 
krisberedskapen

Fredrik Bynander
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När samhället i början av 
pandemin fick brist på bland 
annat desinfektionsmedel, 
skyddsutrustning, ventila-
torer och läkemedel kunde 
näringslivet snabbt ställa 
om sin produktion.

– Det här är en ny kompe-
tens som kan tas tillvara och 
vidareutvecklas, säger fors-
karen Joakim Netz vid Tek-
niska högskolan i Jönköping.

	�Under den första vågen av 
coronapandemin blev det tyd-
ligt att näringslivet kan ge vik-
tiga bidrag till det civila försva-
ret vid en samhällskris. Detta är 
dock ett kunskapsområde som 
är svagt belyst sedan försörj-
ningsberedskapens avveckling 
på 1990-talet. Därför finansie-
rade MSB redan i inledningen 
av pandemin ett forsknings-
projekt som skulle ta fram mer 
kunskap. Utförare var Teknis-
ka högskolan i Jönköping.

Några exempel  på företag som 
snabbt ställde om sin produk-
tion, och som bidragit med sina 

erfarenheter i studien, är:
	�Hygien- och hälsobolaget 

Essity som ställde om sin till-
verkning och tog fram 40 mil-
joner munskydd.
	�Getinge som gick från att 

producera 10 000 ventilatorer 
till 26 000 ventilatorer.
	�Absolut Company som med 

sin etanol bidrog till tillverk-
ning av handsprit.

– I pandemins inledning 
fanns brist på till exempel 
skyddsutrustning. Vid en an-
nan typ av kris kan det bli brist 
på helt andra varor. Eftersom vi 
inte alltid vet i förväg vilka va-
ror som behövs är inte bered-
skapslager en universallösning. 
Företagen kan behöva bidra 
snabbt även vid en helt annan 
typ av kris, och just detta bör 
förberedas, säger Joakim Netz, 
som tillsammans med Matti-
as Axelson, forskare vid Han-
delshögskolan, är författare till  
slutrapporten av studien.

Joakim Netz  är förvånad över 
hur snabbt det har gått för fö-
retagen att ställa om produk-

tionen under pandemin. Nor-
malt sett brukar det ta något år, 
oftast flera, att börja producera 
en ny produkt.

– Nu har vi sett hur det en-
dast tagit företagen ett par 
veckor att ta fram nya prototy-
per och hur de inom ett par må-
nader fått fram produkterna 
på marknaden. Slutsatsen är 
att vi kan göra det snabbt, trots 
att det krävs samarbeten mel-
lan företag, samordning med 
myndigheter, säkerställning av 
komponenter från andra län-
der och så vidare. Det här är en 
ny kompetens som kan tas till-
vara och vidareutvecklas innan 
den glöms bort.

Han beskriver det  som ett gi-
vande och tagande, där myn-
digheter och företag i dialog 
behöver tänka på vad det är för 
kriser företagen kan drabbas av 
och som i sin tur påverkar sam-
hället.

Joakim Netz nämner Suez-
kanalen och containerkrisen 
som exempel.

– Brist på containrar, globala 

värdekedjor som avbryts, öka-
de priser — vad innebär det för 
vår försörjningsberedskap och 
hur tränar vi för att bemöta 
konsekvenserna?

Annika Elmgart  är vikarieran-
de chef för avdelningen för 
krisberedskap och civilt för-
svar på MSB. Hon anser att 
denna kunskap passar väl in 
i MSB:s arbete med försörj-
ningsberedskap vid kriser ef-
tersom näringslivets roll är 
central i det arbetet.

– Vi planerar flera insatser 
riktade till näringslivet för att 
höja den gemensamma förmå-
gan i den civila beredskapen. I 
dialog med representanter för 
företag och branschorganisa-
tioner tar vi fram utbildning, 
information, stöd och vägled-
ning, säger hon.

Projektets slutrapport, Nä-
ringslivsbaserad motstånds-
kraft: Lärdomar från pandemin 
för det civila försvaret, finns på 
MSB:s webbplats.

MARIA HANSEN

Omställningen  
– en ny kompetens

GÖTEBORG
Ett företag som snabbt 
ställde om i början av pan-
demin var AB Volvo.

– Det är bättre att agera 
och be om ursäkt efteråt om 
man inte följt någon process 
till punkt och pricka, säger 
Andreas Svenungsson, an-
svarig för strategi och sam-
hällsfrågor inom Volvo De-
fense.

	�Han beskriver pandemin 
som en initial chock, där ing-
en visste vad som hände eller 
hur länge det skulle pågå. När 
samhällen stängde ner och för-
sörjningskedjorna inte läng-
re fungerade tvingades Volvo 
stoppa sin produktion.

– Det kostar över en miljard 
om dagen att driva ett sådant 
här stort bolag, så det var inget 
lätt beslut. Vi analyserade dag-
ligen vad som hände och till slut 
kunde vi på ett säkert sätt lå-
ta de anställda komma tillbaka 
och gradvis starta upp den ordi-
narie produktionen igen.

Då hade den  legat nere i sex 
till åtta veckor. Under den ti-
den ställdes produktionen 
om, tack vare kreativa lös-
ningar från de anställda. Efter 
att ha skänkt hela Volvos la-
ger av skyddsmasker, ungefär  
250 000 stycken, till vården 
startades en egen produktion 
av skyddsvisir upp i Tuvefabri-
ken i Göteborg. Metoden ex-

”Det är bättre att agera och    be  om ursäkt efteråt”
AB Volvo tvingades stoppa sin ordinarie     produktion när försörjningskedjorna inte längre fungerade. Istället startade de produktion av skyddsvisir i Tuvefabriken i Göteborg och exporterade metoden till åtta sajter i pro-
duktionssystemet.  FOTO: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT NYHETSBYRÅN

Volvopersonal producerar skyddsvisir av overhead-blad. FOTO: VOLVO
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”Det är bättre att agera och    be  om ursäkt efteråt”
porterades sedan till åtta sajter 
i produktionssystemet, bland 
annat med hjälp av 3D-prin-
ting.

De satte även igång att produ-
cera omkring 110 000 skydds-
förkläden med långa ärmar, ut-
ifrån ett open source-mönster 
på internet.

Huvuddelen av det skydds-
materiel som Volvo produce-
rade skänktes till Västra Göta-
landsregionen, men också till 
Göteborgs kommun, Röda kor-
set och Stadsmissionen.

Andreas Svenungsson  berät-
tar att de även stöttade För-
svarsmakten med transporter 
av medicinskt materiel samt 
hjälpte andra företag att bland 

annat bygga upp produktion av 
skyddsmateriel.

När han ett år senare ska lis-
ta lärdomar och framgångsfak-
torer nämner han vikten av att 
engagera medarbetarna i ett ti-
digt skede.

– I början finns det alltid 
mycket energi, som tenderar 
att avta lite under resans gång.

Inför nästa kris menar An-
dreas Svenungsson att det är 
viktigt att bygga vidare på en-
gagemanget som finns inom 
näringslivet. Till exempel be-
hövs en struktur för omställ-
ningsförmågan. Volvo upplev-
de att det inte fanns en tydlig 
central styrning, en kontakt-
punkt, för näringslivet att vän-
da sig till.

Han säger att kompetenser-
na behöver mappas och att det 
krävs en tydlig kravställning 
från statens sida.

Precis som man  kom fram till i 
forskningsprojektet som MSB 
finansierat (se artikeln ovan), 
anser Andreas Svenungsson 
att snabbhet är av yttersta vikt.

– Jag tror inte någon kom-
mer döma en för att man skri-
vit ett kommatecken fel i en 
ansökan – däremot tror jag det 
kan uppstå kritik om man inte 
agerar.

