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”Vi behöver hitta sätt  
att leva med oron”
	�Det förändrade säkerhetsläget orsakar oro 

bland allmänheten.
– Jag tror vi behöver hitta sätt att leva med 

det, säger Ann Enander, som forskat kring 
människors reaktioner vid allvarliga kriser.

Att ge sig själv uppgifter, ransonera infor-

mationen och påminna sig om att vi lever i ett 
starkt, demokratiskt samhälle är några sätt 
att tackla oron på.

Samtidigt poängterar Ann Enander att vi 
är duktiga på att gå vidare och glömma.

– Som vanlig medborgare är det skönt, en 

styrka i det mänskliga psyket, men som fors-
kare behöver vi påminna myndigheter och 
ansvariga om att de ska komma ihåg erfaren-
heterna som gjorts.  
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IT-ATTACK

När Kalix
slocknade
Vad gör man när 
hela verksamheten 
lamslås av ett ut-
pressningsvirus? 
Kalix kommun de-
lar med sig av sina 
erfarenheter från i 
vintras. 

Sidan 20

TVÄTTMETOD

Återgår till
tvättmedel
Efter nya tester slu-
tar räddningstjäns-
ten i Kristianstad 
att tvätta larmställ 
med avjoniserat 
vatten.
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CIVILT FÖRSVAR

Prioriterade 
områden
Försvarsvilja, för-
sörjningsberedskap 
och informations- 
och cybersäkerhet 
är tre områden som 
MSB prioriterar 
för att snäppa upp 
det civila försvaret.
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Bakgrunden
är hans styrka
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Kan pensionärer 
lösa bristen? 
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Rysslands invasion i Ukraina påver-
kar Europas, och därmed Sveriges, sä-
kerhet över tid. Det ställer krav på alla 

oss som har ansvar för Sveriges beredskap, 
både på kort och på lång sikt.

Därför kommer jag ägna den här spalten åt 
det allvarliga läget. 

MSB utgår naturligtvis från Försvarsmak-
tens och regeringens bedömning att risken 
för angrepp mot Sverige är fortsatt låg. Men 
med det sagt: 

De spänningar som nu råder  i vårt närområ-
de kommer att pågå under lång tid och vi be-
höver agera därefter. Myndigheter och an-
dra med ansvar för samhällsviktig verksam-
het måste vara extra vaksamma, säkerställa 
sin uthållighet och minska sårbarheter för att 
klara stora påfrestningar. 

Och vi riktar oss till alla myndigheter med 
ett särskilt ansvar för samhällets beredskap 
med en uppmaning att överväga att tidigare-
lägga åtgärder som kan stärka det civila för-
svaret. Det gäller naturligtvis även kommu-
nerna och det gäller kommunal räddnings-
tjänst.

Hela reformeringen  av kommunal räddnings-
tjänst som pågått under de senaste åren har 
byggt Sveriges beredskap starkare. Det är ett 
viktigt arbete. Just nu känns det väldigt bra 
att det arbetet har kommit en bit på väg, att vi 
har ett enhetligt ledningssystem på plats och 
att det förebyggande arbetet lyfts fram. Det 
finns många steg i det arbetet som redan har 
gjorts, och det är en hel del som återstår.

Men, på den korta tid jag varit chef för MSB 
har jag blivit uppmärksammad på ett glapp 

som vi behöver hjälpas åt att åtgärda. 
Hela systemet för krisberedskap utgår i 

någon mening från de myndigheter som har 
ett övergripande geografiskt områdesansvar. 
Kommunen har ansvar för att samordna kris-
beredskapen på lokal nivå. (Länsstyrelsen 
har ansvaret på regional nivå och regeringen 
på nationell nivå – och där har MSB tilldelats 
en samordnande roll.)

Ansvaret för räddningstjänst  ligger ju ock-
så på kommunerna, oftast organiserat i ge-
mensamma kommunalförbund. MSB upp-
muntrar ju också kommungemensamma 
samarbeten i föreskrifter och allmänna råd, 
för att åstadkomma ledningssystem som har 
den kapacitet och robusthet som krävs för 
att räddningstjänsten ska kunna utföra sina 
uppgifter.

Det finns goda exempel på att dessa två 
hänger ihop – kommunens krisberedskap 
och räddningstjänstens uppdrag. Men det 
finns också kommuner där sambandet är 
delvis brutet. Kanske det är en ren organisa-
tionsfråga att knyta ihop banden igen. Även 
krisberedskap och förmåga i civilt försvar 
stärks av att vi gör mer tillsammans, över oli-
ka gränser. 

På alla nivåer behövs ett helhetsperspektiv, 
hängrännor, som binder samman stuprören, 
delansvaret för olika verksamheter. 

Det är viktigt att kommuner  säkerställer att 
räddningstjänsten och andra aktörer som 
agerar inom det kommunala ansvarsområ-
det, oavsett organisationsform, får tillräckli-
ga förutsättningar för att kunna hantera sitt 
eget tilldelade ansvarsområde – men också 

inbjuds att medverka till kommunens samla-
de förmåga både i planeringsarbete och han-
tering i hela skalan från olyckor, kriser och 
till krig.

Kommunerna behöver tänka helhet  när man 
arbetar med beredskapsfrågor. Beredskaps-
planeringen måste omfatta kommunernas 
förvaltningar, de kommunala bolagen samt 
de kommunalförbund man är medlem i. 

Kommunerna behöver även hitta former 
för att bjuda in näringslivet, civilsamhället 
och allmänheten så att vi alla kan bidra och 
hjälpas åt, både i planering och hantering. 

Förberedelserna som varje kommun behö-
ver göra inom ramen för civilt försvar reser 
en rad konkreta frågor: Hur säkerställer man 
bemanningen, det vill säga krigsplacering för 
en fungerande krigsorganisation? Vilka va-
ror eller tjänster är kritiska för att kunna be-
driva samhällsviktig verksamhet? Vilka verk-
samheter ska inte bedrivas om det blir krig 
– och kan personal då lösgöras för andra upp-
gifter inom ramen för en krigsorganisation?

Under höjd beredskap  har räddningstjänsten 
en central, livräddande och väldigt svår upp-
gift. Men stärkt beredskap behövs också för 
att tackla andra stora utmaningar, som ex-
empelvis konsekvenserna av klimatföränd-
ringar.

Gränsen mellan krisberedskap och civilt 
försvar är inte absolut, satsa på åtgärder som 
ger effekt i båda områdena. Viktigast just nu 
är att satsa på ledningsförmågan av den eg-
na verksamheten och förmågan att samverka 
med andra. 

Fokus på att stärka kommunerna

Charlotte 
Petri Gornitzka
general direktör, MSB
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– Absolut. Förmågan i stabshan-
tering, samverkan och insikten 
om vikten av att tidigt ta i rejält 
vid samhällsstörning har utveck-
lats jättemycket.

– Vi har alla fått lärdomar och er-
farenheter som kommer att göra 
oss bättre rustade för komman-
de kriser, inte minst när det gäller 
just samverkan, både inom kom-
muner och regioner, mellan kom-
muner och regioner och mellan 
staten, regioner och kommuner.

– Både hanteringen av pande-
min och den stora totalförsvars-
övningen under 2020 har gjort 
Sverige bättre rustat, men det är 
fortfarande ett jobb som återstår 
att göra.

Vilket var det viktigaste beslu-
tet under pandemin?

Vad skulle med facit i hand ha 
gjorts annorlunda?

Har pandemin gjort Sverige 
bättre rustat för kommande 
kriser?

Restriktionerna är släppta, 
samhället ska återgå till det 
normala. Så vad lärde vi oss 
av pandemin?

– Det viktigaste beslutet, om det 
går att säga att det var ett be-
slut, var att lita på den enskilde 
individen och på hens förmåga 
att utifrån råd förändra sitt bete-
ende. För en demokrati är det av-
görande att så långt som möjligt 
kunna hantera också en kris utan 
att behöva ta till tvångsåtgärder 
som begränsar själva grunden 
för demokrati. 

– Vi skulle ha kommit längre i 
bygget av såväl krisberedskapen 
som civilt försvar. Samtidigt är 
det svårt att skapa det tryck som 
behövs för stora förändringsar-
beten utifrån ett teoretiskt per-
spektiv. Med pandemin och som 
nu med ett försämrat säkerhets-
politiskt läge så är det på riktigt. 
Som Winston Churchill sa: ”Ne-
ver let a good crisis go to waste.” 

– Det som påverkade mest var 
den väg Sverige beslutade, att 
inte välja nedstängning utan att 
försöka hålla samhället igång. 
Det var ett principiellt beslut 
som påverkade mycket.

–  Det är väldigt lätt att vara ef-
terklok. Men åtgärder skulle vid-
tagits tidigare och restriktionerna 
skulle varit tydligare formulera-
de. Det blev tveksamheter, res-
triktionerna var ibland  svårtol-
kade.

– Ett av många viktiga beslut 
som kommuner och regioner har 
fattat är när de snabbt etable-
rade samverkan kring inköp av 
skyddsutrustning i mars 2020. 
Därefter har en rad olika sam-
verkansarenor etablerats för att 
snabbt kunna möta behoven un-
der pandemin – exempelvis in-
om inköp, läkemedelsanvänd-
ning och intensivvården.

– Det är viktigt för kommuner 
och regioner att de statliga myn-
digheterna är tydliga och eniga i 
sina budskap och sitt stöd, sär-
skilt under en kris. Där har det 
funnits brister, som försvårat ar-
betet lokalt och regionalt betyd-
ligt. När myndigheterna tvärtom 
diskuterat och haft en tydlighet 
och enighet, så har förutsätt-
ningarna för kommuner och regi-
oner varit goda.

NYTT OM NAMN

	�Magnus Hansson är sedan 
1 mars beredskapsdirektör vid 
Länsstyrelsen Västerbotten. 
Han kommer närmast från en 
tjänst vid Robertsfors kommun. 
Tidigare beredskapsdirektören 
Eva-Lena Fjällström är sedan i 
höstas brandchef vid Umeåre-
gionens brandförsvar.

	� Jim Lundström blir ny rädd-
ningschef för Piteå och Älvs-
byns kommuner. Han har jobbat 
på räddningstjänsten i Piteå i 
fem år och ersätter Torbjörn Jo-
hansson som går i pension.

	� Cecilia Uneram är ny för-
bundsdirektör för Södertörns 
brandförsvarsförbund. Hon har 
tidigare varit räddningschef och 
jobbat på Brandskyddsfören-
ingen. Tidigare förbundsdirek-
tören Hillevi Engström är nu vd 
för Trygghetsstiftelsen.

	� Leif Gustavsson är ny bered-
skapsdirektör vid Länsstyrelsen 
Värmland, en uppgift han haft 
tidigare. De senaste åren har 
han arbetat på MSB.

	�Mats Bergmark har utsetts 
till biträdande förbundsdirek-
tör, ny tjänst, inom Medelpads 
räddningstjänstförbund fram 
till utgången av 2023. Han var 
tidigare chef för förbyggande 
avdelningen där Tora Åström 
nu är tillförordnad chef. Elli-
nor Fransson har utsetts som 
tillförordnad räddningschef i 
samma organisation och under 
samma period, hon ersätter To-
mas Öhrn som går i pension.

	� Jennie Berg är ny försvarsdi-
rektör vid Länsstyrelsen Gäv-
leborg där hon jobbat i fyra år. 
Hon ersätter Johan Höglund 
som börjat på Polismyndighe-
ten.

	�Cert-SE  uppmanar alla or-
ganisationer att skärpa upp-
märksamheten kring nätfiske 
och överbelastningsattacker.

På grund av det säkerhets-
politiska läget har Cert-SE 
beslutat att sänka ribban och 
vill ha in bidrag för en mer 
heltäckande kartläggning av 
vad som händer på internet i 
Sverige. 

Nätfiske innebär att man 
via massutskick av e-post för-
söker komma åt känsliga upp-
gifter. Överbelastningsattack-
er riktas mot nätverk i syfte 
att slå ut webbsidor eller ser-
vrar. Det är svårt att skydda 
sig mot överbelastningsat-
tacker (DDos), men en vik-
tig framgång i hanteringen av 
dem är tillgången till loggar.

Cert-SE, vars verksamhet 
bedrivs av MSB, har som upp-
gift att stötta samhället i arbe-
tet med att hantera och före-
bygga it-incidenter. 

Cert-SE vill ha information 
från de som mottagit nätfiske- 
mejl via cert@cert.se

Cert-SE vill att 
säkerhet skärps

Transitboende för flyktingar 
i Revinge och olika stöd i kri-
gets närområde.

Kriget i Ukraina innebär 
ett hårt tryck på MSB med 
flera insatser på gång.

	� – Det finns väldigt stora be-
hov och kommer förfrågning-
ar om stöd hela tiden. Vi får 
prioritera de områden där vi 
gör störst nytta, säger Josef Sö-
rensson, MSB:s operativa av-
delning.

 Migrationsverket har ett 
omfattande arbete för att ta 
hand om en förväntat ökande 
flyktingström från Ukraina. På 
skolan i Revinge har MSB öpp-
nat transitboende med kapaci-
tet för 120 personer, ett tillfäl-
ligt husrum för nyanlända flyk-
tingar i väntan på att slussas ut 
i kommunerna.

För FN:s  flyktingkommissari-
at, UNHCR, förbereds en in-
sats för tillfälligt flyktingboen-
de med plats för 200 personer 
i västra Ukraina. Ett stödteam 

planeras ingå i insatsen som fi-
nansieras av Sida.

Tält med generatorer har 
skickats till Moldavien där en 
expert på samverkan och led-
ning finns på plats. Ett medi-
cinskt team har rest till Polen 
för att stödja EU:s arbete vid 
den ukrainska gränsövervak-
ningen.

Sjukvårdsmateriel som Soci-
alstyrelsen donerat förmedlade 
MSB ner på tio lastbilar till en 
EU-central i Polen för omlast-
ning till Ukraina.

Utöver det förbereds stöd 
med läkemedel till Ukraina 
med omnejd, och ett flertal en-
skilda befattningar till EU- och 
FN-insatser är på gång.

Förfrågningar om  olika typer 
av stöd kommer löpande in till 
EU och FN som förmedlar dem 
till medlemsländer.

– Behoven förändras också 
och vi behöver bedöma om vi 
ska modifiera våra prioritering-
ar, säger Josef Sörensson.

Tidigare har MSB skickat tre 

containrar med brandsläck-
ningsutrustning  och 20 större 
tält till Ukraina.

Tälten med generatorer var 
ursprungligen avsedda för flyk-
tingar från Belarus som anlänt 
till Ukraina. Materielen förse-
nades då den fastnade i tullen 
under flera dagar innan den 
släpptes igenom.

De tre containrarna  med 
brandsläckningsutrustning 
som skickades är sådana som 
används som skogsbrands-
depåer i Sverige. Materielen 
skickades till MSB:s motsva-
rande civilskyddsmyndighet i 
Ukraina.

Utöver det som sker nu har 
MSB en längre tid medverkat 
i insatser i Ukraina och har ett 
antal personer som arbetar för 
två olika insatser.

– MSB har tillsammans med 
andra svenska myndigheter, 
varit på plats sedan 2014, sä-
ger Madelene Monasdotter på 
MSB.

För OSSE, Organisationen 

för säkerhet och samarbete i 
Europa, deltar MSB i en stor 
civil insats som ska observera 
och rapportera om situationen 
i Ukraina längs konfliktlinjer, 
brott mot överenskommelser 
kring vapenstillestånd och göra 
dialog mellan parterna möjlig.

För EU genomförs  en insats 
för hållbar reform av den civi-
la säkerhetssektorn. I det in-
går strategisk rådgivning, stöd 
till genomförande av reformer 
med exempelvis utbildning och 
koordinering med internatio-
nella aktörer så att reformerna 
ligger i fas med internationella 
riktlinjer.

MSB leder också ett EU fi-
nansierat projekt i regional 
samverkan med sex länder där 
Ukraina ingår. Projektet hand-
lar om att utveckla civilskydd, 
katastrofriskreducering och 
regional samverkan. MSB har 
ingen personal i landet knuten 
till insatsen.

PER LARSSON

Hårt tryck på stöd till Ukraina
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Oron behöver hanteras
Det förändrade säkerhets-
läget orsakar oro bland all-
mänheten.

– Jag tror vi behöver hit-
ta sätt att leva med det. En 
viss tröst är att människor 
är väldigt resilienta, säger 
Ann Enander, som forskat 
kring människors reaktioner 
vid allvarliga kriser.

	�Mycket chock men också 
mycket handling. Så upplever 
Ann Enander, psykolog och 
professor emerita i ledarskap 
vid Försvarshögskolan i Karl-
stad, att svenskarna reagerat på 
det förändrade säkerhetsläget.

– Jag slås av all solidarisk 
handling, från både regering, 
organisationer och enskilda 
personer, säger hon.

Skänka pengar och förnöd-
enheter, engagera sig i flykting-
mottagandet eller bygga upp 
sin egenberedskap är vanliga 
exempel just nu. Handlings-
kraften menar Ann Enander 
beror på att vi identifierar oss 
väldigt starkt. Ukraina ligger så 
pass nära, statsminister Mag-
dalena Andersson höll ett all-
varligt tal och vi ser enskilda 
öden beskrivas varje dag.

Hand i hand med  handlings-
kraften går emellertid oron. 
Den är just nu utbredd i sam-
hället, då begreppet används 
för att täcka många olika reak-
tioner.

– Man kan känna en mer all-
män oro, på engelska concern, 
alltså att man är brydd över 
världsläget och vart det här 
kommer ta vägen. Eller så kan 
det vara en oro för den egna fa-
miljen, för framtiden, barnen. 
För närvarande tror jag att osä-
kerhet är starkare än extrem 
oro. Vi är åskådare just nu, även 
om det också är svårt.

Hon säger att forskning-
en visar att det i osäkra situa-
tioner är viktigt att ge sig själv 
uppgifter. Under andra världs-
kriget stickades det kläder och 
gjordes insamlingar, och man 
bands samman av en kollektiv 
fiende samt solidariska ljus-
punkter mitt i allt elände.

Att ge sig själv  uppgifter kan 
även innebära att prata med 
andra så man slipper sitta en-
sam med tankarna, och att för-
söka ta reda på fakta från pålit-
liga källor. Än så länge tycker 
sig Ann Enander se att svensk-
arna främst söker information 

från myndigheter och etablera-
de kanaler.

– För första gången i en sådan 
här kris påpekas det tydligt vil-
ken information som är veri-
fierad och inte. Det här är ba-
ra början på att vi medborgare 
måste lära oss att vara mer kri-
tiska och inte dela text och bild 
som vi inte har koll på.

Ann Enander säger  att svensk-
arna till vardags inte är särskilt 
mottagliga för information om 
kris och beredskapsåtgärder, 
men när det väl händer någon-
ting har vi ett enormt behov av 
information. När MSB 2018 
släppte broschyren ”Om krisen 
eller kriget kommer” var Ann 
Enander med och forskade om 
reaktionerna på den.

– Då sa många i fokusgrup-
perna att det var omöjligt att 
tänka sig krig i Sverige. Det sva-
ret skulle vi inte få i dag.

Att folk tar reda på informa-
tion om skyddsrum och hur 
man ska bete sig om något hän-
der tycker hon är väldigt ratio-
nellt. Den upprörda tonen som 
kan visa sig i sociala medier är 
ett sätt att uttrycka sin oro på.

– Man vill se om sitt hus. Vi 
har dessutom gått igenom en 
pandemi där det varit mycket 
diskussion kring Sveriges be-
redskap. Det är lite dubbelt, för 
med broschyren var syftet att 
göra folk uppmärksamma och 
skapa någon slags realistisk 
krismedvetenhet, och den an-
dra sidan av det är att folk stäl-
ler krav. Ska jag nu ha alla de här 
sakerna hemma och rusta mig, 
hur rustade är myndigheter-
na? Det kan ta sig ganska arga 
uttryck ibland men jag tror att 
det är betydligt fler som känner 

en allmän, diffus oro. Den är 
svårare för individen att hand-
skas med.

Ann Enander  understryker att 
människan är väldigt resilient 
och trots skrämmande hän-
delser som terrorhot, pande-
mi och krig läggs inte eländet 
på hög.

– Vi är väldigt duktiga på att 
gå vidare och glömma, och så 
kommer nya saker av annan 
karaktär. Som vanlig medborg-
are är det skönt, en styrka i det 
mänskliga psyket, men som 
forskare behöver vi påminna 
myndigheter och ansvariga om 
att de ska komma ihåg erfaren-
heterna som gjorts, exempelvis i 
samband med svåra skogsbrän-
der och svår smittspridning.

Med andra ord kommer vårt 
psyke göra att vi lär oss leva 
med det försämrade säkerhets-
läget, även om det blir långva-
rigt.

Om oron och rädslan  ändå blir 
övermäktig rekommenderar 
Ann Enander att man ransone-
rar informationen.

– Hålla sig uppdaterad be-

tyder inte att man måste kolla 
nyhetsflödet varenda halvtim-
me. Det kan bli för jobbigt att få 
negativ information hela tiden.

På frågan hur orolig hon själv 
är i dagsläget blir svaret tude-
lat.

– Brydd – väldigt. Över att 
hela säkerhetssituationen har 
ställts på ända under väldigt 
kort tid. Även om vi sett signa-
lerna tror jag vi är många som 
hade svårt att tro att det än-
då skulle gå så här långt. Är det 
början på nånting som är väl-
digt svårt att kontrollera el-
ler är det nånting isolerat som 
vi kommer kunna hämta oss 
ifrån? Däremot går min vardag 
vidare ganska oförändrat och 
det tror jag är viktigt att man 
påminner sig om.

Hon lägger till att vi lever i ett 
starkt, demokratiskt samhälle, 
med stora resurser och fria me-
dier.

– Det tröstar jag mig också 
med när det känns för tungt. 
Det finns många krafter som 
hjälper till. Vi växer också i kris-
situationer.

MARIA HANSEN

Ann Enanders forskningsområde omfattar människors reaktioner vid allvarliga kriser. Hon upplever att osäkerheten är större än den ex-
trema oron just nu.  FOTO: JOHAN EKLUND/ARKIV

Ransonera
”Hålla sig uppdaterad 
betyder inte att man 
måste kolla nyhets-
flödet varenda halv-
timme. Det kan bli för 
jobbigt att få negativ 
information hela ti-
den.”
Ann Enander,  psykolog och professor

	�”Viss tröst att människor är väldigt resilienta”

4 NYHETER MARS 2022 TJUGOFYRA7 · #53



Försvarsvilja, försörjnings-
beredskap, informations- 
och cybersäkerhet.

Tre områden MSB priori-
terar just nu för att snäppa 
upp civilt försvar.
	� – Vi har ökat trycket på de 

frågorna. Men det finns många 
fler uppgifter, som skyddet av 
civilbefolkningen och vårt sek-
torsansvar för räddningstjänst, 
säger överdirektör Camilla 
Asp.

I mitten av mars redovisade 
MSB till regeringen vad som 
bör prioriteras kortsiktigt för 
att höja kapaciteten på det civi-
la försvaret.

– Det är inte bara MSB som 
behöver göra en massa saker. 
Det behöver även kommuner-
na och där finns behov av re-
surser, säger generaldirektör 
Charlotte Petri Gornitzka.

