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Fler vill bli frivilliga
Det finns nästan inget som stoppar Bandvagn 206. Det går över stock och sten, kan ”simma” och är i sitt esse i djup snö. I oktober fick frivilliga 
bandvagnsförare under utbildning testa framkomligheten i Villingsbergs terräng. FOTO: GUNNO IVANSSON

��Efter att i många år tappat medlemmar har den återupptagna to-
talförsvarsplaneringen ökat intresset för att gå med i en frivilligor-
ganisation.

– Det krävs att vi har en omvärldssituation så man känner att det 
finns en hotbild. Det räcker med en riktigt kall vinter och snöstorm. 
Vid skogsbranden märkte vi en tillströmning av medlemmar, säger 

Malin Dreifaldt, chef för den frivilliga försvarsorganisationen Bilkå-
ren.

Tillsammans med systerorganisationen FAK och på uppdrag av 
Trafikverket höll Bilkåren en avancerad utbildning av bandvagnsfö-
rare i Villingsberg i oktober.

Sidan 10

TOTALFÖRSVAR

Planerar för 
kärnvapen
Osäker omvärld 
märks på allt fler 
områden. I oktober 
inleddes ett projekt 
om följderna av ett 
kärnvapenangrepp 
mot Sverige.

Sidan 20

UTBILDNING

Utbildning 
på åtta orter
MSB planerar 
utbildning av del-
tidsbrandmän i åtta 
regioner från nästa 
år. Utbildningen 
kortas också från 
nio till sex veckor.

Sidan 5

BEREDSKAP

När egna 
förmågan 
inte räcker
När varken egna 
resurser eller sam-
verkan räcker finns 
MSBs förstärk-
ningsresurser att 
tillgå.

Sidan 14
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Vill bygga egen  
akademi
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Döva lämnas  
utanför vid kriser



  Plötsligt är vi inne i advent, som nu-
mera inleds med den nordiska brand-
varnardagen den 1 december. Kam-

panjen Aktiv mot brand har fått hjälp av Arla 
för att överrösta julbruset med en glad infor-
mationskampanj på mjölkpaket – tack för 
det! Ståuppkomikern Emma Knyckare spri-
der upplysning i vintermörkret om brand-
skydd med över 700 000 visningar på Face-
book och Instagram – missa inte den! Humor 
är inget dumt redskap för att väcka intresset 
för vår vardagssäkerhet.

I detta nummer kan du läsa  om årets Mötes-
plats Samhällssäkerhet, ett evenemang som 
ordnades för fjärde gången och drog rekord-
många. Närmare tusen deltagare kunde välja 
mellan 40 olika seminarier och mingla med 
utställare och talare. Några av seminarierna 
filmades och finns på konferensens hemsida.

Årets höjdpunkt var för många Craig Fuga-
te, chef för MSBs amerikanska syskonmyn-
dighet Fema under åren 2009-2017 och med 
erfarenhet från över 80 nationella allvarliga 
kriser, däribland stormen Sandy. Han delade 
frikostigt med sig av erfarenheter och även 
av gjorda misstag, som rubriken på hans an-
förande avslöjar: Krishanteringens sju döds-
synder (”The 7 Deadly Sins of Emergency 
Management”). 

Ett par av de dödssynder  han nämnde fäster 
jag mig särskilt vid: 
��Att utveckla krisberedskap och göra planer 

utan att involvera frivilligorganisationer, pri-
vat sektor och allmänhet. 
��Att vi behandlar allmänheten som ett an-

svar, istället för en möjlighet och tillgång. 
Stora kriser påverkar alla nivåer, men det är 

i kommunerna som krisens skadeverkningar 
i stor utsträckning kommer att hanteras. Det 
senaste exemplet på det är terrorattentatet 

den 7 april på Drottninggatan. När det inträf-
fade strax före klockan 15 var de flesta barn i 
Stockholmsområdet på sin skola eller försko-
la. Alla kommuner i Stockholmsområdet be-
hövde ta hand om barn vars föräldrar inte tog 
sig hem. Stockholm stad öppnade kriscen-
ter för strandsatta vuxna. Frivilliga på Drott-
ninggatan tog hand om skadade och chocka-
de människor, företag öppnade sina lokaler 
och erbjöd kaffe, värme. Människor erbjöd 
skjuts och övernattning. 

Det där är några exempel på hur frivilliga 
samspelar med myndigheter vid kriser, men 
förmågan att ta vara på det stödet varierar. 
Det är en utmaning att involvera frivilligor-
ganisationer och företag i planering och öv-
ning. 

Det är också en utmaning  för MSB. MSB 
finns ju till för att stötta aktörer i samhället 
som gör insatser vid olyckor och kriser. Ska 
det stödet vara effektivt förutsätter det ett 
”utifrån och in”-perspektiv på det vi gör – ett 
öra mot rälsen och förståelse för andras roll i 
systemet. Jag tycker vi har kommit en bit på 
väg, men i det fortsatta arbetet där nu även 
civilt försvar ingår behöver vi bli bättre på att 
involvera frivillighetorganisationer och nä-
ringslivet. 

MSB behöver både vara pådrivande och ly-
hörd, och vi uppfattas därför ibland som buff-
lar och samtidigt av andra som otydliga. På 
grund av det ökade tempot med planering av 
civilt försvar hör vi just nu oftare att vi ska ge 
tydliga riktlinjer, inriktningar, anvisningar. 
Samtidigt vet vi ju att beredskap byggs neri-
från och upp, inifrån och ut, för att bli robust. 
Det behövs ett systematiskt och metodiskt 
arbete även när tempot behöver öka. 

Och det finns många goda exempel på ak-
törer som inte väntar på direktiv utan agerar 
med kraft: Röda Korset ska utbilda 20 000 

krisberedskapsvolontärer till 2025. Ett antal 
kommuner, även små kommuner, investerar 
i nya krisledningscentraler. Två års försöks-
verksamhet med offentlig-privat samverkan 
på transportområdet, TP-SAMS, permanen-
tas nu från årsskiftet under ledning av Tra-
fikverket. 

Det är goda tecken, jag hoppas på fler lik-
nande initiativ under 2018!

MSB går strax in i sitt tionde  verksamhetsår. 
Tänk vad tiden gått fort! Under de första nio 
åren har vi tillsammans åstadkommit myck-
et för att bygga ett robust krishanteringssys-
tem. Alla länsstyrelser kan nu samordna kris-
hanteringen genom samverkanskonferenser, 
tjänsteperson i beredskap finns även i många 
kommuner, krisledningsförmågan är mer 
utvecklad och därför en bra plattform för to-
talförsvarsplaneringen. Jo, det finns brister 
att åtgärda (informationssäkerhet och säker-
hetsskydd till exempel) men grunden är lagd.

En viktig uppgift kommande år blir att öka 
förmågan att genomföra effektiva och säkra 
räddningsinsatser. Vi har påbörjat det arbe-
tet genom MSBs räddningstjänstråd, utveck-
lingen av regionala grundutbildningar för 
räddningstjänst i beredskap och arbetet med 
vägledningar för räddningstjänsten. Vi behö-
ver också utveckla räddningstjänstens för-
måga att kunna verka inom hela hotskalan, 
det är en viktig del av ett civilt försvar.

Veckan före julafton kommer  försvarsbered-
ningens delbetänkande om totalförsvaret – 
med fokus på civilt försvar – att ruska om oss. 
Jag har höga förväntningar på den rappor-
ten. Vi kommer inte få mindre att göra på det 
nya året!

Därmed önskar jag en God jul och ett Gott 
nytt år.

Utmaning involvera frivilliga

Nils Svartz
Vikarierande general
direktör, MSB

LEDARE

Beredskap 
byggs nerifrån 
och upp, inifrån 
och ut, för att 
bli robust.
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Risken finns att främmande makt försö-
ker påverka det svenska valet. Det anser 
MSB som startat ett projekt för att stöd-
ja och öka kunskaperna om påverkan hos 
valadministrationen och andra berörda 
aktörer.

�� – Vår bedömning är att valet i sig är väldigt 
tryggt, det går inte att påverka valresultatet. 
Däremot skulle förtroendet för valet kunna 
påverkas. Sannolikheten är antagligen inte 
särskilt hög men konsekvenserna skulle bli 
stora, säger Sebastian Bay, MSB, som leder ar-
betet.

Bakgrunden är försöken  att påverka valen i 
USA och Frankrike med IT-attacker, falska 
uppgifter och ryktesspridning. Sebastian Bay 
ser flera skäl till att det inte är så lätt i Sverige.

– Vi har en välutbildad befolkning, högt val-
deltagande och många har erfarenhet av att 
rösta. Det är inte så sannolikt att man kan lu-
ra någon att gå och rösta veckan innan eller 
veckan efter eller på ett felaktigt sätt. Men någ-
ra grupper skulle säkert kunna gå att påverka 
med riktade annonser på Facebook, till exem-
pel förstagångsväljare eller de som inte pra-
tar svenska. Så det finns möjligheter att vissa 
grupper skulle kunna påverkas.

I kontakterna med länsstyrelserna, som är 
regionala valmyndigheter, har det efterfrågats 

lägesbilder, utbildning och stöd i hanteringen 
av sociala medier.

– Därför har vi talat med Facebook och fått 
en ”hot line”, en direktkontakt till Facebook i 
Sverige, för att vara myndigheternas kontakt-
punkt om det skulle förekomma falsk myndig-
hetsinformation.

Att låtsas vara Valmyndigheten eller någon 
annan än den man är strider mot Facebooks 
användarvillkor och det är just förfalskad 
myndighetsinformation som samarbetet med 
Facebook inriktat sig på. Enligt MSB finns det 
en risk att någon skulle kunna försöka under-
gräva förtroendet för valet genom desinforma-
tion.

– Då handlar det om myndighetsinforma-
tion och det ligger inom myndigheternas upp-
drag att hantera. Sen kan man tänka sig, som 
vi såg i USA, att man försöker förmå väljare att 
rösta på ett felaktigt sätt: ”nytt för i år rösta via 
sms” för att få folk att kasta bort sina röster. 
Sprids det sånt via sociala medier då har val-
administrationen ett uppdrag att hantera det 
och då kan vi hjälpa till.

Fokus ligger på påverkan  från främmande 
makt, men slå fast var informationen kommer 
från är inte alltid lätt.

– En utmaning för oss är att i den allmänna 
debatten hålla isär det som är nationell opini-
onspåverkan – som vi inte ska syssla med – och 

det som gäller främmande makts påverkan på 
valet, som är en viktig statlig och kommunal 
angelägenhet. Det är viktigt att förtydliga att 
här finns det en vattendelare . Vi ska arbeta 
proaktivt med korrekt information, inte han-
tera ”fake news”.

Vid sammandragningar från Malmö till 
Umeå kommer MSB att utbilda valadministra-
tionen, länsstyrelser och kommuner om risker 
kring valet med informationspåverkan ur ett 
sårbarhetsperspektiv.

– Förvaringen av förtidsrösterna kanske 
motsvarar alla krav på säkerhet men om det 
händer någonting, finns då också en beredskap 
för att hantera det kommunikativt? Risken är 
att främmande makt tar upp exempel på små 
misstag som blåses upp och sprids.

Dessutom ska Valmyndigheten  utbildas för 
att kunna delta i MSBs samverkansforum för 
bevakningsansvariga myndigheter om något 
allvarligt sker. MSB kommer att ha särskild 
beredskap under valet, bland annat extra om-
världsbevakning.

– Vi tittar också på att etablera ett större 
samverkansforum under våren, inte bara med 
bevakningsansvariga myndigheter. Det finns 
många fler aktörer som har en roll i valet, till 
exempel MUCF, Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor. 

GUNNO IVANSSON

Kontaktpunkt
Därför har vi ta-
lat med Face-
book och fått 
en ”hot line”
Sebastian Bay, MSB 

Valpåverkan ska avslöjas
Sebastian Bay leder MSBs projekt för att förhindra att främmande makt försöker påverka det svenska valet. Vid valen i USA och Frankrike skedde försök främst i sociala 
medier och MSB har fått en ”hot line” till Facebook för att kunna stoppa eventuell falsk myndighetsinformation. FOTO: GUNNO IVANSSON 
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Finns det tydliga förvänt-
ningar om vad kommuner 
och landsting ska göra i 
återuppbyggnaden av to-
talförsvaret?

– Jag skulle vilja säga att 
det är just det som saknas, 
svarade Gunilla Glasare, 
avdelningschef på SKL, på 
frågan.

�� SKLs (Sveriges kommuner 
och landstings) medlemmar 
är en stor och viktig del av to-
talförsvaret.

I arbetet med att höja för-
mågan har MSB lyft fram sju 
områden som behöver priori-
teras: energiförsörjning, livs-
medel, transporter, hälso- och 
sjukvård samt omsorg, finan-
siella tjänster, information och 
kommunikation, samt skydd 
och säkerhet. 

Gunilla Glasare konstatera-
de att kommuner och lands-
ting medverkar i alla områden 
utom finansiella tjänster.

– Det går inte att få till civilt 
försvar utan det våra medlem-
mar gör. Men oavsett vilket 
område vi pratar om så är vi på 
låg nivå, det säger alla. Många 
kommuner är jättebra på kris-
beredskap. Men jag pratar om 
det nya, något vi inte gjort på 
väldigt lång tid. Och där är ing-
en av oss speciellt förberedda. 
Kommuner och landsting är 
fyllda med människor som in-
te varit med om det här tidigare.

Gunilla Glasare diskutera-
de totalförsvar på Mötesplats 
samhällssäkerhet med Nils 
Svartz, tillfällig generaldirek-
tör vid MSB, och Jonas Hag-
gren, chef för ledningsstabens 
inriktningsavdelning vid För-
svarsmakten. Glasare efterlys-
te handgripliga inriktningar 
för arbetet.

– MSB och Försvarsmakten 
 rör sig på en övergripande nivå 
med en lång önskelista. Men 
det blir inget gjort om vi inte 
börjar prata om innehållet or-
dentligt och gör tuffa priorite-
ringar. Vi måste börja göra sa-
ker på riktigt, men också vara 
överens om vad det är som ska 
göras.

– Kommunerna är basen 
i vårt svenska samhälle. Där 
kommer det behöva göras för-
färligt mycket i försvarsfrå-
gorna, men det finns också 
steg som är tagna som funge-
rar som en grund för arbetet, 
sa Nils Svartz.

Han konstaterade att det är 
viktigt att utse ansvariga myn-
digheter för de sju prioriterade 

områdena, något MSB föresla-
git till regeringen.

– Hur livsmedelsproduktio-
nen ska utvecklas i Sverige och 
vad man ska ta för hänsyn till 
det kan inte göras på kommu-
nal nivå, det måste göras cen-
tralt. Det kan sen ge förutsätt-
ningar för allas planering.

Nils Svartz  menade  att kris-
beredskapen är en bra grund 
för återuppbyggnaden av to-
talförsvaret; ansvaret är det 
samma i fred som i krig, sam-
verkansförmåga byggs under 
fredstid.

– Men behov av handling 
känns viktigare än någonsin, 
vi kan inte avvakta. 

De största utmaningarna 
han ser är att vara avskräck-
ande för angripare och säker 
elektronisk kommunikation.

– Vi måste höja tröskeln så 
det blir svårt att komma hit. 
Viktigt att vi är trovärdiga, ett 
resilient samhälle. Vi planerar 
digitalt och måste kunna job-
ba digitalt både på distans och 
hemligt. 

Jonas Haggren ser som en av 

de svåraste utmaningarna att 
tänka nytt men samtidigt inte 
förkasta gammalt som funge-
rar än i dag..

– Vi behöver identifiera vad 
som är gångbart och förkasta 
det som inte ger verkan. Sam-
verka och planera med privata 
sektorn är också viktigt. Myck-
et verksamhet är numera pri-
vat och det kräver andra meto-
der, andra typer av avtal.

Gunilla Glasare föreslog  att 
arbetet med att höja totalför-
svarsförmågan borde börja i 
avgränsade områden.

– Det kan exempelvis va-
ra transporter eller vatten. Vi 
kan lära oss av tillvägagångs-
sättet och flytta över det till an-
dra områden.

Jonas Haggren gav ett exem-
pel där arbete pågår centralt.

– Vi tittar på ett sjukvårds-
system för totalförsvaret, vilka 
förutsättningar det finns i dag 
för hjälp i ett krigsläge. Det är 
även en inventering av lands-
tingens resurser, vilken typ av 
läkare det finns, sängplatser, 
hur sjukhusen är byggda. Det 
är ett första steg, en av många 
detaljer vi jobbar med. Kun-
skaperna ska förhoppnings-
vis spridas i landet till de som 
behöver dem, sade Jonas Hag-
gren.

PER LARSSON

Vill veta vad som ska 
göras för civilt försvar

Offentligt då – privat nu.
När totalförsvaret ska 

återuppbyggas är det en re-
alitet inom många områden.

�� – Samhället fungerar inte 
utan näringslivet, säger Karl 
Lallerstedt, Svenskt näringsliv.