MARIA HANSEN

FAKTA

Volvokoncernens lärdomar  
och framgångsfaktorer:
	� Viktigt med passion och vilja att bidra hos medarbetarna
	� Aktiv ledning som prioriterade 

snabbhet. Delegerade och gav or-
ganisationen stort förtroende att 
agera
	�Mod och kreativitet – gå utanför 

normala rutiner
	� Transparens och kommunikation
	� Nära kontakt med mottagare
	� Etablerade nätverk och kontakter
	� Skapa struktur med kompetens 

och resurser — och lämna utrymme 
för improvisation
	� Särskilt team som snabbt kan 

agera och stötta samhället
	� Engagera medarbetarna tidigt 

— då finns det som mest energi

AB Volvo tvingades stoppa sin ordinarie     produktion när försörjningskedjorna inte längre fungerade. Istället startade de produktion av skyddsvisir i Tuvefabriken i Göteborg och exporterade metoden till åtta sajter i pro-
duktionssystemet.  FOTO: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT NYHETSBYRÅN
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Utökad lagerhållning av vis-
sa läkemedel, skyddsutrust-
ning och sjukvårdsmateriel 
behövs för en bättre bered-
skap. 

Men också för att klara 
vardagen.

	� – Varje dag pågår i regioner-
na ett enträget arbete med att 
hantera restnoteringar av lä-
kemedel som skapar myck-
et merarbete i verksamheter-
na. Det är när allt så att säga är 
normalt, då har vi de bristerna, 
säger Per Beckman, regionut-
vecklare krisberedskap och ci-
vilt försvar i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen 
(VGR) är van att ta ansvar för 
den katastrofmedicinska be-
redskapen, som generellt sett 
är dimensionerad för trauma-
händelser begränsade i omfatt-
ning och tid.

– Det har vi en bra förmåga 
för. Men pandemins omfatt-
ning och komplexitet tog oss 
initialt på sängen, absolut.

En tidig effekt i verksamhe-

terna var att det började ham-
stras skyddsmateriel från lager 
som var dimensionerade för 
den vardagliga förbrukningen. 
Även verksamheter som nor-
malt sett inte beställde viss typ 
av utrustning gjorde stora be-
ställningar.

– Då har VGR ändå en egen 
depå med en omfattande 
mängd unika artiklar, vilket 
många regioner inte har i dag.

Men lagren åts upp  snabbt. Det 
gjorde att man för ett antal ar-
tiklar snabbt fick ta beslut att 
pausa ordinarie rutiner för 
verksamheternas beställning 
via en digital marknadsplats. 

– Istället blev det regions-
gemensam manuell hantering 

och bedömning, med tilldel-
ning efter behov för att inte ma-
terielen skulle ta slut, säger Per 
Beckman.

Det gick aldrig så illa  att ma-
teriel tog helt slut, det stanna-
de vid ransonering. Samtidigt 
trimmades inköpsverksam-
heten och hittade lösningar. 

Men för framtida kriser och 
för uppbyggnaden av totalför-
svaret vill Per Beckman se an-
nan robusthet.

– Vi kan inte dimensione-
ra en försörjningskedja på vår 
vardag. Staten har i allt väsent-
ligt ett ansvar för att skapa ett 
nationellt försörjningssystem. 
Regionerna måste få en tydlig-
het i vad det är vi ska åstadkom-

ma, vi måste på något sätt på-
börja den resan. Vi måste även 
få en tydlig och långsiktig finan-
siering.

Det behöver bli tydligt att det 
ska finnas ett nationellt bered-
skapslager, hur det ska kom-
plettera regionernas och kan-
ske även kommunernas om-
sättningslager, och att det blir 
en robust upphandlingskedja, 
anser Per Beckman.

– Det handlar även om distri-
butionskedjor. Hur ska trans-
porter komma till oss i en situ-
ation när våra digitala styrsys-
tem för logistik inte fungerar? 
Jag vet inte vem i Sverige som 
har ansvar för den frågan.

Per Beckman  vill också se tyd-
liga planeringsunderlag med 
riktlinjer för vad regionerna 
ska prioritera och vad som kan 
anstå.

– Om vi får det kan vi också 
på bättre sätt ansvara för en ro-
bustare lagerhållning. Och det 
är regionernas ansvar att ta. Eg-
na lager som ska vara verksam-

hetsnära och omsättningslager 
för att vara kostnadseffektiva.

– Vi som regioner ska hjälpa 
till att komma fram till vad vi 
verkligen behöver. Att dimen-
sionera systemen, finna en tyd-
lig och långsiktig finansiering.

Under pandemin  har regioner 
fått många erbjudanden om 
tjänster från privata närings-
livet. De flesta seriösa, och 
många bra idéer, konstaterar 
Per Beckman. Samtidigt lever 
hälso- och sjukvården med att 
viss typ av utrustning kräver 
rigorös certifiering för att över-
huvudtaget få användas.

– Det är en utmaning hur vi 
ska ackreditera annan typ av 
utrustning och ta in i vården. 
Därtill är det en utmaning att 
sätta in annan utrustning än 
vår personal är van. Hälso- och 
sjukvården är en verksamhet 
som ständigt är under lupp, 
med legitimationsyrken där det 
är krav på exakt precision.

PER LARSSON

Lagren klarar inte vardagen
	�Västra Götaland tvingades ransonera tilldelning av materiel

Merarbete
”Varje dag pågår i regionerna ett 
enträget arbete med att hantera 
restnoteringar av läkemedel.”
Per Beckman, Västra Götalandsregionen

Utökad lagerhållning inom hälso- och sjukvård behövs, inte bara för krisberedskap utan även för att klara det dagliga arbetet. Brister med restnoteringar finns i vardagen, 
säger Per Beckman, Västra Götalandsregionen. FOTO: PAUL BJÖRKMAN



Totalförsvaret behöver ut-
bilda en civil mc-resurs. Pla-
nen är att utbilda 80 förare 
de närmaste åren.

– Vi kommer att starta en 
stor rekryteringskampanj i 
sommar, säger Patrik Mont-
gomery, FMCK (Frivilliga 
motorcykelkåren).

	� FMCK har genom åren bara 
jobbat med utbildning riktad 
mot det militära försvaret, i 
huvudsak mc-ordonnanser till 
Hemvärnet.

Men förra året kom frågan 
från MSB om utbildning av 
mc-förare. FMCK startade då 
ett arbetsområde för civil sam-
verkan och Patrik Montgome-
ry har sedan dess jobbat med 
planeringen. I maj genomför-
des första utbildningen av egna 
instruktörer. I augusti-septem-
ber är avsikten att utbilda 20 fö-
rare, därtill ytterligare minst 30 
förare vardera under de kom-
mande två åren.

– Vi riktar 
in oss på per-
soner som 
har intresse 
att köra mo-
torcykel och 
bra fysik, det 
kan bli tuffa 
uppdrag un-
der lång tid. 
Men viktigast 
är förstås ett stort intresse att 
stödja det civila samhället vid 
olika kriser. 

FMCK har 4 000 medlem-
mar men långtifrån alla är en-

gagerade som mc-förare inom 
det militära. Patrik Montgo-
mery räknar med att man kan 
hitta egna medlemmar som är 
intresserade att engagera sig 
för civila uppgifter. Men det lär 
också bli en viss nyrekrytering.

– Vi har redan  fått förfrågning-
ar, trots att vi inte gått ut med 
någon information. Det känns 
som intresset är stort. De vi ska 
utbilda får inte vara krigspla-
cerade och måste vara eller bli 
medlemmar hos oss.

FMCK vill ha spridning över 
landet av den kommande re-
sursen. Utöver det kommer 
urval ske efter lämplighet. Ut-
bildningen kommer att vara 40 
timmar och planeras över två 
långhelger. Mc-resursen ska 
självklart klara att hantera for-

donet på alla underlag. Utbild-
ningen kommer även innehålla 
kartläsning, radio (Rakel), sjuk-
vård och trafikledning med me-
ra.
	� Vad tror ni kan bli den van-

ligaste uppgiften för mc-fö-
rarna?