Kommunerna driver kris-
samordning lokalt, har myck-
et samhällsviktig verksamhet, 
ansvarar för räddningstjänst 
och att hålla ihop arbetet under 
höjd beredskap.

– De är grundplattan i kris-
hantering och civilt försvar. 
Det är otroligt viktigt att kom-
munerna är med i arbetet på ett 
bra sätt, säger Camilla Asp.

I en tid när oro  får fotfäste är in-
formation kring skyddet av ci-
vilbefolkningen viktig. Skydds-
rummens kapacitet och stan-
dard har varit ett debattämne. 

MSB har uttalat att man ser 
behov av mer pengar för att 
kunna göra fler kontroller av 
skyddsrummen.

– En pågående utredning 
pekar på att samhället har för-
ändrats och vi har blivit fler, det 
kan finnas behov av fler skydds-
rum. Men det vi vill trycka på är 
oron som tar sig i uttryck att 
fastighetsägare, kanske med 
hårt tryck från hyresgäster el-
ler andra, börjat iordningstäl-
la skyddsrum; det ska man in-
te göra förrän man blir tillsagd, 
när det är höjd beredskap, säger 
Charlotte Petri Gornitzka.

Fastighetsägare har 48 tim-
mar på sig att iordningställa 
skyddsrummen när larmet går. 
	� Vad är främsta problemet 

om det sker på eget bevåg?
– Töms skyddsrummen opla-

nerat på saker som måste tas 
om hand, kan det skapa pro-
blem och irritation. Vi har fått 
berättelser om att det gått lite 
vårdslöst till, och det ska man 

försöka undvika. Det kan upp-
fattas som att det är bråttom 
och hotet är närmare. Att ha 
koll och ha en plan, det är posi-
tivt. Men att hastigt börja töm-
ma, det kan skapa onödig oro. 

I ”Handlingskraft” , Försvars-
maktens och MSB:s gemen-
samma handlingsprogram för 
totalförsvaret, finns sex fokus- 
områden. Försvarsvilja, för-
sörjningsberedskap samt in-
formations- och cybersäkerhet 
är tre av dem och som MSB nu 
vill prioritera.

Ökad försvarsvilja kan av-
speglas på olika sätt. Broschy-
ren ”Om krisen eller kriget 
kommer” gick ut till alla hus-
håll 2018. Den fick kanske in-
te sin givna plats i alla hem då, 
men nu laddas den ner flitigt 
från msb.se. Hemvärnet ser en 
anstormning av nya medlem-
mar.

– Engagemanget är minst li-
ka stort som oron. För försvars- 
viljan behöver vi ta med oss fri-
villigheten in bland aktörerna. 
Samtidigt finns en risk när vi 

blir många involverade, att vi 
kliver in i varandras områden 
eller att det görs för mycket av 
någon sak och för lite av en an-
nan. Ansvarsfrågan är viktig, 
säger Charlotte Petri Gornitz-
ka.
	� Vikten av att militärt och 

civilt försvar går i takt i total-
försvaret har poängterats. 
Försvaret rustar, hänger civila 
försvaret med där?

– Just nu fördelas mer peng-
ar till militära försvaret än till 
det civila. Fortsätter det att vara 
så, att vi inte kan stärka längst 
ut i kommunerna, då vågar jag 
säga att vi inte går i takt.
	� Det kanske är lättare för 

militären att snabbt sätta fart, 
där allt lyder under en myndig-
het?

– Jo, civilt är det inte en som 
bestämmer, det är ett helt sam-
hälle som ska mobiliseras och 
innebär ett annat arbetssätt. 
Det som händer sker där folk 
lever, ute i kommunerna. Där-
för är deras medverkan viktig.

Försörjningsberedskapens 
 angelägenhet och brister blev 
påtaglig under pandemin. Ar-
betet med den har utvecklats. 
Myndigheter ansvariga inom 
exempelvis livsmedel, trans-
porter och hälso- och sjukvård 
måste säkerställa försörjning-
en vid svåra samhällsstörning-
ar.

– Det kan bli aktuellt nu på 
grund av sanktioner. Ansvariga 
myndigheter behöver planera 
försörjningen tillsammans med 
näringslivet, säger Camilla Asp.

Både MSB och Försvarsmak-
ten poängterar att näringsli-
vet är en viktig deltagare, vilket 
också visade sig på flera sätt un-
der pandemin.

– Företagen vill tillsammans 
med myndigheter utveckla 
koncept, hur deras kapacitet 
kan användas för olika behov, 
säger Charlotte Petri Gornitz-
ka.

Prioriteringen av  informa-
tions- och cybersäkerheten 
handlar mycket om ett arbete 
som pågått länge; att minska 
sårbarheten för attacker, vara 
vaksam mot desinformation 
och inte sprida rykten.

–Vi uppmanar alla, från indi-
viden till stora företag, att verk-
ligen sätta ljuset på sin egen in-
formationssäkerhet. Om det 
var viktigt tidigare så är det 
minst lika viktigt nu.   

MSB har som sektorsansva-

rig myndighet haft möte med 
räddningstjänstrådet på grund 
av det aktuella läget.

– Vi har fångat idéer om vilka 
behov räddningstjänsterna ser 
utifrån hur vi vill att det civila 
försvaret ska utvecklas, säger 
Camilla Asp.

Räddningstjänster har frågat 
vad som förväntas av dem un-
der höjd beredskap. Man visste 
det förr, men nu byggs ett nytt 
civilt försvar.
	� Betyder det att MSB tydli-

gare måste tala om vad som 
förväntas?

– Det betyder att räddnings-
tjänsterna måste vara invol-
verade i det som kommunen 
diskuterar, den helheten. För 
räddningstjänst under höjd 
beredskap har vi tagit fram två 
vägledningar.

PER LARSSON

Prioriterade satsningar
	�Tre områden extra viktiga för civilt försvar på kort sikt

Komplicerat
”Civilt är det inte en 
som bestämmer, det 
är ett helt samhälle 
som ska mobiliseras 
och innebär ett annat 
arbetssätt.”
Charlotte Petri Gornitzka  
generaldirektör MSB

MSB:s förslag till regeringen
MSB har till regeringen läm-
nat en samlad bedömning av 
vilka åtgärder som bör vidtas 
för att stärka det civila försva-
rets förmåga under 2022.

Åtgärderna presenteras in-
om åtta områden:
	� Förstärka kommuners och 

regioners arbete med krisbe-
redskap och civilt försvar
	� Försvarsvilja och kommu-

nikation
	� Skydd av civilbefolkningen 

och räddningstjänst
	� Informations- och cyber-

säkerhet

	� Ledning och samverkan
	� Personalförsörjning
	� Internationellt samarbete
	� Försörjningsberedskap
Åtgärderna redovisas i pri-

oriteringsordning. Dessut-
om finns underlag om viktiga 
behov inom olika samhälls-
sektorer.

Kostnaden för åtgärder-
na beräknas till 760 miljoner 
kronor. Från ett antal myn-
digheter med stort ansvar för 
beredskapen kommer fler 
förslag för närmare en mil-
jard. 

MSB:s högsta chefer Charlotte Petri Gornitzka och Camilla Asp.  FOTO: PER LARSSON
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Krisberedskap har blivit en 
kurs i läkarutbildningen till-
hörande Lunds universitet.

– Inom sjukvården har det 
tidigare varit för få som är 
beredda på kris. Då är det 
bra att inympa den här ty-
pen av kunskap och tänk-
ande hos unga människor 
som i framtiden ska ta över, 
säger akutläkaren Tony An-
dersson.

	� Läkarutbildningen domine-
ras av frågor kring medicinsk 
karaktär, att ta hand om enskil-
da patienter. För sjukvården 
handlar krisberedskap myck-
et om katastrofmedicin, stora 
olyckor och trauman, sånt som 
händer utanför sjukhuset. 

Men andra krisberedskaps-
frågor har på senare år fått mer 
utrymme i utbildningar och öv-
ningar.

– Vi har velat utbilda mer 
brett i olika sammanhang, kring 
allting annat som kan drabba 
oss och vi måste vara förbered-
da på. Det kan vara driftstör-
ningar, otjänligt vatten, över-
svämningar, under pandemin 
var det brist på skyddsmateriel, 
säger Tony Andersson.

När förvaltningsledningen 
för Skånes universitetssjukhus 
(SUS) deltog i en scenarioöv-
ning lyfte dåvarande forsk-
ningschefen Ingvar Pettersson 
idén om en kurs i krisberedskap 
för läkarutbildningen.

Nu är den verklighet.  En valbar 
kurs under elfte och sista ter-

minen av utbildningen där de 
snart färska läkarna under fem 
veckor förkovrar sig inom kris-
beredskap. 

Tony Andersson och Patrik 
Tolvsgård, enhetschef för sä-
kerhet och katastrofmedicin, 
är programansvariga. Premiär-
kursen valdes av 13 studenter.

– Det var den valbara kurs 
som fick flest deltagare. Alla vå-
ra deltagare hade fått upp ögo-
nen för ledningsfrågor, att se 
saker ur ett större perspektiv, 
säger Tony Andersson.
	�Hur stor del kan pandemin 

ha i intresset?
– Svårt att säga. Det finns väl-

digt mycket annat som unga 
människor fått upp ögonen för 
också; alla terrordåd, osäker-
heten i världen, det geopolitis-
ka läget. Många studenter har 
också haft kliniska placering-
ar när vi fått it-störningar och 
liknande. De har känt av det i 
praktiken.

Läkarstudenterna har fått 
träna stabsmetodik, krisled-

ning, kriskommunikation och 
hantera presskonferenser. 

Kursen inleddes med någ-
ra veckor av föreläsningar och 
gruppdiskussioner, därefter 
fick studenterna göra både 
skriftliga och muntliga presen-
tationer av verkliga händelser. 
Den avslutande veckan övades 
olika scenarier.

Kursen i krisberedskap  kom-
mer att genomföras även till 
hösten. Det har också kommit 
förfrågan om att genomföra 
den två gånger per termin.

– Det mäktar vi inte med. 
Men kursen kommer fortsätta 
så länge det finns efterfrågan, 
och som världen ser ut i dag tror 
jag inte efterfrågan försvinner.

Tony Andersson har själv 
jobbat med krisledningsfrågor 
i 20 år, tagit fram planer och 
övat.

– Jag är inte i chefsposition, 
men även jag som akutläkare 
måste ha kunskap om hur man 
hanterar kriser. I intensivvår-
den omfattas kritiska områ-
den av kris- och beredskaps-

planer. Vi måste veta hur vi ska 
agera vid en större händelse, ha 
en plan B vid driftstörning när 
man inte kan jobba på som van-
ligt. Det finns planer som man 
ska få att fungera. Och någon 
måste jobba med planerna, de 
kommer inte till av sig själv.

Patrik Tolvsgårds enhet  ar-
betar med att skapa robust-
het. Det ska finnas planer ute 
i verksamheterna, oavsett om 
det gäller en medicinsk kata-
strof eller om vatten och el sak-
nas.

– Vi har jobbat mycket med 
ledningsarbete, utbildade näs-
tan 100 av cheferna i stabsme-
todik härom året. När pande-
min kom såg vi fördelar med att 
man på ledningsnivå kunde be-
greppen, visste vad som skulle 
göras. Vi brukar genomföra öv-
ningar regelbundet. Nu har vi 
sluppit det, pandemin har varit 
övning i nästan två års tid, säger 
Patrik Tolvsgård.

Förra året hade sjukhusen i 
Lund och Malmö fyra stabslä-
gen vardera. Innan det fanns 

en tib (tjänsteman i beredskap) 
var det ungefär tio per sjukhus 
och år.

– Det som hänt är att det 
finns motståndskraft i organi-
sationen. När vi kan fortsätta 
bedriva vård och inte behöver 
gå upp i stabsläge, vilket på-
verkar verksamheten ganska 
mycket, då har vi skapat något.

Ledningsfunktionen  och de 
som är i första ledet när nå-
got händer, som akut- och in-
tensivvård,  utbildas kontinu-
erligt, men varje medarbeta-
re förväntas ha grundläggande 
kunskaper.

– Nu är jag glad att det kom-
mer ut 13 läkare i vården som 
redan kan detta. När det händer 
något räcker det att en tar täten 
och talar om vad som behöver 
göras för att verksamheten ska 
fungera. Så byggs en robusthet. 
Jag ser en jättepoäng med att 
sprida kunskaperna på univer-
sitetsnivå, säger Patrik Tolvs-
gård.

PER LARSSON

Tony  
Andersson

Patrik  
Tolvsgård

Motståndskraft
”När vi kan fortsät-
ta bedriva vård och 
inte behöver gå upp i 
stabsläge, vilket på-
verkar verksamheten 
ganska mycket, då har 
vi skapat något.”
Patrik Tolvsgård, enhetschef för säker-
het och katastrofmedicin, Region Skåne

Bygger robusthet
	�Krisberedskap kurs i läkarutbildningen

Läkarstudenter i övning under Tony Anderssons ledning.

MSB är en av sju myndighe-
ter som driver uppbyggna-
den av ett nationellt cyber-
säkerhetscenter.

Nu ska myndigheten ock-
så inrätta ett nationellt 
samordningscenter för 
forskning och innovation in-
om cybersäkerhet.

	� Syftet med samordningscen-
tret är att stärka kompetens 
och motståndskraft inom cy-
bersäkerhet samt att öka Sveri-
ges och EU:s konkurrenskraft 
och oberoende inom cybersä-
kerhet i förhållande till om-
världen.

Samordningscentret ska 
kunna knyta ihop svenska och 
europeiska forskare och före-
tag, underlätta för svenska ak-
törer att svara på europeiska 
forsknings- och innovationsut-
lysningar och stötta EU:s kom-
petenscentrum för cybersäker-
het med expertis.

Centret ska skapa goda för-
utsättningar för dialog mellan 
aktörer i Sverige och EU om 
behov av forskning, produkter 
och tjänster inom cybersäker-
het, och möjligheter att möta 
behoven.

– Det kommer underlätta för 
forskare och företag som söker 

samarbete nationellt och inom 
EU. De kan även få vägledning 
för att kunna söka EU-finan-
siering för forskning och inn-
ovation som kan bidra till nya 
cybersäkerhetslösningar, säger 
Linda Ericson, chef för det na-
tionella samordningscentret.

Regeringen har gett MSB 
uppdraget att inrätta samord-
ningscentret som ska bli en 
funktion inom myndigheten. 

Verksamheten kommer att 
startas under året i samverkan 
med innovationsmyndigheten 
Vinnova, Digg (Myndigheten 
för digital förvaltning) och Rise 
(Sveriges forskningsinstitut).

FAKTA

Två center
Nationella samordningscen-
tret för cybersäkerhetsforsk-
ning och innovation, NSC
	�MSB är ansvarig myndighet. 

Till centret knyts ett samord-
ningsråd där myndigheterna 
Digg och Vinnova ingår. 
	� NSC ska stimulera forskning 

och innovation inom cybersä-
kerhetsområdet. Verksamheten 
riktar sig såväl till företag och 
myndigheter som till forsknings-
miljöer. 

Sveriges nationella cybersä-
kerhetscenter, NCSC
	� Sju myndigheter med särskilt 

ansvar för samhällets informa-
tions- och cybersäkerhet deltar 
i arbetet.
	� NCSC ska stärka Sveriges 

samlade förmåga att förebygga, 
upptäcka och hantera antago-
nistiska cyberhot. En central del 
är privat-offentlig samverkan. 
	� FRA (Försvarets radioanstalt), 

Försvarsmakten, Säkerhets-
polisen och MSB har uppdra-
get att inrätta centret. Arbetet 
sker i nära samverkan med PTS 
(Post- och telestyrelsen), Po-
lismyndigheten samt FMV (För-
svarets materielverk). Verksam-
heten byggs successivt upp fram 
till 2025.

MSB samordnar cybersäkerhetscenter
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KRISTIANSTAD
Den ifrågasatta tvättmeto-
den med avjoniserat vatten 
har avbrutits.

Räddningstjänsten i  
Kristianstad använder nu 
åter tvättmedel till sina 
larmställ.

	�Räddningschefen Andre-
as Bengtsson var lyrisk i det 
pressmeddelande som skicka-
des ut förra våren, där han be-
skrev den nya tvättmetoden 
som en revolution — både mil-
jövänlig och betydligt bättre på 
att ta bort cancerogena ämnen 
än konventionellt tvättmedel. 
Inget annat än ett ultrarent, 
avjoniserat kallvatten, så kal- 
lat Diro-vatten, skulle behövas.

Men som Tjugofyra7  tidiga-
re berättat framförde både 
Brandmännens riksförbund 
(BRF) och forskare stark kritik 
då de inte ansåg att testerna var 
tillförlitliga eller tillräckliga.

Enligt Andreas Bengtsson 
ingick det i riskanalysen att 
fortsätta testa metoden i den 
egna tvättstugan, vilket man 
gjorde under hösten. Nu när 
resultaten är klara väljer man 
alltså att stänga av Dirovattnet 
och återgå till att tvätta larm-
ställen på traditionellt vis med 
tvättmedel.

– I de senaste testerna ser vi 
inga stora skillnader, men re-
sultaten är inte entydiga och 
vi är inte beredda att i nuläget 
fortsätta använda det avjonise-
rade vattnet.

Han berättar att de nya tes-
terna gjorts på samma sätt som 
första gången, förutom att en-
bart representanter från rädd-

ningstjänsten deltog denna 
gång — det vill säga inga från 
Swatab, företaget bakom me-
toden.

Ett nytt larmställ  utsattes för 
brandgaser i en container. Två 
urklippta bitar av larmstället 
tvättades med 
Diro-vatten, 
två med van-
ligt vatten och 
tvättmedel, 
och två med 
bara vanligt 
vatten. Analy-
sen gjordes se-
dan av ett labo-
ratorieföretag i 
Danmark.

Andreas Bengtsson säger att 
det vanliga vattnet utan tvätt-
medel var klart sämst på att ta 
bort farliga ämnen. Bäst var det 
avjoniserade vattnet.

– Kruxet är att differenser-
na inte var lika stora som för-
sta gången. Vi konsulterade 
en mikrobiolog vid Högskolan 
i Kristianstad som menade att 
skillnaderna mellan att tvät-
ta med Diro-vattnet och tvätt-
medlet var så pass likvärdiga 
att det inte var någon egentlig 
skillnad. Därför meddelade jag 
att vi stänger av det avjonisera-
de vattnet tillsvidare.

Han säger tillsvidare  eftersom 
Räddningstjänsten i Kristian-
stad kommer fortsätta följa ut-
vecklingen av det avjoniserade 
vattnet. De har även erbjudit 
sig att vara med och anordna 
de fysiska delarna av en even-
tuell fortsatt testning, däremot 
vill de inte vara med och beta-
la mer än de 200 000 kronorna 

som bytet till Diro-tvättmaski-
nerna redan kostat dem.
	� Du var väldigt entusiastisk 

när ni började med den nya 
tvättmetoden. Hur känns det 
nu?

– Min energi har gått ner nå-
got. Vi eldade i containern på 
samma sätt som förra gången, 
så jag blev överraskad och för-
undrad över att resultaten in-
te var tydliga. Positivt är i alla 
fall att ingen i min organisation 
sagt att larmställen luktat rök – 
det gör de å andra sidan inte av 
tvättmedel heller.
	� Det ska ha framkommit i ef-

terhand att en handfull brand-
män inte tyckt att deras kläder 
blivit rena?

– Det känner jag inte till, där- 
emot hade vi ett par stycken när 

vi precis hade installerat det 
nya systemet men det berod-
de på att fel tvättprogram hade 
använts.
	� Finns det anledning till 

självkritik?
– Jag ångrar absolut inte det-

ta, tvärtom har det varit en in-
tressant resa att följa. Men jag 
har lärt mig att om man ska tes-
ta nya metoder behövs en plan. 
Det räcker inte med en eller två 
tester.

Andreas Bengtsson  säger att 
han gärna skulle se att mer om-
fattande studier bedrevs av ex-
empelvis BRF, Kommunal eller 
MSB.

Räddningstjänsten i Kristi-
anstad kommer även hålla ögo-
nen öppna efter andra medel 

och metoder som bättre kan 
tvätta bort de farliga ämnena.

– Vårt arbete med att för-
bättra såväl miljö som arbets-
miljö och hälsa för räddnings-
tjänstens medarbetare går vi-
dare. Just nu har vi ingen enty-
digt bättre lösning än att hälla 
tvättmedel i maskinerna, men 
försöket har ändå satt ljuset på 
ett problem där det skulle be-
hövas mer forskning, säger An-
dreas Bengtsson.

MARIA HANSEN

Fotnot: Enligt Swatabs vd 
Mats Marklund förs i dag dis-
kussioner med ett dussintal 
andra räddningstjänster som 
visat intresse för tvättmeto-
den.

Återgår till tvättmedel
	�Räddningstjänsten i Kristianstad slutar med kritiserad tvättmetod

Andreas 
Bengtsson

Ur Tjugofyra7 nummer 50, juni 2021.

Mötesplats samhällssäker-
het har flyttats från slutet 
av mars till 31 maj-1 juni.

	� Skälet är förstås att man vill 
ha publik på plats.

Dessutom kommer konfe-
rensen att följas av Rakelda-
gen, numera kallad Dagen för 
säkra kommunikationer, som 
hålls 2 juni.

Teman på årets mötesplats är 
tillit och handlingskraft  samt 
från ord till handling i det civi-
la försvaret.

– Min förhoppning  är ett in-
spirerande, modigt och läro-
rikt program. Mötet är viktigt 
för att vi ska hjälpas åt att lyfta 
blicken, utveckla vår förmåga 
att hantera nutida och framti-
da säkerhetshot och inspireras 
till att möta dessa utmaningar, 
säger programansvariga Mi-
nou Sadeghpour, till vardags 
ledningsstrateg samt stabschef 
i krisorganisationen i Sigtuna 
kommun. 

Med lokala, regionala och na-
tionella perspektiv som grund 

ska konferensen lyfta frågor 
som hur man kan bredda per-
spektiven i arbetet med svensk 
säkerhet i syfte att nå framgång 
i totalförsvarsplaneringen. 

Mötesplats  Samhällssäkerhet 
hålls på Kistamässan, Stock-
holm, och är en konferens och 
utställning med utgångspunkt 
i hur ett starkt och tryggt Sve-
rige byggs.  

Arrangör är Easyfairs med 
MSB som huvudpartner. Mer 
information och anmälan:  

https://www.samhallssaker-
het.se/sv/

Rakeldagen har döpts om till 
Dagen för säkra kommunika-
tioner, efttersom MSB:s upp-
drag och utbud inom området 
har breddats.

Dagen kommer därför ha ett 

bredare perspektiv med stort 
fokus på användning och an-
vändarnytta. Preliminärt kom-
mer även detta evenemang hål-
las på Kistamässan.

Mötesplatsen framflyttad – Rakeldagen breddas
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Explosionen i ett bostads-
hus i centrala Göteborg tog 
en persons liv och blev en 
krävande insats.

Men Räddningstjänsten 
Storgöteborg visade musk-
lerna och bedöms ha gjort 
en effektiv insats, trots det 
komplicerade utgångsläget.

	� Larmet till flerbostadshu-
set i centrala Göteborg, nära 
Slottsskogen, kom in under ti-
diga morgonen 28 september 
förra året. 