Myndigheter poängterar att 
privat näring måste bli en del 
av totalförsvaret. Och det är nä-
ringslivet medvetet om.

Karl Lallerstedt budskap var 
ungefär: det kommer att kos-
ta, företagens konkurrenskraft 
måste skyddas och är viktig för 
landets ekonomi.

– Exporten står för närma-
re hälften av Sveriges bnp. Kan 
vi inte exportera får vi ingen 
tillväxt och skatteintäkterna 
minskar, sade Lallerstedt.

Lallerstedt poängterade att 
näringslivet dominerar fem av 
sju prioriterade områden och 
är betydande aktör i övriga två.

Förutom att mer  verksamhet 
privatiserats har den också för-
ändrats. Flera företag har ut-
ländska ägare, mindre lager-
hållning ökar sårbarheter, be-
roendet av internationella flö-
den är större. Det komplicerar 
näringslivets roll.

– I det läge vi är nu krävs eta-
bleringskostnader, exempelvis 
för lager och resiliens i system. 
Vill staten ha en rimlig nivå på 
totalförsvaret blir det dyrt.

Tydliga krav, tydlig målsätt-
ning. Det är en förutsättning 
för att få näringslivet engage-
rat, ansåg Lallerstedt.

– Man sitter inte och tänker 
på medverkan i totalförsvaret. 
Företagen slåss mot konkur-
renter, där ligger fokus.

Cecilia Nyström, MSB, fram-
höll att man kan samarbeta 
med näringslivet på olika sätt.

– På elområdet jobbar vi med 
att höja robustheten, verksam-
het som inte kan gå ned måste 
säkras. Vi behöver få in säker-
het i näringslivet också, att in-
te alltid vara just-in-time (av-
saknad av lager). Att få in en ge-
nerell säkerhetskultur är något 
jag tror vi behöver jobba med, 
sade hon.
�� Längre artikel på  

Tjugofyra7.se

– Samhället 
fungerar inte 
utan näringslivet

Inte förberedda
”Oavsett vilket område 
vi pratar om så är vi på 
låg nivå, det säger alla”
Gunilla Glasare, SKL

Vi måste börja göra saker på riktigt, men också vara överens om vad som ska göras, sade Gunilla Glasare, SKL, i diskussion med Nils 
Svartz, MSB, och Jonas Haggren, Försvarsmakten.  FOTO: THOMAS HENRIKSON

Karl Lallerstedt
 FOTO: THOMAS HENRIKSON
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– Ni får inte titta på vad som 
hänt tidigare, utan vad som 
kan hända. 
��Craig Fu-

gate pratade 
om när kri-
sen eskalerar 
till katastrof. 
Slagfärdig och 
med massor 
av erfarenhet 
i portföljen.

Craig Fugate var chef för Fe-
ma (Federal Emergency Ma-
nagement Agency), USAs na-
tionella krishanteringsmyn-
dighet fram till i år. Bara under 
2011 ledde han arbetet vid 80 
nationella kriser.

Han skrädde inte orden över 
krishanteringen.

– Ni gör olycksundersök-
ningar och lär av dem. I USA 
identifierar vi problemen men 
ändrar inget. Vi har ändrat från 
lärdomar till lärdomar identi-
fierade och ignorerade.

Raljerande förstås. Men en-
ligt Fugate är det bara attack-
en mot World trade center och 
stormen Katrina som lett till 
förändringar i krishanterings-
systemet.

Fugate listade krishantering-
ens sju dödssynder och några av 
huvudbudskapen var:
�� Planera för vad som kan hän-

da, inte för vad ni kan hantera.
��Öva också vad som kan hän-

da, inte för att visa upp vad ni 
kan.
��Allmänheten är en resurs.
– När ni i Sverige hade den 

stora skogsbranden 2014, tror 
det var runt 60 organisationer 
inblandade. Det måste man 
också öva, går inte säga att ”det 
har aldrig hänt förut” när kata-
strofen är ett faktum.

Som chef på Fema överraska-
de Fugate med oannonserade 
övningar och okända scenarior.

– Övning är att få folk att göra 
saker de inte är vana vid. Kata-
strofen är inte anpassad till di-
na resurser eller arbetstiden. 
Poängen är, vad ska du göra an-
norlunda? 

Den icke-tränade allmänhet-
en räddar ofta flera liv än rädd-
ningsstyrkorna vid katastrofer, 
konstaterade Fugate. Inse att 
allmänheten är en resurs.

– Kommunikationen mås-
te därför vara på allmänhetens 
villkor, lyssna till allmänheten 
i sociala medier. Sociala medi-
er är samtal. Men myndigheter 
har fattat det fel, använder det 
som en annan form av press-
meddelande. 
�� Längre artikel på  

Tjugofyra7.se

Vid kriser är informations-
flödet enormt.

Men alla kan inte alltid ta 
emot informationen, även 
om de försöker.

– Lägstanivån är för låg 
vid kriser, säger Mattias 
Hellöre som är döv.

��Efter dådet på Drottningga-
tan i Stockholm insåg styrel-
sen för Sveriges dövas riksför-
bund att de behövde agera.

– Det fanns ingen tecken-
språkstolk vid presskonferen-
serna och ytterst begränsad 
del av TVs direktsändningar 
teckenspråktolkades.

Döva hade helt enkelt svårt 
att skaffa sig kunskap om situ-
ationen. Vid stora händelser 
är aftonbladet.se Mattias Hel-
löres vanligaste informations-
källa.

– Snabbast, men inte alltid 
pålitlig. Andra källor kan vara 
krisinformation.se eller SVT, 
eller löpande information via 
någon länk på Twitter eller Fa-
cebook.

Källan är inte självklar, det 
kan krävas letande och till-
gänglig information vara 
knapphändig.

�� Vad är önskemålet?
– Vid kriser har man press-

konferenser, ha en tecken-
språkstolk på plats. Vårt för-
bund anser att viktig informa-
tion ska översättas till tecken-
språk. För en del, men inte al-
la, är skriftlig information ett 
alternativ. Man behöver också 
betänka att vi har över en mil-
jon hörselskadade i landet som 
föredrar skriftlig information.

En del döva har svårt att ta 
till sig textinformation.

– Döva har teckenspråk som 
förstaspråk, skrift är andra-
språk. Precis som för andra 
människor som läser text på 
ett språk som inte är första-
språk kan det för en del döva 
vara svårt.

Dövas riksförbund har 4 200 
medlemmar, men det uppskat-

tas finnas 8 000-10 000 döva i 
Sverige. Mattias Hellöre, kas-
sör i förbundet, var på konfe-
rensen Mötesplats samhälls-
säkerhet i Kista för att lyssna, 
men också för att ställa frågor 
och påverka. Föredragshållare 
erkände i flera fall att de mis-
sat dövas problematik och väl-
komnade kontakt.
�� Tycker du att myndigheter 

och organisationer förstår era 
problem?

– De förstår och visar stöd 
när vi uppmärksammar dem. 
Men undervisning för döva 
startade redan 1809, svenskt 
teckenspråk erkändes som 
modersmål av riksdagen 1981. 
Sedan dess har mycket hänt i 
samhället, men fortfarande är 
vi helt efter när det exempel-
vis gäller samhällsservice och 
krisinformation. Vi måste he-
la tiden påtala våra behov och 
varje gång blir mottagaren för-
vånad, säger Mattias.

Problemet är dock  inte främst 
individuell okunskap utan att 
myndigheter har svårt att få 
fram tillgänglig information, 
anser Mattias.

– Det kan vara Försäkrings-

kassan eller Arbetsförmed-
lingen, myndigheter som bor-
de se till att ha information 
som når oss. Vi jobbar med att 
öka medvetandet om proble-
met, det är en process. 

Sedan 2015 är bristande till-
gänglighet lagstadgat som en 
form av diskriminering.

– Myndigheter måste föl-
ja lagen, men det varierar hur 
fort de tar till sig det här.

Hemma i Leksand  driver Mat-
tias Hellöre en konsultfirma 
som designar och tillverkar 
prototyper, främst till sport-
industrin. Ingenjörsstudier-
na är pausade sedan familjen 
växt. Fem barn 3-11 år, i janu-
ari kommer det sjätte. Även 
frun är döv, men samtliga barn 
hörande. De lärde sig tecken-
språk före talspråk.
�� Är du orolig för hur ni kan 

ta hand om barnen vid en kris 
om ni har svårt hämta infor-
mation?

– Jag har inte mycket till val, 
kan inte lasta en elvaåring med 
att översätta vad som sägs i ra-
dio. Det är föräldrar som ska 
informera barn, inte tvärtom.

PER LARSSON

Svårt för döva få 
information vid kriser

Mattias Hellöre påtalade i Kista problemet för döva att nås av information vid kriser, här med hjälp av teckenspråkstolken Stefan 
Larsson. Mattias är nyfrälst prepper, plöjer gärna skönlitteratur om Sveriges roll i olika händelser och är intresserad läsare av Tjugo-
fyra7. FOTO: THOMAS HENRIKSON

Brister
”Fortfarande är vi helt 
efter när det gäller 
samhällsservice och 
krisinformation.”
Mattias Hellöre, kassör i Sveriges dövas 
riksförbund

Fugate och 
krishanteringens 
sju dödssynder

Craig Fugate
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Hotet kommer inifrån
��Robert Egnell: Psykologiskt försvar behöver en ny idé om Sverige

Det effektivaste sättet att 
möta informationspåverkan 
är att se till att den inte har 
någon effekt. Basen för det 
är en motståndskraftig och 
försvarsvillig befolkning och 
oberoende medier.

��Den beskrivningen av ett 
modernt psykologiskt försvar 
gör Mikael Tofvesson, MSB. I 
regleringsbrevet 2016 fick MSB 
uppdraget bygga upp en god 
förmåga att hantera och bemö-
ta informationspåverkan.

– Invadera länder och bedri-
va krig betalar sig dåligt, men 
att försätta någon i en situa-
tion där man känner sig be-
gränsad i sitt handlingsutrym-
me och börjar anpassa sig efter 
påtryckningar, det är effektivt. 
Man kan vilseleda och fördrö-
ja beslutsprocesser. Det såg vi i 
Ukraina och på Krim.

Det nya medielandskapet  gör 
att människor själva inhäm-
tar sin information från många 
olika källor som sociala medier.

– Det innebär att främman-
de makt kan runda hela system 

och nå vår befolkning direkt. 
I dag läser man inte tidningen 
som redigerats av en redaktion 
från första till sista sida, utan 
man väljer själv vad man vill ha. 
Vi har gjort oss sårbara för på-
verkan.

I arbetet utgår MSB  från sår-
barheter och där sårbarhet och 
hot möts är arenan där myn-
digheten ska verka.

– När vi förstår hotets kon-
sekvenser förstår vi också vilka 
som är ansvariga och vilka me-
toder vi ska bekämpa det med. 
Det effektivaste sättet att möta 
informationspåverkan är att se 
till att den inte har någon effekt 
på oss. Basen är vår befolkning 
som måste ha en motstånds-
kraft och försvarsvilja, men me-
dia måste vara oberoende så vi 
får en objektiv bild.

De dimensionerande hot 
som MSB följer är statsaktörer 
som Ryssland.

– En annan är islamiska sta-
ten som är väldigt duktiga på 
propaganda och det får en stor 
negativ effekt på vårt samhäl-
le. Sen måste vi tänka på att det 

är demokratin vi ytterst värnar 
så alla metoder vi väljer måste 
vara kopplade till det. Basen är 
kunskap, motståndskraft och 
försvarsvilja.

Försvarsviljan kanske  inte är 
självklar i dagens Sverige.

– Det finns så många olika 
värderingar i samhället. Är syf-
tet med det psykologiska för-
svaret att värna vårt samhälle, 
måste kanske värderingsgrun-
den som vi skulle kunna bygga 
upp med ett psykologiskt för-
svar bearbetas lite mer, säger 
Margareta Wahlström, ordfö-
rande för Röda korset.

Robert Egnell, professor vid 
Försvarshögskolan, ifrågasät-
ter om staten kan bygga upp ett 
psykologiskt försvar.

– Forskningen visar att när 
det gäller stora kriser har vi 
kanske fokuserat för myck-
et på hård resiliens, definierat 
som myndigheters och statens 
förmåga att hantera kriser, och 
för lite på mjuk resiliens som är 
sammanhållningen i samhäl-
let, försvarsviljan. Människors 
förmåga att organisera sig och 
stötta och hjälpa varandra i en 
kris är en enorm mobilisering 
som staten bara kan drömma 
om.

Finns grundförutsättningen, 
tilliten i samhället, för att ska-
pa den försvarsvilja som gör oss 
motståndskraftiga?

– Vilka värderingar  är det vi 
ska stå på så att vi känner att vi 
hänger ihop, att vi byggt någon-
ting tillsammans som befolk-
ning? Det tror jag politikerna 
måste fundera mycket över när 
det gäller att bygga psykolo-
giskt försvar.

MSB pratar om informa-
tionspåverkan och hotet från 
främmande makt medan Ro-
bert Egnell anser att största ho-
tet kommer inifrån.

– När det gäller vår försvars-
vilja tror jag inte Ryssland kan 
fördärva den mer än vi själv 
kan. Det som sker politiskt i 
Sverige just nu med ökad po-
larisering och populistiska ak-
törer som medvetet bryter ner 
förtroendet för media, för myn-
digheters förmåga osv, det ser 
jag som ett betydligt större hot 
mot försvarsviljan och därmed 
vår resiliens än nån extern ak-
tör. Vi har fria duktiga media 
och när man aktivt undergrä-
ver deras förtroende genom att 
kalla dem ”gammelmedia” eller 
”etablissemanget” då är det lite 
farligt.

Enligt Robert Egnell krävs en 
ny idé, en ny berättelse om Sve-
rige som alla kan ställa upp på.

– Vi måste långsiktigt byg-
ga den här idén om Sverige och 
samhällskontraktet för att ha 
en grundläggande försvarsvil-
ja och ett psykologiskt försvar 
som är resilient. Vi måste nog 
acceptera att ett framtida sam-
hällsbygge måste bygga betyd-
ligt mera på pluralism och där 
vi accepterar olikheter.

GUNNO IVANSSON

I dagens polariserade samhälle kan inte försvarsviljan tas för given enligt Roberg Egnell, Foi, och Margareta Wahlström, Röda korset.  FOTO: THOMAS HENRIKSON

Finns tilliten?
När det gäller vår för-
svarsvilja tror jag inte 
Ryssland kan fördärva 
den mer än vi själv kan
Robert Egnell, Foi 
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”Överväg samverkansprincip”
Alltid redo för flera eländen 
samtidigt och spännvidd i 
tanken. 

Tänk långsiktigt, satsa 
på folkförankring och kun-
skapsuppbyggnad av kom-
mande generationer.

��Det är några av de tankar 
som formulerades om framti-
den för svensk krisberedskap.

Bengt Sundelius, MSB, pre-
senterade en lista på ett antal 
brister som han vill varna för 
inför framtiden. Bristande fan-
tasi är ett problem.

– Just nu finns det i mitt 
tycke en något enögd fokuse-
ring på försvarsplanering. Det 
är alldeles utmärkt, men vad 
missar vi nu? Efter 11 septem-
ber var det en enögd fokusering 
på terrorproblematiken och 
sen kom Katrina som en stor 
överraskning. Vad kommer vi 
att överraskas av? Ett damm-
brott i Norrland, en pandemi 
igen eller vad?

Han tog även upp sociala me-
dier och bilden av en händelse. 
Den är lika, om inte ännu mer 
komplicerad och utmanande 
än händelsen i sig.

– Man bör möta bilden av 
händelsen och i bästa fall pre-
sentera en berättelse som ska-
par förtroende kring förmågan 
att hantera en händelse. Min-
net av händelsen formas in-
te bara av händelsen och dess 
hantering utan i hög grad av 
bilden av händelsen. Vad kom-

mer vi ihåg av tsunamin? Vi 
kommer ihåg bilden av tsuna-
min.

Det han ser som det största 
problemet är bristen på sam-
verkan.

– Vi har svårt att samver-
ka med näringslivet och svårt 
med samverkan med allmän-
heten. Vi har svårt att ta ett hel-
hetsperspektiv trots att vi mås-
te resurssamla bortom staden, 
bortom det allmänna för att nå 
effekt.

Samverkan kräver  kontinuer-
lig övning, lära känna varandra 
och ha en förståelse för att det 
finns olika konkurrerande lo-
giker som alla är legitima. Men 
att bara öva ger inte så mycket.

– Vi ska öva mycket, men om 
man övar blir man väldigt bra 
på att öva. Det kräver att man 
tar till sig erfarenheterna, lär-

domarna och omsätter i prakti-
ker, säger Bengt Sundelius.

Craig Fugate , den förre chefen 
för USAs nationella krishan-
teringsmyndighet Fema, hade 
i seminariet innan sagt att alla 
gör övningsscenarier för att 
lyckas. Något som Ola Sletten-
mark, Samverkan Stockholms-
regionen, inte höll med om.