– Olika former av transpor-
ter, att få fram materiel eller 
personal till en plats. Alltså un-
gefär som Hemvärnets ordon-
nanser. Men även för att rekog-
nosera och för trafikledning, 
säger Patrik Montgomery.

De civila mc-förarna  ska sedan 
skriva avtal med länsstyrelser 
eller andra civila myndigheter 
som står för motorcyklar och 
vidareutbildning. För att det 
ska bli fortsatt utbildning krävs 
att det finns visat intresse.

– Vi ger inte anslagsmedel till 
bland annat utbildning om det 
inte finns en avnämare, allt-
så en offentlig aktör som an-
gett ett behov. FMCK medde-
lade oss redan 2019 att de hade 
avnämare, säger Sara Zamore 
Asada, enheten för finansie-
ring av beredskapsutveckling 
på MSB.

MSB förmedlar  ersättning 
via det så kallade krisbered-
skapsanslaget (2:4-anslaget). 
En diskussion om att utbilda 
mc-förare fördes med FMCK 
eftersom man såg att mc-or-
donnanser saknades på den ci-
vila sidan.

– Vi har sett i vissa kriser, som 
skogsbränderna 2018, att Hem-
värnet kallades in med militä-
ra mc-ordonnanser, så beho-
vet finns redan i dag. Nu när 
totalförsvaret byggs upp ser vi 
att det är en kompetens som 
behöver byggas på civila si-
dan, mc-ordonnanser som kan 
transportera bud eller informa-
tion mellan myndigheter. Tan-
ken är att det ska vara en för-
stärkningsresurs åt myndighe-
ter, regioner och kommuner.

Hur stort behovet är har MSB 
inte gjort någon bedömning av, 
än så länge är planering gjord 
för utbildning under tre år.

– Det här är så nytt och vi vill 
först se hur utfallet blir i det 
projekt vi har nu. Men finns det 
sedan ett fortsatt behov så fort-
sätter vi förstås, säger Sara Za-
more Asada.

PER LARSSON

Patrik 
Montgomery

En civil mc-resurs behövs i totalförsvaret. FMCK börjar utbilda 20 
förare i höst. FOTO: FMCK

Civila mc-förare utbildas 
för totalförsvaret

	�Räddningstjänsterna i 
Nordöstra Skåne, Kristianstad 
och Östra Göinge, har skaffat 
sex nya motorsprutor till be-
redskap för skogsbränder. 

Motorsprutorna gör att man 
kan ta vatten direkt från vat-
tendrag och sjöar vid bränder 
i mer besvärlig mark och ter-
räng. 

– Det är en stor satsning för 
våra brandstationer och inne-
bär att vi förstärker vår kapa-
citet och förmåga att hante-
ra skogsbränder, säger Micael 
Svensson, enhetschef på ope-
rativa avdelningen vid rädd-
ningstjänsten i Kristianstad.

Förra sommaren var det en 
skogsbrand på gränsen mot 
Blekinge. Då var tillgången till 
motorspruta, som kunde ta 
vatten direkt från öppet vat-
tendrag, avgörande för att be-
gränsa spridningen av bran-
den. 

– Skillnaden mot våra äldre 
motorsprutor är att de moder-
na är enklare att sköta och har 
större kapacitet när de är pla-
cerade vid större vattendrag 
säger Micael Svensson. 

Motorsprutorna har kostat 
totalt tre miljoner kronor och 
kommer att placeras på sex 
brandstationer.

Satsar på motorsprutor  
mot skogsbränder

	�Vilken betydelse har skydds-
rummen? Hur är förmågan att 
genomföra utrymning och in-
kvartering vid höjd beredskap 
eller krig?

Det är några frågor som ska 
utredas kring civilbefolkning-
ens skydd vid höjd beredskap. 
Till särskild utredare har re-
geringen utsett Britt Bohlin.

Huvuduppdraget är hur det 
framtida fysiska skyddet av ci-
vilbefolkningen mot direkta 
konsekvenser av krigshand-
lingar på svenskt territorium 
bör vara utformat.  

Uppdraget är ett led i arbetet 
med att långsiktigt säkerställa 

att Sverige har ett civilt försvar 
som skyddar befolkningen, 
och att viktiga samhällsfunk-
tioner fungerar och bidrar till 
Försvarsmaktens förmåga att 
möta ett väpnat angrepp.

Utredningen ska också läm-
na förslag till en stödorganisa-
tion som under ledning av en 
myndighet eller annat offent-
ligt organ kan genomföra in-
satser, exempelvis inför eller i 
samband med att skyddsrum 
används eller utrymning och 
inkvartering genomförs.

Uppdraget ska redovisas se-
nast 7 november 2022.

Vilken betydelse  
har skyddsrummen?

	�MSB:s ansvar för EU-lag-
ret för civila krishante-
ringsinsatser förlängs med 
18 månader.

Lagret har funnits i Kri- 
stinehamn i tre år. MSB:s 
ansvar är att lagerhålla, kö-
pa in och transportera ma-
teriel till EU:s insatser.

– Vi välkomnar förläng-
ningen, det ger oss förut-
sättningar att fortsätta ut-
veckla tjänsten, säger Filip 
Staake, projektledare för 
uppdraget på MSB.

I det ursprungliga avtalet 
fanns en option om att för-
länga avtalet tolv månader, 
en förlängning som EU nu 
beslutat ska vara 18 måna-
der istället.

Lagret i Kristinehamn 
har benämningen CSDP 
Warehouse II. EU håller på 
att utveckla Warehouse III. 
Att det inte är klart är en 
anledning till att nuvaran-
de avtal förlängts. När for-
merna för Warehouse III är 
klart kommer en upphand-
ling att ske, och där tänker 
Sverige delta.

Under de senaste sex må-
naderna har MSB genom-
fört 76 transporter från lag-
ret till insatser, mellan in-
satser och från leverantör 
till insatser. I lagret i Kristi-
nehamn finns bland annat 
säkerhetsutrustning, sjuk-
vårdsmateriel, it-utrust-
ning, satellittelefoner, läke-
medel och hjälmar.

Avtal om 
EU-lager  
förlängt

	�Det operativa ledarska-
pet. Så heter den podd som 
Ledarna inom räddnings-
tjänsten driver.

Podden fokuserar på 
olyckor som inträffat i Sve-
rige.

Hittills har Ledarnas 
podd publicerat nio inslag. 
De handlar bland annat om 
specifika händelser som 
dådet på Drottninggatan i 
Stockholm och skogsbrän-
derna i Ljusdal sommaren 
2018, men också om frågor 
som miljö kontra egendom, 
vad en restvärdesledare gör.

I podden berättar rädd-
ningsledare, befäl och ska-
deplatschefer om händelser 
eller olyckor som de varit 
med om. Avsnitten är 30-90 
minuter långa.

Ledarna är en facklig or-
ganisation för chefer.

Podd hos  
Ledarna
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Vi har i dag i Sverige allt fler 
som bor hemma i sina bo-
städer helt oförmögna att 
sätta sig i säkerhet själva 
vid brand. 

	� Samhällets demografiska ut-
veckling i kombination med 
kvarboendeprincipen gör att 
samhället måste försöka hitta 
säkerhetslösningar som går i 
samtakt med ökat vård och om-
sorgsbehov. 

En person med omfattande 
omsorgsbehov behöver med 
stor sannolikhet även hjälp då 
det krisar till sig, exempelvis 
vid en brand. 