Det blev en räddningsinsats 
utöver det normala, Storgöte-
borg sattes på svåra prov. 

När första bilarna kom till 
skadeplatsen var det många 
personer som stod på balkong-
erna och behövde utrymmas 
samtidigt.

Explosionen, branden och 
rökutvecklingen var omfattan-
de. Insatsen blev långvarig med  
mycket stort livräddningsarbe-
te. 

En person dog och flera fick 
föras till sjukhus, många blev 
hemlösa. Totalt utrymdes 140 
personer från huset.

Storgöteborg skickade  omgå-
ende ut rejäla resurser. Mindre 
än 15 minuter efter larm fanns 

styrkor från Gårda, Frölunda 
och Lundby på plats med bland 
annat fyra höjdfordon. Senare 
kom fler resurser.

På cirka två timmar utrymdes 
60 lägenheter, ungefär en lä-
genhet varannan minut, vilket 
i den utredning som MSB ge-
nomfört bedöms som effektivt.

– Det förhindrade att hän-
delsen fick ännu värre konse-
kvenser. Och trots att man ha-
de en väldigt stor räddningsin-
sats var inte Göteborg tömt på 
räddningsresurser, man kunde 

hantera andra larm samtidigt. 
Det är en stor styrka, säger Ulf 
Bergholm, olycksutredare på 
MSB.

Men även om stora  resurser 
omgående skickades till skade-
platsen bedömer utredarna att 
resurserna var för få. Det grun-
das på att personer i ledande 
funktion beskrivit arbetet som 
krävande, flera styrkeledare 
har uttryckt att det var brist på 
brandmän.

– Vid stora händelser som 

denna är det i stort sett alltid för 
få resurser i början. Och det är 
i stort sett bara Stockholm och 
Göteborg som i ett inledande 
skede klarar att larma ut de re-
surser man hade här.

Vid 13-tiden började bran-
den vara under kontroll och 
nedtrappning att planeras. 
Under kvällen kontrollerade 
räddningstjänsten kontinuer-
ligt framförallt de tre drabba-
de trapphusen och en butik. In-
satsen avslutades 11:00 dagen 
efter. 

Några lärdomar: 
	�Viktigt att våga larma ut 

mycket resurser när man för-
står att det är något utöver det 
vanliga.
	�En stor och långvarig insats 

kräver mycket personal.
	�Organisera och samordna 

räddningsresurser i en region 
är ett sätt att få tillgång till fler 
resurser än de som finns lokalt.

– Liknande stora händelser 
skulle kunna inträffa på de fles-
ta orter i landet. Det ställer krav 
som överstiger de allra flesta 
räddningstjänsters egna för-
mågor. De är därför beroende 
av att få stöd och hjälp av andra 
räddningstjänster. Att enas om 
vad man kan stötta varandra 
med är något som behöver för-
beredas innan större händelser 
inträffar, säger Ulf Bergholm.

PER LARSSON

Effektiv insats vid 
explosionen i Göteborg

NÅGRA TIDER
	� 04:47:25 första samtalet till 

112.
	� 04:48:53 räddningstjänsten 

larmas.
	� 04:55:00 Gårdas styrka på 

plats.
	� 05:01:00 Frölundas styrka på 

plats.
	� 05:03:00 Lundbys styrka på 

plats.

Var går egentligen grän-
sen för räddningstjänstens 
trygghetsskapande insat-
ser? 

Fackförbundet Kommu-
nal är kritiskt mot vinterns 
insats i Vetlanda där perso-
nal och utryckningsstyrka 
flyttades till en skola för att 
dämpa stöket där.

– Vi ska inte agera skydds-
vakter, menar Kommunals 
ombudsman Magnus Sjö-
holm.

	� I mitten av januari avslutade 
Höglandets räddningstjänst-
förbund sin insats på Withala-
skolan i Vetlanda.

I cirka sex veckor flyttades 
utryckningsstyrkan till sko-
lan och stod i beredskap där 
mellan 08-16 för att persona-

len skulle medverka till att ska-
pa lugn bland eleverna efter en 
stökig höst.

– Jag uppfattar att vi har gjort 
skillnad i ett svårt läge, säger 
Anders Walhjalt som är chef 
för kris- och beredskapsfunk-
tionen inom Höglandets rädd-
ningstjänstförbund. 

Under insatsen har rädd-
ningstjänstens personal rört sig 
i skolmiljön, visat närvaro och 
bland annat ätit på skolan. Nu 
blir det istället övervaknings-
kameror som ska öka trygghe-
ten medan räddningstjänsten 
ska utvärdera sin insats tillsam-
mans med skolan.

– Vi höll redan på att utveckla 
ett koncept kring vår roll i sko-
lorna när det gäller exempelvis 
konsekvenssamtal och kom-
mer förmodligen att få nytta av 

de här veckornas erfarenheter 
av möten med elever och skol-
personal, menar Anders Wal-
hjalt.

Men räddningspersonalens  
fackförbund Kommunal reage-
rar negativt på hur kommunen 
valt att använda räddnings-
tjänsten mot ordningsproble-
men på Withalaskolan.

– Det ingår inte i vårt grund-
uppdrag att hantera den här 
typen av situationer, menar 
Magnus Sjöholm som är för-
bundsombudsman och själv ar-
betat som brandman i många år. 

Han menar att räddnings-
tjänsten saknar utbildning för 
denna typ av uppgifter, och att 
situationen inte riskbedömts 
av arbetsgivaren. 

– Sannolikt saknas det per-

sonal i skolan, och att man då 
anser att räddningstjänsten 
är lösningen 
känns väldigt 
avlägset för 
oss. Verksam-
heten har fått 
ställa allt an-
nat åt sidan, 
som kontroll 
av bilar och 
övningspro-
gram, för att 
uppehålla sig och agera någon 
form av skyddsvakter på sko-
lan, det är mycket tveksamt. 
Ska man följa den logiken har 
vi en palett av nya uppdrag att 
ta oss an. 

Magnus Sjöholm  påminner 
om en dom från 1929 om inom 
vilket område en arbetstagare 

ska utföra sitt arbete.
– Skulle sådant här uppkom-

ma i framtiden behöver vi titta 
lite djupare på det rent arbets-
rättsligt. 

Räddningstjänstens An-
ders Walhjalt vill inte diskute-
ra meningsskiljaktigheterna i 
media men lyfter fram att man 
har samverkansformer för dia-
log med arbetstagarna i dialog-
möten, skyddskommitté, MBL 
och frukostmöten. 

Han anser att vinterns skol- 
insats är en naturlig del av det 
trygghetsskapande uppdraget.

– Vid alla typer av insatser 
blir viss verksamhet eftersatt 
och då planerar vi för att ta igen 
det, förklarar han och tar som 
exempel arbetet efter en skogs-
brand. 

JOHAN WANGSTRÖM

Kritik mot brandmän som skolvakter

Magnus  
Sjöholm

Räddnings-
tjänsten 
Storgöteborg 
bedöms ha 
gjort en ef-
fektiv insats, 
trots det 
komplicera-
de utgångs-
läget.
FOTO: RSG
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	�MSB får drygt sex mil-
joner kronor av EU till ett 
projekt som ska stärka hur 
offentlig verksamhet och 
företag i samverkan säk-
rar försörjning av varor och 
tjänster under kriser.

Idén till projektet base-
ras på en forskningsrap-
port finansierad av MSB, 
”Näringslivsbaserad mot-
ståndskraft: lärdomar från 
pandemin för det civila för-
svaret”.

Rapporten tar upp er-
farenheter av de försörj-
ningsbrister som uppkom 
under pandemin. EU-pro-
jektet gör det möjligt att 
omsätta slutsatserna i rap-
porten.

Målet är att ta fram ett 
koncept för övningar mel-
lan myndigheter och före-
tag som ska ta till vara nä-
ringslivets kapacitet att 
snabbt lösa behovet av va-
ror och tjänster.

– EU-medlen ger oss bå-
de möjlighet att anlita ut-
förare och ta del av kompe-
tens på hela den europeiska 
arenan och att kunna om-
sätta resultatet inom EU, 
säger projektledaren Chris-
tine Odhnoff, MSB.

Projektet startar i sep-
tember och pågår i 18 må-
nader.

EU-projekt för 
försörjning vid 
kriser

	�En ny vägledning ger stöd 
för försörjning av varor och 
tjänster under kris.

Vägledningen riktas till 
myndigheter med särskilt 
ansvar för samhällets kris-
beredskap och ger stöd att 
tillsammans med företag 
planera försörjningen.

– Företag äger en stor del 
av de resurser som samhäl-
let behöver för att stärka de 
viktigaste samhällsfunk-
tionerna, inför och vid höjd 
beredskap. Därför behövs 
ett systematiskt och lång-
siktigt sätt att arbeta med 
de här frågorna, säger Fred-
rik Stany, chef för enheten 
för försörjningsberedskap 
på MSB.

Vägledningen ”Planering 
för försörjning av varor och 
tjänster” handlar främst 
om situationer vid höjd be-
redskap, men kan även vara 
till nytta för att inleda dialo-
ger som kan stärka kontak-
ter och samverkan inför kri-
ser. Den innehåller en pla-
neringsmetod i sex steg och 
scenarier att utgå ifrån.

Vägledning för  
försörjningsstöd

Eskilstuna, Strängnäs och Flen 
vänder sig till Södertörn/Sörm-
landskusten för att ingå i deras 
ledningssystem.

Samtidigt har det bildats en 
större räddningsregion i Stock-
holmsområdet med två lednings-
system.

	�Räddningsregion Mälardalen, med 
nio kommuner och fyra räddnings-
tjänster, var sist med att ta ett beslut 
om övergripande ledning för framti-
den. 

Regionen kunde fortsätta i egen re-
gi med det ledningssystem som fun-
nits sedan 2016, eller ansluta till an-
dra för att bli en del av något större.

I december beslutade räddnings-
tjänstförbundet Mälardalen med sex 
kommuner att ansluta till Region 
Mitt.

Därmed sprack samarbetet med 
övergripande ledning som funnits i 
Mälardalen sedan 2016, kvar stod Es-
kilstuna, Strängnäs och Flen.

– Vi tre återstående organisationer 
har för litet underlag för att kunna 
driva en effektiv räddningscentral på 
egen hand. I januari tog de politiska 
nämnderna i de tre kommunerna in-
riktningsbeslut att arbeta vidare mot 
att samordna sig med Södertörn och 
Sörmlandskusten avseende övergri-
pande ledning, säger Camilla Dahlén, 
räddningschef i Eskilstuna.

Samarbetet inom  Räddningsregi-
on Mälardalen med bland annat ge-
mensam ledning kommer att fortsät-
ta fram till årsskiftet då avtalstiden 
går ut. 

Men även om Mälardalen splittras 
till två övergripande system, så kom-
mer de tillhöra en gemensam region.

Region Mitt med räddningscentral 
i Täby och Södertörn/Sörmlandskus-
ten med räddningscentral i Vårby har 
bildat Räddningsregion östra Svea-
land.

– De båda räddningsledningssyste-
men ska arbeta på samma sätt, sam-
stämt och enhetligt. Och givetvis stöt-
ta varandra sömlöst vid större hän-
delser eller påfrestningar, säger Pe-
ter Arnevall, förbundsdirektör i Stor-
stockholms brandförsvar.

Syftet är förstås ännu större musk-
ler som är synkade när det behövs. 
Men ambitionen är också ökad sam-
verkan i vardagen, exempelvis kring 
utbildning, övning och förebyggande 
arbete.

När Mälardalen anslutit  till de två 
räddningsledningssystemen är det 
totalt 13 räddningstjänster som täck-
er ett område med runt 3,6 miljoner 
invånare.

Ett regionalt styrdokument för ge-
mensam syn på ledning vid insatser 
har fastställts av Räddningsregion 
östra Svealand.

– Med det skapar vi bättre förut-
sättningar för snabb resursuppbygg-
nad, uthållighet, tillgång till spets-
kompetens och förmåga att bibehålla 
god beredskap i regionen, säger Peter 
Arnevall.

Skåne, Älvsborg/Skaraborg och 
Sydöstra Sverige är andra regioner 
som i vardagen har flera ledningssys-
tem, framförallt för att inte förlora 
den lokala närvaron, men som snabbt 
kan slås om till ett system vid stora 
händelser.

PER LARSSON

RC NORD

RÄDDSAM YZ

BERGSLAGEN

RÄDDNING I 
SAMVERKAN

REGION ÖSTRA 
SVEALAND

RÄDDNINGSREGION 
SYDÖSTRA SVERIGE

SKÅNE

VÄSTRA RÄDDNINGSREGIONEN

ÄLVSBORG/
SKARABORG

Kravet på att alla kommuner ska ingå i enhetliga led-
ningssystem syftar till ökad förmåga att hantera sto-
ra händelser. Några större regioner väljer att i varda-
gen ha flera ledningssystem, men kan snabbt slå om 
till ett system vid stora händelser. Det gäller de regio-
ner med fler färgmarkeringar.

Storregion i Stockholmsområdet
Stöttande
”De båda räddningsled-
ningssystemen ska arbeta 
på samma sätt, samstämt 
och enhetligt. ”
Peter Arnevall, förbundsdirektör  
Storstockholms brandförsvar

Vill du lära dig mer om total-
försvaret?

MSB har uppdaterat en 
webbkurs som finns till-
gänglig på myndighetens 
webbsida.
	�Tillsammans med Försvars-

makten utvecklade MSB under 
2019 den grundläggande webb-
kursen ”Totalförsvaret – ett ge-
mensamt ansvar”. 

Syftet var att öka kunskapen 
och uppmuntra till gemensamt 
ansvarstagande i totalförsvars-
planeringen.

Över 12 00 användare har 
tagit del av kursen. Nu har ut-
vecklingen föranlett en uppda-
tering; exempelvis på grund av 

ny försvarspolitisk inriktning, 
MSB:s och Försvarsmaktens 
handlingsplan ”Handlings-
kraft” och övergripande mål 
för totalförsvaret samt juste-
rade mål för civilt och militärt 
försvar.

Webbkursen finns tillgäng-
lig utan inloggning på msb.se/
totalförsvar och vänder sig till 
medarbetare inom organisa-
tioner med uppgifter i totalför-
svarsplaneringen. Det tar 45-
60 minuter att genomföra kur-
sen som även går att nå via fort-
bildning.msb.se.

Kursen har fyra kapitel:
	�Det här är totalförsvaret
	�Därför behövs totalförsva-

ret – om förändrad hotbild, sä-
kerhetspolitiskt läge och sam-
hällsviktig verksamhet
	�Roller och rättsliga förut-

sättningar – beskriver samhäl-
lets krisberedskap som grund 
för totalförsvaret, aktörers 
uppdrag och ansvar, begrep-
pet höjd beredskap samt någ-
ra centrala regler vid krig eller 
krigsfara
	�Tillsammans skapar vi mot-

ståndskraft – beskriver aktivi-
teter i totalförsvarsplanering-
en, behovet av att identifiera 
och möta informationspåver-
kan, samt arbete med informa-
tionssäkerhet och säkerhets-
skydd.

Här kan du lära mer om totalförsvaret Deltidarnas  
arbetsmiljö  
undersöks
	� Förra året gjorde Lena Grip 

och Stefan Karlsson, forska-
re vid Karlstads universitet, en 
MSB-studie om de karriärval 
som utbildade heltidsbrand-
män och brandingenjörer har 
gjort.

Nu ska de göra motsvaran-
de studie riktad till räddnings-
tjänstpersonal i beredskap. Har 
de kvar uppdraget efter något 
år eller inte? Hur är det med 
jämställdheten och med för-
troendet för ledningen?

Enkäten ska skickas ut under 
första halvåret i år, och resulta-
tet vara klart före årsskiftet.
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Trots ansträngningar för att 
öka intresset är det fortfa-
rande mycket svårt att hitta 
personal till landets deltids-
styrkor visar en ny samman-
ställning av läget 2021.

– På vissa platser är situ-
ationen akut och skyddet 
sämre än det borde vara, en-
ligt Anders Edstam som le-
der MSB:s enhet för inrikt-
ning av skydd mot olyckor.
	�Den årliga sammanställ-

ningen av räddningstjänstlä-
get i landets kommuner är nu 
klar och visar att det på många 
håll fortsätter att vara en stor 
utmaning att hitta och behålla 
personal i del-
tidsstyrkorna 
— alltså med-
arbetare som 
rusar från sin 
vanliga arbets-
plats och bok-
stavligen kli-
ver i brand-
mannarollen 
på den lokala stationen när lar-
met går.

Ungefär 70 procent av lan-
dets brandmän ingår i just en 
deltidsstyrka. De är ryggraden 
i svensk räddningstjänst, som 
Anders Edstam uttrycker det.

Men en stabil rygg  kräver som 
bekant också rejäla musk-
ler och där visar MSB:s enkät 
på utbredda svagheter — igen. 
Hela 76 procent av landets 
kommuner och räddnings-
tjänstförbund uppger att de 
har svårt att rekrytera till en 
eller flera orter i sitt område. 
Över hälften av landets alla del-
tidsstyrkor brottas med pro-
blemet.

– Siffrorna ska tolkas med 
viss försiktighet eftersom de 
avspeglar antalet anställda vid 
ett givet datum, men situatio-
nen är akut på vissa platser där 
skyddet är lägre än det borde 
vara. Samlat på nationell nivå 
är det ändå en fungerande be-
redskapsform som är effektiv, 
men åtgärder behöver fortsatt 
vidtas för att motverka att det 
blir än sämre – och istället blir 
bättre, säger Anders Edstam.

Vilka konsekvenserna  blir av 
bemanningsproblemen runt 
om i landet vet MSB fortfaran-
de för lite om enligt Anders 
Edstam. Myndigheten kom-
mer att försöka fördjupa kun-
skaperna om följderna av per-
sonalbristen, som enligt den 
nya sammanställningen ledde 
till att ungefär en tredjedel av 

räddningstjänstorganisatio-
nerna frångick den planerade 
bemanningsnivån förra året.

– Att förmågan att hantera 
olyckor minskar om inte be-
manning kan hållas är ett fak-
tum. Om deltidsorganisatio-
nen inte längre kan fungera 
kan det leda till väsentlig för-
dyrning av räddningstjänsten 
då heltid kan uppskattas att va-
ra minst fem gånger dyrare. På 
vissa håll måste man förmodli-
gen redan nu överväga alterna-
tiva lösningar utanför kommu-
nens egentliga organisation för 
räddningstjänst — semiprofes-
sionella aktörer som väkta-
re, hemtjänstpersonal och oli-
ka typer av frivilliginsatser där 
larm förmedlas till lokalsam-

hällets invånare för grannstöd. 
Men vi ska inte ge upp tanken 
med deltidsmodellen, det finns 
otroligt många styrkor med 
den. Den innebär ett bra skydd 
och en professionell hantering 
till en rimlig kostnad, säger An-
ders Edstam.

Det finns förmodligen  många 
svar på frågan varför det är 
svårt att rekrytera till ett tra-
ditionellt sett mycket populärt 
jobb som brandman, trots att 
det under senare tid gjorts oli-
ka satsningar för att bredda un-
derlaget och locka nya medar-
betare.

–Samhällsstrukturen har 
förändrats och försvårat mo-
dellen med deltidsbrandmän. 

Det inte är lika lätt att avvara 
personal från ordinarie arbets-
plats och det är många som ar-
betar och bor på olika orter. 
Den mest kritiska tiden är ofta 
vardagar under arbetstid, säger 
Anders Edstam.

– Det klassiska brukssamhäl-
let var idealiskt för en deltids-
brandkår, alltså behöver vi age-
ra och hitta nya lösningar som 
fungerar i dagens och morgon-
dagens samhälle.

MSB fick förra året  i uppdrag 
av regeringen att stödja kom-
munerna med rekryteringen. 
Hittills har myndigheten mest 
samlat förståelse för proble-
matiken, vad den beror på och 
vad som kan göras åt den. En 

studie har beställts som visar 
att det går att påverka situatio-
nen, enligt Anders Edstam.

–I delar är det uppgifter som 
MSB kan ta sig an. Vi kan spri-
da bilden av att fler än man tror 
kan vara brandmän, men det 
hjälper inte om inte kommu-
nerna gör sitt jobb som arbets-
givare. De är inte alltid det go-
da föredömet när det gäller att 
släppa iväg en deltidsbrand-
man när det går larm. Där finns 
ett jobb kvar att göra för att an-
passa sina andra verksamheter 
och möjliggöra för de anställda. 
Det finns bra lösningar, och en 
större samsyn i den totala kom-
munen för att säkra förmågan 
är nödvändig, säger han.

– Just nu planerar vi därför 

76 procent av landets kommuner och räddningstjänstförbund uppger att de har svårt att rekrytera till en eller flera orter i sitt område.   FOTO: PAVEL KOUBEK/ARKIV
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Läs mer på nästa uppslag

JOKKMOKK
När Vattenfall drar in sitt 
ekonomiska stöd har inte 
Jokkmokks kommun råd att 
hålla igång deltidsstatio-
nerna i Vuollerim och Porjus.

Istället ska det satsas på 
räddningsvärn – men ingen 
av deltidarna vill ställa sig 
till förfogande.

– Jag har full förståelse 
för att personalen kan kän-
na sig besviken, säger rädd-
ningschefen Ronnie Lind-
berg.
	� Sedan början av 90-talet 

har Vattenfall gett Jokkmokks 
kommun ekonomiskt stöd för 
att bedriva räddningstjänst-
verksamhet i kraftverksorter-
na Vuollerim och Porjus, en 
verksamhet som det statliga 
energiföretaget bedrev och be-
kostade själv innan dess. Syf-
tet har främst varit att skydda 
bolagets ställverk och anlägg-
ningar från bränder.

Men nu anser Vattenfall att 
de har tillräckligt skydd för sin 
verksamhet, och om kommu-
nen vill behålla deltidsstyrkor-
na i nämnda orter får den beta-
la själv.

Det handlar om  ett tillskott 
på cirka 2,5 miljoner kronor 
per år, närmare 25 procent av  
budgeten, som upphör till som-
maren.

– Egentligen sker det inte 
med så kort varsel, men från 
kommunens sida har man 
hoppats ganska länge på att 
hitta en annan lösning. En slags 
medelväg så att inte allt försvin-
ner, berättar Ronnie Lindberg.

Med allt syftar han på dagens 
beredskapsstyrka bestående 

Deltidskårer läggs ner
av ett befäl och fyra brandmän 
i Vuollerim, samt ett befäl och 
två brandmän i Porjus.

Kommunen har lämnat in 
flera egna avtalsförslag till Vat-
tenfall, varav det sista fick nej 
vid årsskiftet.

I slutet av 
april ska kom-
munfullmäk-
tige fatta for-
mellt beslut 
om nytt hand-
lingsprogram. 
Eftersom kom-
munen redan 
sparar hårt ser Ronnie Lind-
berg inte några möjligheter att 
skära ner mer på andra håll än 
vad som redan gjorts de senas-
te åren.

Tanken är därför  att deltidskå-
rerna i Vuollerim och Porjus 
ersätts av frivilliga räddnings-
värn. I skrivande stund är det 
dock inte en enda av deltidar-
na som är villig att ställa sig till 
förfogande.