– Jag skulle säga att rent his-
toriskt har det varit väldigt 
mycket tvärt om. Jag tycker 
man belastat sitt övande med 
orimliga scenarier i förhållan-
de till den färdighetsgrad vi be-
sitter. Jag tror det är viktigt att 
man får lyckas.

Ola Slettenmark vill se mer 
proaktivitet.

– Det finns en kultur i många 
organisationer att det är lätt att 
säga nej istället för att vara be-
jakande och agera. Det är en le-

darskapsfråga vi behöver job-
ba med, att vi har en tillåtande 
kultur. Att vi vågar sjösätta de 
resurser vi har, våga ta kontakt 
med andra och våga agera.

Bengt Sundelius  lyfte också 
frågan om en samverkansprin-
cip som i Sverige anses ingå 
som en självklar del i an-
svarsprincipen.

– I Norge tyckte man inte att 
det räckte utan införde en sam-
verkansprincip. Erfarenheter-
na från 21 juli 2011 visade att 
man behöver påminnas om att 
samverka tvärs över sektorer 
och olika nivåer. Jag tycker vi 
ska titta på varför man införde 
det i Norge och vad har det haft 
för effekt, säger Bengt Sundeli-
us.

Ola Slettenmark skulle vilja 
se en effektprincip för att säkra 
att det som görs får effekt. 

– Samverkan får inte bli ett 
egensyfte utan ska verkligen 
leda till någonting och inte sub-
optimera utifrån egna aktörens 
perspektiv.

Anna Johansson , tidigare MSB, 
och som deltog i arbetet med 
regeringsuppdraget efter Väst-
manlandsbranden, saknar den 
mentala bilden som ska med-
dela oss vart vi är på väg med 
krishanteringssystemet. En 
viktig fråga är individens kris-
beredskap och folkförankring-
en.

– Någon kallade det den yt-
tersta försvarslinjen. Jag skulle 
säga att det är den innersta kär-
nan. Det är du och jag som ska 
vara den kärnan. Vilket enga-
gemang finns det hos individen 
som vi kan bygga på, hur rusta-
de är vi?

Tänk långsiktigt , tänk 2030-
2040, och då blir skolan viktig.

– Man borde kunna bygga 
krisberedskap genom att sätta 
de glasögonen på i historia när 
man pratar om andra världskri-
get, i samhällskunskapen hur 
systemen är tänkta att funge-
ra och i hemkunskapen. Prova 
släcka en brand på spisen. Vi 
har alla en läxa att göra när det 
gäller beredskapen för kriser, 
säger Anna Johansson.

GUNNO IVANSSON

Bygg totalförsvaret steg för steg
Totalförsvaret är ingenting 
som är klart 2020 eller 2023 
utan det måste successivt 
tas steg för steg.

– De som har ansvaret 
kommer att tvingas göra 
tuffa prioriteringar, vi kom-
mer inte att kunna göra allt 
som vi vill.

��Det säger statssekreteraren 
Jan Salestrand om det nya to-
talförsvar som är under upp-
byggnad.

– Det finns en otålighet. Man 
har en bild av hur det gamla to-
talförsvaret såg ut och som var 
otroligt gediget och spände 
över samtliga samhällssekto-
rer. Man vill gärna tillbaka dit 
och behöver mycket pengar. 

Jag tror man måste ta det sys-
tematiskt, sakta men säkert. Vi 
kommer att behöva ta ställning 
till om vi ska förrådshålla saker 
och ting och i så fall vilka saker 
vi ska förrådshålla. Vi måste 
med all säkerhet tillföra medel 
efter hand.

Enligt lagen  är totalförsvaret 
all verksamhet som bedrivs 
för att förbereda samhället för 
höjd beredskap och krig. Och 
vid höjd beredskap och krig 
är totalförsvaret all samhälls-
verksamhet som bedrivs.

– Civilt försvar är inte en or-
ganisation utan den verksam-
het som bedrivs av myndighe-
ter, landsting och kommuner 
och alla andra aktörer i samhäl-

let. Målet för civilt försvar är 
att vid höjd beredskap och krig 
skydda befolkningen, skydda 
samhällsviktiga funktioner och 
inte minst, att kunna stödja för-
svarsmakten.

Kriget i Georgien 2008 kom i 

hög grad att på-
verka 2009 års 
försvarsbeslut. 
Inför nuvaran-
de försvarsbe-
slut 2016-2020 
kom kriget i 
Ukraina och 
annekteringen 
av Krim och historien uppre-
pade sig.

– Totalförsvaret ska utgå  från 
situationen i vårt närområ-
de och det är fortfarande gan-
ska osannolikt att vi skulle få 
ett väpnat angrepp mot Sveri-
ge specifikt. Men det går aldrig 
att utesluta och det går abso-
lut inte att utesluta att det kan 
uppkomma kriser, inciden-

ter där saker och ting drar iväg 
utom kontroll.

Försvarsbeslutet vilar på tre 
grundpelare. Den operativa 
förmågan i varje enskilt krigs-
förband ska ökas, utveckling-
en av Sveriges internationella 
samarbeten ska fortsätta och 
ett totalförsvar ska byggas upp 
utifrån dagens förutsättningar.

– Har vi en bra krisberedskap 
i botten gynnar det också möj-
ligheterna att skapa ett robust 
totalförsvar. Det fortsatta arbe-
tet med att bygga ett modernt 
totalförsvar kommer att kräva 
tålamod och uthållighet, säger 
Jan Salestrand.

GUNNO IVANSSON

Omvärldsläget
Det är ganska osanno-
likt att vi skulle få ett 
väpnat angrepp mot 
Sverige specifikt. Men 
det går aldrig att ute-
sluta.
Jan Salestrand, statssekreterare 
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Jan Salestrand
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Utbildning för deltidsbrand-
män planeras till åtta plat-
ser i landet.

Innan årsskiftet ska MSB 
ha klart vilka som blir de öv-
riga sex utbildningsorterna, 
förutom Sandö och Revinge.

�� – Vi har fått in anbud i alla 
sex regioner där vi vill upp-
handla utbildning. Förutsätt-
ningar finns för att vi ska ha 
åtta utbildningsplatser nästa 
år, säger Rolf Nordengren, bi-
trädande chef på enheten för 
utbildningssamordning på 
MSB.

Översynen av utbildning-
en har pågått en längre tid. Det 
har av olika skäl varit svårt att i 
tillräcklig omfattning få brand-
män till kurserna. Regionala 
utbildningsorter, mer kompri-
merad och anpassad utbildning 
har efterfrågats.

Vid årsskiftet försvinner den 
nio veckor långa utbildningen 
i räddningsinsats och ersätts 
av Grib (grundutbildning för 
räddningstjänstpersonal i be-
redskap), en moderniserad ut-
bildning som blir sex veckor 
lång. Fem veckor ska genom-
föras på skola/utbildnings-
plats, den sjätte i egen organi-
sation.

MSB har delat in Sverige  i åtta 
regioner där utbildning ska 
bedrivas, två av dem ansvarar 
Sandö och Revinge för. Vilka 
som anmält intresse att bedri-
va utbildning i övriga sex regi-
oner står under upphandlings-
sekretess.

– Det har varit öppet för alla 
som vill lämna in anbud, under 
förutsättning att man lever upp 

till vår kravspecifikation.
Treåriga avtal kommer att 

skrivas och utbildning på åtta 
platser finnas senast till höst-
terminen 2018.

– Det finns goda förutsätt-
ningar att man på några håll 
kommer igång redan under 
våren, säger Lennart Larsson, 
handläggare på enheten för ut-
bildningssamordning.

För de som ska  utbilda brand-
männen kommer MSB att ge-
nomföra en tre veckor lång in-
struktörsutbildning, varav en 
veckas distansstudier. Hand-
ledare i egna räddningstjäns-
ten kommer att gnuggas under 
en dag.

– Det handlar om att vi ska 
ha samma grundplattform, 
samma värderingar. En sam-
syn på utbildningen, säger Rolf 
Nordengren.

Även om Sverige delas in i åt-
ta utbildningsregioner är det 
fritt att välja i vilken region 
man vill gå utbildning. Exem-
pelvis kanske tidpunkt för ut-
bildning passar bättre i en när-
liggande region. Men utbild-
ning närmare hemmet har ef-
terlysts av landets räddnings-
tjänster.

Ekonomin runt  utbildning-
en är den samma som tidiga-
re. Räddningstjänsten står för 
förlorad arbetsförtjänst, staten 
för utbildning, kost och logi.

– Är det högst fem mils resa 
förutsätts det att man pendlar. 
Vi räknar med att ungefär 20 
procent kommer att göra det. 
MSBs målsättning är att även 
fortsättningsvis ska räddnings-
tjänsten få ett bidrag efter ge-

nomförd utbildning, säger Len-
nart Larsson.

Grib erbjuder ingen  utbildning 
i rökdykning. Om räddnings-
tjänster vill ha den kompeten-
sen hos personalen får man ge-
nomföra den delen själva, som 
en lokal anpassning.

– Nästa år kommer vi inven-
tera vilka olika lokala anpass-
ningar som genomförs över 
landet, rökdykning kan vara ett 
exempel. Efter 2018 kommer vi 
utvärdera om vi sedan kan ge-
nomföra anpassade övningar 
kopplat till de lokala anpass-
ningarna under kurs 2, rädd-
ningsinsatsen. Detta skulle i så 
fall, om det visar sig möjligt, er-
bjudas i utbildningen från och 
med 2019.

I år erbjuds utbildning  för cirka 
570 brandmän i räddningsin-
sats. Behovet är större. För de 
närmaste åren var målet att ut-
bilda fler, men upphandlingen 
blir dyrare än MSB prognos-
ticerat, kostnaden för den nya 
utbildningen högre än för den 
gamla trots att den är kortare. 
2018 kommer det finnas ut-
rymme att utbilda 800 i kurs 1a, 
464 i kurs 2. För 2019 garante-
ras 576 respektive 504 platser, 
men option finns för upp till 
768 respektive 648 platser om 
MSBs budget tillåter. För 2020, 
sista året i treårsavtalet, för-
väntas antalet platser bli unge-
fär som 2019.

När det nya systemet är i gång 
till fullo kommer utbudet av ut-
bildning, med orter och datum, 
kunna överblickas 1,5 år framåt 
i tiden på msb.se.

PER LARSSON

FAKTA

Regioner
Utbildningen är indelad i åtta re-
gioner (se karta). Indelningen 
är vald för att få en lämplig och 
jämn fördelning av utbildnings-
volymer. Sandö och Revinge an-
svarar för utbildningen i region 
2 respektive region 8, övriga hos 
ännu inte utsedda organisatio-
ner. 

Utbildning kan genomföras i 
annan region än där man bor, om 
det av någon anledning passar 
bättre.

Utbildningen
Grundutbildningen för rädd-
ningstjänstpersonal i beredskap 
(Grib) innehåller tre steg:
�� Kurs 1a, två veckor. Intro-

duktion i yrket. Genomförs på 
Sandö, Revinge eller kontrakte-
rad utbildningsplats.

�� Kurs 1b, en vecka. Praktisk 
räddningstjänst i egen organi-
sation, där man lär känna egna 
räddningstjänstens materiel och 
metoder.
�� Kurs 2, tre veckor. Praktisk ut-

bildning i räddningsinsats. Krä-
ver övningsfält. Genomförs på 
Sandö, Revinge eller kontrakte-
rad utbildningsplats.

Deltagare anmäler sig till he-
la utbildningen samtidigt. Kurs 2 
ska påbörjas inom två år efter att 
kurs 1 genomförts.

Ämnesområden: brand, rädd-
ning, farliga ämnen, miljö, akut 
omhändertagande, krisstöd, häl-
sa och livsstil. Alla utom de två 
sista återkommer genom hela 
utbildningen.

Efter fullgjord Grib-utbildning 
får deltagare utbildningsbevis 
som berättigar att söka vidareut-
bildning och fortbildning.

Räddningstjänsten är en av 
alla yrkesgrupper som gjort 
upprop inom metoo, det 
sker under benämningen 
#larmetgår. 

På larmetgar.se samlas 
vittnesmål för att säga att 
nu är det nog.

�� Personerna bakom #larmet-
går  kräver att ansvariga agerar, 
uppmanar räddningschefer, 

ansvariga politiker och kolle-
gor att stödja uppropet för att 
det för alltid ska finnas ett före 
och ett efter #larmetgår.

Via ett formulär  publiceras 
anonyma vittnesmål på sidan. 
Syftet är, som man skriver, att 
göra det möjligt för anställda i 
räddningstjänsten, och de som 
lämnat yrket, att anonymt dela 
sina vittnesmål om sexuella 

övergrepp, trakasserier, kränk-
ningar och maktmissbruk i 
räddningstjänsten. 

Här är två av många vittnes-
mål på nätet:

”Jag fick en välkomsthäls-
ning i form av en banan med 
kondom på i mitt postfack för-
sta dagen på mitt nya jobb.”

”När jag var ny i räddnings-
tjänsten och besökte en station 
i vårt förbund kom en person 

in i köket endast iklädd en liten 
handduk. Jag påpekade att man 
kanske inte kan gå omkring hur 
som helst på en arbetsplats, 
personen ifråga tittade på mig 
och sa: det här är som mitt hem 
jag klär mig väl för fan som jag 
vill.”

MSB välkomnar  uppropet.
– Det personerna i uppropet 

vittnar om är helt oacceptabelt 

och ska inte få ske på någon ar-
betsplats. Särskilt inte på en ar-
betsplats som värnar om männ-
iskors liv och hälsa. Självklart 
behöver även MSB slå vakt om 
en nolltolerans för sexuella 
trakasserier på våra skolor, där 
personal i räddningstjänsten 
utbildas, säger Jan Wisén, bi-
trädande avdelningschef, MSB.

Räddningstjänst gör upprop inom #metoo

Åtta regioner 
för utbildning

Regioner
1 Norrbotten, Västerbotten

2 Jämtland, Västernorrland, 
Gävleborg (Sandö)

3 Dalarna, Värmland,  
Örebro

4 Uppsala, Stockholm, 
Västmanland, Söder-
manland, Gotland

5 Västra Götaland

6 Östergötland, 
Kalmar

7 Jönköping,  
Kronoberg

8 Halland,  
Blekinge, Skåne 
(Revinge)
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Behövligt, lärorikt, krävan-
de – och det bör återkomma.

Det var omdömen när de 
tre blåljusmyndigheterna i 
Karlstad för första gången 
övade tillsammans.

��Attentat med flera döda och 
många skadade; ett skräcksce-
nario för alla, så även för de 
som ska hantera konsekven-
serna.

En katastrofal skolskjutning 
var scenariot när blåljusorgani-
sationerna övade tillsammans 
med ambulansen Karlstad som 
initiativtagare.

– Det pri-
mära syftet 
var att med 
alla blålju-
sorganisatio-
ner i Värm-
land öva akut 
omhänderta-
gande vid ett 
masskadeut-
fall, men också att öva samver-
kan och ledning tillsammans. 
Det var inte utbildning i lokalt 
koncept för hur vi ska agera vid 
pågående dödligt våld. Sen är 
scenariot aktuellt och lämpligt 
när polisen är med, säger Hen-
rik Seger, övningsledare och 
ambulanssjuksköterska.

Ambulanspersonalen tränar 
årligen livräddande och livs- 
uppehållande åtgärder i sta-
tionssystem. I den genomför-
da övningen skulle kunskaper-
na befästas, samt att även polis 
och räddningstjänst fick öva 
akutsjukvård.

I ett hus på räddningstjäns-

tens övningsområde skedde 
attacken. Räddningstjänst och 
ambulans stannade vid bryt-
punkt medan polisen storma-
de lokalen för att oskadliggöra 
förövaren. När övriga blåljus 
kallades fram var flera döda, ett 
20-tal elever skadade.

Mycket i övningen  handlade 
om prioritering av skadade. 
Vem ska in i ambulansen först? 
Vart ska patienter transporte-
ras? 

– Vi har inte optimala förut-
sättningar prehospitalt för att 
lösa en sådan här uppgift. Sjuk-
vården tränar inte kontinuer-
ligt för större händelser med 
många skadade. Vi vet ungefär 
hur vi ska agera men är relativt 
ovana vid skottskador och ka-
tastrofblödningar. Vi har sett 
saker som fungerar bra, andra 
mindre bra.

Ett hjälpmedel som allt fler 
utrustas med är tourniqueter 
(åtsnörande tryckförband).

– Vi har två per ambulans, åt-

ta stycken i dag med fyra bilar 
på plats. Det räcker inte alls i ett 
sånt här scenario. Vi borde ha 
fler av dem och annan utrust-
ning som vi inte har idag i var-
je bil, det är ju heller ingen sär-
skilt stor kostnad, säger Henrik 
Seger.

Totalt har 90 personer  från 
sjukvård, räddningstjänst och 
polis utbildats vid tre tillfällen. 
Tio instruktörer har deltagit i 
planeringen som pågått sedan i 
våras. I Karlstad är organisatio-
nerna grannar i det som kallas 
blåljusbyn, vilket borde under-
lätta för gemensam utbildning.