Röklarm via trygghetslar-
met är en möjlig och effektiv 
väg till lösning, i kombination 
med ökad kompetens hos hem-
tjänstpatrullerna i händelse av 
att de är först vid brand. 

Kompletteras det med digi-
tala nyckelsystem skulle det 
kunna bli en riktigt bra åtgärd 

för framtiden. Det handlar kort 
och gott om att stärka skyddet 
mot särskilt riskutsatta.

Röken dödar sägs det. Men 
i flera av de dödsbränder som 
sker i Sverige i dag brinner per-
sonen inne. 

Många av de som dör har al-
kohol i blodet och omkring en 
tredjedel av de som omkommer 
gör det som följd av rökning. 
Exempelvis i egna hemmet ge-
nom sängrökning i kombina-
tion med ålderdom, funktions-
nedsättningar och alkohol. 

Bränder relaterat  till köket och 
spisen är den enskilt vanligas-
te brandorsaken vid bostads-
bränder i dag. 

Att släcka bränder på spisen 
med hjälp av vatten är ofta ett 
mycket farligt och ineffektivt 
sätt, vilket snabbt kan leda till 
omfattande personskador el-
ler död och omfattande brand-
spridning.

Att se till att bränder inte 
uppstår är självklart det vikti-
gaste. Men därefter följer åtgär-
der som bidrar till att alla per-
soner som är särskilt riskutsat-
ta också får den snabba hjälp 
de behöver, exempelvis när det 
brinner.

MATTIAS SJÖSTRÖM

Tidigt på morgonen 15 ok-
tober 2020 började brand-
stationen i Hörby brinna. 

Branden tilltog snabbt 
och större delen av statio-
nens huvudbyggnad  blev 
totalskadad. 

	� Personal i beredskapsstyr-
kan fick larm 03.07 (bibrand-
knapp-Hörby station) på sina 
sökare. Ingen visste riktigt 
vad det betydde men några 
ur gruppen åkte var för sig till 
brandstationen för att kont-
rollera vad som hänt. 

När första brandman kom 
fram såg han att det kom rök 
från en ventil och att det var 
fullt med rök i vagnhallen. 
Han såg också ett ljussken 
under en dörr innanför por-
ten på den östra gaveln och 
larmade 112. 

När nästa person kom till 
platsen beslutades att de skul-
le försöka plocka ut fordon 
från vagnhallen, ett arbete 
som pågick när förstärkning-
ar anlände. 

Samtliga fordon kunde 
plockas ut och samtidigt star-

tade andra styrkor insatsen 
med fokus på att förhindra 
brandspridning till övriga de-
lar av byggnaden och att få ut 
gasflaskor/tryckkärl från ga-
rage, verkstad med mera. 

Cirka en halvtimme ef-
ter att personalen från Hör-
by anlände till brandplatsen 
bröt branden igenom taket 
på vagnhallen och den östra 
delen av byggnaden var över-
tänd. 

Under morgonen  byggdes en 
skadeplatsorganisation upp 
med stöd från räddningscen-
tral Syd och avlösning av såväl 
befäl som styrkor skedde. 

Brandspridningen gick 
dock inte att hindra. När man 
inte lyckades komma åt att 
plocka ut de sista tryckkärlen, 
som  kunde bli värmepåverka-
de, togs beslut om att utrym-
ma det riskområde på 300 
meter som tagits fram. 

Vid 11-tiden brann det i sto-
ra delar av taket på vagnhal-
len och i lågdelen med kontor 
och rökskydd med mera. Runt 
13.30 tilltog branden och rök-

Brandstationen i ruiner

Kravet på brandvarnare kan 
ibland te sig närapå bak-
vänt. 

Att vakna av att brand-
varnaren tjuter, för att di-
rekt inse att du inte har nå-
gon möjlighet att själv sätta 
dig i säkerhet är otäckt och 
ovärdigt. 

	�En söndag larmades rädd-
ningstjänsten i Oskarström ut 
om brand i byggnad. Ett larm 
hade kommit till SOS Alarm 
från trygghetslarmcentralen i 
Halmstad. 

Röklarmet hade larmat och 
en kommunikationslänk öpp-
nats mellan trygghetscentra-
len och aktuell bostad. 

I bakgrunden hördes brand-
varnaren tjuta och operatören 
på trygghetslarmet fick inga bra 
svar från bostaden. 

SOS Alarm larmades därför 
direkt via 112. Vid denna typ av 
larm dras med automatik larm 
om brand i byggnad till rädd-
ningstjänsten. 

Aktuell plats är ute på lands-
bygden cirka 15 kilometer från 
Halmstad och 7 från närmaste 
rib-station (deltidsbrandmän). 

Från stationen  i Oskarström 
ryckte styrkeledaren ut direkt 
som fip (första insatsperson) 
följt av rib-styrkan med större 
släckbil. Från centrala Halm-
stad larmades insatsledare och 
ytterligare resurser ut. Även 
närmaste hemtjänstpatrull lar-
mades och körde mot platsen.

Räddningstjänstens fip var 
först på plats. Denne noterade 
att det var rökfyllt i bostaden 
och att ingen öppnade trots 
kraftiga bankningar på dörren. 
Dörren bröts upp och snabbt 
lokaliserades en person i röken, 
sittande på en stol. 

Personen togs omgående ut 
i friska luften. Inne stod spis-
plattan på för fullt, köksfläk-
ten var sotig och i vasken låg ett 
stekjärn och brända rester.

Insatsledaren försökte kom-
municera med hjälp av en li-

ten whiteboard, då personen är 
mycket gammal och i det när-
maste helt döv. 

Personen hade själv lyck-
ats att släcka stekpannan med 
hjälp av vatten i vasken och 
sedan satt sig på en stol mitt i 
rummet. 

Insatsledaren fick även vet-
skap om att man länge försökt 
få personen att flytta till ett an-
nat boende, men utan resultat. 

Räddningstjänsten  avslutade 
insatsen med att kontakta äld-
reomsorgen med en förhopp-
ning om att personen framöver 
har ett annat boende. Ytterst 
hänger det på om personen 
själv vill flytta.

I Halmstads kommun har 
numera samtliga trygghets-
larm även röklarm kopplade till 
sig. Enligt uppgjord rutin kan 
trygghetslarmcentralen larma 
räddningstjänsten direkt, vil-
ket också var det som skedde 
vid detta tillfälle.

MATTIAS SJÖSTRÖM

BRA ÅTGÄRDER
	� Spisvakt, som bryter ström-

men till spisen vid fara för brand.
	� Brandvarnare kopplat till 

trygghetslarm.
	� Trygghetslarmets möjlighe-

ter att larma räddningstjänsten 
tidigt.
	�Mobil sprinkler.

BRANDSKYDD
MSB och Socialstyrelsen har ta-
git fram en vägledning, webbut-
bildning och annat stödmaterial 
till kommunerna.

Materialet heter Stärkt brand-
skydd för särskilt riskutsatta 
(msb.se).

Allt fler oförmögna 
att rädda sig själva

Otäckt och 
ovärdigt

Det började brinna mitt i natten och slutade med att brandstationen i       Hörby blev totalförstörd. Samtliga fordon kunde räddas ut ur byggnaden, även om det inte skedde helt en-
ligt AFS. Brandorsaken har inte kunnat fastslås, men troligen startade     den i en del av vagnhallen där förråd och elcentral var lokaliserat. FOTO: RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD
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Beslutet att tidigt i insat-
sen plocka ut de fordon som 
fanns i vagnhallen föregicks 
av en riskbedömning.

	� Bedömningen baserades på 
lång erfarenhet och kunskap 
om lokalerna, på vilket sätt 
portar kunde öppnas med nöd-
körning och kännedom om for-
donen. 