– Viljan är inte så hög, åt-
minstone inte initialt. Och det 
kan jag förstå. Man förväntas ha 
nån slags informell beredskap 
och kunna rycka ut, men får ba-
ra betalt vid larm. Det är nog 
enklare att bygga upp ett värn 
på en plats där det inte funnits 
någonting förut, säger Ronnie 
Lindberg.

Till ytan är Jokkmokk lan-
dets näst största kommun. Ut-
an beredskap i småorterna 
ökar trycket på tätortsstyrkan 
i Jokkmokk, en halvtimme bort 

från Vuollerim och Porjus.
Det finns även en deltids-

styrka i Harads med ungefär 
samma körtid till Vuollerim, 
fast söderifrån. Porjus i sin tur 
gränsar till Gällivare, som kom-
mer få stötta upp.

– För bygdens del blir den 
upplevda tryggheten sämre och 
rent krasst kommer folk behö-
va vänta längre på hjälp. Den är 
ju minst en halvtimme bort.

Ronnie Lindberg säger att 
det finns både besvikelse och 
frustration hos brandmännen. 
Han påpekar att många dragit 
ett hästlass för att hålla bered-
skapen med tanke på att rekry-
teringsunderlaget är en utma-
ning på småorterna.

Räddningstjänsten  har börjat 
titta på en del andra lösning-
ar att presentera för politi-
kerna, exempelvis en mindre, 
snabbare enhet i centralorten,  
brandskyddsutbildning för lo-
kala verksamheter och att stär-
ka det förebyggande arbetet.

Oavsett, konstaterar rädd-
ningschefen, är det inte lös-
ningar som kommer finnas på 
plats dag ett.

Trots att pengarna snart för-
svinner tänker han kämpa för 
att behålla verksamheten över 
skogsbrandsäsongen. Hur det 
ska gå till vet han inte än.

– Men målsättningen är att 
inte dra ner på något förrän 
sommaren är över. Vi behöver 
normalt sett alla armar och ben 
vi kan få då.

MARIA HANSEN

Ronnie Lindberg

att i dialog med representan-
ter för kommunal räddnings-
tjänst mejsla fram vägen 
framåt i konkreta åtgärder. 
Vi kan aldrig ikläda oss rol-

len som arbetsgivare lokalt, 
men vi kan göra det enklare 
för kommunerna att navigera 
rätt och lyckas.

JOHAN WANGSTRÖM

FAKTA

Deltidsstyrkor
	�MSB:s enkät om verksamhetsåret 2021 gäller läget 2021-12-31 

(2020 i parantes). 
	� Det finns 149 räddningstjänstorganisationer i landet och 608 

(605) orter med deltidsbemanning. 
	� Totalt arbetar 10 887 personer (10 847) i deltidsstyrkorna.
	� 891 (836) är kvinnor.
	� 9 996  (10 011) är män.
	� De flesta räddningstjänster har deltidsbrandmän på 1-4 orter.
	� Jämtlands räddningstjänstförbund har deltidsstyrkor på 30 or-

ter.
	� Landskrona och Gällivare kommuner har inga orter med del-

tidsbrandmän.
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HUSKVARNA
Är det pensionärer som ska 
lösa den ständiga bristen på 
deltidsbrandmän runt om i 
landet? 
Som pigg senior väljer åt-
minstone Peter Blomqvist 
utanför Huskvarna larmbe-
redskap och svettig rökdyk-
ning framför bingoträffar 
och att mata fåglarna.

	� – Jag trodde aldrig att jag 
skulle sitta i en brandbil igen, 
skrattar Peter Blomqvist med-
an labradoodeln Alice skuttar 
nyfiket kring den blänkande 
röda bil som plötsligt börjat stå 
parkerad i gruset framför fa-
miljens hus.

I sex och ett halvt år  hann han 
vara pensionär från jobbet inn-
an en god vän tipsade om an-
nonsen där man sökte deltids-
brandmän i Tenhult. Påhejad 
av fru och barn skickade han 
— den ordinarie vägen — in en 
ansökan till sin tidigare arbets-
givare och strax var Peter, som 
körde sina första ambulansut-

ryckningar i slutet av 1970-ta-
let, nyanställd i ett gäng med 
nittiotalister.

– Jag är stolt över mig själv, 
jag är 65 år och har klarat alla 
tester och utbildningar. Även 
om det märktes att jag hade 
varit borta i över sex år under 
rökövningarna i 85 graders blå-
sande värme, medger han.

– Jag har aldrig  ”vikit ner mig”. 
Sluppit problem med rygg och 
knän och hållt igång med näs-
tan en mil hundpromenad var-
je dag, det är förklaringen. 

Därtill är han morgonpigg, 
vilket möjligtvis underlättar 
när sökaren tjuter mitt i natten.

– Jag har ju förberett på 
kvällen före med bilnycklarna 
i understället och telefonen i 
bröstfickan. På 60-70 sekun-
der kommer jag ner för trap-
pan, i larmstället och är på väg 
— dottern har tagit tiden, kon-
staterar han nöjt och har med 
den anspänningstiden god 
marginal till de max tre minu-
ter som är utryckningskravet 
för styrkan.

Peter Blomqvist  påbörjade sin 
nya tjänst i början av året och 
har nu jour var fjärde vecka 
med den så kallade fip-enheten 
i Tenhult, vilket innebär att den 
lilla brandbilen följer honom 
tätt överallt för en snabbare in-
sats med den utrustning som 
finns i bilen, från hjärtstartare 
till den så kallade pulverlansen 
som trycks in genom ett borrat 
hål och slår ner en brand i vän-
tan på den större räddnings-
styrkan.

– Klockan 5.07 en onsdags-
morgon fick jag första larmet 
om misstänkt brand hos en 
däckfirma. Det var en häftig 
känsla att sätta sig i bilen och 
trycka ”U”, uppdrag på väg”, 

förklarar han entusiastiskt och 
konstaterar att premiärveckan 
innebar hela 14 larm, bland an-
nat om olika väderincidenter. 

Han är en ”satellitdel” av del-
tidsstyrkan i Huskvarna och 
ansluter till den oavsett vad det 
gäller enligt den nya decentra-
liserade modell kommunen 
arbetar efter. Som veteran har 
han bara mött positiva reaktio-
ner, inte minst i den lokala fa-
cebook-gruppen, där han lyfts 
fram som ett stöd för de nya 
och yngre.

– Jag har 38 år med blandat 
innehåll i ryggsäcken, kan jag få 
göra en betydande insats i Ten-
hult så vore det fantastiskt!

Peter Blomqvist  tror att be-
kvämlighet är en förklaring till 
bristen på deltidsbrandmän, 
att tröskeln blir för hög med 
kraven på utbildning och last-
bilskörkort.

– Samtidigt måste det ju va-
ra fysiska krav så att man kla-
rar jobbet, säger han och berät-
tar om kvällens varma uthållig- 
hetsövning i rökövningshuset 

där man bland annat ska såga i 
timmer, kränga av sig luftpake-
tet och ta sig igenom ett hål.

Häftigt — för en som blir folk-
pensionär under våren! Peter 
Blomqvist tror själv att han är 
bland de sista som fick möjlig-
het att lämna jobbet redan vid 
58 års ålder.

– Även räddningstjänsten 
och brandmän måste följa med 
i utvecklingen. Jag uppskattar 
verkligen att jag fick den förmå-
nen men jag förstår om de höjer 
åldern, säger han.

Innan vi lämnar  Tenhult får vi 
se ett fysiskt bevis på att inte 
bara åldern utmärker Peter 
Blomqvist. Kanske är han ock-
så den enda brandmannen i 
Sverige som har två olika num-
mer på hjälmen.

– När jag hämtade ut de nya 
kläderna stod det ”91” på ena 
sidan, samma nummer som jag 
haft sedan 1982. Vi får väl se hur 
länge jag pallar som nya ”321”.

JOHAN WANGSTRÖM

Pensionär med nytändning
”Jag trodde aldrig att jag skulle sitta i en brandbil igen”, säger Peter Blomqvist.  FOTO: ANNA  HÅLLAMS

Stolt
 ”Jag är stolt  över mig 
själv, jag är 65 år och 
har klarat alla tester 
och utbildningar.”
Peter Blomqvist, deltidsbrandman
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LIDHULT
Gräsklippning, äldrevård 
och fastighetsskötsel – det 
är några av arbetsuppgif-
terna för Lidhults deltids-
brandmän.

Med ett invånarantal på 
knappt 600 personer kan 
ortens räddningstjänst bi-
behålla beredskapen tack 
vare en ny typ av kombina-
tionstjänster.

	�Det är fredag eftermid-
dag och deltidsbrandman-
nen Magnus Rosén har precis 
plockat bort ett mindre träd 
som blåst ner mellan en gång- 
stig och en väg.

– Ingen dag är den andra lik. 
Jag trivs fantastiskt bra, både 
med variationen och att det är 
mycket eget ansvar, säger han.

Magnus är en av knappt 600 
invånare i småländska Lidhult, 
Ljungby kommun.

Trots ortens blygsamma 
storlek finns här sedan så långt 
tillbaka som räddningschefen 
Carl Håkansson Cedergren 
känner till, en beredskapsstyr-
ka bestående av ett befäl och 
fyra brandmän. Totalt är de ett 
15-tal anställda.

– Vi har alltid varit en fullgod 
deltidsstation som klarar rök-
dykning. Det behövs i en kom-
mun med så stor yta.

Det handlar om  2 000 kvadrat-
kilometer glesbygd, där Lid-
hult gör en förstainsats i hela 
västra delen av kommunen.

Men när trucktillverkaren 
som var Lidhults största ar-
betsgivare flyttade 2018, och 
fler deltidsbrandmän därmed 
behövde börja arbetspendla, 
krävdes något drastiskt för att 
behålla 1+4 i beredskap under 
dagtid.

– Platschefen flaggade för att 
det inte skulle gå annars. Per-
sonalen pressades redan hårt. 
Bara 7 av 15 anställda hade si-
na jobb i Lidhult innan och nu 
skulle ännu fler börja arbets-
pendla. De kvarvarande skulle 
få ha beredskap i princip varje 
dag, säger Carl Håkansson Ce-
dergren.

Han tillägger  att konsekven-
serna av en minskad bered-
skap inte bara hade blivit sto-
ra för Ljungby kommun, utan 
även för grannkommunerna, 
då både Halmstad och Hylte 
har svårt att rekrytera till sina 
deltidsstationer.

– Vi måste ta tillvara på den 
gemensamma förmågan, an-
nars blir det försämringar för 
tre kommuner.

Tillsammans med den loka-
la drivkraften Lingonbygden 
lämnade Ljungby räddnings-
tjänst ett förslag till kommu-
nen om kombinationstjänster 
i Lidhult. Inspirationen hade 
de bland annat hämtat från just 
Halmstad.

Förslaget resulterade i ett 
treårigt projekt där räddnings-
tjänsten anställde två deltids-
brandmän, så kallade resurs- 
personer, på heltid. De hyrs ut 
till kommunen för allehanda 
uppdrag, såsom snöskottning, 

parkarbete, undervisning, äld-
reomsorg och fastighetsskötsel.

– Genom den här lösningen 
behåller vi personerna i byn he-
la tiden. Jag kan inte komma på 
en enda nackdel, säger Carl Hå-
kansson Cedergren.

I samband med  senaste års-
skiftet blev verksamheten per-
manent. Men att det började 
som ett projekt ser räddnings-
chefen som nyckeln till fram-
gång.

– Projektet fick en särskild 
budget på 1,3 miljoner per år. 
Det gjorde att förvaltningarna 
kunde anlita resurspersoner-
na utan att riskera att säga upp 

egen personal. Nu debiterar vi 
allt vi gör och förvaltningarna 
har hunnit ställa om lite. Det 
tillkommer hela tiden nya upp-
gifter för resurspersonerna.

När industrin flyttades säger 
Carl Håkansson Cedergren att 
de kunde ha sett det som natt-
svart.

– Men vi valde att tänka posi-
tivt och gasa oss ur detta. Vi hade 
en utmaning, hittade en lösning 
och ser en möjlighet framöver 
att bli fler resursbrandmän. Det 
är något vi ska verka för.

Även andra lösningar  kan be-
hövas, då inflyttningen till Lid-
hult inte är stor och det är svårt 

att rekrytera nya deltidsbrand-
män. Räddningschefen näm-
ner fip (första insatsperson) 
som en annan möjlig väg att gå 
framöver.

– Man får tänka på att det här 
är en ort med mindre än 600 
invånare, det bör ju egentligen 
inte fungera att ha fem man i 
beredskap. Det är helt otroligt 
när jag tänker efter. Orter med  
10 000 invånare kan ha svårt 
med bemanningen.
	� Vad är Lidhults hemlighet?
– En stark kåranda och ge-

menskap, brandmännen trivs 
i bygden och värnar om lands-
bygden.

MARIA HANSEN

Släcker eld och klipper gräs
	�Kombinationstjänster gör att Lidhult klarar beredskapen

Resursbrandmännen Fredrik Mårtensson och Magnus Rosén tillsammans med Henrik Pettersson, platschef på brandstationen i Lid-
hult. FOTO: PRIVAT

Sköta grönytor är en av många arbetsuppgifter. ”Ingen dag är den andra lik”, säger Magnus Rosén.
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BRÅLANDA
Vid 50 års ålder gjorde Gu-
nilla Abrahamsson verklig-
het av sina drömmar.

Först blev hon deltids-
brandman och sedan ambu-
lanssjukvårdare.

– Jag hade inte självför-
troende nog tidigare, förkla-
rar hon.

	�Gunilla Abrahamsson är 
”brandman Gunilla” med 
många av barnen hemma i Brå-
landa, tack vare hennes stolta 
barnbarn.

– De tycker det är jättehäftigt 
att mormor är brandman och 
berättar för alla sina vänner, 
skrattar hon.

Första gången  det pep i söka-
ren var under Gunillas 50-års-
kalas. Det brann i en lägenhet 
inte långt från hennes bostad.

Då hade hon ännu inte gått 
preparandutbildningen, utan 

deltog som så kallad observa-
tör och fick dra slangar och by-
ta luftpaket.

– Som observatör är det fri-
villigt om man vill åka på larmet 
eller inte. Men de flesta gäster-
na hade hunnit lämna festen 
och min familj visste hur myck-
et det betydde för mig, så det var 
ingen tvekan.

Revansch, kan det snarast 
beskrivas som.

Gunilla hade drömt om blå-
ljusyrken sedan barndomen ef-
tersom hennes styvpappa var 
ambulansförare.

För 20 år sedan  arbetade hon 
på ett företag där många kolle-
gor var deltidsbrandmän och 
Gunilla bestämde sig för att 
testa. Då klarade hon emeller-
tid inte fysprovet.

– Jag blev nedslagen och fick 
dåligt självförtroende. Det blev 
inte bättre av att jag var ganska 
blyg på den tiden.

Sedan flyttade hon från or-
ten, fick fyra barn och jobbade 
som undersköterska – och triv-
des alldeles utmärkt med det.

Tills hon en dag fick möjlig-
het att delta på en prova på-
dag för kvinnor hos räddnings-
tjänsten i Alingsås. Vid den tid-
punkten var Gunilla betydligt 
bättre tränad och klarade rull-
bandet utan problem.

– Egentligen testade jag bara 
för självkänslans skull, jag hade 

inga planer på att bli brandman.
Efter en flytt till Brålanda 

såg hon dock ett Facebook-in-
lägg om att räddningstjänsten 
sökte deltidsbrandmän, och på 
den vägen är det.

Fyra år har gått  sedan dess. 
Blygheten har hon jobbat 
mycket med genom livet och 
hon delar gärna med sig av sin 
historia för att inspirera andra.

– Jag förstod för cirka 15 år 
sedan att jag behövde komma 
över blygheten för att våga göra 
de saker som jag ville göra. Det 
har många gånger varit jobbigt 
men helt klart värt det.

Gunilla säger att hon till och 
med trivs bättre som brand-
man än hon hade kunnat före-
ställa sig.

– Jag älskar variationen 
och adrenalinet, att aldrig ve-
ta vad som händer. Jobba med 
människor är väldigt viktigt för 
mig, jag vill kunna hjälpa till 

och göra skillnad. Dessutom 
har vi ett otroligt gott gäng här i 
Brålanda. Det är kul att jag kla-
rar att hänga med trots att jag 
passerat 50!

Stärkt av bedriften  valde Gu-
nilla vid 52 års ålder att även 
utbilda sig till ambulanssjuk-
vårdare, vilket hon i dag jobbar 
heltid som i Bengtsfors/Åmål.

Med andra ord har hon lyck-
ats ro båda sina drömjobb i 
hamn.

Dessvärre måste hon snart 
sluta som brandman eftersom 
sambo och nytt hus väntar i Vä-
nersborg och där finns enbart 
heltidsanställd personal.

– Visst är det tråkigt, men att 
jag förverkligade mina dröm-
mar kan ingen ta ifrån mig!

MARIA HANSEN

Gunilla tog revansch vid 50
För 20 år sedan försökte Gunilla Abrahamsson bli deltidsbrandman men klarade inte fysprovet. När hon för fyra år sedan försökte igen gick det bättre och under hennes 
50-årskalas pep det i sökaren för första gången.  FOTO: ANGELICA LYCKBORG

Dåligt fysprov
 ”Jag blev nedslagen 
och fick dåligt själv-
förtroende. Det blev 
inte bättre av att jag 
var ganska blyg på den 
tiden.”
Gunilla Abrahamsson, deltidsbrandman
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Beredskapen för måltider 
inom skola och omsorg vid 
en kris har ökat.

Men fortfarande har näs-
tan hälften av kommunerna 
ingen plan. Det visar en un-
dersökning som Livsmedels-
verket gjort.

	� – Det är positivt att fler ser 
över sin beredskap. Barn och 
sköra måste få mat. Därför be-
höver fler kommuner jobba 
med sin måltidsberedskap, sä-
ger Emelie Eriksson på Livs-
medelsverkets kompetenscen-
trum för måltider i vård, skola 
och omsorg.

Livsmedelsverket gjorde en 
undersökning 2018 som visade 
att fyra av tio kommuner hade 
beredskapsplaner för måltids-
organisationen. Hösten 2021 
hade siffran stigit till sex av tio, 
samt att andelen som svarade 
”vet ej” sjunkit.

Pandemin är en förklaring 
till ökningen.

– Den har synliggjort risker 
och vikten av en fungerande 
livsmedelsförsörjning överlag. 
Måltider är en viktig del i att 
skola, vård- och omsorgsverk-
samheten ska fungera så att 
vårdnadshavare och anhöriga 
kan gå till jobbet och bidra till 
att samhället fungerar. Därför 
måste beredskapsarbetet in-

om offentliga måltider fortsatt 
stärkas.

En annan förklaring till ök-
ningen kan vara att bered-
skapsfrågor och civilt försvar 
diskuteras mer i dag jämfört 
med 2018, och att Livsmed-
elsverket under de två senaste 
åren aktivt kommunicerat kris-
beredskap inom måltidsverk-
samheter.

I höst publicerar  Livsmedels-
verket en handbok som ska 
stödja kommuner och regioner 
i arbetet med beredskapspla-
ner för måltider.

Måltidsverksamheter är be-
roende av att varuleveranser 
kommer fram, att el, vatten och 
it fungerar, och att det finns 
personal som kan arbeta. Att ta 
fram en beredskapsplan inne-
bär en systematisk analys av 
vad som krävs för att verksam-
heten ska fungera, vilka konse-
kvenser det får om den inte gör 
det, samt att ta fram planer och 
åtgärder för att måltider ändå 
ska kunna tillagas och serveras.

– Då kan framtagna krisme-
nyer, att ha ett köksnära lager 
och rutiner för att kunna rotera 
eller låna personal mellan kö-
ken, vara några lösningar. Varje 
organisation måste titta på si-
na förutsättningar, säger Eme-
lie Eriksson.

Beredskap för 
måltider ökar

MSB genomförde 261 insat-
ser under 2021, av dem drygt 
hälften (134) i Sverige.

Totalt var myndigheten 
delaktig i insatser i 55 län-
der.

	�Under året hade MSB natio-
nellt en rekordstor begäran om 
luftburet stöd från räddnings-
tjänster och länsstyrelser. 77 
insatser genomfördes, 66 med 
helikopter och elva med sko-
pande plan.

Totalt sett minskade dock 
de nationella insatserna nå-
got jämfört med 2020, vilket 
främst beror att behov av stöd 
och resurser kopplat till pan-
demin avtog.

De största mottagarna av 
svenska biståndsinsatser under 
året var Etiopien (12 insatser), 
Sudan (11) och Sydsudan (9). 
Största insatsland mätt i kost-
nader var Centralafrikanska 

republiken (CAR) där det upp-
gått till 41,6 miljoner.

– Även om pandemins på-
verkan på MSB:s internatio-
nella insatsverksamhet var be-
tydande även under 2021 så har 
mycket av den operativa verk-
samheten åter kunnat bedri-
vas mer i fält, säger Per Velan-
dia, tillförordnad enhetschef 
för humanitära insatser.

Av de 122 internationella bi-
ståndsinsatserna dominerar 
humanitära insatser (78) och 
civil krishantering/fredsfräm-
jande insatser (33). Fem in-
satser genomfördes i icke bi- 
ståndsländer, bland annat stöd 
vid skogsbränder i Grekland.

Kostnaderna för de interna-
tionella insatserna skrevs till 
drygt 243 miljoner kronor. De 
finansierades av Sida, 164 mil-
joner; Regeringskansliet, 66,2; 
EU, 9,1; och FN, 3,8 miljoner.

Flest MSB-insatser i Sverige

Skogsbränderna 2018 kom-
mer att inträffa igen. Som 
övning.

– Scenariot som ska spe-
las blir det som faktiskt 
inträffade, de datum det 
hände, de resurser som an-
vändes, säger Peter Holm-
ström, övningsansvarig 
från MSB.

	�MSB och Italiens civil-
försvar är ansvariga för tre 
EU-övningar som kommer 
att genomföras det närmas-
te året. Den första blir skogs-
bränderna 2018 som härjade i 
framförallt Gävleborg, Dalar-
na och Jämtland.

Men övningen sker i Stock-
holmstrakten i mitten av maj 
med Rosersberg som bas. De 
faktiska händelserna är vad 
tre EU-team samt deras sup-
port team (TAST technical  
assistance and support team) 
får till sig och som de ska lösa.

– Det är en lednings- sam-
verkans- och koordinerings-
övning. De tre teamen kom-
mer att möta aktörer som var 
aktiva under skogsbränderna 
på strategisk, taktisk och ope-
rativ nivå.

MSB, Försvarsmakten,  Tra-
fikverket, länsstyrelser, Röda 
korset och räddningstjänster 
(Södertörn) och andra aktiva 
under bränderna kommer att 

medverka i motspelet, träffa 
de som övas i möten.

Skopande plan ska rekvire-
ras, hjälp efterfrågas från an-
dra länder. Men allt sker på 
papperet. De tre EU-teamen 
kommer husera på Rosersberg 
med sitt stabs- och ledningsar-
bete.

– Totalt är det 14-16 perso-
ner i varje team. De som i hu-
vudsak övas är åtta personer 
som är blandade från EU-län-
der, samt en samverkansoffi-
cer från ERCC i Bryssel. Där-
till har de fyra-sex personer 
som stabsstöd.