– Men en sån här stor övning 
dröjer det nog flera år innan vi 
genomför igen.
�� Vad är viktigast för att få till 

en omfattande övning med al-
la tre yrkeskategorierna?

– Att det finns engagemang 
uppifrån cheferna är oerhört 
viktigt, och det har det funnits 
här.

PER LARSSON

Henrik Seger

Rörigt och tuffa beslut när prioritering av patienter ska göras. 
 FOTO: LANDSTINGET

Skolskjutning på övning
��Akut omhändertagande för all blåljus

Katrin Jansson, ambulans-
sjuksköterska

– Det här 
var väldigt bra. 
Ytterst rele
vant att öva 
tillsammans, 
känner att vi 
behöver göra 
det mer. Det 
väcker tankar 
och fundering
ar. Jag var sjukvårdsledare. Till 
skillnad från övriga har vi ingen 
fast ledare vid såna här insat
ser, det lottas ut. Ägnade mig åt 
kommunikation och samverkan, 
sen blev vi inkastade i händelser
na när scenariot ändrade karak
tär. Övningen ger en helt annan 
trygghet att leda uppdrag, man 
lär sig ju av misstag. Vi är inte 
mentalt förberedda för en sån 
här händelse, men förväntas le
verera när det händer. 

Morgan Palmquist, operativt 
ansvarig räddningstjänsten

– Det var en 
svår övning 
där man mås
te ta beslut på 
vaga grunder. 
Vikten av att 
ha dialog led
ningsmässigt 
blir tydlig, dis
tans till olyck
an är oerhört väsentligt. Det är 
nyttigt att blåljusorganisationer
na övar tillsammans. Vi kan de
la tankar och idéer, hur vi upp
fattar olika situationer och del
ge erfarenheter. Vi kan bli bättre 
på att öva tillsammans, men det 
kräver resurser och planering. 
Vore bra att ha mindre kaderöv
ningar där vi kan drilla och lära in 
beteende. 

Andreas Seiser, polisassistent

– Den här ty
pen av händel
se har vi kört 
i sex år inom 
polisen. Det vi 
övat själva kan 
sägas vara in
troduktionen 
i den här öv
ningen. Nu fick 
vi vara med i fortsättningen av 
övningen, kändes absolut rele
vant. Vi kan inte lägga på stress 
påslag som man får i skarpt läge, 
men genom att ha upplevt den 
här platsen skapar man en min
nesbank. Man lär sig framförallt 
en mängd småsaker, får uppfatt
ning om en mängd problem när 
vi blandar in många aktörer. Att 
uppleva det här första gången på 
övning och inte i skarpt läge är en 
enorm vinst.

ENKÄT
Vad tyckte ni om övningen?

Jagar synpunkter 
på räddningstjänst 
över hela landet

På grund av en tabbe från 
Hudiksvalls kommun kom-
mer inte skuminsatsen i 
Hamre att prövas av Mark- 
och miljööverdomstolen. 

Fel part överklagade. 
Det var Norrhälsinge mil-
jö- och räddningsnämnd 
som skulle överklagat, inte 
kommunstyrelsen.

��Räddningstjänstsverige 
och jurister hade sett fram 
emot att fallet med dricksvat-
tenbrunnarna i Hamre som 
förorenats av brandskum 
skulle prövas av Mark- och 
miljööverdomstolen. 

Mark- och miljödomstolen 

vid Östersunds tingsrätt fast-
slog tidigare i höst att rädd-
ningstjänsten är att anse som 
verksamhetsutövare vid in-
satsen i byn Hamre 3 januari 
2015. 

Därför slog domstolen ock-
så fast att räddningstjäns-
ten har fullt ansvar för utred-
ningsprocessen och att utfö-
ra eller bekosta avhjälpande 
av aktuell föroreningsskada.

Att Mark- och miljööver-
domstolen nu avvisat över-
klagan innebär att kommu-
nen får stå för arbetet med att 
avhjälpa skadan.

GUNNO IVANSSON

Kommunens misstag 
avgjorde Hamre-fallet

Direktiven kom i februari, 
men det tog lite tid innan 
utredningen En effektiva-
re räddningstjänst fick upp 
farten.

��  – Jag till-
sattes under 
våren och 
utrednings-
sekretera-
ren Fredrik 
Hermans-
son blev 
klar strax 
före som-
maren. Experterna blev inte 
förordnade förrän i slutet av 
augusti och den politiska re-
ferensgruppen är fortfarande 
inte utsedd. Men vi har job-
bat på hela tiden och kommit 
en bra bit på väg med under-
lagsmaterial, säger utredaren 
Jan-Åke Björklund.

Arbetsmodellen är  träffar en 
gång i månaden med expert-
grupperna då ett tema dis-
kuteras. Underlaget för dis-
kussionen är ett preliminärt 
material från den förra tema-
träffen. 

Efter diskussionen skrivs 
materialet lite mer färdigt. 
Samtidigt startas ett nytt te-
ma som diskuteras vid nästa 
möte.

– Som ett komplement till 
det reser jag väldigt mycket, 
är ute och träffar räddnings-

tjänster och andra intressen-
ter i hela landet. Jag tar inte 
för gott vad experterna säger 
utan stämmer av alla frågor. 
Bara den här veckan träffar 
jag SKLs nätverk för rädd-
ningschefer på onsdag och på 
torsdag åker jag till Mora och 
träffar räddningscheferna i 
Dalarna och så rullar det på, 
säger Jan-Åke Björklund.

I expertgruppen  ingår Tho-
mas Winnberg, räddnings-
chef Kiruna, som är nöjd med 
både arbetet och projektleda-
ren.

– Han är vass och det krävs 
för det är komplext. Ambitio-
nen är att få det att fungera 
över kommun- och länsgrän-
ser vid stora händelser. Det 
som kan vara utmaningen är 
att styra på ett sådant sätt att 
det inte förstör det kommu-
nala självstyret. Att det är vik-
tiga frågor märks även på våra 
länsträffar.

När det gäller att få till nå-
got som fungerar nationellt 
tar han polisen som exempel.

– Under EU-mötet var det 
ett gäng Kirunapoliser som 
åkte ner till Göteborg en 
vecka. De kan göra det så en-
kelt. Vi gör inte det lika en-
kelt. Att det ska fungera så 
även när det gäller räddnings-
tjänst är ett mål att jobba för, 
säger Thomas Winnberg.

GUNNO IVANSSON

Jan-Åke  
Björklund
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Inifrån hytten blickar man 
ena stunden rakt upp i skyn, 
nästa rakt ner i ett dyhål. 
Bergslagsterrängen i Vil-
lingsberg gör sitt för att bju-
da motstånd, men Band-
vagn 206 tuggar sig tålmo-
digt fram över stock och 
sten.

�� – Stora stenar är en utma-
ning, därför är det här är ett jät-
tebra område. Det påminner 
lite om skogsbranden i Väst-
manland där vissa av brandga-
torna var mycket steniga, säger 
utbildningens instruktör Lars 
Carlsson.

Ett veckoslut i mitten av ok-
tober höll de frivilliga för svars- 
organisationerna Bilkåren 
och Frivilliga automobilkåren, 
FAK, sin avancerade utbildning 
för bandvagnsförare på det 
gamla skjutområdet Villings-
berg mellan Karlskoga och Öre-
bro. Tretton frivilliga från hela 
landet deltog. Uppdraget kom-
mer från Trafikverket som ock-
så äger bandvagnarna.

– Uppgiften är att hjälpa  till 
vid svåra trafiksituationer när 
det är oframkomligt, till ex-
empel vid snöstormar. Under 
Gudrun lastades bandvagnar-
na fulla med linjeoperatörer, så 
att elproffsen inte behöver vara 
bandvagnsförare. Vid skogs-
branden i Västmanland körde 
vi fram vatten och brandslang, 
säger Malin Dreifaldt, Riksbil-
kårchef.

– I Jönköpings län byggde vi 
upp hela flyktingförläggning-
en och skötte logistiken under 
flyktingsituationen, berättar 
Curt-Ove Jakobsson, chef för 
FAK.

Det finns 18 Frivilliga  försvars-
organisationer som är uppräk-
nade i Förordning om frivillig 
försvarsverksamhet (se fakta-
ruta intill). Det flesta har ing-
en åldersgräns och hos många 
räcker det att vara folkbokförd 
i Sverige. För att skriva avtal 
med Försvarsmakten är där-
emot kravet 18 år och svensk 
medborgare.

Bilkåren och FAK har upp-
drag om transporter och logis-
tik åt både Svenska kraftnät 
och Trafikverket. Skillnaden är 
framförallt att FAK inte längre 
har några militära avtal.

– Förr rekryterade vi nästan 
enbart från åkeriföretagen. Nu 

kommer ungefär hälften där-
ifrån och hälften saknar bak-
grund som lastbilschaffis men 
har gediget fordonsintresse, sä-
ger Curt-Ove Jakobsson.

I Bilkåren är det mer  blandat, 
men den gemensamma näm-
naren är fordons- och motorin-
tresse. Försvarsorganisationer 
har ett grundavtal med upp-
dragsgivaren. Därutöver har 
även den enskilde ett avtal med 
t ex Trafikverket där han eller 
hon förbinder sig att delta i ut-
bildningar och inställa sig efter 
en viss tid med viss utrustning.

Skogsbranden i Västman-
land 2014 blev en väckarklocka 
för många. Motorintresserade 
Alexandra Kivelä, 29, från Kö-
ping är en.

– Efter branden engagerade 
jag mig i Frivilliga resursgrup-
pen och där fick jag tips om 
bandvagnar. Jag gick första ut-
bildningen förra hösten. Än så 
länge är det bara roligt, men jag 
ser fram emot någon spännan-
de övning framöver och att få 
bli inkallad i krissituation.

Klaes Hägnestig , 30, från Bor-
ås gick med för ett och halvt år 
sedan.

– Min svärfar hade börjat gå 
den här utbildningen och jag 
tyckte det lät intressant. Det är 
jätteroligt. Man gör nåt bra ock-
så, så det är nytta med nöje.

Det ska mycket till för att 
Bandvagn 206 inte ska ta sig 
fram.

– Den går överallt men stora 
stenblock kan bli för svåra och 
tar hårt på banden. Den är smi-
dig, smeker sig runt träden och i 
snö är den helt underbar att kö-
ra. Banden fördelar marktryck-
et, vi har fyra gånger högre 
marktryck under våra skor, sä-
ger instruktören Lars Carlsson.

Transporter och logistik  är hu-
vudsyftet, men en frivillig hug-
ger i där det behövs.

– Behöver man koka kaffe gör 
man det, behöver man sitta och 
svara i telefon så gör man det. 
Att sitta och vänta ligger inte 
riktigt för våra organisationer, 

säger Malin Dreifaldt.
Utbildningen till bandvagns-

förare är uppdelad i tre steg, 
Grundutbildning barmark 4 
dagar, Grundutbildning snö 4 
dagar och Avancerad utbild-
ning 3 dagar. Därefter repe-
tition och vidareutbildning 
vartannat år. Grundkravet är 
B-körkort.

Under den försvarspolitiska 

så kallade ”time outen” sjönk 
medlemsantalet kraftigt. FAK 
hade 12 000 medlemmar år 
2000, i dag är de omkring 4 000.

– Vi hade 13 500 som mest, 
det var när vi hade en ubåt på 
grund. Det krävs att vi har en 
omvärldssituation så man kän-
ner att det finns en hotbild. Det 
räcker med en riktigt kall vinter 
och snöstorm. Vid skogsbran-

den märkte vi en tillströmning 
av medlemmar, säger Malin 
Dreifaldt.

Det förändrade  säkerhetspo-
litiska läget har ökat intresset 
för frivillig försvarsverksam-
het. Det har även ökat ”till-
strömningen” av pengar som 
gör det möjligt att ta emot och 
utbilda fler. Utbildningen av 

Efter att i många år tappat medlemmar har den återupptagna totalförsvarsplaneringen ökat intresset för att gå med i en frivilligorganisation berättar riksbilkårchefen Malin Dreifaldt och Curt-Ove Jakobsson chef för  
Frivilliga automobilkåren, FAK. På uppdrag av Trafikverket och under ledning av instruktören Lars Calsson hölls en avancerad bandvagnsutbildning i Villingsberg i oktober. FOTO: GUNNO IVANSSON

Frivilliga resurs i både kris och krig
Krävs hotbild
”Vid skogsbranden 
märkte vi en tillström-
ning av medlemmar.”
Malin Dreifaldt, Riksbilkårchef 
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bandvagnsförare åt Trafikver-
ket finansieras av det så kallade 
Krisberedskapsanslaget.

– I budgetpropositionen har 
frivilligorganisationerna fått 
ett tillskott på 24 miljoner. Vi 
har haft 30 miljoner per år ti-
digare så det är en ansenlig för-
stärkning. Sen tror vi det kom-
mer pengar kring totalför-
svarsinformation via 2:6-ansla-

get för att utbilda allmänheten 
om totalförsvar.

– En viktig information  är att 
om jag som privatperson vill 
göra något mer än att hålla en 
hemberedskap, så är en sak att 
gå med i en frivillig försvarsor-
ganisation. Lär dig att ta hand 
dig själv men också att bistå an-
dra. En del av poängen med fri-

villiga förstärkningsresurser 
är att vi ska kunna kanalisera 
folkförankringen till operativ 
verksamhet. Vi vill absolut ha 
fler medlemmar, säger Malin 
Dreifaldt.

GUNNO IVANSSON

Efter att i många år tappat medlemmar har den återupptagna totalförsvarsplaneringen ökat intresset för att gå med i en frivilligorganisation berättar riksbilkårchefen Malin Dreifaldt och Curt-Ove Jakobsson chef för  
Frivilliga automobilkåren, FAK. På uppdrag av Trafikverket och under ledning av instruktören Lars Calsson hölls en avancerad bandvagnsutbildning i Villingsberg i oktober. FOTO: GUNNO IVANSSON

Frivilliga resurs i både kris och krig

Bandvagn 206
�� Bandvagn 206 har plats för förare och 16 soldater i stridsmun

dering. Den finns i flera olika varianter.
Bandvagn 206 finns även med dieselmotor, då benämnd Band
vagn 208.

Vikt: 2 740 kg fram, 1 760 kg bak
Längd: 6,90 m
Bredd: 2,54 m
Höjd: 2,45 m
Besättning: 1 förare och 16 soldater
Motor 206: Ford 6 cyl, 135 hk
Räckvidd: 330 km på väg
Hastighet: 52 km/h på väg, 4 km/h i vatten

Jimmy Eken, Enköping och Alexandra Kivelä, Köping.

Klaes Hägnestig, Borås.

FAKTA

Frivilliga försvarsorganisationer
�� De frivilliga försvarsorganisationerna är självständiga organisa

tioner som har tillkommit genom medborgarinitiativ sedan början 
av 1900talet. Så här ser medlemsantalen ut.

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund (FAK) 4 022

Frivilliga Flygkåren (FFK) 2 381

Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund (FMCK) 4 827

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) 2 974

Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF) 3 466

Försvarets Personaltjänstförbund (FPF) 236

Insatsingenjörernas Riksförbund (IIR) 444

Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK RF) 4 268

Svenska Blå Stjärnan (SBS) 6 250

Svenska Brukshundklubben (SBK) 54 922

Svenska Fallskärmsförbundet (SFF) 1 549

Försvarsutbildarna 25 064

Svenska Lottakåren (SLK) 4 422

Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) 17 300

Svenska Röda Korset (SRK) 121 000

Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) 98 139

Sveriges Bilkårers Riksförbund (Bilkåren) 4 463

Sveriges Civilförsvarsförbund (SCF) 19 669
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Nya kunskaper och höjd 
kompetens – för både aka-
demi och praktiska använ-
dare.

Det är målet för den forsk-
ning MSB finansierar.

�� – Vi vill vara med och trycka 
kunskapsfronten framåt, säger 
Per Sundström, enhetschef för 
kunskapsutveckling på MSB.

Sedan länge är fokus på be-
hovsbaserad, eller tillämpad, 
forskning. Resultaten ska kun-
na omsättas, direkt eller indi-
rekt.

– Vi gör det här för att hjälpa 
MSB att klara sitt uppdrag. Hur 
säkerställer man att målgrup-
perna, aktörer och utövare, får 
den kunskap de behöver, hjälp 
och insikter att göra sitt jobb 
bättre? Vill man jobba med 
kunskaps- och kompetensför-
sörjning är forskningen en del i 
det, säger Per Sundström.

Från att tidigare jobbat  med 
öppna utlysningar pekade 
MSB i forskningsstrategin för 
2014-2018 för första gången ut 
fem prioriterade områden. Ett 
sätt att mer strukturerat samla 
kunskap och tydligare tala om 
vad man vill.

– Vi tror träffsäkerheten blir 
större. Det ligger i vårt ansvar 
att ringa in vilka utmaningar 
som är viktigast. Tidigare öpp-
nade vi upp hela området sam-

hällsskydd och beredskap, och 
det är stort.