Beslutet påverkades troligen 
känslomässigt av att vilja agera 
och att rädda utrustning, även 
om man i det skedet gjorde av-
steg från gällande Arbetsmiljö-
föreskrifter (AFS) om rökdyk-
ning. 

Efter byte av ledningsorgani-
sation vid 04.20 togs beslut att 
ingen invändig insats fick göras 
utan särskild bedömning inför 
varje arbetsmoment, exempel-
vis att plocka ut tryckkärl. 

Under den fortsatta insatsen 
bedömdes risker kontinuerligt 
och säkerhetshöjande åtgärder 
vidtogs. 

Vid bedömning av riskområ-
de på grund av värmepåverka-
de tryckkärl valde insatsche-
fen utifrån stabens analys och 
situationen på plats att utrym-
ma 300 meter runt brandsta-
tionen. 

Det påpekas  i utredningen att 
det finns möjligheter till an-
dra bedömningar vid liknande 
händelser, men att det måste 
baseras på förutsättningarna 
som gäller just när beslutet tas. 

Dock kunde man inför ut-
rymningen ha förberett andra 
åtgärder som kunde hjälpt till 
att begränsa brandpåverkan 
under tiden utrymningen var 
aktuell. 

Utredarna bedömer att led-
ningsorganisationen på skade-
plats varit tydlig och att en lö-
pande uppföljning funnits. 

Det fanns inte alltid en ge-
mensam bild över inriktning-

ar, restriktioner och pågående 
verksamheter, troligen berod-
de det på avsaknad av lednings-
möten. 

Uppföljning kring säkerhet, 
effekt, resursoptimering och 
värdering av alternativ sked-
de istället ute i skadeområdet. 
Här finns utrymme för förbätt-
ring kring utveckling av meto-
dik och träning i exempelvis 
ledningsmöten. 

Utredningen är gjord av 
Räddningstjänsten Syd på upp-
drag av Räddningstjänsten Skå-
nemitt.  

ANNA ANDERSSON CARLIN

ERFARENHETER

1 Det är viktigt att tillse att 
brandcellsgränsernas avskil-

jande och isolerande förmåga 
säkerställs vid byggnation och 
under den tid som byggnaden 
används.

2 Räddningstjänst är sam-
hällsviktig verksamhet och 

bör skyddas med exempelvis au-
tomatiskt brandlarm trots att 
det inte är ett krav enligt bygg-
reglerna. 

3 En ledningsstruktur kan tid-
vis vara hårt belastad och 

ha brister i den gemensamma 
lägesbilden. Det kan förbättras 
och utvecklas med exempelvis 
simulering och träning av hur en 
ledningsorganisation kan behö-
va anpassas under olika förhål-
landen. 

4 En stor utmaning vid insats 
mot tryckkärl är att omsätta 

generella riktlinjer och åtgärds-
förslag till de förutsättningar 
som gäller vid en viss insats. Det 
finns många olika stöd för dessa 
beslut och dokumenterade er-
farenheter från tidigare händel-
ser. Räddningstjänsterna i Skåne 
bör arbeta efter samma förhåll-
ningssätt vid olika typsituationer 
samt regelbundet öva. 

Brandstationen i ruiner

Avsteg från AFS 
under insatsen

4

utvecklingen när branden nåd-
de oljeförrådet. 

Vid 13.50 möttes de två 
brandfronterna – brand i taket 
på vagnhallen och brand i låg-
delen – vid den västra delen av 
byggnaden. 

Efter klockan 15 minska-
de brandens intensitet, sprid-
ningen avstannade och arbetet 
på plats övergick till eftersläck-
ning, vattenbegjutning av rök-
skyddet och så småningom till 
bevakning. 

Klockan 16.15 hade riskom-
rådet minskats till att omfat-
ta brandstationen. Räddnings-
tjänsten avslutades 20.50. 

På grund av de omfattande  
skadorna på byggnaden och 
missförstånd i rivningsarbetet 
kunde inte  orsaken till bran-
den fastställas. Med stöd av det 
som fanns kvar och vittnesmål 
från brandpersonal bedömdes 
den ha startat i den östra delen 
av vagnhallen där ett förråd och 
en elcentral var lokaliserade. 

Branden startade troligen i 
det området och spreds via en 
trappa i trä upp till en lektions-

sal, vilken var en del av en till-
byggnad som gjordes 1988 inne 
i vagnhallen. 

Branden spreds  sedan vida-
re till övriga utrymmen i till-
byggnaden. Branden spreds 
också vidare i byggnaden via 
en lucka mellan vagnhallen och 
den kattvind som löper längs 
med den lågdel där kontor med 
mera fanns, samt även via den 
avbrunna trappan in i lågdelen. 

I genomgången av det bygg-

nadstekniska brandskyddet 
konstaterades att lågdelen, 
vagnhallen, lektionssal/mötes-
rum och entrén troligtvis var en 
och samma brandcell. 

Det troliga är dock att man 
vid tillbyggnaden av lektions-
sal hade för avsikt att tillbygg-
naden skulle bilda egen brand-
cell tillsammans med entrén 
och vara skild från vagnhall och 
lågdel. 

ANNA ANDERSSON CARLIN

Branden vid 14-tiden när de två brandfronterna hade mötts.
 FOTO: RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

Mattias 
Sjöström

mattias.sjostrom@msb.se

Anna Andersson Carlin och Mattias Sjöström medverkar under Er-
farenheter med sammanfattningar av olycksundersökningar inskicka-
de till MSB, samt egna arbeten. De tar gärna emot synpunkter och tips. 

Du kan även kontakta MSB på e-post: olycksutredning@msb.se

Undersökningarna på nätet: www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/olycks-
utredningar-fran-kommuner/

Anna 
Andersson Carlin

anna.anderssoncarlin@msb.se

Erfarenheter

Kontakt

Det började brinna mitt i natten och slutade med att brandstationen i       Hörby blev totalförstörd. Samtliga fordon kunde räddas ut ur byggnaden, även om det inte skedde helt en-
ligt AFS. Brandorsaken har inte kunnat fastslås, men troligen startade     den i en del av vagnhallen där förråd och elcentral var lokaliserat. FOTO: RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD
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Läs fler nyheter på nätet: tjugofyra7.se

Klimatförändringar, sam-
hällsutveckling och föränd-
ringar i lagkrav – hur påver-
kas räddningstjänsten?

– Jag fastnade för en sak 
som Emma Nordvall sa: vi 
behöver vara förberedda på 
det vi inte vet, sade Serkan 
Köse, ordförande i Söder-
törns förbundsdirektion.

BRAND 2021

	�Köse, Södertörns förbunds-
direktör Hillevi Engström, 
Henrik Nilsson Bokor, ord-
förande i Emmaboda-Torsås 
förbundsdirektion och Hans 
Erlandsson, räddningschef 
Emmaboda-Torsås diskutera-
de vilka krav en mer komplex 
framtid ställer.

– Vi är ett litet förbund, men 
försöker utveckla oss och mö-
ta komplexiteten. Då måste 
vi samverka mer i större sam-
manhang. Det öppnas möjlig-
het för det på ett sätt som in-
te fanns för några år sedan. 
Samverkan kring ledningssys-
tem är viktig, men också kring 
kompetensutveckling, sade 
Henrik Nilsson Bokor.

Han ser något av en konflikt 
mellan kraven på utökad sam-
verkan och på kommunal när-
varo.

– Man pratar om kommu-
nens uppdrag, inte minst 
kopplat till civilt försvar. Där 
finns någon slags slitning. Hur 
går vi upp i samverkan i ett 
större sammanhang och sam-
tidigt behåller den lokala kon-
takten?

Räddningschefen  Hans Er-
landsson pekade på att ett litet 
förbund med få heltidsanställ-
da får det än tuffare att hinna 
med allt när kraven och det 
man åläggs göra tilltar.