Övningen pågår  under sex da-
gar. Första dagen är på hem-
maplan runt om i Europa, del-
tagarna får information från 
Bryssel om vad som hänt och 
praktiska detaljer som resti-
der och flygbiljetter. Däref-
ter reser man till Sverige, övar 
under tre dagar, utvärderar 
och får återkoppling från öv-
ningsledningen. 

– Deras resultat kommer att 
jämföras, hur de kom fram till 
sina beslut. Blir det skillnad el-
ler likheter beroende om arbe-
tet startades på strategisk nivå 
eller om de valde insatschefen 
på operativ nivå?

Modex, modulövningar,  som 
EU-konceptet kallas genom-
förs oftast som traditionel-

la fältövningar. MSB och Ita-
liens civilförsvar tog fram det 
här formatet eftersom man 
märkt vid utvärdering av verk-
liga insatser att det funnits ut-
maningar för EU kring infor-
mationshantering på de olika 
nivåerna strategiskt, taktiskt 
och operativt.

– Det har i sin tur  påverkat 
medlemsstater när det kom 
till att bidra med rätt hjälp vid 
rätt tid. Vi upplevde också att 
de traditionella modex-öv-
ningar som varit tidigare 
inte funkade riktigt, det blev 
konstgjort. Därför försöker vi 
göra det så verklighetstroget 
som möjlighet. Vi hoppas nu 
våra övningar ger möjlighet 
att samla ihop och analysera 
data och komma med råd eller 
hänvisningar både till EU och 
inblandade experter, säger Pe-
ter Holmström.

Med motspel och övnings-
ledning medverkar runt 100 
personer under övningen i 
maj. De övriga två övningar 
Sverige och Italien ansvarar 
för genomförs i Serbien (över-
svämningar) och Georgien (fö-
rebyggande- och beredskaps- 
insats). 

PER LARSSON

Fotnot: ERCC är EU:s centrum 
för samordning av katastrofbe-
redskap.

Sommaren 2018 – igen 
	�Skogsbränderna blir EU-övning

Personal rekryterad genom EU på plats vid Örebro flygplats där en del av de skopande flygplanen 
lyfte och landade under skogsbränderna 2018. Nu upprepas de stora bränderna – som övning. 
 FOTO: PAVEL KOUBEK
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	�En kastrull med olja har börjat brinna hos 
en syrisk familj i Malmö. Mannen i hushål-
let försöker släcka oljan med vatten. Efter att 
räddningstjänsten fått kontroll över situatio-
nen tar rökdykarledaren Jad Hajj av sig mas-
ken för att prata med den uppenbart stressade 
mannen, som dessutom visar genom kropps-
språket att han känner sig hierarkiskt under-
lägsen brandmännen.

När responsen uteblir växlar Jad från svens-
ka till arabiska och ser hur lägenhetsinneha-
varens oro byts ut mot lättnad. Efter att man-
nen återberättat hela händelseförloppet stäl-
ler han en massa frågor till Jad: vad kommer 
hända nu, hur mycket kostar räddningsinsats-
en, måste polisen komma?

– Jag vill gärna tro att den här syriska famil-
jen numera förstår att man absolut inte släck-
er olja med vatten och att brandmän är rätt 
sköna människor. Sådana saker sprider sig 
som en löpeld och kommer så småningom un-
derlätta vårt arbete, menar Jad Hajj.

En del av människorna han möter från so-
cialt utsatta områden i Malmö vet inte vad en 
myndighet är för någonting, och ännu mindre 
vad en rekommendation från räddningstjäns-
ten är.

Fenomenet är något  Jad känner igen från 
uppväxten i Falkenberg. Föräldrarna var flyk-
tingar från Libanon och i hemmet fanns var-
ken brandvarnare, brandfilt eller pulversläck-
are. Vännerna hade uteslutande invandrar-
bakgrund.

– Beröringen med det offentliga är väldigt li-
ten och då är det förtroliga mötet särskilt vik-
tigt. I många områden finns starka subkultu-
rer som är svåra att tränga igenom. Jag och 
mina kollegor med invandrarbakgrund släpps 
in i de här miljöerna på ett annat sätt än våra 
svenska kollegor gör, och kan då skapa tillit 
och förtroende.

Så vad var det som gjorde att Jad, 19 år gam-
mal, började på räddningsskolan i Skövde och 
därefter SMO-utbildningen i Revinge? Rädd-
ningstjänsten fanns inte på kartan för de andra 
ungdomarna i området. De med bra betyg sat-
sade istället på att bli exempelvis ingenjörer.

– Jag spelade fotboll med en brandman från 
Falkenberg, han var tjugo år äldre än mig och 
tillsammans utgjorde vi mittbacksparet. Jag 
såg väldigt mycket upp till honom och hans be-
skrivning av yrket tilltalade mig, berättar Jad.

Lagkamraten var den som klargjorde vad 
SMO var för något, han hjälpte till att fixa ett 
rullbandstest inför Jads ansökan och svarade 
på alla funderingar som uppstod.

– I dag är jag otroligt tacksam över att han 
tog mig under sina vingar. Jag tror inte att jag 
hade blivit brandman om det inte varit för ho-
nom.

Under åren i  Skövde och Revinge var Jad Hajj 
den enda eleven med invandrarbakgrund.

När han 21 år ung började som brandman 
hemma i Falkenberg poängterade räddnings-
chefen att Jad inte var stöpt i samma form 
som arbetskamraterna, och tillsammans med 
en kvinnlig kollega beskrevs han i lokalmedia 
som en pionjär inom räddningstjänsten.

– Om någon frågat då om jag såg det som en 

MALMÖ · Först ville han vara som alla andra.  
Numera ser brandmannen Jad Hajj sin libanesiska bakgrund som en styrka. 
– I många områden i Malmö finns starka subkulturer som är svåra att tränga ige-
nom. Jag kan vara en kommunikationskanal mellan dem och räddningstjänsten.

”Stolt att min 
bakgrund ses 
som en styrka”

Subkulturer
”Beröringen 
med det of-
fentliga är väl-
digt liten och 
då är det för-
troliga mötet 
särskilt vik-
tigt.”
Jad Hajj, brandman 

styrka, hade jag nog sagt nej. Jag tycker det är 
viktigt att lyfta att det inte är jätteenkelt för en 
nyanställd att aspirera på att vara annorlunda 
på en arbetsplats där saker och ting sitter i väg-
garna.

Nu har Jad Hajj  jobbat inom den kommuna-
la räddningstjänsten i tolv år och sett hur den 
gått till att inkludera allt fler kvinnor och per-
soner med utländsk bakgrund. Hans arbetslag 
består av nio brandmän, varav fyra har utom-
nordisk bakgrund. Förutom svenska behärs-
kar de tillsammans engelska, arabiska, span-
ska och rumänska.

På helgerna lagar kollegorna mat ihop på 
stationen och Jad beskriver att en särskild 
gruppdynamik frodas runt matbordet, där de-
ras spretiga bakgrunder reflekteras. Jad har 
exempelvis lagat sin beskärda del av tabbou-
leh (persiljesallad), kollegan från Chile bjuder 
ofta på empanadas (piroger) och i julas duka-
de en svensk kollega fram hummus (kikärtsrö-
ra) bredvid julskinkan. ”Fössta tossdan i mass” 

2019 följde flera kollegor från Malmö med Jad Hajj till Libanon för att få nytt perspektiv.
 FOTO: ROBERT VYSEHRAD

I dag ser brandmannen Jad Hajj det som en styrka att känna sig hemma i flera kulturer. Här föreläser han på ett MSB-seminarium om jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten.
  FOTO: ELIN JIGENHEIM, RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTFOTO: ELIN JIGENHEIM, RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄST
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brukar firas med ”massipantåta” för att hedra 
de två smålänningarna i arbetslaget.

2019 följde flera  av kollegorna med Jad på en 
resa till Libanon för att få nytt perspektiv och 
en inblick i hur civilsamhället fungerar där 
– och i en del områden i Malmö. Jad menar att 
ett förändrat samhällsklimat ställer nya krav 
på att räddningstjänsten förstår kulturella 
och sociala sammanhang.

– Lösningarna är inte alltid tekniska utan i 
vissa fall sociala. Och här behöver vi lära oss 
mycket. I mitt arbetslag finns en väldigt stark 
interkulturell och kommunikativ kompetens 
som ger en synergieffekt. Vi stärker tilliten och 
förtroendet, producerar och skapar mervärde 
samt överbrygger kulturella olikheter och bar-
riärer.

Han lyfter fram ytterligare en anekdot, den 
här gången en trafikolycka mitt på Öresunds-
bron. Höga hastigheter, en kraftig smäll och 
snöstorm. En kvinna var fastklämd men va-
ken och talbar.

– De tekniska dimensionerna löser vi all-
tid. Det som gjorde den här situationen sär-
skilt svår var att kvinnan inte pratade svenska 
och bar slöja. Här måste vi vara kultursensiti-
va. Det är ingenting man övar på när man övar 
trafikolyckor.

Kvinnans nacke behövde stabiliseras. På 
arabiska berättade Jad att han var tvungen att 
vidröra hennes slöja. Hon var orolig men lät 
honom göra det.

Jad säger att han  ser en förändring i inställ-
ning och attityd hos de drabbade människor-
na – oavsett om det handlar om flyktingfamil-
jer, stökiga ungdomar eller oroliga föräldrar – 
när de märker att det finns beröringspunkter 
med det offentliga.

För honom är räddningstjänsten inte enbart 
en fysisk samhällsaktör med uppgift att släcka 
bränder, utan även en väldigt stark symbol.

– Vad vill vi att den här symbolen ska repre-
sentera? Är det viktigt att vi är en spegling av 
samhället? Jag tror det finns ett väldigt stort 

värde i det. Det symboliserar också att vi är en 
stark men progressiv kraft och att vi utvecklas 
i takt med samhället.

För en effektivare  räddningstjänst efterlyser 
Jad Hajj ett mer holistiskt tänk, där hög tek-
nisk kompetens och mjuka faktorer verkar 
med varandra, inte mot varandra.

– Nu beskrivs dessa ofta som två ytterlig-
heter. För mig är det en felaktig föreställning. 
Som min distriktschef Attila Jensen sa till 
mig, att om inte räddningstjänsten anpassar 
sig till samhället, så är det helt plötsligt rädd-
ningstjänsten som befinner sig i ett utanför-
skap. Jag är väldigt stolt över att min interkul-
turella kompetens och bakgrund ses som en 
styrka och att kollegorna väljer att ta del av 
den. Det ser jag som framtidens räddnings-
tjänst.

MARIA HANSEN

PROFIL

Jad Hajj
	� Ålder: 33 år.
	� Bor: Malmö.
	� Gör: Brandman 

på Hyllie brandsta-
tion i Malmö. Utbildad 
statsvetare.
	� Familj: Mamma, 

pappa och tre syskon.
	� Intressen: Träning, 

utlandsvistelser, mat 
och böcker.
	� Äter helst: Växtba-

serad mat.
	� Favoritböcker: Bl a 

 ”Sapiens: en kort his-
torik över mänsklig-
heten”, ”Bleka blå 
pricken”, ”Shantaram”.
	� Tittar på: Doku-

mentärer. ”Carl Sa-
gans ’Cosmos’ funkar 
alltid”.

I dag ser brandmannen Jad Hajj det som en styrka att känna sig hemma i flera kulturer. Här föreläser han på ett MSB-seminarium om jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten.
  FOTO: ELIN JIGENHEIM, RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTFOTO: ELIN JIGENHEIM, RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄST
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En ny brandsläckningsme-
tod håller på att etableras i 
Finland.

Utryckningspersonal kan 
utifrån suga ut brandgaser 
och snabbt minska värmen i 
brandrummet.

	� – Största fördelen är arbets-
säkerheten. Rökdykare kan 
gå in och ha fri sikt. De slip-
per brandgaserna och blir hel-
ler inte kontaminerade, säger 
brandman Kenneth Tylli.

Hydrovent Europe kallas 
släcksystemet som i grunden 
är ganska okomplicerat. Ett 
långt kombinationsrör med två 
munstycken, ett för släckning 
(130 liter i minuten) och ett 
för ventilering (cirka 300 liter 
i minuten). Rörets längd är 195 
centimeter men kan förlängas 
till 354. Det kopplas till vanlig 
smalslang.

– Ventilationskapaciteten  är 
300 kubikmeter i minuten. 
Från ett rum kan vi få ut brand-
gaserna på en halv minut, sam-
tidigt sänks temperaturen 
drastiskt. Rökdykarna kan se-
dan gå in i säker miljö med sikt 
för att slutföra släckningen, sä-
ger Kenneth Tylli vid Mellersta 

Österbottens och Jakobstads-
nejdens räddningsverk.

– Det är egentligen sam-
ma princip som när man rök-
ventilerar med ett strålrör, det 
skapar undertryck. Men med 
strålröret måste man vara inne 
i brandrummet.
	�När kan verktyget använ-

das?
– I princip vid alla bostads-

bränder. Enda kriteriet är att 
du vet i vilket rum det brinner, 
annars är risk att du skickar 
runt branden i hela bostaden.

Röret sticks lämpligen in  ge-
nom ett fönster med mun-
stycket för ventilation pekande 
utåt. Ventilationsmunstycket 
suger ut brandgaser och värme, 
det mindre munstycket kyler 
ner brandgaser.

När verktyget har kylt ner 
brandgaserna öppnar man 
exempelvis dörren varifrån  
släckningsattacken görs, när 
tilläggsluft strömmar in effek-
tiviseras ventileringen.

– Det påverkar inte branden 
i stort, men initialbranden kan 
bli större. Om den startat i en 
soffa så brinner den lite mer 
igen. Men den släcker rökdy-
karna, när de dessutom har fri 

sikt kan de också snabbt hitta 
eventuell person i rummet.

Kombinationsröret Hydro-
vent är en amerikansk uppfin-
ning. Ett av befälen på Meller-
sta Österbottens och Jakob-
stadsnejdens räddningsverk 
upptäckte produkten på Youtu-
be, kontaktade en arbetsgrupp 
på jobbet och undrade om en 
liknande produkt kunde till-
verkas.

Bröderna Kenneth  och Robert 
Tylli, som båda är brandmän, 
utvecklade i samarbete med 
räddningstjänsten ett för sina 
förhållanden passande verk-
tyg. Nu tillverkas röret på li-
cens i Finland.

– Vi har använt det i ett år och 
har det på alla 20 utrycknings-
fordon. Två bränder har från 
utsidan släckts helt med verk-
tyget.

Vid räddningsskolan i 
Kuopio kommer verktyget an-
vändas i brandmannautbild-
ningen som alternativ släckme-
tod. Hittills har man sålt drygt 
50 kombinationsrör i Finland, 
priset ligger runt 20 000 kro-
nor.

PER LARSSON

	� Stefan Särdqvist, brandin-
genjör och teknisk doktor vid 
MSB, konstaterar att det finns 
ett stort utrymme för utveck-
ling av utrustning och metoder 
för brandsläckning. 

Han säger så här om det 
kombinationsrör som används 
i Finland:

– Hantera mindre rums-
bränder är de flesta räddnings-
tjänster bra på, men självklart 
finns det utrymme att förfina 
tekniken och förbättra utrust-
ningen. I synnerhet om arbets-

miljön samtidigt förbättras. 
Det handlar om ett nytt strål-
rör som utnyttjar principerna 
för strålrörsventilation. Tek-
niken bakom är beprövad och 
teorin är okontroversiell. 

– En fråga som dyker upp är 
samma som för andra nya ut-
rustningar, nämligen om sys-
temets begränsningar: Hur 
stora bränder/lokaler kan man 
hantera med hjälp av strålröret 
i jämförelse med en traditio-
nell insats?

Brandgaser ventileras 
på en halvminut
	�– Största vinsten är arbetssäkerheten

”Tekniken bakom är beprövad 
och teorin är okontroversiell”

Kombinationsröret med förlängningsdel. Några detaljer är: 1 ven-
tilationsmunstycke, 2 fönsterbrytare, 3 munstycke för släckning, 
avstängningsbart, 4 hållare att placera exempelvis över karm.

Röret hängs på karmen, venti-
lationsmunstycket pekar utåt.

Röret stoppas in i brandrummet och till höger ventileras brandgaser ut. Ventilationskapaciteten är 300 kubikmeter i minuten och från 
brandrummet kan man få ut brandgaserna på en halvminut, framhåller brandmannen Kenneth Tylli. Rökdykare kan sedan gå in och 
slutföra släckningsarbetet. FOTO: HYDROVENT EUROPE 
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V    id tretiden på natten 
den 16 december larma-
de hemtjänstpersona-

len att det inte gick att logga in. 
På eftermiddagen samma 

dag stod det klart att problemet 
var mycket större än så, då ha-
de kommunen också mottag-
it ett utpressningsbrev om lö-
sensumma efter en ransomwa-
re-attack (utpressningsvirus).

1 600 anställda kunde inte 
använda sina datorer. Det gick 
inte att komma åt omsorgens 
journaler, ej heller ekonomi-
system, e-post och internet. 
Varken intranät eller webbsida 
kunde uppdateras. 

– Men kalix.se var aldrig  
hackad. Att webbplatsen in-
te var tillgänglig berodde helt 
enkelt på att it-enheten stäng-
de ned och gick igenom al-
la servrar i jakt på rester av 
ransomware-attacken.

Dagen efter slocknade  kom-
munens alla övervakningssys-
tem, ventilationssystemen till 
25 procent av fastigheterna 
stannade.

Vid första krismötet ringades 
akuta områden in. 

Två var omsorgen, främst 
hemtjänsten, och information. 
Alla scheman för hemtjänsten 
fanns digitalt. Hur kunde man 
vara säker på att alla som skul-

le få hjälp verkligen fick besök?
– Vi får inte tappa någon 

vårdtagare. Och hur hör de av 
sig om de inte fått besök? Hög-
sta prioritet var att nå ut med 
information, men utan egna ka-
naler är det inte så lätt. Vi kom 
att använda sociala medier och 
media.

Tämligen omgående  var ett 
30-tal personer, egen it-per-
sonal och konsulter, i arbete 
med att reparera skadan och få 
igång system. Personalen fick 
inte använda sina datorer. Alla 
skulle gås igenom, 1 200-1 400 
datorer. 

Kommunen konstaterade 
också snabbt att man måste be-
rätta, inte mörka.

– Vi har alltid ansett att det 
är bättre att direkt berätta vad 
som hänt och vad vi gör och på 
så sätt äga informationen från 
start. Vi kan förstås inte berät-
ta om det som ingår i polisut-
redningen, men i övrigt är det 
viktigt att våga berätta även om 
allt som inte är bra, säger Reine 
Sundqvist.

Kalix hade tidigt en plan för 
hur man skulle nå ut till både 
allmänhet och personal. Det 
togs fram en ny tillfällig webb-
sida för kommunen, med sam-
ma adress, på en extern server.

– Det var inte jättemånga 

timmar vi var utan egen hem-
sida. Och när vi var igång igen 
hänvisade vi även våra medar-
betare till denna, de är ju en av 
våra viktigaste målgrupper.

Kommunikationen med  de an-
ställda skedde i hög grad via 
sociala medier, media och nya 
webbsidan. Den egna kanal-
en på Youtube fick många fler 
tittare.  Mobiltelefonerna an-
vändes för att koppla upp da-
torer mot internet och så kall-
ade 4G-puckar köptes in för att 
stärka denna möjlighet. 

– Självklart hade vi även fy-
siska möten. Men vi var inne i 
en tid när personal tagit ut väl-
behövlig ledighet. Dessutom 
levde vi med pandemin och vil-

le att man skulle hålla avstånd 
och arbeta på distans. Smitt-
spridningen var också värre än 
någonsin.

När de personella resurserna 
var färre än brukligt hade kom-
munen mer att göra än någon-
sin. Verksamheten skulle hållas 
igång och samtidigt skulle allt 
som var obrukbart återställas.

Utan fungerande  övervak-
ningssystem som larmar vid fel 
på vattenförsörjning och fast-
igheters värme fick anställda 
göra manuell övervakning med 
rondering. Enda sättet att loka-
lisera en vattenläcka var att åka 
ut och leta var det kom vatten 
ur marken.

– Vattnet är högsta prioritet. 
Det var extremt kallt under den 
här perioden och då är risken 
större att vattenläckor uppstår. 
Vilket också hände. Dessa si-
tuationer kunde lösas men det 
var svårare att upptäcka läckor-
na. Det är mycket sånt här som 
varit väldigt påfrestande och 
inneburit en ansträngd period 

för personalen. Att vi har fått 
prioritera allvarliga händelser 
gör också att vi ligger efter med 
andra saker, säger Mårten Öh-
man, chef för samhällsbygg-
nadsförvaltningen.

När fakturor med miljon-
summor och anställdas löner 
skulle betalas ut till jul fick det 
ske manuellt. För de som inte 
kunde få lönerna via sitt konto 
hämtade kommunen ut peng-
arna i bankomat.

– Vi har verkligen försökt gö-
ra allt för att ingen ska drabbas. 
Det som kanske varit svårast 
och mest jobbigt var att perso-
nalen skulle jobba analogt. Nu 
har högen av dokumentation 
växt och allt analogt ska föras 
in digitalt, alla papper hos soci-
alförvaltningen bevaras efter-
som det handlar om sekretess, 
säger kommundirektör Maria 
Henriksson.

En månad efter attacken  be-
räknades runt 80 procent av 
kommunens system vara i 
drift, dock inte fullt ut. 

Vad gör man när hela verksamheten lamslås, när ingenting fungerar? 
Kalix kommun stod inför detta faktum strax innan jul. 
– Vi hade inga egna kanaler att jobba med. Allt var utslaget, inga sys-
tem fungerade, säger informationschefen Reine Sundqvist.

16 december blev det svart i Kalix alla system efter en ransomware-attack. Allt var utslaget, inga system fungerade. Kommunen beslutade ändå att all verksamhet skulle hållas igång 
samtidigt som skadan skulle repareras. Känsligast var vården, att ingen av  vårdtagarna for illa. FOTO: JOHNER.SE/CULTURA CREATIVE

När Kalix 
slocknade

Svårjobbat
”Vi får inte tappa nå-
gon vårdtagare. Och 
hur hör de av sig om de 
inte fått besök? Hög-
sta prioritet var att nå 
ut med information, 
men utan egna kana-
ler är det inte så lätt.”
Reine Sundqvist, informationschef
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Så minskas risken för attack

– Vi kommer dela med oss 
av våra erfarenheter, lyf-
ta frågor om vi kunde gjort 
mer förebyggande arbe-
te, om kommunledningen 
kunde gjort något annor-
lunda, säger Reine Sund-
qvist, informationschef i 
Kalix kommun.

	�Här är några av lärdomar-
na och erfarenheterna efter 
it-attacken:

	�Säkerhet
– Säkerhetsrutiner och -po-

licy behöver ses över och upp-
dateras. Man måste säkerstäl-
la att det finns backup på allt, 
och jag tror vi kommer titta 
på att inte ha alla servrar in-
om kommunen. Nu slogs alla 
våra runt 100 servrar ut.

– Kommunens webbsida 
bör lagras på två platser och 
det bör byggas en krissida på 
extern server. Händer en kris 
är information det viktigaste.

– Rutiner för åtgärder un-
der en kris behövs. Beroende 
så klart på vilken händelse det 
handlar om, men i det aktuella 
fallet att alla datorer ska sam-
las in, ha en prioritetsordning 
klar i förväg.