De fem prioriterade  område-
na är: 
�� individens och allmänhetens 

säkerhet
�� skydd mot brand, olyckor 

och farliga ämnen
�� kontinuitet och resiliens i 

samhället
�� stärkt krisberedskap och ci-

vilt försvar
�� informationssäkerhet
Informationssäkerhet ökar 

i betydelse, har växt de senas-
te åren och är det största forsk-
ningsområdet. Individens 
och allmänhetens säkerhet är 
minst .

– Men det som karaktärise-
rar vårt område är att frågor 
ofta är tvärvetenskapliga. Man 
måste ofta lägga ihop olika dis-
cipliner för att förstå hur man 
behöver förändra sitt sätt att 
arbeta, eller vad du nu kan vara.

Nästan oavsett vilka utma-
ningar MSB som myndighet 

pratar om, så pågår det eller 
ska startas forskningssatsning-
ar med koppling till dem, fram-
håller Per Sundström; allt från 
samhällsviktig verksamhet till 
våldsbejakande extremism.

– Och inte minst inom hela 
brandområdet. Där tycker vi 
att vi ligger väldigt rätt. 

Forskningen ska i slutändan  
bidra till ett säkrare samhälle. 
Nyvunnen kunskap ska få fäs-
te inom akademin, inom MSBs 
sakenheter och slutligen ut i 
samhällssystemet.

– Forskning verkar ofta indi-
rekt, till andra forskare och ex-
perter. Men vi vill även att re-
sultaten ska kunna användas 
mer eller mindre direkt. Det 
kan vara i processer, verktyg, 

sätt att arbeta på. Och ibland 
är forskningsresultaten så nä-
ra verksamheten att de kan an-
vändas direkt, säger Per Sund-
ström.

Forskning kring brand  i bostad 
har pågått en längre tid. Där 
finns det konkreta målet att 
minska antalet som dör i brän-
der varje år.

– Det handlar både om att fö-
rebygga och hantera, och den 
kunskapen kan användas nu. 
Ett exempel som väldigt tyd-
ligt gett påverkan är en forsk-
ning om bränder i tunnlar. Det 
gav omedelbar effekt genom en 
utbildning i taktik och meto-
dik vid arbete under mark. Sånt 
måste vi få mer av, säger Björn 
Kerlin, kunskapsmäklare.

Forskningsprojekten är nu-
mera mer omfattande i tid. 
Många projekt är också tema-
tiska, har ett övergripande te-
ma med underområden. Flera 
projekt med koppling till var-
andra genomförs då samtidigt. 

Mycket arbete görs  innan man 
kommer till forskningsavtal. 
Berörda enheter vid MSB är in-
blandade när utlysningar görs 
och avtal ska skrivas, ett veten-
skapligt råd ger sina synpunk-
ter. Det handlar bland annat 
om tydlighet i inriktningar för 
att få in ansökningar som träf-
far rätt. Under forskningen 
finns projektuppföljare på ak-
tuell enhet hos MSB som följer 
arbetet och tankar av resultat. 

– Det är också för att hjälpa 
projektet, se till att man fortsatt 
är relevant och studerar rätt 
problem, säger Per Sundström.

MSB har krav på forskare  att 
projekt ska kommuniceras. Det 
sker bland annat i populärver-
sioner, med korta filminslag, på 
möten där forskarvärlden mö-
ter entreprenörer och praktis-
ka användare.

– Forskarna medverkar med 
stort intresse. Vi vill också att 
de är tydliga med sina resultat 
och använder ett språk som är 
begripligt.

MSB är dessutom mottagare 
av forskning som når direkt ut 

Fokus på fem forskningsom råden
Prioritering
”Det ligger i vårt  
ansvar att ringa in  
vilka utmaningar  
som är viktigast.”
Per Sundström, enhetschef kunskaps-
utveckling, MSB

Per Sundström och Björn Kerlin, MSB. FOTO: PER LARSSON

Samhällsviktig verksamhet är ett av MSBs fem prioriterade forskningsområden, kallat kontinuitet och resiliens i samhället. Fokus på behovsbaserad forskning ska hjälpa 
MSB att klara sitt uppdrag. FOTO: JOHAN EKLUND

12 FORSKNING DECEMBER 2017 TJUGOFYRA7 · #36



1 Civilt försvar med nya förut-
sättningar
Återuppbyggnaden av civilt 

försvar pågår. Den här forsk-
ningssatsningen är avsedd att 
ta civilt försvar till nästa nivå.

– Det är tidskritiskt med ci-
vilt försvar och tanken är att 
forskningen ska hjälpa till 
med utvecklingen. Kanske ci-
vilt försvar 2.0. Det är lite mer 
långsiktigt och kan handla om 
viktiga vägval för att skapa ett 
hållbart totalförsvar, säger Per 
Sundström.

I utlysningen nämns nya ut-
maningar som gråzonsproble-
matiken som särskilt intres-
santa. Med gråzon menas ett 
förändrat omvärldsläge som 
kan föra med sig ökade hotbil-
der och diffusa aktiviteter.

Sista ansökningsdag var i 
september. Preliminärt två 
projekt som startas under 2018 
och pågår i upp till fem år.

2 Bättre samverkan i ett nät-
verkssamhälle

Ansvar och resurser för att 
möta kriser ligger numera på 
många myndigheter och orga-
nisationer. Vi har ett nätverks-
samhälle och samverkan vid 
svåra händelser är en stor ut-
maning.

Forskningsprojektet ser det 
angeläget att identifiera svå-
righeterna och framgångsfak-
torerna för samverkan i kris-
beredskap. 

– Forskarna har bland annat 
tittat på om samverkan skiljer 
i kriser där vana aktörer med-
verkar, jämfört med kriser där 
det kommer in mer ovana ak-
törer, säger Björn Kerlin.

Försvarshögskolan driver 
projektet som är under avslut-
ning. Nästa år ska en bok och 
modell för hur man kan tänka 
inför kriser med många inblan-
dade ges ut.

3 Informationssäkerhets-
kultur

Olika aspekter av säkerhets-
kultur och hur den påverkar 
informationssäkerheten i or-
ganisationer har studerats i 
projektet Securit. 

Det handlar om människors 

beteenden, kulturen i organi-
sationer och effekter på infor-
mationssäkerheten genom att 
påverka individer och organi-
sationer.

–Människors agerande är 
i hög grad avgörande för om 
system är säkra. Det är ett nytt 
tankesätt att studera människ-
an och kulturen.

Ett stort projekt på 32 mil-
joner som drivits av Foi sedan 
2012, slutförs i år.

4 Tema bostadsbränder
En tematisk forskning 

om bostadsbränder med tre 
projekt har pågått sedan 2014 
och avslutas nästa år.

Ett projekt tittar på var-
för antalet döda i bränder inte 
minskar trots omfattande sats-
ningar på bland annat brand-
varnare (Rise ansvarigt). Ett 
andra projekt tittar på strate-
gier för att minska antalet dö-

da och skadade i bränder (Karl-
stads universitet). Det tred-
je ska ge svar på varför antalet 
bostadsbränder skiljer mellan 
de tre storstadsregionerna, 
varför det finns skillnad mel-
lan bostadsområden i städer-
na och hur individuella förut-
sättningar påverkar brandsä-
kerheten (Malmö högskola).

– Kunskap vi får i den här ty-
pen av projekt är sådant som 
kan gå in i våra egna utbild-
ningar i Sandö och Revinge.

5 Om betalsystemet 
kraschar  

Vad händer om vi under en 
vecka inte kan betala med kon-
tokort, swish eller via giro och 
bankomaterna slutar fungera? 
Kan vi handla mat och tanka 
våra bilar?

Under projektet deltar per-
sonal från banker, livsmedels-
handel, transportbranschen 
med flera i datasimulerade 
scenarier för att kartlägga pro-
blem och hur de skulle kunna 
lösas. 

– Ett område vi inte upp-
märksammat tidigare, och 
samtidigt med stort beroen-
de. Om någon vill störa ut sys-
temet och sätta Sverige under 
press vet vi väldigt lite om vilka 
konsekvenser en sådan kris får, 
säger Björn Kerlin. 

 Projektet drivs av Skövde 
högskola, pågår 2016-2020 .

Ambitionen är att länka 
samman forskare, närings-
liv, entreprenörer och an-
vändare.

Det sker i Win Guard, en 
så kallad innovationsme-
kanism, som drivs av Ideon 
Science Park i Lund.

�� – Allt tar avstamp i slutan-
vändarnas behov. Man möts 
för att lösa problem och tes-
ta idéer för lösningar i form 
av nya produkter och tjänster, 
säger Per Sundström, enhets-
chef för kunskapsutveckling 
på MSB.

Win Guard är ett pilotpro-
jekt och finansieras av MSB 
2016-2018. Inledningsvis har 
inriktningen varit mot rädd-
ningstjänst. 

– Räddningstjänsten valdes 
för att det är en någorlunda 
greppbar verksamhet. Vi tror 

att man där kan vara mer kon-
kret i vad man vill få ut för typ 
av nya tjänster och produkter. 

I nätverket, som träffas fyra 
gånger per år, finns bland an-
nat innovationsföretag och ett 
antal räddningstjänster. Ett 
syfte är att kunna se ett sam-
lat behov och samtidigt en lön-
samhet för företag att ta fram 
nya produkter. 

Innovationsmekanismen  är 
också ett sätt att öka genom-
slaget för forskningsresultat, 
forskare medverkar på träffar-
na för att visa på möjliga lös-
ningar.

– Enskilt är varje räddnings-
tjänst för liten för att göra be-
ställning och för att företagen 
ska kunna se en lönsamhet. 
Ett forum för att samla sig är 
vad man försöker åstadkom-
ma med Win Guard. Vad vi vet  

finns det ingen liknande verk-
samhet.

Företagen tycker ändå att 
räddningstjänst är lite för 
snävt och därför har man nu 
börjat titta på utmaningar i he-
la det kommunala säkerhets-
arbetet.

MSB ser också Win Guard 
som ytterligare ett sätt att nå 
ut med forskningsresultat.

– När forskningsprojekt ger 
nya kunskaper inom rädd-
ningstjänstområdet finns för-
utom Win Guard och vanlig 
kommunikation även våra ut-
bildningar. Där når vi både 
framtidens och dagens perso-
nal.

Vad som händer med pilot-
projektet efter 2018 är inte 
klart.

– Win Guard har börjat bra 
men vi kan inte vara säkra på 
exakt var och hur det landar. 

Innovationsmekanismen är 
en innovation i sig själv.

MSB hade tidigare ett sam-
arbete med Lindholmen Secu-
rity Arena i Göteborg där uni-
versitet, myndigheter och nä-
ringsliv möttes med liknande 
ambition. Det samarbetet är 
avslutat.

– Efter ett långt samarbete 
kände vi att vi behövde en om-
start. Det var bra verksamhet, 
men de effekter vi var ute ef-
ter kanske inte blev så tydliga. 
När vi utvärderade samarbetet 
framkom det att den  marknad 
där det finns pengar och risk- 
villighet att köpa något inom 
samhällsskydd och beredskap 
är väldigt fragmenterad och 
svårfångad. Och då kände vi att 
vi behövde ta ett annat grepp .

PER LARSSON

FAKTA

Forskning
��MSB finansierar forskning som 

ska vara relevant för området 
samhällsskydd och beredskap. 
I första hand stöds tillämpad 
forskning, vilket innebär att den 
ska kunna komma till praktisk 
användning. Myndigheten bedri
ver ingen egen forskning.
�� De största utförarna är För

svarshögskolan, Foi, Mittuniver
sitetet och Lunds universitet.
�� Forskningsstrategin för 2014

2018 prioriterar fem områden, se 
artikel till vänster.
�� De flesta forskningsprojekten 

löper över fyrafem år. Ett 40tal 
är i gång samtidigt och ungefär 
tio avslutas varje år.
��MSBs forskningsbudget för 

2017 ligger på 115 miljoner. Därtill 
går 20 miljoner till studier. Peng
arna tas från det så kallade Kris
beredskapsanslaget (2:4)
��MSB finansierar även flera 

forskningsmiljöer. Tre exempel är 
Cats vid Försvarshögskolan, Ca
rer vid Linköpings universitet och 
Cencip vid Lunds universitet.
�� Forskningssamarbete finns 

nationellt med Brandforsk och 
internationellt med Nordforsk, 
Horisont 2020 (EU), USA och 
Kanada.

FORSKNINGSPROJEKT

5

Länk mellan utveckling och användare
��– Möten för att lösa problem och testa idéer

”Kanske civilt försvar 2.0”

till praktiska användare i form 
av utbildningen i Sandö och Re-
vinge.

– Där sitter vi i guldsits ef-
tersom vi har hela kedjan och 
styr över det själva. Att koppla 
kunskap från forskare till vå-
ra utbildningar är jätteviktigt 
och vi har börjat vandra den vä-
gen, men det behövs lite tajtare 
samarbete, säger Björn Kerlin 
och fortsätter:

–Samtidigt är inte forskning 
att beställa en lösning, det görs 
på annat håll. Vi ska ta fram en 
mer framåtblickande syn som 
kan kombineras med det som 
våra sakenheter ser här och nu.

För att ta ett mer samlat  grepp 
om kunskaps- och kompetens-
höjning gjordes en organisa-
tionsförändring 2016, forsk-
ningsenheten blev en del i den 
nya enheten för kunskapsut-
veckling. Där ingår även utvär-
dering, analys, olycksutred-
ning, lärande från olyckor och 
statistik.

– Visionen är att kunna pre-
sentera ett samlat besluts- och 
kunskapsunderlag till mål-
grupperna. De struntar hög-
aktningsfullt i om det i botten 
är en studie, ett utvecklings-
projekt eller forskning; de vill 
ha de svar de behöver, säger Per 
Sundström.

PER LARSSON

Fokus på fem forskningsom råden

Vad händer om betalsystemet kraschar? Det är ett aktuellt 
forskningsprojekt som MSB finansierar. FOTO: JOHAN EKLUND
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När egna förmågan inte räcker
��MSB utvecklar och bygger nya förstärkningsresurser

MSB utökar sin stödför-
måga. Förstärkningsresur-
sen ”Stöd till samverkan 
och ledning” inrättades vid 
årsskiftet. En studie pågår 
kring ännu en resurs, Rädd-
ningsledare, som ska kunna 
förstärka ledning inte bara 
regionalt utan även vid en 
nationell insats.
��Kommunerna ska så långt 

det är möjligt själva kunna han-
tera sina risker. När de inte kla-
rar det förväntas de samverka 
inom regionen. Är händelsen 
alltför komplex eller långdra-
gen och inte heller regionens 
samlade resurser räcker till, 
har MSB förstärkningsresur-
ser inom olika områden som 
kan stödja.

– MSB tar dock aldrig över 
ansvaret för en händelse utan 
vi stöttar aktören som ska han-
tera den, understryker Josefin 
Gullstrand, MSB.

I dag har MSB förstärknings-
resurser inom följande områ-
den:
�� Skogsbrand
��Översvämning
��Oljeutsläpp
��CBRN
�� Sök och räddning
�� Samverkan och ledning
��Värdlandsstöd
��Ambulansflyg
�� Stödstyrkan
Vissa resurser består mest av 

utrustning medan andra bygger 
mer på förstärkning med kom-
petens. Utrustningen finns i de-
påer på olika platser i landet.

– Kemenheter är de som of-
tast är ute och det vanligas-
te scenariot är en tankbil som 
hamnat i diket. Skogsbrands-
resurserna blir använda någ-
ra gånger per år och översväm-
nings- och oljeskyddsresurser-
na något mer sällan säger Jose-
fin Gullstrand.

CBRN-resursens  indikerings-
enheter har satts i beredskap 
exempelvis vid prinsessan 
Victorias bröllop och vid presi-
dent Obamas besök 2013 för att 
kunna indikera farliga ämnen 
vid ett eventuellt terrordåd.

De senaste tillskotten är 
Värdlandsstöd och Stöd till 
samverkan och ledning och 
bygger på erfarenheter från 
skogsbranden i Västmanland 
2014 och flyktingsituationen 
2015. Värdlandsstöd handlar 
om att bistå räddningstjänst el-

ler länsstyrelse när internatio-
nell hjälp efterfrågas och ska 
tas emot.

Förstärkningsresursen Stöd 
till samverkan och ledning 
(FSOL) består i första hand av 
kompetens. Personer som ska 
kunna stötta ansvarig aktörs 
stabsarbete, ledning och sam-
ordning vid en insats.

– När den resursen aktiveras 
skickas ett bedömningsteam 
som består av tre roller: Kunnig 
i krisberedskapssystemet, stab-
schefsstöd samt metodstöd för 
samverkan och ledning, säger 
Mette Lindahl Olsson, MSB.

Beroende på vad bedöm-

ningsteamet kommer fram till 
kan kriskommunikation och 
beslutsstöd kopplas på senare 
i form av personer med till ex-
empelvis WIS- och GIS-kun-
skaper.