– Vi sam-
verkar kring 
övergripan-
de ledning 
sen maj för-
ra året, vilket 
är väldigt po-
sitivt. Men vi 
ska också ta 
fram hand-
lingsprogram och riskanaly-
ser, göra olycksutredningar. Vi 
ska jobba med totalförsvar och 
säkerhetsskydd. Saker som 

måste göras. Det blir svårt, vi 
är ju generalister och inte spe-
cialister. Kanske måste vi gå in 
i större förbund, samverka än-
nu mer eller få mer resurser.   

Hillevi Engström  framhöll att 
omvärldsbevakningen behö-
ver bli bättre.

– Att det 
som händer 
i Gaza påver-
kar oss är in-
te osanno-
likt, inte för 
oss som har 
bostadsom-
råden med 
människor 
från hela världen. Vi behöver 
ha bättre omvärldsspaning. 
Men det kan inte 150 rädd-
ningstjänster ha, vi har inte re-
surser för det. 

– På sikt tror jag man mås-
te samarbeta regionalt och tit-
ta på riskbilder. Samverkan i 
Stockholmsregionen med 44 
aktörer inblandade har hjälpt 
oss under pandemin, jag tror 
man där också skulle kun-
na spana på våra risker inom 
räddningstjänsten.

Hur ska man då bära sig åt 
för att få räddningstjänstens 
personella resurser att spegla 
samhället? Jämställdheten är 
klen, mångfalden ännu sämre.

– Räddningstjänsten består 
av ett antal personer på larm, 
ändå rekryterar vi så att alla 
ska ha exakt samma kompe-
tens. Det kan man fundera på. 
Ska vi klara uppdraget behövs 
en mångfald kompetenser. Dit 
är en lång väg att gå. Jag tror 
vi behöver ett starkt politiskt 
tryck, sade Hillevi Engström.

– Vi måste utvecklas  och se 
nya möjligheter i det. Sam-
tidigt är vi små, lite av gles-
bygd. Vi väljer inte alltid vil-
ka vi vill ha. Vi försöker få bort 
den mansdominerade värl-
den, i dag har vi tio procent 
kvinnor. Problematiken med 
nyanlända är språket. Det har 
framförts kritik från befäl att 
det skapar problem, blir kom-
munikationsbrister. Språket 
är en stor del av att kunna in-
tegreras och komma in i rädd-
ningstjänsten, sade Hans Er-
landsson.

PER LARSSON

Konflikt mellan samverkan 
och kommunal närvaro

Hillevi Engström

Hans Erlandsson

Vi har goda förutsättningar och är  
på god väg, har du modet att hjälpa  
oss att ta nästa steg?

Nu finns en unik möjlighet för dig med 
gedigen chefserfarenhet som vill bli 
vår nya avdelningschef för Skydd mot 
olyckor, med ansvar för både förebyg-
gande arbete och räddningsinsats. 

Vår organisation finns i ett stort  
räddningstjänstsammanhang,  
kombinerat med ett brett säkerhets-
uppdrag i fyra kommuner. Vi finns  
nära och vi gör det tillsammans.

Kom och skapa framtiden med oss!

Läs mer på skrtj.se

Avdelningschef  
Skydd mot olyckor

	� Bränderna under 2019 kos-
tade samhället 9,2 miljarder 
kronor. 

Helt dominerande kostnad 
är egendomsskadorna som 
stod för 7,5 miljarder.

Försäkringsbolagens skade-
regleringskostnad hamnade på 
758 miljoner kronor, vårdkost-
naderna på nära 180 miljoner.  

De direkta kostnaderna till 
följd av bränderna uppgick 
därmed till mer än 90 procent, 
medan produktionsbortfall 
utgjorde åtta procent av total-
kostnaderna.

I studien jämförs med siff-
rorna för 2005. Kostnaderna 
för vård, försäkringsbolag och 
produktionsbortfall ligger på 
ungefär likvärdig nivå. Men 
egendomsskadornas kostna-
der ökade med 34 procent. 

Det noteras att antalet egen-
domsskador ökat med 13 pro-
cent, men att också stigan-
de fastighetspriser och högre 
värde på lösöre har påverkat 
skadekostnaderna.

Syftet med studier över to-
talkostnader är bland annat att 
kartlägga vilka kostnader som 
uppstår och hur stora de är, föl-
ja utvecklingen över tid, göra 
jämförelser mellan olika sjuk-
domar och olyckor och ta fram 
underlag för andra ekonomis-
ka utvärderingar.

9,2 miljarder  
i kostnad för 
bränder
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- Enhetschef    
- Inre befäl

Till vår ledningscentral LC54 söker vi:

Läs mer om tjänsterna på: www.brand112.se/jobb

LC54 drivs gemensamt av Norra  
Älvsborgs Räddningstjänstförbund  
och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän.

NU SÖKER VI:

Brandingenjör

jonkoping.se/lediga jobb

till Olycksförebyggande avdelningen 
på Räddningstjänsten

Vill du jobba både förebyggande med tillsyn och 
operativt på skadeplats. Då har vi tjänsten för dig! 
Hos oss får du en ledande roll i utvecklingen av 
organisationen.

Välkommen med din ansökan senast 20 juni.

Läs mer på skrtj.se

Yttre befäl eller 
brandinspektör

Vi söker  
heltidsbrandmän
Är du den vi söker?

Läs mer på smskaraborg.se

Annonsera i 
Tjugofyra7

Ska ni rekrytera perso-
nal inom området sam-
hällsskydd och bered-

skap? Då är Tjugofyra7 rätt 
tidning att annonsera i.

Nästa nummer: Nr 51 kom-
mer ut 27 september.
Annonsbeställning: för-
handsbokning senast 9 sep-
tember, tryckfärdig annons 
senast 16 september.
Kontakt: ring eller e-posta 
redaktionen (se sid 2), i första 
hand Per Larsson.

FAKTA OM  
ANNONSERING
Pris: 20 kronor per spaltmil-
limeter.
Priset multiplicerar du fram 
enligt följande: antal spalter x 
höjd i millimeter x 20 kronor.
Spaltbredder: 1 spalt 42 
mm; 2 spalter 88 mm;  
3 spalter 135 mm; 4 spalter 
181 mm; 5 spalter 227 mm. 
Max höjd är 292 mm.

	� Sverige vann världens störs-
ta cyberförsvarsövning, Lock-
ed Shields, som arrangerades 
av Nato i våras.

Laget bestod bland annat 
av fyra personer från Cert-
SE (Computer emergency re-
sponse team) på MSB. Övriga 
71 medlemmar i det svenska la-
get kom från Polisen, Säpo och 
Försvarsmakten.

– Det var en komplex öv-
ning som innehöll många olika 
aspekter. Under tävlingen an-
svarade jag för produktion och 
distribution av el- och vatten-
försörjning. Ett helt land ska 
representeras, därför är det så 
många med och tävlar, berättar 
Nicklas Keijser på Cert-SE.

I övningen behövde ett fik-
tivt land hjälp med drift av vik-
tiga it-system medan det utsat-
tes för cyberattacker.

Sverige vann 
cyberförsvarsövning
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Vill du ha en egen tidning?
– så här prenumererar du

KRISBEREDSKAP

Det finns många stora 
utmaningar i samhäl-
let. Tyvärr finns det en 

tendens att dela upp frågor-
na i olika stuprör och använda 
ett fackspråk som gör att vi har 
svårt att se överlappningar och 
få till samarbeten. 

Hållbarhet och beredskap 
ses ofta som olika ämnen och 
de som arbetar med frågorna 
har ofta olika bakgrund och in-
fallsvinklar.

Men hållbarhet och bered-
skap har många överlappning-
ar. Och om vi kan se likheter 
istället för skillnader kan stora 
förändringar ske snabbt. När 
vi inser att frågorna hör ihop 
kan vi dessutom samfinansie-
ra projekt.