	� Kommunikation
– Det bästa är om man kan 

tillsätta en person kopplad till 
it-enheten, som arbetat med 
kommunikation tidigare, så 
att it-experterna kan jobba i 
fred. 

– Transparens blev en vik-
tig och positiv faktor. Att vå-
ga berätta om allt som inte är 

bra är väsentligt, den erfaren-
heten tror jag är nyttig för an-
dra aktörer. Våra ledord har 
varit: trovärdiga, transparen-
ta, tillgängliga och med stort 
tålamod. Vi hade en huvudta-
lesperson, det skapar trovär-
dighet.

– Varje dag har vi lagt upp 
strategier för att nå ut med in-
formation till alla våra mål-
grupper och samtidigt få ar-
betsro att lösa problemen. 
Genom att vi varit transpa-
renta och gått ut med all in-
formation har vi också fått 
bra spridning i media, vilket i 
sin tur har gjort att våra med-
borgare, kunder och brukare 
nåtts av informationen trots 
att vissa kanaler legat nere. 
Det gav positivt resultat.

	� Personalresurser
– Det är inte hållbart att 

personal ska jobba så extremt 
mycket under längre tid, en 
faktor att ta lärdom av. Bered-
skap för personalresurser be-
hövs. Att kommuner samar-
betar och i förväg har en plan 
för hur man hjälper varandra 
om någon drabbas av en kris 
är kanske en väg. 

	� Analogt behov
– Att från en timme till en 

annan gå över från digitalt till 
analogt, i den digitala värld vi 
lever i, det är inte lätt. Kan vi 
förlita oss på att ha all infor-
mation digitalt? Vi kanske 
måste jobba lite parallellt, ha 
den viktigaste informationen 
både analogt och digitalt.

PER LARSSON

Parallellt med att systemen 
återställdes bytte kommunen 
också till ett nytt och säkra-
re it-system med bland annat 
mer avancerad inloggning. Ett 
arbete som skulle gjorts ändå, 
men nu skedde tidigare och un-
der kortare tid. Kostnaderna 
för konsulthjälp, inklusive nya 
it-systemet, hade då kostat 2,5 
miljoner kronor.

– Vi vet att vi måste investera 
i datasäkerhet. Vi som enskil-
da personer är största risken, vi 
måste öka kunskapen hos oss i 

personalen. Vad jag förstått har 
runt 200 kommuner varit med 
om attacker, synd att det inte 
pratas mer öppet om det, säger 
Maria Henriksson.

En ransomware-attack  inne-
bär att systemet krypteras för 
användaren och lösensumma 
begärs. Att betala angriparna 
var aldrig aktuellt. Vilken lö-
sensumma som begärdes sä-
ger Maria Henriksson att man 
inte vet då kommunen aldrig 
svarat angriparna, men att ex-
perter gissar på 10-15 miljoner 
kronor för en kommun av Kalix 
storlek.

Däremot vet man hur in-
trånget  skedde och virus 
spreds. 

– Under den här perioden 
har fler attacker skett och man 
har försökt ta sig in med samma 
metod. Men då hade vi stängt 
alla dörrar. Det här är inga 
amatörer som sitter hemma 
och knackar, det är stora data-
system som sätts igång och gör 
jobbet, säger Kenneth Björnfot 

chef för stab-it och stab-infor-
mation.
	� Tar man för lätt på risken för 

angrepp, trots att man vet att 
den finns?

– Man tror man pratat om 
det, men med den här händel-
sen tror jag diskussionen auk-
toriserats, både hos oss och hos 
andra, säger Reine Sundqvist.

En av Kalix ambitioner har 
varit att hålla igång all verk-
samhet och att ingen invånare 
drabbas av attacken.

– Jag tror faktiskt inte att nå-
gon har drabbats, mer än att 
man haft svårt att få kontakt 
med oss. Folk har haft förståel-
se och uppskattat att vi berät-
tat, säger Maria Henriksson.
	�När fungerar allt fullt ut 

igen?
– Det vet vi ännu inte, det 

handlar både om att få igång al-
la system till 100 procent och 
om alla de ärenden som nu 
måste arbetas ikapp. Men med 
engagerade och hårt arbetan-
de medarbetare är vi på god väg.

PER LARSSON

16 december blev det svart i Kalix alla system efter en ransomware-attack. Allt var utslaget, inga system fungerade. Kommunen beslutade ändå att all verksamhet skulle hållas igång 
samtidigt som skadan skulle repareras. Känsligast var vården, att ingen av  vårdtagarna for illa. FOTO: JOHNER.SE/CULTURA CREATIVE

Pappersarbete
”Vi har verkligen för-
sökt göra allt för att 
ingen ska drabbas. 
Det som kanske varit 
svårast och mest job-
bigt var att personalen 
skulle jobba analogt.”
Maria Henriksson, kommundirektör

– Beredskap för 
personalresurser 
behövs

Reine Sundqvist, informationschef i Kalix kommun, tror att 
kommuner behöver samarbeta och ha en krisberedskap för 
personalresurser.  FOTO: KALIX KOMMUN
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Hur minskar man risken att 
utsättas för en hacker-at-
tack?

– Viktigast är att se till 
att säkerheten ingår när 
man lägger budget och över-
huvudtaget funderar över 
it-lösningar, säger Peter Jo-
negård, enheten för opera-
tiv cybersäkerhet på MSB.

	�Efter ransomware-attack-
en som lamslog Kalix kommun 
höjs där säkerheten tämligen 
akut, ett arbete som annars 
hade spridits ut över flera år.

– Det hade förstås varit enk-
lare att göra det innan attacken 
skedde. Men det här kanske kan 
vara en knuff framåt för alla an-
dra. För alla kan råka ut för det 
här, inte bara kommuner, säger 
Peter Jonegård och fortsätter:

– Om jag ska trycka på något 
så är det att ta ett helhetsgrepp 
på informationssäkerheten. 
Arbeta systematiskt, planera 
och följa upp. 

Det handlar om  prioritering, 
att ha informationssäkerheten 
högre upp på dagordningen.

– Varför följs den inte upp på 
samma sätt som man följer upp 
ekonomin? Ekonomin har man 
stenkoll på, men it är också cen-
tralt för många verksamheter i 
dag.

Har olyckan varit framme 
vill Peter Jonegård lyfta vikten 
av kontinuitetshantering, att 

det finns en 
plan B.

– Det Kalix 
utsatts för är 
en mardröm. 
Men de ver-
kar ha kunnat 
lösa detta ut-
an tillgång till 
sitt normala 
it-stöd. Jag säger inte att det är 
lätt, men av det jag sett tycker 
jag det fungerat väldigt bra. Det 
gäller både hantering och hur 
man informerat.

Leverantörer av  samhällsvikti-
ga tjänster inom sju områden 
samt leverantörer av digita-
la tjänster är skyldiga att rap-
portera it-incidenter till MSB. 
För kommuner är det frivilligt. 
Därför finns egentligen ingen 
kännedom om hur vanligt det 
är att kommuner drabbas av at-
tacker.
	� Vet man då hur attackerna 

oftast går till?
– Vi har inga siffror, men det 

är väldigt vanligt att det sker via 
e-post. Antingen med en bifo-
gad fil som har skadlig funktion 
eller en länk som hämtar skad-
lig information när man klickar 
på den. Och sedan är det igång.
	� Vad kan man göra om man 

utsätts för en attack?
– Det är ungefär som att frå-

ga vad man gör om man ham-
nat i fel fil på vägen och möter 
en långtradare... Vid it-inci-

denter gäller det att ta det kallt 
och jobba metodiskt. Då är man 
glad för all typ av förplanering 
och övning som skett innan.

En attack lindras innan den 
sker. I Kalix slogs alla servrar 
ut, nu diskuteras att inte ha alla 
servrar inom kommunen.

– Det är alltid bra med seg-
mentering, och det kan styras 
på olika sätt. En lösning är att 
ha information hos leverantör, 

det kan höja säkerheten. Om å 
andra sidan leverantören drab-
bas av en attack, då kan också 
alla kunder förlora sin infor-
mation samtidigt. Det hände 
när Coop drabbades.
	�Om it-säkerheten ska höjas, 

vilka krav bör ställas?
– Man kan inte ställa vilka 

krav som helst, då får man inga 
anbud eller också blir det unikt 
och väldigt dyrt.  Det är bra att 

använda informationssäker-
hetsstandarder, dels att leve-
rantören är certifierad och dels 
att it-lösningen uppfyller krav 
som ställs i standarden. MSB 
gav ut en vägledning för upp-
handlare för ett par år sedan.

PER LARSSON

Fotnot: Här finns vägledningen 
för upphandlare: www.msb.se/
RibData/Filer/pdf/28742.pdf

	�Ge it-personal goda förutsättningar 
att göra sitt jobb 

Det är viktigt att fullfölja säkerhetsar-
betet, genomföra strategiska beslut och 
investeringar så att it-administratörer 
kan genomföra förebyggande åtgärder. 
De som genomför angrepp på it-system 
utvecklar kontinuerligt sina tekniker 
och utnyttjar nytillkomna sårbarheter. 
Att inte genomföra säkerhetsuppdate-
ringar innebär en stor risk.
	� Informera om problemet 
Låt medarbetare få information och 

gör dem medvetna om riskerna med ex-
empelvis ransomware. E-post är en av 
de vanligaste kanalerna för att sprida 
skadlig kod, genom ”bifogad fil” eller få 
användaren att klicka på länkar. 
	� Inför rekommenderade säkerhetsåt-

gärder 

Höja den generella säkerhetsnivån 
ökar motståndskraften mot många cy-
berhot. Rapporten ”Cybersäkerhet i 
Sverige – rekommenderade säkerhets-
åtgärder ” är ett stöd i arbetet. Där ger 
myndigheter råd om vilka åtgärder man 
rekommenderar att införa. 
	� Planera och öva för helt eller delvis 

bortfall av it-miljön 
Håll planen för incidenthantering 

och kontinuitetsplanen uppdaterad, 
öva så att organisationen både har kun-
skap och färdighet för att hantera inci-
denter. Övning gör att hanteringen av 
incidenten kommer gå bättre i en kri-
tisk situation och minimerar risken att 
personal frångår rutinerna eller tar gen-
vägar som kan göra verksamheten mer 
sårbar. 

	� Tänk efter innan du klickar
Tänk efter innan du klickar och öpp-

nar e-post med tillhörande filer. Genom 
att ställa dig dessa frågor kan du göra 
stor skillnad för att skydda verksamhet-
ens it-miljö: 
	� Förväntar jag mig ett e-postmedde-

lande från den personen/avsändaren 
vid den här tidpunkten? 
	�Är ärendet och meddelandet rimligt/

förväntat? Titta på språket och annat 
som kan avvika.
	�Kontrollera avsändaren. Ser adres-

sen korrekt ut, borde den avsändaren 
skicka detta? Tänk på att ett e-postkon-
to kan vara kapat. 
	� Innehåller meddelandet en länk eller 

bifogad fil? Kontrollera om länken eller 
filen verkar rimlig eller ser konstig ut 
eller innehåller ett namn som försöker 

efterlikna någon annan organisation. 
	� Får du ett meddelande där du upp-

manas att ange eller ändra dina in-
loggningsuppgifter? Många angripare 
försöker imitera inloggningssidor för 
tjänster. 
	�Uppmanas du avaktivera skyddad vy 

eller aktivera makron? Datorvirus kan 
gömmas i makron. Säkerhetsvarning-
ar som handlar om att aktivera makron 
ska man vara extra försiktig med. 
	� Ta kontakt och rapportera
Vid osäkerhet efter att ha ställt ovan-

stående frågor eller att  e-postmedde-
landet verkar misstänkt, ta det på allvar 
och gör något eller båda av följande:
	�Verifiera med avsändaren via andra 

kanaler, exempelvis ringa upp. 
	�Kontakta, rapportera och sök stöd av 

it-avdelningen för bedömning.

	�Rekommendationer i MSB:s rapport ”Öka motståndskraften mot ransomware”

Så minskar du risken för it-attacker

Att inte ha alla servrar inom egna verksamheten är ett sätt att minska skadan om man utsätts för en 
attack. Men det viktigaste för höjd säkerhet är att den prioriteras. FOTO: JOHNER.SE/CALAIMAGE

– Budgetera med säkerhet

BESLUTSFATTARE/ANSVARIGA ANVÄNDARE

Peter Jonegård
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Resurs hantera energigas
	�Förstärkningsenheter placerade på sex orter

MSB:s förstärkningsresur-
ser för kemolyckor har utö-
kats för att kunna hantera 
transportolyckor med ener-
gigaser.

– Vi har övat tillsammans 
med SSAB och de tyckte vi 
hade jättefina grejer, säger 
Jim Olsson, styrkebefäl vid 
räddningstjänsten i Luleå.

	�Kemenheterna finns på sex 
orter i landet – i Luleå, Kram-
fors, Köping, Skövde, Stenung-
sund och Perstorp. Bered-
skapsutrustningen har kom-
pletteras med en container för 
att kunna hantera nödsituatio-
ner vid transport av energigas.

De sex räddningstjänsterna 
ska kunna läktra eller fackla av 
flytande metan, gasol, fordons-
gas och eten från havererade 
tankfordon, cisternvagnar och 
gasflak.

– Det här är 
olyckor som 
händer sällan, 
kanske en-två 
gånger om 
året. Men det 
är sällanhän-
delser som 
kan få stora 
konsekvenser 
och ofta med-
för stora samhällskostnader. 
Den dag vi får en händelse kan 
vi lätt räkna hem kostnaderna, 
säger Thomas Degeryd, MSB.

Tidigare fanns  gasakuten, en 
beredskapsresurs som drevs 
av branschen. När den lades 
ner blev det en diskussion mel-
lan branschen, MSB och rädd-
ningstjänster om att något bor-
de göras, och att MSB borde ta 
ett större ansvar.

Efter genomförd behovs- 
analys togs en kravspecifika-
tion fram där branschorganet 
Energigas Sverige medverkat.

– Deras kunskap har haft stor 
del i analysarbetet, det är även 
de som genomfört utbildning-
ar för räddningstjänstens per-
sonal.

De containrar  som placerats 
på sex platser innehåller bland 
annat:
	�Två stora facklor avsedda för 

transporterade tankar, en min-
dre fackla för fordonets driv-
medelstank i de fall flytande 
metan används som drivmedel
	� Förångare som värmer gasen 

och gör att den går från flytan-
de form till just gas innan den 
facklas av
	� Slangar för avfackling och för 

att läktra över gas till annat for-
don
	�En rad kopplingar och an-

slutningar för att passa alle-
handa transportenheter
	�Kamera för att på distans 

kunna övervaka tryckutveck-
ling i tank.

En del nödvändig materi-
el för att hantera energigaser 
finns i kemcontainrarna, ex-
empelvis skyddsutrustning och 
ex-klassad belysning (utgör in-
te tändkälla vid arbete i explo-
sionsfarlig miljö).

– Personalen måste ha  hel-
täckande skyddsklädsel, bland 
annat finns risk för allvarliga 
köldskador. Om gasen är kyl-
kondenserad är den runt 160 
minusgrader och det räcker att 
oskyddad hud kommer i kon-
takt med slangar och koppling-
ar för att man ska frysa fast, så 
det finns risker även utan läc-
kage, säger Thomas Degeryd.
	�Hur snabbt behöver rädd-

ningstjänsten larmas för att 
kunna utföra en insats?

– Det gäller att de kontaktas i 
tid, innan det går över styr. In-
om fem-sju timmar kan tryck-
avlastande åtgärder behöva 

påbörjas. Vid den tidpunkten 
börjar säkerhetsventiler släppa 
om du har last av flytande me-
tan och det rör sig om en svåra-
re olycka där skadad behålla-
re tappat vakuum och därmed 
isoleringsförmåga, säger Tho-
mas Degeryd.

Det snabbaste sättet  är att 
läktra, men det kräver att man 
har en tank att läktra över till. 
Vid avfackling är principen att 
gasen eldas i samma takt som 
den förångas.

– Vi vill inte ha för hög kapa-
citet, då blir värmestrålning-
en för hög vid avfacklingen och 
kan tända närliggande materi-
el.

– Vi kan 
fackla av ett 
ton i timmen 
per fackla. Så 
vi kopplar all-
tid på båda 
facklorna, sä-
ger Jim Ols-
son.

Förstärkningsresursen lar-
mas ut via SOS Alarm, alterna-
tivt att avtalskommun kontak-
tas direkt.

All utryckningspersonal vid 
de sex räddningstjänsterna har 
utbildats, en gång om året ge-
nomförs en skarp övning.

Luleå kommer vid larm rycka 
ut med två lastväxlarfordon, 
en med energigasenheten och 
en med kemenheten. Hantera 
olyckor med gasfordon är in-
te riskfritt, men Jim Olsson är 
trygg med den utbildning man 
fått.

– Vi har fått öva tillsammans 
med SSAB och det är vi jätte- 
tacksamma för. De kan detta, 
håller ju på med det dagligen. 

Men jobba i fält är de inte lika 
vana vid som vi är.

Investeringen i energigasen-
heter har kostat runt två mil-
joner per container. Därtill får 
räddningstjänsterna en grund- 
ersättning på fyra prisbasbe-
lopp (drygt 190 000) om året 
för beredskap, underhåll och 
förvaring.

PER LARSSON

FAKTA
Aktuella gaser och  
transportenheter:
	� Flytande metan (UN nr 1972), 

tankfordon på väg och tankcon-
tainer.
	� Gasol (UN nr 1965), tankfor-

don på väg eller cisternvagn på 
järnväg.
	� Komprimerad fordonsgas (UN 

nr 1971), meg-container, så kallat 
”gasflak”, med högsta  FAKtryck 
250 bar.
	� Flytande eten (UN nr 1038), 

tankfordon på väg.

Definition gaser
	� LNG – nedkyld, kondenserad, 

naturgas. En gasblandning som 
till övervägande del innehåller 
metan med fossilt ursprung.
	� Fordonsgas (CNG) – gas-

blandning, huvudsakligen metan 
av fossilt och/eller förnybart ur-
sprung.
	� Gasol (LPG) – svenskt han-

delsnamn på produkt som be-
står av något av kolvätena pro-
pan, butan eller blandningar av 
dem.

Jim Olsson

Övning med förstärkningsresurs i Kramfors. Räddningstjänstper-
sonalen har fått koppla upp sig mot tankfordon, både teoretiskt 
och praktiskt använda utrustningen.  FOTO: LEIF HYLANDER

Thomas
Degeryd

Inte riskfritt
”Om gasen är kylkon-
denserad är den runt 
160 minusgrader och 
det räcker att oskyd-
dad hud kommer i kon-
takt med slangar och 
kopplingar för att man 
ska frysa fast.”
Thomas Degeryd, MSB

	�Nationella lärdomar från 
räddningstjänsternas insat-
ser finns numera att hämta 
på fortbildningstjänsten hos 
MSB.

Ett pilotprojekt pågår som 
ger möjlighet för räddnings-
tjänster att sprida egna er-
farenheter och för andra att ta 
del av dem.

– Lärdomarna väljs ut i di-
alog med en referensgrupp 
med representanter från rädd-
ningstjänster. Syftet är att ge 
löpande återkoppling på er-
farenheter från räddningsin-
satser som man kan ha nytta 
av i sin verksamhet, för utbild-
ning, övning och vid insatser, 
säger Marcus Ringquist, ut-

bildningsutvecklare på MSB.
Ett annat syfte är att ge  

MSB:s skolor löpande åter-
koppling om erfarenheter från 
räddningstjänst, vilket är en 
central del i att hålla utbild-
ningarna aktuella.

I de händelserapporter som 
MSB löpande samlar in från 
räddningstjänster kan det do-

kumenteras om det finns någ-
ra lärdomar att sprida till an-
dra räddningstjänster.

– I fortbildningstjänsten 
görs urval av vilka lärdomar 
som publiceras, de måste ha 
ett nationellt värde men också 
vara i linje med MSB:s rekom-
mendationer

Fortbildningstjänsten är en 

digital plattform med webb-
kurser och övningsmaterial 
som vänder sig till anställda 
inom kommunal räddnings-
tjänst, webbtjänsten nås på 
fortbildning.msb.se. Pilotarbe-
tet ska utvärderas senare i år.

Fortbildningstjänsten erbjuder lärdomar från insatser
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Under pandemin har allt fler 
svenskar börjat tro att myn-
digheterna döljer informa-
tion för att skydda sig själva 
eller regeringen.

– Kriskommunicerande 
myndigheter måste funde-
ra på hur de ska hantera att 
delar av medborgarna inte 
litar på dem, säger Bengt Jo-
hansson, professor vid Göte-
borgs universitet.

	�Under coronapandemin har 
de direktsända presskonferen-
serna varit centrala i myndig-
heternas kommunikation med 
medborgarna. Samtidigt har 
Kantar Sifos undersökningar 
visat att många myndigheter 
tappat förtroende.

Det är en bild som Bengt Jo-
hansson, som leder ett forsk-
ningsprojekt kring olika aspek-
ter av kriskommunikation och 
förtroende, delar.

Han säger att  vi i Sverige både 
har fått en generellt sett ökad, 
men också mer politiskt, po-
lariserad syn 
på myndighe-
terna och de-
ras kriskom-
munikation. 
Två enkätun-
dersökning-
ar som under-
sökningsor-
ganisationen 
SOM-institutet genomförde 
våren/sommaren 2020 och 
samma tid 2021, visar att för-
troendet först gick upp och se-
dan föll.

– Jag hade inte trott att re-
sultatet skulle bli så tydligt som 
det blev. I början av pandemin 
var det dessutom inte lika po-
litiserat kring covid som nu, vi 
skulle egentligen behöva mä-
ta igen, säger Bengt Johansson 
och tillägger att Coronakom-
missionens slutsatser troligen 
blir viktiga för hur synen på 
myndigheter kommer att präg-
las av pandemihanteringen.

Huvudfrågan i  SOM-enkäterna 
var om personer boende runt-
om i Sverige trodde att kris-
kommunicerande myndighe-
ter berättade allt de visste om 
coronaviruset. Därefter följde 
en hypotetisk fråga: om myn-
digheterna inte berättar allt, 
vad skulle det i så fall bero på?

2020 svarade 65 procent att 
de inte misstänkte att myndig-

heterna dolde något — men om 
de gjorde det vore det främst för 
att vara säkra innan de berättar 
eller för att inte skrämma upp 
människor.

35 procent trodde däremot 
att man i olika grader dolde in-
formation. Vanliga anledningar 
som angavs var att myndighe-
terna inte har koll på läget eller 
skyddar sig själva/regeringen.

Ett år senare  hade det skett 
en förskjutning mot det miss-
tänksamma hållet då 43 pro-
cent trodde att myndigheterna 
dolde information. Misstanken 
om att krishanterande myn-
digheter skyddade sig själva el-
ler regeringen var starkare.

– Fastnar vi i en situation där 

stora delar av befolkningen 
misstror myndigheters avsik-
ter, att de inte ”vill oss väl”, ham-
nar vi till slut kanske i en situa-
tion där det blir svårt att över-
tyga människor om att följa råd 
och rekommendationer under 
en kris, säger Bengt Johansson.