De personer som ingår  i för-
stärkningsresursen kommer 
främst från kommuner, läns-
styrelser, MSB och andra cen-
trala myndigheter. En utbild-
ning för resurserna Stöd till 
samverkan och ledning och 
Värdlandsstöd hölls hösten 
2016. Rekrytering har genom-
förts och ytterligare en utbild-
ning genomfördes i oktober i 

Revinge.
– Vi har delvis bakat ihop ut-

bildningen för de två resurser-
na, eftersom vi tror att båda kan 
komma att aktiveras och behö-
va samverka vid stora händel-
ser. 

Dessutom genomförs, enligt 
förslag efter Västmanlandbran-
den, en studie om en ny för-
stärkningsresurs Räddnings-
ledare. Stora insatser tenderar 
att bli alltmer komplexa och 
studien görs av forskningscen-
tret Crismart vid Försvarshög-
skolan. En workshop med ett 
30-tal särskilt inbjudna delta-
gare genomfördes i mitten av  

oktober.
–Det var bra och breda dis-

kussioner och ledningen av 
stora insatser kommer behöva 
stöd på olika sätt. Ett stöd satt 
i ett större sammanhang så att 
samtliga aktörer kan samverka, 
kommunicera och besluten kan 
bygga på ett bra stöd.

Vid mycket komplexa  hän-
delser kan det finnas behov 
att på både regional nationell 
nivå leda det som egentligen 
är kommunal räddningstjänst. 
Crismarts studie blir ett un-
derlag i fortsatta diskussioner. 
MSB kommer även att invän-

MSB har förstärkningsresurser inom nio områden. – Kemenheter är de som oftast är ute och det klassiska är en tankbil som hamnat i diket. Översvämning, oljeskydd och skogsbrand 
blir också nyttjade, säger Josefin Gullstrand.
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När egna förmågan inte räcker
��MSB utvecklar och bygger nya förstärkningsresurser

Vid behov av resurserna gör Räddningsledaren eller länssty-
relsen en förfrågan till MSBs Tib, tjänsteman i beredskap. 
MSB vill att förfrågan går via Länsstyrelsen. Detta för att 
samordna resursbehov och resurstilldelningar i länet och 
undvika parallella förfrågningar från olika kommuner.

Undantag är förfrågningar om CBRN-resurserna som inte 
ska gå via Tib utan direkt till räddningstjänsten som ansva-
rar för resursen.

�� Skogsbrandsdepåer  har 
MSB på 13 platser i landet. 2013 
genomfördes en uppdatering 
och modernisering av depå-
erna som nu består av tre con-
tainrar med materiel, främst 
släckutrustning men också ex-
empelvis en sexhjuling med 
släp. Vid skogsbranden i Väst-
manland var drygt hälften av 
depåerna aktiverade och flera 
erfarenheter drogs som sedan 
gjort att konceptet utvecklats.

��Översvämningsresurserna 
består av ca fem kilometer bar-
riärer, sandsäckar och högka-
pacitetspumpar som förvaras 
i MSBs centrallager i Kristine-
hamn. Det finns tre högkapa-
citetspumpar med kapaciteten 
20 m3/min vardera. De pum-
par stora mängder vatten kor-
ta sträckor. MSB har också två 
högkapacitetspumpar med ka-
paciteten 15 m3/min och med 
delvis automatiserad utlägg-
ning och upprullning av slang-
en. Dessa kan transportera 
vattnet upp till fyra kilometer. 
Stödpersonal följer med som 
sköter driften.

��Oljeskyddsförråd finns på 
fem platser runt våra kus-
ter. Personal följer med inled-
ningsvis och visar hur materi-
elen ska användas. Den består 
bland annat av länsor, strand-
skyddsdukar, pumpar och 
skimrar, mindre båtar och ter-
rängfordon och utrustning för 
sanering av stränder.

��Vid kemikalieolyckor och 
händelser inom CBRN-områ-
det kan MSB stödja med mate-
riel och särskilt utbildad perso-
nal. De sex så kallade kemenhe-
terna kan t ex bistå med pump-
ning av kemikalier, tätning av 
läckage, arbete i EX-miljö, im-
paktering och bildöverföring.

��MSBs fyra saneringsenhe-
ter kan bistå med sanering av 
insatspersonal, livräddande 
personsanering och sanering 
av materiel. I Stockholm, Gö-
teborg och Malmö finns tre in-
dikeringsenheter som snabbt 
kan analysera okända kemika-

lier direkt på skadeplats. Prov 
kan också skickas till experter 
för vidare analys. 

��MSBs sök- och räddnings-
styrka kan användas för att 
söka efter och rädda människor 
vid kollapsade byggnader efter 
till exempel naturkatastrofer, 
olyckor eller terrordåd. Styr-
kan består av specialutbildade 
personer, teknisk utrustning 
och räddningshundar som kan 
söka personer i rasmassor, sta-
bilisera och forcera byggnads-
delar, medicinskt stabilisera 
patienter och genomföra loss-
tagning av personer. Resursen 
är ursprungligen framtagen för 
internationella insatser men 
ett utvecklingsarbete sker för 
anpassning till nationellt bruk.

�� Snam, Svenska Nationella 
Ambulansflyget, är avsett för 
transport av stabila patienter 
som har vårdats på ett sjukhus, 
men behöver flyttas till specia-
listvård. Detta kan vara efter en 
händelse med många skadade 
som behöver omfördelas över 
flera landsting eller när patien-
ter behöver flygas från ett land 
som drabbats av en katastrof 
eller terroristattack. På sex 
timmar efter beslut om insats 
byggs ett reguljärt passagerar-
plan om till en flygande inten-
sivvårdsavdelning. I Snam-re-
sursen ingår även specialut-
bildad sjukvårds- och flygper-
sonal.

�� Stödstyrkan där MSB, Soci-
alstyrelsen, Polismyndigheten, 
Svenska Kyrkan, Röda Kor-
set och Rädda Barnen ingår, 
ska snabbt kunna bistå perso-
ner med hemvist i Sverige som 
drabbas av en allvarlig hän-
delse utomlands. Stödstyrkan 
aktiveras efter förfrågan från 
Utrikesdepartementet för att 
stödja ambassader eller kon-
sulat i det berörda landet och 
sätts ihop utifrån de behov som 
finns när något inträffat.

Fotnot: På MSBs webbplats 
finns mer information www.msb.
se/forstarkningsresurser

MSB har förstärkningsresurser inom nio områden. – Kemenheter är de som oftast är ute och det klassiska är en tankbil som hamnat i diket. Översvämning, oljeskydd och skogsbrand 
blir också nyttjade, säger Josefin Gullstrand.

ta resultatet av den pågående 
utredningen ”En effektivare 
kommunal räddningstjänst” 
innan man går vidare.

Det pågår en ständig översyn 
av om förstärkningsresurser är 
av rätt typ.

– Nu tittar vi på den återupp-
tagna planeringen för civilt för-
svar och om det kräver en an-
nan form av resurser, säger Jo-
sefin Gullstrand.

GUNNO IVANSSON
Fotnot
CBRN (Chemical, biological, ra
diological and nuclear);  kem, 
sanerings och indikeringsen
heter

Förfrågan i regel  
via länsstyrelsen

Skogsbrandscontainrarna har uppgraderats efter skogsbranden i 
Västmanland 2014. Bland annat med en ny robust motorspruta.

På sex timmar byggs ett passagerarplan om till en flygande inten-
sivvårdsavdelning.

MSBs sök- och räddningsstyrka kan användas för att söka efter 
och rädda människor vid t ex kollapsade byggnader .

Översvämningsresurserna består bl a av cirka fem kilometer bar-
riärer.

15FÖRSTÄRKNINGSRESURSERDECEMBER 2017TJUGOFYRA7 · #36



 P E T O X L A R K U N D
 R I V T E A O E L P Y I
 E G U T L S N G O P S N
 N E G N I N S Y L E B A
 E L N Ö S E I S T S K E
 T O A R L J V T A I N U
 E G S A L G E Ö R T U M
 H J U L B O R D E T S C
 G U L L R U L Ö S A X Z
 I S K U O S A S E R K O
 D L A B E S Å R V K N Ä
 E N S S N A R E L V I K
 L I T N A R U S T Ä R J
 O T R A K N I K S L U J
 V I A R N I V Å R L A U
 M U F F R I S T M O L L
 E R Ö F A S T U L T O G
 R U T A P O S R I S T O
 V A P S K I L M A N O D
 O X L A K O L I P R U I
 M T S U M L U J A I F S

LÖSNINGAR

Tiokampen

Ordflätan

LI
N

D
ST

R
Ö

M

TIOKAMPEN   ORDFLÄTAN
 4 poäng 3 poäng 2 poäng 1 poäng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Politi-
ker

Hos oss är figuren en 
blandning av den ame-
rikanska varianten och 
vår egen gårdsvariant 
från svensk folktro.

Jenny Nyström har 
illustrerat denna figur i 
mängd, och anses vara 
starkt bidragande till 
hur han ser ut i dag. 

Uppväxt i Ludvika där 
musikintresset startade. 
Var med i gruppen 
Monster fram till år 
2000.

Fick Elin Wägner-säll-
skapets pris; Årets 
väckarklocka 2012.

Född 1954 i Kåge utan-
för Skellefteå. Enga-
gerade sig tidigt i SSU 
och har senare i livet 
arbetet inom EU.

Figur
Flyttade till Värmland 
på 1970-talet. Var kul-
turminister under Ingvar 
Carlsson 1994-1996.

Mångsidig och oppor-
tunistisk fågel när det 
gäller att hitta närings-
källor.

Denna populära 
politiker tillträdde som 
Sveriges utrikesminister 
2014.

I Finland kallas figurens 
föregångare ”joulu-
pukki”. I dag anses 
denna figur komma från 
Korvatuntori.

Fågel

På latin heter den 
Corvus Corax. I folktron 
sägs den vara olycks-
bådande.

Oden hade två sådana 
som han sände ut för 
att inhämta information. 
Hugin och Munin var 
namnet på dem.

En stor kråkfågel som 
har ett vingspann på 
115-130 cemtimeter.
Låter som den heter.

Datum

Kanadensiska artisten 
Bryan Adams föds 
denna dag 1959. Detta 
datum 2007 avlider Nils 
Liedholm.

Saddam Hussein 
döms till döden genom 
hängning för brott mot 
mänskligheten.

FN har gjort denna 
dag till World Tsunami 
Awareness Day för 
att sprida kunskap om 
tsunamier.

I år inföll detta datum 
den första söndagen 
i november. Eugen 
och Eugenia firade 
namnsdag.

Sport-
gren

Det sägs att grenen 
infördes för att stoppa 
Ingemar Stenmarks 
framfart i den totala 
Världscupen.

Norrmannen Kjetil 
Jansrud vann den-
na gren säsongen 
2016/2017. Tina Wei-
rather vann damcupen.

Sveriges främsta åkare 
i dag i denna gren är 
Kajsa Kling från Åre 
SLK.

Mellanting mellan 
störtlopp och storslalom 
som blev världscups-
gren först 1982/1983.

Ort

Lokal

Förfat-
tare

August Larsson-huset 
är en av de mest kända 
byggnaderna. Uppkallat 
efter en klädhandlare 
som drev butik länge.

Ligger i Siljansbygdens 
norra del, 15 km norr 
om Mora. Inlandsba-
nan och Europaväg 45 
passerar här.

2003 utkom skivan 
Blood Panic med hitlå-
ten; It´s Been Hurting 
All the Way with You, 
Joanna.

MSB utför kontroller av 
beståndet när det gäller 
dessa lokaler.

Mycket ung stat. erhöll 
självständighet den 9 
juli 2011. Ligger i östra 
Afrika.

En av hans döttrar är 
också författare, näm-
ligen Malin Persson 
Giolito.

Här finns en rovdjurs-
park med bland annat 
isbjörnar och tigrar.

Är mest känd under 
artistnamnet Money-
brother. Är deltagare i 
årets Så Mycket Bättre 
i TV4.

Utrymmet är avsett att 
skydda människor och 
material mot skador 
från olika typer av 
stridsmedel.

Det officiella språket 
är engelska men runt 
huvudstaden Juba, 
talas oftast en variant 
av arabiska.

Debuterade med boken 
Grisfesten 1978. Evert 
Bäckström är en åter-
kommande figur i hans 
böcker.

En känd musiker och 
spelman med för-
namnet Kalle är djupt 
förankrad till orten.

Efter den skivan mottog 
han utmärkelsen Gram-
my för bästa rockalbum 
och flera fina P3-priser.

Oftast en byggnads-
tekniskt förstärkt lokal, 
som en del av källaren i 
en byggnad.

Gränsar till hela sex 
länder, bland annat 
Uganda, Etiopien och 
Demokratiska republi-
ken Kongo.

Denne Persson är inte 
bara författare utan 
även en mycket om-
tyckt kriminolog, som 
ses mycket i rutan.

Hitta ord i bokstavsmyllret!
De kan vara placerade vågrätt, lodrätt, diagonalt, vara 
skrivna från vänster till höger eller tvärtom.
Denna gång har vi gömt namnet på 10 saker som får oss att 
längta efter julen!

I Danmark vet däremot 
alla barn att denna 
skäggiga gestalt bor på 
Grönland.

I dag finns det cirka 
65 000 sådana lokaler 
i landet. I snitt får det 
plats cirka 100 perso-
ner i varje.

Området har varit 
skådeplats för väpnade 
konflikter under många 
årtionden.

Växte upp på Gärdet i 
Stockholm och lade till 
sina initialer i sitt namn 
1972.

Musiker

Land

 P E T O X L A R K U N D
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 L I T N A R U S T Ä R J
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1 Tomten, 2 Margot Wallström, 3 
Korp, 4 5 november, 5 Super G i al
pin skidsport, 6 Orsa, 7 Anders 
Wendin, 8 Skyddsrum, 9 Sydsudan, 
10 Leif GW Persson
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SKÖVDE
Målet är gränslös samver-
kan på många områden. 

Räddningstjänsterna 
i Västra Götaland satsar 
brett på att bli en starkare 
gemensam resurs.

�� –Vi betonar samverkan, inte 
sammanslagning. Det här tror 
vi är framtidens samarbete, sä-
ger Anna Sahlberg, samordna-
re i Räddsam VG.

Räddsam VG bildades för ett 
och ett halvt år sedan, är med 19 
räddningstjänster och 49 kom-
muner landets största samar-
bete.

I länet fanns fyra välutveck-
lade nätverk – Skaraborg, Fyr-
bodal, Sjuhärad och Göteborgs-
regionen – som kartlades och 
sammanfördes i Räddsam VG.

Fyra områden  har prioriterats 
i starten: utbildning, förebyg-
gande, personalfrågor och ope-
rativt arbete vid större insatser.

Inom förebyggande handlar 
det exempelvis om att forma 
gemensamt tillsynsutförande, 
behandla bygglovsärenden lika, 
vara en enda och tyngre instans 
vid remissvar. Personalfrågor 
kan handla om olika avtal, re-
krytering, jämställdhet.

Allt bygger på samsyn, vilket 
underlättar samverkan.

– Den gemensamma spets-
kompetensen ökar, personal-
resurser också. Samarbetet ger 
kännedom om varandras status 
och naturliga samtalskontak-
ter. Tidigare har det gått åt mer 
tid att formera oss, säger Anna 
Sahlberg, 

De utvärderingar  som gjorts 
har, enligt Anna Sahlberg, hit-
tills varit enbart positiva. Det 
blir effekt i det man gör.

– Vi kan ha en gemensam lin-
je i VG, det underlättar även i 
samtalet med polisen och andra 

myndigheter, säger Per Mood, 
Alingsås-Vårgårda.

Räddsam VG är en blandning 
av räddningstjänstförbund och 
enskilda kommunala rädd-
ningstjänster, från giganten 
Storgöteborg till små som Dals 
Ed och Sotenäs.

– Samarbetet är positivt. Ett 
exempel är att stora Storgöte-
borg tog höjd för beredskapen 
under EU-toppmötet i Göte-
borg tillsammans med oss an-
dra. Det hade tidigare inte varit 
tänkbart att det hänt, säger An-
ders Gillek, Norra Älvsborg.

PER LARSSON

SKÖVDE
Utbildningsdagar för 100 in-
satsledare i regionen.

Det skvallrar både om be-
hov och gemensamt rejäla 
muskler hos Räddsam VG.

��Räddsam F (Jönköpings 
län) var först och är en förebild 
för de flesta län. Räddsam VG 
(räddningstjänsterna i Västra 
Götaland) följer efter och kan 
på många sätt bli en kraftfull 
resurs.

När MSB delat in landet i åt-
ta utbildningsområden är Väs-
tra Götaland som enda län eget 
område. Med goda övningsan-
läggningar i Borås (Guttasjön) 
och Skövde (Hasslum) ses möj-
ligheten att skapa en ”VG-aka-
demi”.