Mat är ett bra exempel där vi 
vet att det är bra för beredska-
pen att ha en högre självför-
sörjningsgrad. 

Men även för hållbarheten 
är det bra eftersom det skapar 
färre transporter. När kommu-
nerna beställer mat lokalt kan 
de dessutom matcha behov 
mot produktion.

Inom energi gäller samma  lo-
gik. Om vi producerar vår egen 
energi i Sverige innebär det 
lägre klimatpåverkan då vi 
inte har några fossila bräns-
len. Detta gör oss också mindre 
sårbara då vi undviker import-
beroende. 

Även cirkulär ekonomi gyn-
nar både beredskap och håll-
barhet. När vi använder sam-
ma resurser flera gånger mins-
kar vi vårt importbehov, trans-
porterna samt behovet av att 
utvinna nya naturresurser. 

Vi menar inte att Sverige ska 
sluta importera eller exporte-
ra varor men en ökad självför-
sörjningsgrad på alla sorters 

varor gör oss mer robusta och 
hållbara. 

Även FN har insett  denna över-
lappning vilket är anledningen 
till att Agenda 2030, Parisavta-
let och Sendairamverket kom 
till år 2015. Sendairamverket 
syftar till att mellan år 2015-
2030 minska alla typer av ka-
tastrofer och olyckor i världen 
där bland annat de miljörelate-
rade ingår. 

I Sverige kom samma år be-
skedet om återuppbyggnaden 
av totalförsvaret och Holma 
folkhögskola, som är Sveriges 
första folkhögskola med håll-
barhet och odling som profil, 
fick starta.

Överlappningen mellan be-
redskap och hållbarhet skapar 
synergier och kan skapa breda 
politiska uppgörelser. 

Hållbarhet och beredskap 
har traditionellt olika intres-
sentgrupper, gemensamma 
utspel kan skapa en bred för-
ankring. 

Ett projekt som gynnar både 
hållbarhet och beredskap kan 
bidra till breda politiska ma-
joriteter samt att folk överlag 
blir mer positivt inställda till 
projektet.

Många förbättringar  skulle 
ske om vi insåg att allt hänger 
samman. Klimatanpassning 
och översvämningsskydd kan 
till exempel vara samma sak. 
Hemberedskap och självhus-
hållning lika så. Robusthet och 
resiliens är synonymer.

Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) 
har åtminstone delvis insett 
detta då Janet Edwards och 
Karin Klasa som är ansvariga 
för Sendairamverket i Sverige 
även är ansvariga för Agenda 
2030 internt på MSB. 

De betonar alla de över-
lappningar som finns mellan 
Sendairamverket och Agen-
da 2030. Hur arbetas det med 
detta på resten av MSB, läns-
styrelser, regioner och kom-
muner? 

För det svenska näringslivet 
finns det stor potential i att lyf-
ta den inhemska produktionen 
som en möjlighet.

Vi vill att det ska skapas  na-
tionella och regionala arenor 
där de som arbetar med håll-
barhet och beredskap kan mö-
tas och inleda de samarbeten 
som behövs för att vi ska stärka 
den svenska motståndskraf-
ten samt uppfylla de svenska 
åtagandena i de tre FN-över-
enskommelser som tidigare 
nämnts.

Se likheterna mellan 
hållbarhet och beredskap

Mindre sårbart
”En ökad självförsörj-
ningsgrad på alla sor-
ters varor gör oss mer 
robusta och hållbara.”
 

HUGO MALM
lärare och fd rektor Holma folkhögskola

JAKOB LAGERCRANTZ
vd vid 2030-sekretariatet, arbetar med 

omställningen av transportsektorn

Skribenterna vill att det skapas arenor där de som arbetar med 
hållbarhet och beredskap kan mötas och inleda samarbeten. 
De menar att många förbättringar skulle ske om vi insåg att allt 
hänger samman, exempelvis att klimatanpassning och översväm-
ningsskydd kan vara samma sak. FOTO: JOHAN EKLUND

	�Tjugofyra7 är en gratistidning som alla intresserade kan 
prenumerera på.
Vill du ha en egen tidning hem i brevlådan, eller kanske till 
jobbet? Skicka då e-post med adressuppgifter till:  
redaktionen@tjugofyra7.se

Adressändring
Har du flyttat och behöver adressändra, e-posta då också 
till: redaktionen@tjugofyra7.se
Ange då också din gamla adress så vi kan hitta dig i prenu-
merationsregistret.
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SKOGSBRAND

En stor del av lands-
bygdsresurserna sam-
las inom LRF Entre-

prenad*, den del hos LRF som 
samlar och driver entrepre-
nadföretagens intressen inom 
det gröna näringslivet. 

Även en stor del av övriga  
jord- och skogsbrukare räknas 
som landsbygdsresurser.

I samband med många av de 
senaste årens skogsbränder 
har framförallt entreprenörer 
och lantbrukare deltagit fram-
gångsrikt i släckningsarbetet 
med gödseltunnor för vatten-
spridning. 

Det finns stora möjligheter 
att ytterligare förbättra och ef-
fektivisera den hjälp som det 
gröna näringslivet kan ge lan-
dets räddningstjänster i det 
viktiga och svåra arbetet med 
skogs- och markbränder.

De senaste två åren  har Sveri-
ge satsat mycket pengar på fly-
gande resurser, både genom 
avtal med helikopterföretag 
och införskaffande av vatten-
bombande flygplan. 

Det, i kombination med ruti-
ner att snabbare larma ut dessa 
resurser för att tidigt kunna slå 
ner en skogsbrand, är sanno-
likt en klok prioritering. 

Men det är viktigt att förstå 
att flygande- respektive hjul-
burna resurser har helt olika, 
men kompletterande förmå-
gor. 

Vattenbombning från luften 
kan dämpa skogsbränder med-
an gödseltunnor skapar be-
gränsningslinjer eller skyddar 
enskilda byggnader och objekt.

I nummer 48  av Tjugofyra7 be-
skrivs en ny uppfinning som 
förvandlar en skotare till en 
terränggående brandbil, som 
utöver vattentank med mo-
torspruta också kan köra slang 
och annan släckningsutrust-
ning långt ut i skogen. 

Det sparar mycket manuellt 
arbete och snabbar på släck-
ningsarbetet. Denna enkla 
ramp förbättrar starkt möjlig-
heterna till det viktiga efter-
släckningsarbetet. 

Enligt uppgift var omkring 
70-75 procent av den totala 
areal som brann sommaren 

2018 mark i anslutning till tidi-
gare släckt område, men som 
åter började brinna. 

LRF Entreprenad anser  att 
det är ett samhällsintresse att 
dessa ramper utplaceras över 
hela landet. 

Om samhället köper in dem 
så erbjuder LRF Entreprenads 
organisationer att förvara och 
förvalta dem. 

Vid många insatser där 
landsbygdsresurser använts 
har dessa letts av en egen led-
ningsperson som suttit i rädd-
ningsledningens stab. 

På det viset har räddnings-
ledaren endast behövt ha kon-
takt med en person för att sty-
ra landsbygdsresursernas ar-
bete. 

Det har fungerat bra men 
skulle vara tryggare om denna 
ledningsperson och de som kör 
maskinerna under insatsen 
fått någon form av enklare ut-
bildning inom säkerhet, taktik 
och stabsmetodik. 

Organisationen med  led-
ningspersoner behöver finnas 
tillgängliga under hela skogs-

brandssäsongen och behö-
ver omfattas av någon form av 
jourersättning. 

I dagsläget fungerar detta i 
vissa områden där försäkrings-
bolag, räddningstjänster och 
även ideella lagt pengar och 
resurser till förfogande för att 
bygga upp organisationen. 