Systematiskt var att de miss-
troende personerna är män, 
lågutbildade och lutar åt höger 
på den ideologiska skalan. Tyd-
ligast är det bland Sverigede-
mokraternas sympatisörer, där 
så många som hälften tror att 
myndigheter undanhåller upp-
gifter för medborgarna.

Om den ökade  misstron är en 
tillfällig covid-effekt eller om 
det har uppstått permanenta 

sprickor i förtroendet är för ti-
digt att svara på, menar Bengt 
Johansson.

Vidgar man blicken mot ex-
empelvis USA finns det en gan-
ska stark högerideologisk rörel-
se som försöker så misstro mot 
myndigheter och institutioner, 
och som han säger fångats upp 
av framförallt Sverigedemo-

kraterna och i viss mån Mode-
raterna. Denna rörelse skapar 
en annan förutsättning för kris-
kommunikatörer.

– Är det inte en misstro i 
största allmänhet utan en po-
litisering kring förtroendet, då 
är det ett brott mot svensk för-
valtningstanke. Myndigheter 
ska vara opartiska och det vill 
man förstås också att medborg-
arna tänker.

Bengt Johansson  poängterar 
att Sverige fortfarande ligger 
väldigt högt upp när det gäller 
förtroendet för staten, men att 
kriskommunicerande myndig-
heter måste fundera på hur de 
ska hantera att delar av med-
borgarna inte tror på dem.

”Det kokar ner till vem man  litar på”
	�Ökad polariserad syn på myndigheterna och deras kriskommunikation

Bengt  
Johansson

Tillit
”Myndigheter ska vara 
opartiska och det vill 
man förstås också att 
medborgarna tänker.”
Bengt Johansson, professor 
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”Det kokar ner till vem man  litar på”
	�Ökad polariserad syn på myndigheterna och deras kriskommunikation

– Vi får verkligen hoppas att 
det inte blir som i USA, men 
ska nog vara vaksamma på det 
och fundera på hur man då ska 
kommunicera – inte minst om 
man har ett uppdrag att kom-
municera att medborgarna ska 
vara säkra och kunna klara sig i 
en kris av olika slag.

Han understryker vikten av 
att råden som krishanterande 
myndigheter ger faktiskt stäm-
mer och skyddar, och att age-
randet från myndigheterna in-
te får misstänkas ha andra syf-
ten än att skydda medborgarna.

– Här är det dock inte bara 
myndigheterna själva som kan 
påverka. Vad politiker säger 
spelar kanske ännu större roll. 
Om de späder på misstro finns 

det en stor risk att det sprider 
sig i befolkningen.

Att bygga förtroende  bland de 
misstroende handlar generellt 
sett också om att få någon de 
litar på att kommunicera bud-
skapet. Bengt Johansson tar 
vaccinmotståndarna som ex-
empel.

– Att Trump talar väl om vac-
cin fungerar mycket bättre för 
att få tvivlare att kavla upp är-
men än när Biden gör det. De 
ihärdigaste vaccinmotståndar-
na är medelålders män – kan 
kvinnorna och barnen påver-
ka dem? Det kokar alltid ner till 
vem man litar på.

MARIA HANSEN

FAKTA

Krisams-projektet
	� Forskningsprojektet heter 

Kriskommunikation och förtro-
ende i det multipublika samhäl-
let (Krisams) och finansieras av 
MSB. Med ett multipublikt sam-
hälle menas ett samhälle där 
individer och grupper av med-
borgare drabbas olika mycket 
av kriser.
	� Projektet påbörjades 2017 och 

är nu inne på sista året. Bakgrun-
den är ett flertal händelser under 
senare år som ifrågasätter bild-
en av Sverige som ett land med 
högt myndighetsförtroende: 
räddningstjänst och polis har at-
tackerats då de ryckt ut för att ta 
hand om larm; misstro och miss-
tänksamhet mot myndigheter 
sprids i sociala medier.
	� En del i projektet har varit 

två corona-enkäter utförda av 
SOM-institutet, en oberoende 
undersökningsorganisation vid 
Göteborgs universitet.
	� Inom ramen för Krisams har 

det också skrivits artiklar,  
rapporter och böcker.

Under pandemin har de direkt-
sända presskonferenserna va-
rit centrala i myndigheternas 
kommunikation med medborg-
arna. Mest benägna att misstro 
informationen är Sverigede-
mokraternas sympatisörer. 
FOTO: ALI LORESTANI/TT 

Projektet fick en tuff start 
på grund av pandemin och 
det så kallade 44-dagars- 
kriget med Azerbajdzjan.

Men nu pågår arbetet 
med att stärka Armeniens 
civilskydd för fullt, och 
Anastasia Ezerets från MSB 
är på plats för att koordine-
ra aktiviteterna.

	�Armenien har en histo-
ria av många naturkatastro-
fer, såsom jordbävningar och 
jordskred. För att stärka ci-
vilskyddet i landet genomför 
MSB ett EU-projekt i sam-
arbete med Litauen. Sedan i 
somras befinner sig Anasta-
sia Ezerets i huvudstaden Je-
revan för att leda teamet, som 
bland annat består av sju ex-
perter, varav majoriteten hit-
tas på MSB.
	� Kan du berätta lite om pro-

jektet?
– Förenklat kan man säga att 

det handlar om tre stora kom-
ponenter: lagstiftning, kapaci-
tet av räddningstjänst och HR. 
Bland annat stöttar vi i utveck-
lingen av en nationell krishan-
teringsstrategi och utveckling 
av lagstiftningen inom kris-
hantering och civilskydd. Vi 
kommer också se över meto-
den för genomförande av risk- 
analyser, förbättra volontärs-
systemet inom räddnings-
tjänsten, förbättra rollfördel-
ningen inom riskhanterings-
systemet och öka befolkning-
ens medvetande om risker, 
med mera.
	� Projektet pågår året ut. Hur 

långt har ni kommit hittills?
– I den första komponen-

ten har vi faktiskt redan åstad-
kommit vissa resultat. Vi har 
ganska färdiga utkast av hu-
vudlagen inom krishantering 
och civilskydd, som inom kort 
ska presenteras för parlamen-
tet. Den nationella krishante-
ringsstrategin har redan blivit 
uppdaterad.

– I den tredje komponenten 
har vi genomfört den första 
stora medarbetarundersök-
ningen någonsin inom rädd-
ningstjänsten i Armenien,  
1 660 personer har svarat. Det 
är över hälften av medarbetar-
na.

Dessutom har  det startats ett 
nätverk för kvinnliga rädd-
ningstjänstarbetare. Anas-
tasia Ezerets berättar att det 
inte är huvudaktiviteten men 
görs för att inkludera genus-

perspektivet, vilket är en vik-
tig del av alla MSB:s interna-
tionella projekt.

– Det är ganska traditionell 
syn på saken här. Majoriteten 
av räddningstjänstarbetarna 
är män. Men när man försöker 
visa olika exempel från Sverige 
och EU börjar de inse att det är 
bra för systemet med fler kvin-
nor.
	�Hur upplever ni mottagand-

et överlag?
– För det mesta möts vi med 

stor respekt. Våra arbetskul-
turer är väldigt olika, men det 
betyder inte att de alla gånger 
måste jobba på det viset vi sä-
ger. Det är viktigt att tillsam-
mans arbeta fram en lösning 

som passar just dem. Det är det 
som är så vackert med kapaci-
tetsutvecklingsinsatser.

Hon tillägger  att Sverige och 
Armenien har en långtgåen-
de relation, då MSB:s (dåva-
rande Räddningsverkets) för-
sta internationella insats var i 
samband med en jordbävning 
i just Armenien 1988.

– Det är något de minns med 
värme. Om man kommer till 
statens krisakademi, där de 
utbildar folk inom krishante-
ring och räddningstjänst, ser 
man bilar och väskor märkta 
med Räddningsverket. Vi är 
inte någon okänd aktör här.

MARIA HANSEN

MSB ska stärka 
Armeniens civilskydd

Anastasia Ezerets, projektkoordinator.  FOTO: PRIVAT

LÖSNING TJUGOFYRAX
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I en välgjord olycksutred-
ning har Cecilia Fager och 
Jan-Olof Pettersson vid 

Räddningstjänsten Enköping- 
Håbo undersökt tre mer om-
fattande bränder. Bränder som 
spridit sig till husens vindar via 
takfot och med efterföljande 
ras av yttertak.

Fokus har varit det byggnads-
tekniska brandskyddet och vil-
ka likheter de kunde se vid de 
tre olika bränderna. Och i så fall 
hur den byggnadstekniska ut-
formningen bidragit till brand-
spridning från startbrandcel-
len till vinden. Men också hur 
utformningen påverkade förut-
sättningarna för brandbegräns-
ning och brandsläckning.

Vid alla tre bränderna har 
räddningstjänsten haft en 
framkörningstid på omkring 
tre minuter från en heltidssta-
tion. 

I samtliga fall hade brand-
spridning redan skett till vind 
då räddningstjänsten kom till 
platsen. Alla tre byggnaderna 
hade en takkonstruktion i trä i 
form av sadeltak med ventile-
rad takfot. 

I villan ingick vindsplanet 
i samma brandcell som hu-
set medan vindarna till flerbo-
stadshusen utgjordes av en en-
skild brandcell.

Om räddningstjänsten  ska 
ha en rimlig möjlighet att be-
gränsa skadeomfattningen vid 
denna typ av bränder måste de 
byggnadstekniska förutsätt-
ningarna finnas. 

Det handlar om skydd mot 
brandspridning via takfot till-
sammans med brandcellsin-
delning och takkonstruktio-
nens bärförmåga.

Genom åren har bygglagstift-
ningen ändrats och utvecklats. 
Bygglagstiftningen är inte re-
troaktiv så vanligen gäller den 
lagstiftning som var aktuell då 

byggnaden uppfördes, förut-
satt att inga ombyggnationer 
skett senare.

En av de mer centrala  slutsat-
serna i utredningen handlar 
om att problemet sannolikt fö-
rekommer över hela landet och 
att befintligt byggnadsbestånd 
saknar tillräckligt skydd för 
att begränsa risken för brand-
spridning till vindsutrymmen. 

Det noteras också att skyddet 
mot omfattande brandsprid-
ning inte är tillräckligt. 

De anvisningar som kom un-
der 60-talet om att dela in vin-
dar i brandceller med syfte att 
begränsa risk för omfattande 
brandspridning verkar inte ha 
efterlevts. 

Brännbart och i flera fall lätt- 
antändligt material används i 
takkonstruktioner. Kombina-
tionen av brännbar isolering 
och annat brännbart byggma-
terial gör att mängden bränn-
bart material ovan vindsbjäl-
klaget inte kan anses vara 
”ringa”. 

De förutsättningar som fun-
nits sedan en lång tid tillbaka 
rörande när vindsutrymmet 
inte behöver delas upp i brand-
celler och sektioner uppfylls 
därmed inte.

Problemlösningarna ser li-

te olika ut beroende på om det 
handlar om nyproduktion, änd-
ring av befintlig byggnad eller 
bebyggelse. Vid nybyggnation 
bör uppmärksamhet tidigt läg-
gas på utformning av vindsut-
rymmen och takfot. 

Att förbättra skyddet i be-
fintliga byggnader medför san-
nolikt stora kostnader, vilka då i 
skälighetsbedömningen måste 
ställas emot hur mycket säkra-
re byggnaden blir. 

Då spridning till vind i för-
sta hand berör ägarens egen-
domsskydd är det tveksamt om 
det kan krävas åtgärder i efter-
hand. En möjlig väg är att via 
tillsyn uppmärksamma fastig-
hetsägarna på problematiken 
och efterföljande risker.

Utredningen landar  i ett antal 
lärdomar. Det handlar om in-
formation till fastighetsäga-
re om vikten av rätt utformat 
skydd mot brandspridning via 
takfot och brandcellsindelning 
av vindar. Men även om för-
bättrat underlag för bedöm-
ning under byggprocess liksom 
underlag för tillsyn i flerbo-
stadshus. Då med anvisningar 
om viktiga kontrollpunkter. 

Slutligen uppmanas MSB 
att genomföra någon form av 
informationskampanj om fö-

rekommande brister och hur 
dessa kan förbättras. För detal-
jer hänvisas till aktuell olycks-
utredning.

MATTIAS SJÖSTRÖM

Branden spreds via takfoten upp till vinden. Förloppet har vi genom åren 
belyst många gånger. Det slutar ofta med totalskada, i större byggnader är 
brandcellsindelning på vinden inte sällan bristfällig. 
Trots många analyser och förslag till åtgärder upprepas historien. Här tar vi 
upp ytterligare några exempel.  
Hur minskar vi risken för den här typen av bränder?

VIKTIGA ÅTGÄRDER
	� Information till fastighetsägare.
	� Underlag för bedömning och kontroll under byggprocess.
	� Underlag för tillsyn i flerbostadshus med anvisningar om kontroll 

av brandcellsindelning av vind och utformning av takfot.
	� Uppmana MSB att genomföra en informationskampanj om före-

kommande brandskyddsbrister och hur skyddsnivån kan förbättras.

DE TRE BRÄNDERNA
	� 2019, granne upptäckte brand i enplansvilla, byggd 2004 och 

med en byggyta på 190 kvadratmeter. Branden bedömdes ha börjat 
i ett sovrum och spridit sig via fönster upp i takfot till vinden. Följden 
blev en omkommen person och totalskadad villa.

	� 2019, person mittemot upptäckte brand på balkong i flerbo-
stadshus i tre våningsplan och med sju trapphus. Huset byggt under 
sent 60-tal och hade en byggyta på 1 370 kvadratmeter. Taket  om-
byggt från platt tak till sadeltak under 90-talet. Branden bedömdes 
ha börjat på en balkong på tredje våningen och sedan spridit sig via 
takfot upp till vinden. Byggnaden fick omfattande skador.

	� 2020, brand upptäcktes på balkong i flerbostadshus med åtta 
lägenheter. Huset byggt under tidigt 90-tal och hade en byggyta på 
325 kvadratmeter. Branden bedömdes ha börjat på en balkong på 
andra våningsplan och spridit sig upp via takfot till vinden. Byggna-
den totalskadades.

Branden bedömdes ha börjat 
på en balkong och via takfoten 
spridits till vinden. Huset i tre 
våningar med sju portgångar 
fick omfattande skador. 
 FOTO: RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Tre stora bränder
– samma problem
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En brand i Sundsvall i 
april 2021 som startade 
på balkongen till en lä-

genhet på tredje våningen hade 
redan spridits till takfoten och 
vindsutrymmet när räddnings-
tjänsten kom fram till platsen. 

De möttes av rök från takfo-
ten runt stora delar av byggna-
den, som var ett flerbostadshus 
i tre våningar, och en kraftig 
brand på balkongen. 

Branden spreds även in i till-
hörande lägenhet, men kun-
de begränsas av att man tidigt 
sprutade vatten på balkongen 
utifrån i avvaktan på att den in-
vändiga insatsen kunde påbör-
jas. 

Den invändiga insatsen bör-
jade med ventilering av rök 
från trapphusen samt inbryt-
ning  till lägenheten. Efter att 
lägenheten sökts igenom och 
branden släckts genomfördes 
kontroll av resterande lägenhe-
ter, närliggande trapphus och  
vindsutrymme trycksattes. 

Parallellt användes dimspik 
i vindskonstruktionen för att 
stoppa brandens utbredning 
vid den gipsvägg som delade 
upp vindsutrymmet i två delar. 

Utredarna  Mattias Anders-
son och Thomas Hansson lyf-
ter i utredningen ett par fram-
gångsfaktorer. 

Den första var att den bygg-
nadstekniskt avskiljande väg-
gen på vinden tillsammans med 
de dimspikar som användes var 
avgörande för att brandsprid-
ningen och brandskadan på 
vinden kunde begränsas till den 
del av vinden dit branden först 
spridit sig. 

Viss brandspridning sked-
de till lägenheter under vinds-
utrymmet där det troligen var 
otäta genomföringar eller där 
brinnande material förts ned-
åt i avluftningskanal eller ven-
tilation.  

En andra framgångsfaktor 
var att byggnaden var isolerad 
med fasadskivor på insidan av 
teglet vilket troligen hindrade 
glödande delar från att spridas 
nedåt, vilket skett vid liknande 
händelser. 

Ytterligare en framgångsfak-

tor var att man tidigt i insatsen 
påbörjade släckinsats från ut-
sidan mot branden på balkong-
en. Det påverkade kanske inte 
brandens spridning till vinden 
men dämpade eller släckte tro-
ligtvis branden som spreds in i 
lägenheten. 

Utredarna lyfter också fler 
möjligheter till förbättringar 
och några av dem nämns här. 

Det första utredarna reso-
nerar om har troligen många 
brandbefäl och utredare tänkt 
på många gånger; hur kan vi 
begränsa mängden brännbart 
material på balkonger, såväl 
vanliga som inglasade? Kan vi 
ens påverka på något sätt? 

På balkongen  där branden 
startade förvarades bland an-
nat sängar, kläder, papper, tid-
ningar och fyra bildäck vilket 
ger en stor energimängd till en 
eventuell brand . 

Utredarna lyfter möjlighe-
ten att försöka påverka via en 

tolkning av att lagen om skydd 
mot olyckor (2 kap 2§ LSO) in-
te uppfylls om man förvarar så 
stora mängder brännbart ma-
terial på balkongen. 

De anser att det behöver un-
dersökas vidare om det finns en 
möjlighet att fastighetsägaren 
ska kunna påverka vad som för-
varas på balkonger via sitt sys-
tematiska brandskyddsarbete 
och hur detta i så fall ska kunna 
kontrolleras. 

Vilka juridiska hinder eller 
möjligheter finns för ett sådant 
resonemang?

Stora mängder brännbart 
material kan också påverka bo-
endes möjligheter att utrymma 
via balkong om det behövs. 

En annan förbättring som 
lyfts är att räddningstjänsten 
behöver bli bättre på att följa 
upp inträffade bränder i bostä-
der. 

Utredarna konstaterar att 
det är ett bra tillfälle att prata 
brandskydd och utrymnings-
säkerhet med boende och fast-
ighetsägare och få till stånd för-
bättringar, både via informa-
tion och via händelsebaserad 
tillsyn enligt LSO. 

Vad gäller räddningsinsatsen  
lyfter utredarna att det är vik-
tigt att den inledande oriente-
ringen som befälet gör på ska-
deplatsen blir så komplett som 
möjligt och att man får klart för 
sig var det brinner så att de åt-
gärder man beslutar om görs på 
rätt ställe och på rätt sätt. 

Ett hjälpmedel till detta kan 
vara flygfoto eller liknande 
som man har tillgång till i rädd-
ningsfordonen. 

En annan förbättring  är för-

ändring av sätt att ta sig in ge-
nom de säkerhetsdörrar som 
blir fler och fler och som är bå-
de komplicerade och tidsödan-
de att forcera. Det går visserli-
gen att öva mer på det men ut-
redarna lyfter andra intressan-
ta tankar kring sätt att snabba 
upp och förbättra möjligheten 
till tillträde. 

Det skulle kunna underlättas 
om man exempelvis hade till-
gång till en digital nyckellös-
ning där man enkelt kan ta sig 
in eller den metod som finns 
på många automatlarmsob-
jekt i dag med huvudnyckel i en 
nyckeltub på fasad.

Utredarna noterar också att 
begreppet ”ingrepp i annans 
rätt” tolkas olika mellan oli-
ka befäl och det behöver ensas 
samt att besluten måste doku-
menteras på ett bra sätt. 

Fler förbättringsförslag finns 
i olycksundersökningen. 

 ANNA ANDERSSON CARLIN

Mattias Sjöström
mattias.sjostrom@msb.se

Anna Andersson Carlin och Mattias Sjöström med-
verkar under Erfarenheter med sammanfattningar av 
olycksundersökningar inskickade till MSB, samt egna 
arbeten. De tar gärna emot synpunkter och tips. 

Du kan även kontakta MSB på e-post: olycksutred-
ning@msb.se
Undersökningarna på nätet: www.msb.se/sv/verk-
tyg--tjanster/olycksutredningar-fran-kommuner/

Anna Andersson Carlin
anna.anderssoncarlin@msb.se

KontaktErfarenheter

2 kap 2§ LSO
”Ägare eller nyttjanderättsha-
vare till byggnader eller andra 
anläggningar skall vidta de åt-
gärder som behövs för att före-
bygga brand och för att hindra 
eller begränsa skador till följd 
av brand.”

Brandspridning stoppades
	�Mycket brännbart på brandbalkongen

Huskropparna till vänster klarade sig från vindsbrand. Avskiljande vägg på vinden samt användning av dimspik var avgörande för att 
branden kunde begränsas till den del av vinden dit branden först spridit sig.  FOTO: RÄDDNINGSTJÄNSTEN
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msb.se/insatsrekrytering

Vi söker

Insatspersonal  
till oljeskadeskydd

msb.se/jobb

Vi förstärker och utvecklar

MSB:s tillsyn av  
kommunal räddningstjänst 
Vi söker dig som vill vara en del av och driva för- 
ändringen av svensk räddningstjänst genom tillsyn.

Expert 
Brandskyddsföreningens normverksamhet 
– var med och påverka morgondagens brandtekniska system
Vill du bli en nyckelspelare i en organisation som 
verkar för ett brandsäkert och hållbart Sverige? 
Drivs du av att utveckla ett bättre brandskydd 
inom näringsliv och samhälle? 
Genom vårt arbete med opinionsbildning och 
utveckling av normer, regler, rekommendationer 
och handböcker får du möjlighet att påverka 
morgondagens brandsäkerhet. 
Vi vill utöka vårt verksamhetsområde Brand-
kunskap och Norm med en analytisk, drivande 
och erfaren brandexpert som ges möjlighet att 

utvecklas och arbeta tillsammans med andra 
experter för ett gott syfte.

Låter det intressant?
Läs mer om tjänsten på https://www.brand-
skyddsforeningen.se/om-oss/lediga-tjanster/
Välkommen med din ansökan!

Annonsera i  
Tjugofyra7

Ska ni rekrytera personal inom området 
samhällsskydd och beredskap? Då är Tju-
gofyra7 rätt tidning att annonsera i.

Nästa nummer: Nr 54 kommer ut 14 Juni.
Annonsbeställning: förhandsbokning senast 
26 Maj, färdigt manus senast 2 Juni.

Kontakt: ring eller e-posta redaktionen (se sid 
2), i första hand Per Larsson.

FAKTA OM ANNONSERING
Pris: 20 kronor per spaltmillimeter.
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.

Var med och
skapa berättelsen!
Sunne kommuns  
räddningstjänst söker

Brandinspektör
Läs mer om tjänsten på sunne.se/ledigajobb

Stopp för stegtest
	�Vid nyrekrytering har 

Brandkåren Attunda tidigare 
använt ett test där den som sö-
ker jobb ska resa en utskjuts-
stege på egen hand. 

Testet är nu borttaget.
Momentet strider mot Ar-

betsmiljöverkets föreskrifter 
om ergonomi (AFS 2012:2) och 

förbundet har haft flera an-
ställda som har fått axel- eller 
ryggproblem av det.

– Enligt AFS:en ska man in-
te planera för lyft över 25 kilo, 
men det gör vi om vi har med 
momentet i testet, säger för-
bundsdirektör Martin Öhr-
stedt.