– Behoven 
av utbildning 
ökar, MSBs 
möjligheter 
har samtidigt 
minskat. Vi 
har brister i 
kompetens-
utveckling 
och vill täppa 
till glapp, säger Robert Zeidlitz, 
Östra Skaraborg, en av med-
lemmarna i Räddsam VGs ut-
bildningsråd.

Som utbildningsområde 
kommer Västra Götaland att 
få utbildning för deltidsbrand-
män (Grib) i länet utlagd av 
MSB. 

De utbildningsbehov  regionen 
kartlägger för självförsörjning 

täcker hela området – grundut-
bildning, vidareutbildning och 
fortbildning.

– Grib har varit en av de vik-
tigaste frågorna. Det är vik-
tigt att få med de mindre rädd-
ningstjänsterna i arbetet, säger 
Andreas Leandersson, Södra 
Älvsborg.

Det man kan styra helt på 
egen hand, utan avtal med 
MSB, är fortbildning; utbild-
ningar som inte har med be-
fattning att göra utan specifik 
kompetens.
�� Vilka kompetenser ser ni be-

hov av utbildning i?
– Losstagning och rökdyk-

ning är exempelvis kursutbud 
jag saknar. Men egentligen allt 
Räddningsverket gjorde som 
MSB inte gör. Vi har bra dialog 
med MSBs skolor, men de kan 

inte göra mer, säger Magnus 
Karlsson, Storgöteborg.

Utbildningsrådet fanns re-
dan innan Räddsam VG bildad-
es. Rådet har pekat ut en rad ut-
vecklingsmöjligheter. Förutom 
kompetensutveckling är det att 
jobba mer med hot och risker, 
bli en tydligare och starkare 
röst inom räddningstjänst-Sve-
rige, samordna resurser och ef-
fektivisera, samverka mer.

– Ingångsvärdet för alla rädd-
ningstjänster är; vad vi kan bi-
dra med, inte vad vi kan tjäna på 
det, säger Robert Zeidlitz.

Utbildningen av  insatsledare 
var den första riktigt stora, ge-
mensamma kursen. 25 perso-
ner samlade varje gång. 

– Mycket bra för min del. Jag 
är brandmästare, men inte haft 

någon fortbildning efter den 
utbildningen. Och närheten 
är en fördel, säger Jan Olsson, 
Mitt Bohuslän.

– Befälsutbildning är svårt 
att genomföra på egna statio-
nen. Här får man ta del av olika 
tankesätt och vetskap om var 
hjälpen finns om den behövs. 
Bra att utbildas gemensamt, 
och jag tror på gränslös rädd-
ningstjänst, säger Jimmy Törn-
qvist, Bohus.

En viktig del  i ambitioner-
na med egen utbildning är att 
Skövde kommun köpt utbild-
nings- och övningsanläggning-
en Hasslum på 96 hektar. 

Det var Räddningsverkets 
anläggning fram till att skolan i 
Skövde lades ner. Lokala utbil-
daren SRTC tog över men gick 
i konkurs 2015. Sedan dess har 
det varit sparsamt med verk-
samhet. 

Skövde kommun avser att 
behålla halva övningsområdet, 
låta staden växa med bostäder 
och industri på andra halvan.

– Glädjande. Både Polisen 
och Försvarsmakten har in-
tresse att använda området, sä-
ger Robert Zeidlitz.

PER LARSSON

Västra Götaland mot 
gränslös samverkan

Vill skapa en VG-akademi
Behov
”Vi har brister i kom-
petensutveckling och 
vill täppa till glapp.”
Robert Zeidlitz, operativ chef, 
 Östra Skaraborg

100 insatsledare i Västra Götaland har utbildats under fyra dagar. 
Länets utbildningsråd satsar för att höja den gemensamma kom-
petensen. FOTO: PER LARSSON

Robert Zeidlitz

Ungdomar tror att de be-
höver klara sig själva un-
der maximalt två dygn 
vid en kris. 

Samtidigt visar årliga 
enkäten bland 18-åringar 
att de inte är förberedda.

��MSB genomför un-
dersökningen bland lan-
dets 18-åringar. Där svarar 
många att de behöver ta an-
svar för sig själva och sina 
anhöriga för att klara en 
kris.

– Det är glädjande att näs-
tan nio av tio 18-åringar an-
ser att de bör ta ansvar, säger 
Nils Svartz, vikarierande ge-
neraldirektör på MSB.

Samtidigt visar under-
sökningen bara en av tre 
har vatten för tre dagar och 
ännu färre har förberett sig 
för att kunna kommunicera 
och ta emot viktig informa-
tion från radion om elen för-
svinner.

Undersökningen visar att 
krisberedskap diskuteras. 
Fler än hälften av 18-åring-
arna har under de senaste 
tre månaderna pratat med 
andra om risk för kriser och 
hur man kan förbereda sig. 
Tre av fyra tycker att frågor 
som rör samhällets krisbe-
redskap är viktiga.

Andra noteringar från un-
dersökningen:
��Åtta av tio skulle ställa 

upp och arbeta ideellt vid 
behov.  Ansvarstagandet 
och benägenheten att stäl-
la upp visar högsta nivån se-
dan mätningarna inleddes. 
Däremot är medvetenheten 
låg om egna rättigheter och 
skyldigheter och om kom-
munens ansvar vid en all-
varlig händelse eller kris.
�� 18-åringarna har mindre 

tillit till andra människor 
än allmänheten i stort, den 
har dock ökat successivt 
sedan 2015. Tilliten är läg-
re bland dem med utländsk 
bakgrund.
��Nio av tio litar på infor-

mation från myndigheter 
och andelen ökar. Sociala 
medier har mycket låg tro-
värdighet.
��Tron på den egna förmå-

gan att genomskåda falsk 
information är, liksom tidi-
gare, påtagligt större än för-
troendet för andras förmå-
ga. Bara fyra av tio tror att 
Sveriges befolkning kan stå 
emot propaganda. 

18-åringar 
känner ansvar 
men är inte 
förberedda
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Enkelt att klara av det vik-
tigaste. Och öva återkom-
mande.

Så har Västerås fått Rakel 
att bli en resurs inom många 
sektorer i kommunen.

�� – Operativt har vi fått upp 
krisledningsförmågan. När tib 
(tjänsteman i beredskap) lar-
mas går sms automatiskt ut till 
andra beredskapsfunktioner 
och vi kan arbeta med en hän-
delse trots att vi inte sitter till-
sammans, säger riskingenjör 
Johan Ahlström och fortsätter:

– Vi är nog snabbare upp i 
stab än polisen. Vi har utveck-
lat rutiner hur vi agerar vid 
112-larm, det har vi inte tid att 
göra under krisen, .

Västerås är en av de kommu-
ner som har flest Rakel-abon-
nemang. 20 verksamheter är 
med i systemet, totalt finns 63 
mobiler. Därtill har Mälarener-
gi cirka 70 mobiler och Väster-
ås flygplats 9. Dessutom finns 
i kommunen 18 andra aktörer 
som använder Rakel.

– Vårt ansvar är dubbelt. Ra-
kel ska fungera inom kommu-
nens verksamhet, men också i 

vårt geografiska område.
Men vägen dit har inte varit 

helt enkel. En nyckel har varit 
att motivera nyttan för de som 
använder Rakel ytterst sällan.

– Som när ekonomienheten 
utbildar mig i en ärendehante-
ring jag använder en gång om 
året. Varför ska jag ägna en dag 
åt det? Det är ungefär samma 
sak med Rakel.

Ett sätt att motivera  till använ-
dande har varit att öva och si-
mulera. Runt 1 000 personer 
har involverats.

Men det första steget var att 
övertyga cheferna. Med hjälp 
av några filmer med scenario 
om totalt strömavbrott under 
smällkalla vintern fick de se 
något de inte vill uppleva. Ra-
kel skaffades.

– Men det var svårt att få mo-
bilerna att användas. De var 
otympliga, svåra att hantera 
och många förstod inte nyttan.

Till de som använder Rakel 
mer frekvent skaffades mindre 
enheter som kan användas för 
vanliga telefonsamtal, hälften 
av alla har dem. Batteritiden är 
sämre, men att få ut användan-

det brett ansågs viktigare. Ra-
kel började användas till var-
dags och fler blev intresserade.

– Jämfört med hur det såg ut 
när vi började med Rakel 2012 
är det helt annorlunda nu. Vi 
har lärt oss jättemycket. 

För att göra Rakel lätt att an-
vända har en enkel manual ta-
gits fram, snabbval på knappar 
används så mycket som möjligt.

– Det är bara ett knapptryck 
för att nå vår tib eller polisens 
larmcentral. Många tyckte det 
var krångligt att byta talgrupp, 
det har vi förenklat genom att 
lägga alla i samma mapp.

Vikten av att använda  Rakel så 
mycket som möjligt trummas 
in. Utbildning genomförs re-
gelbundet.

– Ibland sker det i grupper 
där vi har hjälp av polis och 
räddningstjänst. De är bäst i 

klassen, det är inte vi. Men det 
är viktigt att vi förstår samman-
hanget och nyttan. Rakel är inte 
bara en pryl. Vi använder inter-
aktiva utbildningar, både MSBs 
och vår. I utbildningarna foku-
serar vi på att användarna ska 
förstå Rakelsystemet och att 
prata rätt.

En gång i kvartalet genom-
förs övning med alla 20 egna 
verksamheter och de 18 exter-
na som använder Rakel.

Personalen har också  lärt sig 
att använda Rakel i direktmod, 
utan kontakt med Rakelnätet. 
Det innebär att Rakelmobiler-
na fungerar ungefär som en av-
ancerad walkie-talkie.

Praktisk erfarenhet av att 
använda Rakel fick kommunen 
under den stora skogsbranden 
2014 då 100 anställda i kommu-
nen var delaktiga.

– En nyttig erfarenhet var att 
det inte gick att kopplas sam-
man med vissa talgrupper. Det 
blev tydligt att vi behövde en 
sambandsledare, både för egen 
organisation och för helheten. 
En som kan mycket om syste-
met och numera har vi flera 

breda händelsetalgrupper.
Rakel används också för eve-

nemangssäkerhet. Kommunen 
sätter upp en sambandscentral 
och arrangörerna av den sto-
ra motorfesten Summermeet 
lånar numera rakelmobiler av 
kommunen.

– Vi har 20 mobiler med be-
redskapsabonnemang som 
bland annat används vid eve-
nemang och har lärt oss ruti-
ner för vilka talgrupper som 
behövs, hur lång tid det tar för 
MSB att koppla upp dem.

Nästa steg är att  fortsätta ut-
veckla den operativa förmågan. 
Johan Ahlström konstaterar 
att synkronisering mellan de 
bakre ledningarna inte är bra.

– Vi behöver få till en mer 
strategisk samverkan. Vi vill 
också utveckla möjligheten för 
våra fältassistenter att prata 
med polisen under kvällar. Ett 
nästa steg är att för civilt för-
svar montera en repeaterfunk-
tion i stadshuset. Vi behöver 
även tänka radiosamband och 
ha traditionella radiomaster i 
utkanter av kommunen.

PER LARSSON

FAKTA

Användare i Västerås
�� Inom Västerås kommun an

vänds Rakel i dag av:
samtliga tibar (tjänstemän i be
redskap
kommunikatörer i beredskap
vinterjouren
socialjour
fältassistenter
ITincident manager
kontaktcenter
stadshusentrén
teknik och fastighetsförvalt
ningens kundtjänst och fastig
hetsjour
stadsnätsbolaget Fibra
Skultuna kommundelstjänst 
Securitas arbetsledare.
�� Kommunala bolagen Mäla

renergi och Västerås flygplats 
har köpt och finansierat Rakel på 
egen hand.
�� Utöver kommunen använ

der 18 andra verksamheter ock
så Rakel.

Snabbval och enkelhet för 
att klara det viktigaste

 Rakel-rutiner
”Vi är nog snabbare 
upp i stab än polisen.”
Johan Ahlström, riskingenjör, Västerås 
kommun

Motivera nyttan för de som använder Rakel sällan var ett sätt att göra systemet till en viktig resurs, berättar Johan Ahlström.
  FOTO: PER LARSSON
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När allt var analogt kunde 
det ta 30 minuter att få fatt 
i hela larmkedjan.

– Nu går larmet ut på 30 
sekunder, säger Robert Ri-
defors, bevakningsledare på 
SSAB i Luleå.

�� SSABs industriområde är 
inte lätt att överblicka. 

Det täcker en stor area (2x6 
kilometer), 13 företag finns 
innanför grindarna, runt 1 200 
personer jobbar där vardagli-
gen och flera anläggningar är 
sevesoklassade. Säkerhetsupp-
giften är komplex.

Förutom 
väktare och 
egen brand-
styrka har 
SSAB egen 
larmcentral 
och eget larm- 
nummer.

– Anled-
ningen till 
att vi inte använder oss av SOS 
Alarm direkt är att lokal- och 
riskkännedom är så viktigt, sä-
ger Robert Ridefors.

Fram till 2011 var  all larmhan-
tering manuell, med hjälp av 
checklistor ringdes runt till be-
rörda. Det tog tid.

Och när något hände var det 
inte alltid larmcentralen eller 
brandstyrkan kände till det.

– Anställda ringde 112 istäl-
let för internt. 30 procent av 
larmen gick fel väg. Vi hade till-
fällen när det stod en ambulans 
vid grinden och ingen visste vad 
som hänt.

Med hela systemet digitalise-
rat går allt fortare. Och larmar 
någon 112 i stället för internt 
får man omgående återkopp-
ling från SOS Alarm via Rakel. 
Dessutom kopplar SOS Alarm 
in SSABs larmledning på sam-
ma talgrupp som larmade blå-
ljusorganisationer.

– Det är oerhört viktigt att 
vi har Rakel. Vi kan kommuni-
cera med räddningstjänst och 
ambulans, vi får tidig varning 
om larm går fel väg. Samarbe-
tet med SOS Alarm är oerhört 
viktigt för att få resurser till rätt 
ställe när något händer.

Industriområdet har flera 
portar och vetskapen om var 
räddningsresurer ska skickas 
finns bara internt, framhåller 
Robert Ridefors. 

2013 omkom två  personer vid 
en arbetsplatsolycka. Några 
av de larmade fordonen körde 
till fel port, ett annat släpptes i 
brådskan in utan att få lotsande 
fordon och körde vilse.

Därför är den egna larmcen-
tralen med lokalkännedom vik-
tig.

– Den kunskapsbasen finns 
inte hos SOS. Sen är det tyvärr 
så, att i dag kan man hamna i 
Malmö när man ringer 112.

Larmplaner och Rakel är 
nycklar i SSABs digitaliserade 
system. När något händer finns 
nästan 100 scenarior, det störs-
ta omfattar 100 personer.

Sett till verksamheten är in-
te olyckorna många, en hand-
full ambulanslarm om året och 
några fler brandlarm. 

– Säkerheten är viktig, vi har 
så stora risker. SSABs ambition 
är att vara världens säkraste 
ståltillverkare. Är vi inte säkra 
får vi inte den bästa personalen 
och då kan vi inte vara bästa till-
verkaren.

Samarbetet internt  mellan 
larm- och informationsavdel-
ning betecknar Ridefors som 
mycket viktigt.

– Informationsspridning till 
ledningen är oerhört kritiskt. 
De flesta avvikelserapporter-
na handlar om att vi missat in-
formera chefer eller koncern-
ledning. 

Fungerande krishantering 
är också väldigt viktigt. Med 
olyckan 2013 i minnet påminns 
man om det.

– Om något hänt så tar det än 
i dag bara någon sekund inn-
an någon ringer och frågar vad 

som inträffat. Vi har blivit trau-
matiserade.

Urban Rönnqvist , kundansva-
rig för Rakel på MSB, tycker 
SSAB är ett bra exempel på hur 
man nyttjar kommunikations-
systemets möjligheter.

– Det är många företag som 
har Rakel, men inte så många 
som har så genomarbetad lös-
ning. Det borde vara fler.

PER LARSSON

Fotnot: Sevesolagstiftningen 
omfattar företag som hante
rar farliga ämnen i viss mängd. 
Namnet härrör från en kata
strof vid en kemisk fabrik i sta
den Seveso, Italien, 1976 när sto
ra mängder av ett dioxin släpp
tes ut. 

FAKTA

Rakel
�� Rakel (radiokommunikation 

för effektiv ledning) är till för 
kommunikation inom samhälls
viktiga verksamheter. Rakel byg
ger på digital teknik med särskilt 
höga krav på säkerhet och ro
busthet. 
��Organisationer med ansvar 

för samhällsviktig verksam
het och utpekade i förordningen 
om elektronisk kommunikation 
(FEK) får ansluta sig till Rakel, 
för att tillgodose allmän ordning, 
säkerhet eller hälsa.
�� Den som äger eller utövar far

lig verksamhet får också använ
da Rakel. Länsstyrelserna beslu
tar om verksamhet är farlig, en
ligt lagen om skydd mot olyckor 
(LSO).
�� Exempel på användare av Ra

kel är statliga myndigheter, läns
styrelser, landsting, kommuner, 
energibolag, kollektivtrafik, farlig 
verksamhet, frivillig organisation.