LRF Entreprenad hävdar att 
samhället har ett ansvar för att 
stötta sådana initiativ så det 
blir mer likvärdigt över hela 
landet. 

Våra beräkningar  visar att om 
samhället skjuter till omkring 
fem miljoner per år så skulle 
våra organisationer kunna le-
verera två-tre utbildade led-
ningspersoner per län med 
jourbevakning hela skogs-

brandssäsongen, samt enkelt 
utbildade förare och ekipage 
med kort inställelsetid. 

Fem miljoner per år är san-
nolikt en liten 
kostnad jäm-
fört med sta-
tens utgifter 
för upphand-
lade och egna 
flygande re-
surser.

MIKAEL BÄCKSTRÖM 
ordförande  LRF Entreprenad

* I LRF Entreprenad ingår Lant-
brukarnas Riksförbund (LRF), 
Skogsentreprenörerna, Sveriges 
Maskinringar, Farmartjänstföre-
tagen, Landsföreningen Sveri-
ges Maskinstationer, Föreningen 
Skånes Maskinstationer.

Välkommen att tycka till!
	� Alla är lika välkomna att delta i debatten.
Det går bra att skriva under signatur, men vi behöver dina uppgif-

ter för att vid behov kunna ta kontakt. Anonymiteten är grundlags-
skyddad och uppgifterna stannar inom redaktionen.
E-post:
redaktionen@tjugofyra7.se

Postadress:

Min Åsikt, Tjugofyra7, 651 81 Karlstad.

Ge landsbygdsresurserna mer muskler
”Skogsbrandbilen” som presenterades i nummer 48. En skotare kombineras med befintlig utrustning från en brandbil. LRF Entreprenad anser att det är ett samhällsin-
tresse att de placeras ut över hela landet. LRF entreprenad vill också att de egna ledningspersoner som från staben styr landsbygdsresurser under skogsbränder bör få nå-
gon form av enklare utbildning. FOTO: PRIVAT.
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”Gräv där du står”, tänkte 
Anna Granlund när hon skul-
le skriva sin första roman.

Resultatet blev en serie 
böcker där mardrömslika 
händelser drabbar utryck-
ningsgrupp fyra på Öster-
malms brandstation.

I våras kom del två.

	�Under lång tid var Anna 
Granlunds livskamrat brand-
mästare på just Östermalms 
brandstation i Stockholm. Ge-
nom åren har Anna tillbring-
at mycket tid på stationen och 
hört historier om allt från dra-
matiska utryckningar till de 
nära banden kollegorna emel-
lan.

– Jag hade haft bokidén i hu-
vudet länge innan jag somma-
ren 2019 tog tag i det och börja-
de skriva, berättar hon.

Själv har Anna Granlund  arbe-
tat inom förlags- och reklam-
branschen hela yrkeslivet. Hon 
visste hur man bygger upp en 
historia, hur mycket arbete 
som ligger bakom en bok och 
vilken tuff marknad det är. När 

hon bestämde sig för att skriva 
en roman gällde det att sticka 
ut.

– De flesta deckare handlar 
om poliser, journalister, juris-
ter… Det finns väldigt få böck-
er där spänningsmiljön är en 
brandstation, så jag tänkte ”där 
har jag ju min grej”.

Hon beskriver tillvaron på en 
brandstation som en mytom-
spunnen och för allmänheten 
ganska stängd värld, som läsar-
na får en inblick i genom böck-
erna.

Del ett, Den röde hanen, 
släpptes våren 2020 och fick 
fina recensioner. Uppföljaren 
Eldsmärkt kom ut i mars i år.

Böckerna kretsar  kring ut-
ryckningsgrupp fyra på Öst-
ermalms brandstation, där 
märkliga och ibland mar-
drömslika händelser drabbar 
gruppen.

Författaren poängterar att 
böckerna är relationsdriv-
na — det handlar lika myck-
et om människorna som om 
deckargåtan. Exempelvis bär 
brandmästare Stefan Berg och  

brandingenjör Jessica Frank på 
känslomässiga ärr, han efter en 
smärtsam separation och hon 
efter att ha skadats svårt i en 
olycka.

– I första boken handlade det 
mer om att etablera karaktä-
rerna, medan det i andra delen 
fanns möjlighet att gå mer in på 
djupet. Jag tycker det är jätte-
intressant hur människor be-
ter sig i olika situationer, vilka 
val man gör och om allt är svart 
eller vitt, säger Anna Granlund.

Hon har gjort  gedigen research 
genom att bland annat läsa ota-
liga vittnesmål, brandorsaks-
utredningar och faktaböck-
er om pyromaner; prata med 
brandingenjörer och psykolo-
ger samt gå en teoretisk rökdy-
karutbildning.

– Jag vill verkligen inte att 
det ska bli fel när det handlar 
om saker som utryckning och 
angreppsmetoder. I del ett är 
det däremot någon dörr som är 
på fel ställe och det blev frostat 
glas in till brandmästarexpedi-
tionen för att en skugga skulle 
kunna anas därinne. Det tyck-

er jag faller under författarens 
frihet.

Tredje delen i  serien jobbar 
hon på just nu. Hur många de-
lar det blir totalt får framtiden 
utvisa.

– När det gäller relationerna 
har jag nog ett par böcker till i 
mig. Utmaningen är att hitta 
fler spänningsspår. Nu har ka-
raktärerna sprungit in i ganska 
många brinnande byggnader 
och i del tre blir det en del fo-
kus på vatten, farligt gods och 
explosioner.

Hon tillägger snabbt att gas 
kanske kan bli nästa grej, eller 
varför inte tunnelbanor.

– Det är det som är tacksamt 
med brandkårsvärlden, att de 
gör mycket som folk inte vet 
om.
	� Efter den uppmärksammade 

polisserien Tunna blå  
linjen — är det dags att nästa 
stora, svenska tv-produktion 
handlar om Östermalms 
brandstation?

– Jag blev faktiskt kontak-
tad av ett produktionsbolag ef-
ter första boken men det blev 

tyvärr en för dyr produktion. 
Det är mycket pyroteknik, ut-
rustning, bilar och brinnande 
byggnader, men visst vore det 
en dröm!

MARIA HANSEN

MytomspunnenMytomspunnen
värld skildrasvärld skildras

PROFIL

Anna Granlund
	� Ålder: 52
	� Gör: Marknads- och kommu-

nikationsansvarig på Bonnierför-
lagen Lära
	� Bor: Stockholm. Ursprungligen 

från Umeå
	� Familj: Ja
	� Intressen: Paddla, träna, åka 

motorcykel, vandra, umgås med 
vänner, läsa
	� Favoritdeckarförfattare: Arne 

Dahl och Christoffer Carlsson
	� Kuriosa: Drev tidigare Norr-

landsförlaget North Chapter, 
som bland annat vunnit pris för 
”Best cocktailbook in the world” 
och ”Årets svenska måltidslit-
teratur”

Efter att ha levt tillsammans med en brandmästare i många år, beslöt sig Anna Granlund för att skriva en serie böcker som utspelar sig på Östermalms brandstation. ”Jag 
har fått höra från branschen att jag har gjort min research”, säger hon. FOTO: STEFAN TELL

VINN BÖCKERNA!

Gå in på Tjugofyra7:s  
Gå in på Tjugofyra7:s  

Facebook-sida för att tävla.

Facebook-sida för att tävla.

En vinnare vinner båda böckerna.

En vinnare vinner båda böckerna.

TJUGOFYRA7
NR 50 # JUNI 2021
Tidning utgiven av Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap P

o
st

ti
d

n
in

g
 B

R
et

u
ra

d
re

ss
:

M
S

B
6

5
1 

8
1 

K
a

rl
st

a
d


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