IT-INCIDENTER

Orsak statliga  
myndigheter

NIS- 
leverantör*

totalt

systemfel 90 23 113

misstag 75 12 87

angrepp 43 5 48

naturhändelse - 2 2

övrig händelse 29 8 37

okänt 24 32 56

totalt 261 82 343

* Leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster som omfat-
tas av NIS-regleringen, lag som bygger på direktiv från EU om nät-
verks- och informationssystem (NIS).

Systemfel och misstag 
vanliga it-incidenter
Systemfel och misstag är 
de vanligaste orsakerna till 
it-incidenter. Angrepp kom-
mer på tredje plats med 48 
rapporterade fall.

Det visar MSB:s årssam-
manställning av inrapporte-
rade incidenter.

	�Totalt inkom 343 rapporter 
om it-incidenter till MSB un-
der 2021. 261 kom från statliga 
myndigheter, 82 från leveran-
törer av samhällsviktiga och di-
gitala tjänster. 

De senare bedriver verk-
samhet som omfattas av EU:s 
NIS-direktiv (nätverks- och 
informationssystem) som blev 
lagkrav i Sverige 2018. 

En lösning för att undvika 
incidenter är att organisatio-

nerna avsätter tid och resurser 
för det förebyggande informa-
tionssäkerhetsarbetet. Kart-
läggning av informationstill-
gångar, framtagande av proces-
ser, metoder och policyer bör gå 
i linje med den omfattande och 
komplexa miljö de ska stödja, 
konstateras det.

Rapporten är en möjlighet 
att lära av andras erfarenheter 
och ytterligare ett steg att före-
bygga och minska glappet mel-
lan digitalisering och säker-
hetsarbete.

Noteras kan att antalet in-
rapporterade it-incidenter 
2021 är något färre än 2020. Då 
noterades 374 incidenter, 286 
och 88 för de respektive kate-
gorierna.
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SMO-UTBILDNING

I dag tillhandahåller Myn-
digheten för Samhälls-
skydd och beredskap 

(MSB) en nationell statlig ut-
bildning för att klara yrkeskra-
ven som brandman. 

Utbildningen skydd mot 
olyckor (SMO) är en tvåårig 
eftergymnasial utbildning där 
blivande brandmän ska få teo-
retisk kunskap och de praktis-
ka färdigheterna som krävs för 
att arbeta inom räddnings- och 
säkerhetsområdet. 

Däremot finns inget som  ga-
ranterar att en utexaminerad 
SMO-elev erbjuds arbete som 
brandman efter genomförd ut-
bildning. 

Detta eftersom respektive 
räddningstjänstorganisation 
sätter upp sina egna kompe-
tenskrav eller politiska ambi-
tioner som de anser ska upp-
fyllas för att någon ska kunna 
anställas som brandman. 

Det är givetvis orimligt att 
en elev med en statlig finansie-
rad yrkesexamen och som gör 
ett yrkesval inte kan vara säker 
på att utbildningen uppfyller 
Sveriges räddningstjänsters 
kompetenskrav.

Sveriges befolkning  ställer 
höga krav på svenska samhäl-

let, med rätta. Att samhällets 
funktioner finns där när med-
borgaren behöver dem. Få län-
der har samma höga kvalitet 
i verksamheterna som Sveri-
ge har. 

Men självklart finns  det bris-
ter. Vi kan peka på underbe-
manning och samtidigt brister 
i villkor som gör att attrakti-
viteten till dessa viktiga yrken 
minskar. Räddningstjänsten är 
inget undantag.

De som blir brandmän, 
brandbefäl samt larm- och led-
ningsoperatörer gör det därför 
att de vill göra skillnad, göra en 
samhällsviktig insats. Att vara 
anställd inom räddningstjäns-
ten är att vara en livlina. Det är 
ett jobb som inte sällan inne-
bär att springa mot det som al-
la andra springer ifrån, men 
också att möta människor när 
de går igenom en omvälvande, 
ibland livsavgörande händelse. 

De som räcker upp handen 
och tar studielån för att vilja bli 
brandman ska vi ta vara på.

I dagsläget är det en brist på 
utbildade brandmän. En ut-
maning som måste hanteras. 

Kommunals inställning  är 
att utbildning måste löna sig. 
Samtidigt som yrkets kom-
plexitet växer med åren, här 
måste det finnas en tydlig väg 
för brandmän att kunna vi-
dareutbilda sig, för att klara 
framtidens utmaningar. 

Men för att skapa ett attrak-
tivt yrke är slutsatsen tydlig, 
det finns behov av att öka be-
manningen för att garantera 
en god arbetsmiljö för de an-
ställda. Och inte minst för att 
de ska finnas rätt kompetens 
på plats vid en nödsituation. 

Tar man steget och väljer att 
utbilda sig till ett samhällsvik-
tigt yrke måste det ställas krav 
på att kommunerna och eller 
kommunalförbunden väljer 
att anställa dig. 

I dag är det ett faktum att 
kommunala räddningstjänster 
anställer outbildad personal. 
Det finns ett flertal exempel 
där arbetsgivaren utlyser nya 
brandmanstjänster och där sö-
kande med SMO-examen inte 
blir kallade på intervjuer. 

Sveriges räddningstjänst ska 
hålla hög kvalité och då måste 
arbetsgivarna vara tvingade att 
ta sitt ansvar. 

Då måste även de se betydel-
sen och vikten av formell stat-
lig yrkeskompetens och anstäl-
la en korrekt bemanning uti-
från kommunernas och eller 
kommunalförbundens risker 
och lokala förutsättningar. 

En bristande yrkeskompe-
tens och en felaktig beman-
ningskvot utgör i grunden ett 
arbetsmiljöproblem eftersom 
arbetsmiljön i hög grad påver-
kas av yrkeskompetens, arbe-
tets innehåll, hur det organise-
ras och vilka resurser som av-
sätts för att uppnå räddnings-
tjänstverksamhetens syfte. 

Felaktig grundutbildning  i 
kombination med för låg be-
manning kan också trycka ner 
löneläget och därmed mins-
ka attraktionskraften till yrket 
och motivationen att vidareut-
bilda sig eller att man ”gör som 
man alltid har gjort” istället för 
att ta till sig ny teknik och nya 
metoder.

Slutligen, Sveriges riksdag 
har tagit beslut om att stär-
ka totalförsvaret och med det 
civilt försvar där kommunal 
räddningstjänst är en av hörn-
pelarna. 

Det är viktigt att  allmänhet-
en har ett högt förtroende för 
räddningstjänsten. Det är ock-
så ett förtroende som måste 
värnas. Här gör kvinnor och 
män med sin yrkeskunnighet 
skillnad mellan liv och död. 

Men för att göra det behö-
ver de få utrymme att göra si-
na jobb som de proffs de är, och 
för det krävs det rätt förutsätt-
ningar.

MAGNUS  
SJÖHOLM

 förbundsombuds-
man, Kommunal

MIKAEL  
SVANBERG

 förbundsombuds-
man, Kommunal

Kräv att kommuner 
anställer brandmän 
som är yrkesutbildade 

msb.se/jobb

Vi söker
Lärare till MSB Revinge
• Lärare med inriktning mot insatsledning 

och övergripande ledning
• Lärare med inriktning mot insatsledning 

och övergripande ledning, vikariat

Brandingenjör
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund söker:

Läs mer om  
tjänsten på: 

brand112.se/jobb

RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄST

Vi söker:
- Brandingenjör
- Brandinspektör
- Säkerhetsutvecklare

Läs mer på
rvast.se/arbeta-har

Vill du arbeta för ett
tryggare samhälle?

Brandmästare/Insatsledare
Vill du vara med och utveckla vår 
organisation? I tjänsten kommer du 
ingå i vår beredskap som Regional 
insatsledare. Ansök nu!

www.smskaraborg.se
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BRANDSKYDD

Sedan början av 1950-talet 
har stegutrymning med 
hjälp av räddningstjänst 

accepterats som en bostads al-
ternativa utrymningsväg upp 
till 23 meters höjd, inom viss 
insatstid. 

Stegutrymning från flerbo-
stadshus bygger på att den bo-
ende själv kan klättra ned till 
marken. Det är en förutsätt-
ning då föreskriftstexten till-
låter upp till 15 personer per 
brandcell, en belastning som 
en höjdfordonskorg inte kla-
rar av eller en brandman med 
utskjutsstege inte kan hantera 
utan hjälp av de utrymmande. 

Historiskt har problemet 
delvis lösts genom att husen 
hade få hissar. När en person 
exempelvis inte längre orkade 
gå upp för trappan med mat-
kassarna var det dags för flytt 
till  mer anpassat boende. På så 
sätt säkerställdes den riskut-
sattas skyddsnivå vid brand.

Men hur ser det ut idag? År 
2020 hade 236 000 personer 
äldre än 65 år beviljad hem-

tjänst i ordinärt boende och 
gissningsvis kan många av dem 
inte själva klättra ned för rädd-
ningstjänstens utskjutsstege 
vid brandutrymning. 

Dessutom finns det  över  
21 000 yngre personer med 
funktionsnedsättning som le-
ver i ordinärt boende med be-
viljade stödinsatser, utan hän-
syn tagen till brandskyddet 
och deras möjligheter att själva 
kunna utrymma.

När det gäller behovspröva-
de boenden så har både MSB 
och Boverket gjort analyser 
som visar att installation av 
sprinkler är samhällsekono-
misk lönsam, detta då syste-
met reducerar dödsbränderna 
i vårdmiljö med cirka 70 pro-
cent. 

För äldreboenden och 
gruppboenden, motsvaran-
de verksamhetsklass 5B en-
ligt BBR, (Boverkets byggreg-
ler) finns ett tiotal rättsfall där 
räddningstjänsten förelagt om 
sprinklersystem och där dom-
stol bekräftat åtgärden som en 
skälig nivå för brandskyddet.

Många kommuner har ock-
så på eget initiativ beslutat om 
sprinkler inom vårdboenden, 
men tyvärr går den frivilliga 
processen väldigt långsamt 
och många räddningstjänster 
tvekar att kliva in i sin myndig-
hetsroll. 

Kanske det blir en kultur-
krock mellan identiteten att 
vara samhällets hjältar vid 
larm och samtidigt ställa kost-
samma krav i rollen som myn-
dighetsperson?

Vid Södra Älvsborgs  Rädd-
ningstjänstförbunds senaste 
tillsyn mot ett trygghetsbo-
ende upptäcktes att snittål-
dern på de boende var 87 år 
och äldsta personen var 108 år. 
Lägenheterna var osprinkla-
de och utan spisvakt, det fanns 
inte personal på plats och 
räddningstjänstens utskjuts-
stege var den alternativa ut-
rymningsvägen. 

Vid dörrknackning i ett 
slumpvis utvalt trapphus be-
hövde sex av nio personer 
hjälpmedel (rullstol/rulla-
tor) vid förflyttning. Med den-

na bakgrund samt en förhöjd 
larmfrekvens till adressen an-
såg räddningstjänsten att det 
räckte som bevisbörda för att 
påvisa ett oskäligt lågt brand-
skydd. 

Med erfarenhet från rättsfall 
med liknande bakgrund kon-
staterade Länsstyrelsen i sin 
prövning att ”boendet har en 
förtätning av personer som in-
te kan utrymma själva” och ett 
föreläggande med krav på bo-
endesprinkler typ 3 samt spis-
vakter utfärdades.

Vår stora utmaning  är dock 
varken äldreboenden, grupp-
boenden eller trygghetsbo-
enden. Här finns stöttning i 
rättsfall och viss vägledning via 
byggregler. Utmaningen lig-
ger hos personer med stödin-
satser som bor kvar i ordinärt 
boende. 

Ett pågående Brandforsk- 
projekt har fokus på just dessa, 
de mest riskutsatta. Forsk-
ningsprojektet är ett gräsrots- 
initiativ från Räddsam VG till-
sammans med Karlstad Uni-
versitet. 

Projektet har redan konsta-
terat att det exempelvis saknas 
teknisk standard på så kallade 
mobila släcksystem, en åtgärd 
som skulle kunna vara avgö-
rande för den riskutsatta per-
sonen. Utan teknisk standard 
och vägledning för implemen-
tering blir det svårt att föreläg-
ga om systemet och upphand-
la via lagen om offentlig upp-
handling. 

Det är fler än vi i projektet 
som sett problemet, intres-
set för att ingå i projektets re-
ferensgrupp är stort. Låt oss 
tillsammans kämpa för att hö-
ja skyddsnivån vid brand för 
samhällets mest riskutsatta 
individer!

Hur tar vi hand om samhällets  
allra mest riskutsatta?

FREDRIK LOVÉN
brandingenjör

Södra Älvsborgs  
Räddningstjänstförbund

Låt oss tillsammans kämpa för  att höja skyddsnivån för samhällets mest riskutsatta individer, skriver Fredrik Lovén, utsedd till årets förebyggare 2021. FOTO: JOHAN EKLUND
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Välkommen  
att tycka till!
	� Alla är lika välkomna att delta i 

debatten.
Det går bra att skriva under signa-

tur, men vi behöver dina uppgifter 
för att vid behov kunna ta kontakt. 
Anonymiteten är grundlagsskyddad 
och uppgifterna stannar inom re-
daktionen.
E-post: redaktionen@tjugofyra7.se
Postadress: Min Åsikt, Tjugofyra7, 
651 81 Karlstad.

BRANDFARLIGA VÄTSKOR

Stora mängder brandfarliga 
vätskor i en lokal med mycket 
människor är ingen bra kom-

bination ur ett brandriskperspektiv. 
Konsekvenserna av en brand med 

brandfarliga vätskor i till exempelvis 
butiksmiljö skulle kunna bli väldigt 
allvarliga. 

Även samhällsutvecklingen, där 
antagonistiska handlingar blir vanli-
gare, gör att man borde överväga en 
striktare reglering på föreskriftsni-
vå, anser Brandskyddsföreningen.

Nya föreskrifter är på gång för 
hantering av brandfarliga vätskor – 
vilket är välbehövligt. Det finns i nu-
läget flera äldre föreskrifter som fö-
reslås ersättas av ett nytt förslag från 
Myndigheten för Samhällsskydd 
och beredskap (MSB) som nu har 
skickats ut på remiss.

Nu är det med andra ord  ett bra till-
fälle att skapa tydligare regler för 
hantering av brandfarliga varor i bu-
tiksmiljö som är anpassade efter da-

gens risker och skyddssystem. 
Problemet är bara att i MSB:s nya 

remissförslag endast finns en para-
graf som specifikt riktar sig till för-
säljning av brandfarliga vätskor. Den 
paragrafen begränsar maximal be-
hållarvolym till 5 liter. 

När det gäller regler  om placering av 
brandfarlig vätska i lösa behållare i 
butik hänvisar MSB i sitt remissför-
slag till sin handbok ”Brandfarliga 
gaser och vätskor samt gasapparater 
i butiker”. 

Handboken ger i och för sig bra 
vägledning för den som är beredd 
att sätta sig in i ämnet men att i ett 
allmänt råd hänvisa till en handbok 
som inte har någon juridisk status 
skapar dessvärre otydlighet. 

Otydliga krav innebär i förläng-
ningen problem både för verksam-
hetsutövare och tillsynsförrätta-
re, där olika krav ställs beroende på 
personliga tolkningar eller olika till-
lämpningar i olika kommuner.

Att förvara brandfarliga varor i 
brandsäkra skåp eller brandtekniskt 

avskilda utrymmen har i stor 
utsträckning blivit praxis. 

Denna praxis behöver för-
stärkas genom att de produk-
ter som utgör störst brand-
risk också bör omfattas av 
en tydligare reglering.

Brandskyddsföreningen 
anser därför att krav avse-
ende hur brandfarliga väts-
kor får placeras i butiker ska 
anges i föreskriften, och att 
kraven för vad som får för-
varas fritt på hyllorna i buti-
kerna skärps för de brand-
farliga vätskor som utgör 
störst risk.

MATS BJÖRS
generalsekreterare, 

Brandskyddsföreningen

Tydligare regler krävs för 
brandfarliga vätskor 

Vi vill börja med att 
tacka Brandskydds-
föreningen för engage-

manget i denna viktiga fråge-
ställning. 

MSB delar uppfattningen att 
hantering av brandfarlig vara 
i butiksmiljö har ökat och där-
med leder till ökade risker. 

Däremot anser vi inte att det 
behövs fler särskilda regler för 
butiker än de som finns i för-
slaget till föreskrifter. 

Det är viktigt att i samman-
hanget komma ihåg att hante-

ring i butiker också omfattas 
av de allmänna paragraferna i 
förslaget och på intet sätt kom-
mer undantas dessa.

En viktig aspekt är  att hänvis-
ningen till handboken ”Brand-
farliga gaser och vätskor samt 
gasapparater i butiker” inte 
enbart är en hänvisning av all-
mänt slag. 

Hänvisningen är gjord på ett 
sådant sätt att den lyfter sta-
tusen på kapitel 2 i handbo-
ken till att utgöra ett allmänt 

råd. Den juridiska statusen på 
handbokstexten blir därmed 
högre. 

Denna hänvisningsmetod 
återfinns också i den nyligen 
utgivna gashanteringsföre-
skriften (MSBFS 2020:1) som 
hänvisar till samma handbok. 

Vår uppfattning är  att detta 
har tagits emot väl av både till-
synsförrättare och butiksäga-
re. Att det skulle ha medfört 
problem eller tolkningspro-
blematik är däremot inget som 

kommit oss till känna.
Mot bakgrund av detta an-

ser vi därför att metoden är 
lämplig även i föreskrifterna 
om brandfarlig vätska. Hand-
boken kommer också att upp-
dateras i enlighet med den nya 
föreskriften så snart den är be-
slutad.

Vår uppfattning är att de reg-
ler som remitterats i förslaget, 
tillsammans med det allmänna 
rådet genom handboken, ska-
par förutsättningar för likvär-
diga bedömningar och är till-

räckliga för att uppnå en säker 
hantering i landets butik.

FREDRIK NYSTRÖM
chef  enheten för hantering av farligt 

gods och brandfarlig vara, MSB

MSB svarar:

Behövs inte fler särskilda regler

Vill du ha en egen tidning?
– så här prenumererar du

	�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@tjugo-
fyra7.se
Ange då också din gamla adress så vi kan hit-
ta dig i prenumerationsregistret.

FOTO: PAVEL KOUBEK
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Broschyr inspirerade till insats
Gabriel och Louise Fernlöf 
startade en insamling, inspi-
rerade av broschyren ”Om 
krisen eller kriget kommer”.

Nu har de delat ut 
drygt 500 hjälppaket till 
människor som tagit sig 
över gränsen till Ungern från 
Ukraina.

– Det kändes självklart att 
göra vad vi kunde eftersom 
vi har möjlighet att hjälpa 
till på nära håll, säger Lou-
ise.

	�Makarna Fernlöf kommer 
från Karlstad respektive Stock-
holm. Sedan några år tillbaka 
bor de i ungerska Pápa, 50 mil 
från gränsen till Ukraina, där 
Gabriel jobbar med strategiska 
flygoperationer och Louise är 
föräldraledig från jobbet som 
sjuksköterska.

När kriget i  grannlandet bröt 
ut bestämde de sig snabbt för 
att försöka bidra. Landgränsen 
mellan Ungern och Ukraina 
är ganska kort, men enligt lo-
kalmedia tog sig cirka 150 000 
människor på flykt över den 
första veckan.

På sina Facebook-sidor star-
tade Gabriel och Louise en in-
samling. På bara några timmar 
hade vänner och bekanta från 
hela världen skänkt 50 000 kro-
nor. När de nådde 200 000 kro-
nor satte makarna punkt.

– Egentligen kunde vi stängt 
ner insamlingen redan efter 
två dagar eftersom vi fått in 
långt mycket mer pengar än 
vi dimensionerat för. Men det 
skulle kännas fel att säga nej till 
folks välvilja, så vi valde att hål-
la den öppen längre, berättar 
Gabriel.

För pengarna  köpte de bland 
annat in vatten, konserver och 
torrmat, enklare mediciner, 
hygienartiklar och filtar som 
packades i ryggsäckar för att 
fungera som startpaket. Blö-
jor, mössor, vantar, strumpor, 
laddare, power banks, under-
kläder och handsprit är fler ex-
empel.

Inspirationen hämtades från 
MSB:s webbplats. Makarna ut-
gick från sådant som rekom-
menderas att ha hemma enligt 
broschyren ”Om krisen eller 
kriget kommer”.

En vecka in i kriget begav sig 
Gabriel och en arbetskamrat 
iväg med en fullastad skåpbil, 
först till Ungerns huvudstad 
Budapest och sedan till 14 plat-
ser längs den ukrainska grän-
sen. De besökte tillfälliga bo-
enden, insamlingsplatser och 
gränsstationer. Det visade sig 
dock att alla inte tilläts ta emot 
donationer och att en del inte 
kunde ta emot mer grejer, trots 
att Gabriel och kollegan blivit 
hänvisade dit.

Störst aktivitet  rådde vid Nyu-
gati tågstation i Budapest, med 
massor av människor på plats.

– Mitt generella intryck är att 
det finns en mycket stor vilja att 
hjälpa till, från såväl ungerska 
frivilligorganisationer som pri-
vatpersoner, men det präglas av 
brist på samordning och koor-
dinering av insatser. Störst be-
hov visade förstås de personer 
som precis kommit över grän-
sen och var kvar på gränspos-
teringen. Där fick vi stor posi-
tiv respons från barn, mammor 
och äldre när vi delade ut mat- 
och barnpaketen vi iordning-
ställt.

Gabriel Fernlöf beskriver 
hur hela gränsområdet un-
der deras besök präglades av 
ett mycket stort lugn, lite tra-
fik och hög polisiär och militär 
närvaro. Rapporterna de fått 
om bränslebrist och timslånga 
köer stämde inte alls.

– Som mest fanns ett par tio- 
tal bilar vid gränsposterna. 
Många av de hjälparbetare vi 
pratade med uttryckte att det-
ta var lugnet före stormen, så 
nästan alla organisationer för-
söker lagerhålla donationer för 
att distribuera senare.

Av de insamlade  pengar-
na finns i skrivande stund  
77 000 kronor kvar. Dessa 
kommer användas för att hjäl-
pa de ukrainska familjer som 
börjat anlända till makarna 
Fernlöfs hemby med omnejd.

– Vi förväntade oss inte att 
vår insamling skulle engage-
ra flera hundra människor, det 
känns fantastiskt roligt! Nu när 
vi har löst vårt initiala åtagande 
kommer vi försöka ge flykting-
arna ett mer riktat stöd utifrån 
deras specifika behov.

MARIA HANSEN

Intresset för broschyren ”Om 
krisen eller kriget kommer” har 
ökat lavinartat. Sedan årsskif-
tet och fram till mitten av mars 
har broschyren laddats ner av 
drygt 235 000 personer. Det 
kan jämföras med att cirka 790 
personer laddade ner broschy-
ren under hela förra året.

Louise och Gabriel Fernlöf bor i 
Ungern, 50 mil från gränsen till 
Ukraina. De bestämde sig för att 
starta en insamling för att hjälpa 
människor på flykt.  FOTO: PRIVAT

Gabriel Fernlöf och hans nederländska kollega delar ut startpaket 
och filtar till representanter för en kyrka vid Záhony tågstation.  

 FOTO: PRIVAT