Robert Ridefors

Larmkedjan nås 
på 30 sekunder

SSABs anläggning i Luleå täcker ett mycket stort område, inte lätt 
att överblicka för utomstående. Därför är egen larmcentral med 
lokalkännedom viktigt för företaget.  FOTO: SSAB

Behovet av att överföra 
datakommunikation i ett 
säkert nät, det som i dag är 
Rakel, ska tillgodoses.

��MSB anser att den nya 
kommunikationslösningen 
ska ha en huvudman.

– Vi ser att det här ska giftas 
samman, att det finns en ak-
tör som förstår behoven och 
som kan ställas till svars när 
det inte fungerar, säger Min-
na Nyman, Rakels verksam-
hetschef på MSB.

Rakelanvändare har blivit 
allt mer beroende av att de-
la datakommunikation. In-
te minst blåljusmyndigheter. 
Allt mer arbete görs i fält med 
mobila ledningsplatser. Det 
används drönare och kropps- 
kameror. Data, videor och bil-
der behöver förmedlas vidare.

– Denna kommunikation 
måste möta höga krav på ro-
busthet, säkerhet och till-
gänglighet. Och det måste gå 
att kommunicera i alla lägen, 
även alldeles särskilt under 
samhällsstörningar.

MSB har drivit behovet  av 
att komplettera smalbandiga 
Rakel med bredbandstjäns-
ter. Nu har regeringen beslu-
tat att stora delar av 700 me-
gahertz-bandet får användas 
till annat än marksänd TV. 

Beslutet är anpassat till de 
behov aktörer inom allmän 
ordning, säkerhet, hälsa och 
försvar kan ha för att kommu-
nicera effektivt.

– Regeringen har gjort det 
för att det ska finnas utrymme 
att fatta beslut om hur Rakel 
ska kompletteras med lika ro-
busta bärare för bredbands-
tjänster, det gör mig glad, sä-
ger Minna Nyman.

MSB anser att kommuni-
kationslösningen är av vä-
sentligt nationellt säkerhets-
intresse, en grundfunktiona-
litet i totalförsvaret.

– Det är därför vi pratar om 
statlig kontroll och rådighet 
över den lösning som ska ut-
vecklas.

Minna Nyman pekar  på att 
rådighet (ex förfoganderätt) 
handlar om mycket, något av 
det viktigare är att:
�� kunna styra utveckling och 

design så att nätet på bästa 
sätt kan leverera den funktio-
nalitet som behövs
�� få full kontroll över ägar-

förhållanden för vetskap om 
att det är Sveriges och använ-
darnas intressen som styr 
strategiska och taktiska be-
slut
�� få full statlig rådighet och 

kontroll över kärnnät, över 
den information som delas 
och över uppgraderingar av 
nätet.

– Vi kan inte ha uppgrade-
ringar samtidigt som det på-
går en insats. Det kan innebä-
ra att arbete inte kan utföras 
och människor utsätts för fa-
ra. 

Därför driver MSB också 
att det ska vara en och samma 
huvudman som är operatör 
och förvaltare av kommuni-
kationslösningen.

– Behovet av att realisera 
detta är nu, lösningen behövs 
i närtid. 

Samtidigt satsas en mil-
jard kronor på förstärkning-
ar i Rakelnätet. Bland annat 
byggs reservkraften ut, över 
80 procent av infrastrukturen 
kommer ha reservkraft för sju 
dygn i slutet av 2018.

PER LARSSON

�� Samhällsviktiga verksam-
heter blir skyldiga att anslut-
na till det utvecklade system 
som ersätter dagens Rakel.

Staten ska ha kontroll över 
kommunikationslösningen 
med MSB, Teracom och Tra-
fikverket i ansvarsroller.

Det är några förslag i ut-
redningen ”Kommunikation 
för vår gemensamma säker-
het”.

Ett skäl till utredningen är 
behovet av ett kommunika-
tionssystem med bredbands-

lösning. Något många anser 
brådskar. Folke K Larsson, 
huvudsekreterare i utred-
ningen, håller med.

– Det är viktigt att agera 
nu. Frågan har utretts gan-
ska länge, det är viktigt att 
fatta vissa grundläggande be-
slut och gå vidare. Man måste 
sätta ner foten, det är väl vår 
slutsats.

Skyldighet ansluta till nya  
kommunikationslösningen

Läs mer
Längre artiklar på  
www.tjugofyra7.se

Behov använda 
data i ”nya Rakel”
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Det försämrade omvärlds-
läget får genomslag på allt 
fler områden. I slutet av ok-
tober hölls ett inledande se-
minarium om konsekven-
serna av en kärnvapendeto-
nation.
�� Serien om fyra seminarier 

är ett så kallat 2:4-projekt med 
rubriken ”Radiologiska konse-
kvenser av en kärnvapendeto-
nation, en seminarieserie med 
fokus på livsmedelsproduktion 
och sanering”.

Inbjudna var experter och 
nyckelpersoner på nationell 
och regional nivå inom kärne-
nergiberedskapen.

– Det hand-
lar om att göra 
kunskap som 
finns bland 
aktörer inom 
kärnenergibe-
redskapen till-
gänglig. Räck-
er det med den 
beredskap vi 

har för kärntekniska olyckor 
eller måste vi ha något sepa-
rat? Vi i Nesa, Nationella ex-
pertgruppen för sanering, be-
höver höja vår expertnivå. Vi 
kommer från olika bakgrund 
och behöver få ett helhetsper-
spektiv, säger projektledaren 
Tomas Sandström.

Mot bakgrund av  den återupp-
tagna totalförsvarsplanering-
en fick Foi i uppdrag av MSB att 
genomföra en studie om kärn-
vapenhot och civilt försvar. 
Studien konstaterar att: ”En 
sammantagen bedömning av 
Sveriges geografiska läge, när-
varon av kärnvapen i närområ-
det och möjligheten för en väp-
nad konflikt i närområdet gör 
att det finns ett kärnvapenhot.”

Enligt Tor-
björn Nylén, 
Foi, en av för-
fattarna till 
studien, finns 
det två anled-
ningar till att 
det blivit aktu-
ellt att titta på 

kärnvapen igen.
– I grundsynen för planering 

av totalförsvaret finns olika 
typfall och ett av dem är typfall 
fyra, där något land använder 
sig av taktiska kärnvapen. Så 
vi ska alltså planera för att mi-
nimera effekterna på samhäl-
let och den militära förmågan 
av en detonation av en taktisk 

kärnladdning i vår närhet eller 
i Sverige.

Fram till några år in på 
2000-talet arbetade Foi inten-
sivt med kärnvapen. Då sväng-
de arbetet istället om till att 
bistå försvaret med kunskap 
om hur man vid internationel-
la operationer skyddar sig mot 
strålning från konventionella 
bomber som innehåller radio-
aktiva ämnen, så kallade ”dirty 
bombs”. Kärnvapenfrågorna 
hamnade i skymundan när det 
gällde strålskydd och effekter 
av kärnvapen.

– Det är en nystart vi går ige-

nom nu. Det är också så att en 
stor del av den generation som 
kunde det här har gått i pensi-
on och många verkliga exper-
ter finns inte längre. Vi har he-
la tiden läst in oss på någon nivå 
men nu accelererar vi för att ta 
igen kunskapen.

Den andra anledningen  är det 
som händer i Nordkorea.

– Det förs diskussioner bland 
hotbedömare som säger att 
spänningen mellan Nordkorea, 
omgivande länder och deras al-
lierade kan utlösa ett tredje 
världskrig. Det tror jag inte rik-

tigt på. Det finns inga förutsätt-
ningar för ett världskrig med ett 
litet land som inte riktigt har 
några allierade. Däremot finns 
det möjligtvis en risk att kärn-
vapen kommer till användning, 
säger Torbjörn Nylén.

På seminariet fanns  många 
från länsstyrelserna. Stig Hu-
sin, samordnare för krisbered-
skap vid länsstyrelsen Uppsa-
la, Sverige nordligaste kärn-
kraftslän, välkomnar initiati-
vet.

– Tyvärr känns det som kärn-
vapenhotet kommit närmare 

än det har va-
rit under gan-
ska många år. 
Det vi är in-
tresserade av 
på länsstyrel-
sen är hur kan 
det bli om nå-
got land an-

vänder kärnvapen? Dels om 
det inträffar långt från Sverige 
men även i Sveriges närhet el-
ler i värsta fall Sverige. Och då 
tänker vi inte bara på nedfall av 
radioaktiva ämnen utan egent-
ligen på andra konsekvenser 
också. Man har pratat stötvåg, 

Återtar kunskaper om kärnvapenhotet 

Tomas  
Sandström

Torbjörn Nylén

Stig Husin

Länder som har kärnvapen (röda): USA, Ryssland, Storbri-
tannien, Frankrike, Kina, Israel, Indien, Pakistan, Nordkorea.

Länder som har kärnvapen utplacerade på sitt territo-
rium (orange): Belgien, Tyskland, Italien, Nederländerna, 
Turkiet.

Länder som är med i kärnvapenallians (gula): Albanien, 
Australien, Bulgarien, Danmark, Estland, Grekland, Island, 
Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, 
Sydkorea, Spanien, Tjeckien, Ungern (plus de fem som har 
kärnvapen utplacerade på sitt territorium).  Från Internario-
nal Campaine to Abolish Nucear Weapons
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Återtar kunskaper om kärnvapenhotet 

Terrordåd, trafikolyckor 
eller hjärtinfarkt i bosta-
den – allt kan övas i sam-
ma lokal. 

��Med hjälp av flyttbara 
väggar, ljud, ljus, rök och pro-
jicerade bilder kan verklig-
hetstrogna scenarier övas 
i det nya prehospitala kun-
skaps- och övningscentret för 
ambulanssjukvården i Stock-
holms län.   

– Man kan jämföra det lite 
med en teater där du har en 
scen och olika effekter som 
du kan använda för att byg-
ga den värld du vill. Man kan 
skapa en tvårummare, en bar 
på krogen eller låtsas att man 
är på en väg ute i skogen, säger 
Patrik Söderberg, överläkare 
och chef för enheten för pre-
hospital vård och medicinsk 
service på hälso- och sjuk-
vårdsförvaltningen.

Ett skäl till behovet av trä-
ningscenter är att den pre-
hospitala vården blir allt vik-
tigare.

– Vi bedriver allt mer akut-
vård på plats och i ambulan-
sen på väg till sjukhuset. Då 
krävs en hög kompetens som 
man måste fylla på hela tiden. 
Att få träna i realistiska situa-
tioner är oerhört värdefullt.

Förmågan att möta hot  och 
våld behöver fortsätta att ut-
vecklas. Avsikten är därför att 
polis och räddningstjänst ska 
kunna öva tillsammans med 
sjukvården för att stärka den  
gemensamma förmågan vid 
stora och komplexa händel-
ser med dödligt våld.

I centrets utrustning ingår 
avancerade dockor med in-
byggd dator. De har puls, kän-
ner av läkemedel, kan kall-

svettas, blinka, prata, grå-
ta och programmeras att ha 
olika sorters skador. Gör den 
som tränar rätt stabiliseras 
dockans tillstånd, vid fel blir 
den sämre. 

Utbildningen videofilmas  
och används för att utvärde-
ra insatsen.  Målet är att varje 
utbildning ska ha vetenskap-
ligt stöd och att snabbare nå 
ut med ny kunskap.

– All ambulanspersonal, 
cirka 1 000 personer, kommer 
hädanefter att få utbildning 
på samma ställe, det ger invå-
narna en större trygghet i att 
vi ger lika vård till alla. De ska 
veta att den ambulansperso-
nal som kommer har fått sin 
kvalitetssäkrade utbildning 
här, säger Patrik Söderberg.

Prehospitalt  kunskaps- och 
kliniskt träningscenter, KTC, 
i Solna har cirka 20 anställ-
da och drivs av AISAB, lands-
tingets egen ambulansorga-
nisation. Det är till för hela 
den prehospitala vården i lä-
net, där även jourläkarbilar 
och liggande bårtransporter 
ingår. I huset kommer även 
all teoretisk grund- och fort-
bildning för ambulanssjuk-
vårdare att bedrivas. 

värmestrålning, hur påverkar 
det samhällsviktiga funktio-
ner på sikt – och det viktigaste 
är: kan vi göra någonting åt det 
i förväg?

Det beredskapen  hittills foku-
serat på är kärnteknisk olycka 
vid ett kärnkraftverk. Ansva-
ret för hanteringen ser olika ut 
beroende på om det är en kärn-
teknisk olycka eller kärnva-
pendetonation.

– Skillnaden är att vid en 
kärnteknisk olycka har vi ett di-
rekt räddningstjänstansvar, då 
blir det statlig räddningstjänst. 

För kärnvapendetonation gäl-
ler grundregeln att det är kom-
munal räddningstjänst, säger 
Stig Husin.

Seminariet väckte intresse 
hos alla aktörer.

– Det har varit ett väldigt 
stort intresse och vi har fått ne-
ka deltagande, bland annat för 
konsulter. Vi ska utöka och ta 
emot fler vid nästa seminarium 
som vi håller i slutet av februari, 
säger Tomas Sandström.

Utgångspunkten  för nästa se-
minarium är att nedfallet nått 
marken. I det läget handlar det 

om att acceptera helt andra 
gränsvärden.

– Nu är det på marken och 
vad gör vi då? Den handlar in-
te om vilka gränsvärden vi ska 
ha, utan att vi kan hamna i en så 
allvarlig situation att vi behöver 
reda ut vad går att äta och över-
leva på? Problemen är ganska 
många. Fungerar saneringsme-
toderna vi har för kärnteknisk 
olycka även för kärnvapen? sä-
ger Karl Östlund, projektledare 
på avdelningen för medicinsk 
strålningsfysik vid Lunds uni-
versitet.

GUNNO IVANSSON

Ambulanssjukvårdare under insats i samband med demon-
stration.  FOTO: DANISH SAROEE

Nytt center för 
realistisk övning

”Vi bedriver allt mer 
akutvård på plats 
och i ambulansen på 
väg till sjukhuset. Då 
krävs en hög kompe-
tens som måste fyl-
las på hela tiden.”
Patrik Söderberg, överläkare,  
Stockholms läns landsting
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Gummigranulat till konstgrässys-
tem brinner snabbt och våldsamt. 

Granulaten som kommer från ut-
tjänta bildäck är energirika, vilket 
skapar kraftig rökutveckling. 

��Det fick räddningstjänsten tillsam-
mans med allmänheten uppleva i sam-
band med en brand på en konstgräsplan 
i centrala Forshaga i Värmland. 

I den brandutredning som genom-
förts av Magnus Lundqvist vid rädd-
ningstjänsten i Karlstadsregionen, finns 
viktiga erfarenheter dragna.

Klockan 13.22  på onsdagen den 21 juni 
2017 larmades räddningstjänsten i 
Forshaga kommun ut på ett larm om 
brand. Larmet gällde brand i en konst-

gräsplan till multiarenan vid Lärcenter 
i Forshaga. 

Branden fick ett snabbt och våldsamt 
förlopp. Redan vid räddningstjäns-
tens framkomst brann så gott som he-
la konstgräsplanen med kraftig rökut-
veckling. 

En närliggande förskola utrymdes 
innan räddningstjänsten var på plats. 
En vårdcentral uppmanades av rädd-
ningstjänsten att stänga fönster, dörrar 
och ventilation. 

Släckningsarbetet påbörjades och 
branden var släckt efter omkring tio mi-
nuter. Vindhastigheten bedömdes till 
omkring fem meter per sekund. 

Skadorna blev omfattade och i stort 
sett hela konstgräsplanen och stora de-
lar av sargkonstruktionen förstördes. 

Branden bedöms ha uppstått i en 
bensinindränkt ryggsäck i kombination 
med barns lek med eld.

SP, Sveriges provnings-  och forsk-
ningsinstitut (numera Rise), redovisar 
i en rapport från 2002 konstgräsets be-
nägenhet att antändas och sprida brand. 
Konstgräset var uppbyggt av konstgräs-
fiber av polypropylen fyllt med kvarts-
sand och gummigranulat. 

Vid testet användes en lite större in-
itialbrand i form av någon liter bensin. 
Testet visade att konstgrässystemet 
kunde ge en snabb flamspridning med 
mycket hög värmeeffekt och kraftig rök-
utveckling. 

Rapporten beskriver en exceptionellt 
snabb brandtillväxt, snabbare än vad 

som tillåts för något ytskikt. Vinddrag 
utmed konstgräsytan kan avsevärt öka 
hastigheten av ett brandförlopp. 

Räddningstjänsten  i Karlstadsregio-
nen genomförde själv några brandför-
sök i gummigranulat av olika typer. 

TPE- respektive SBR-gummit pro-
veldades. Båda uppfattades som lättan-
tändliga men typen TPE självslocknade 
till skillnad från SBR-gummit.

Sammanfattningsvis konstateras att 
konstgrässystemet innehåller mycket 
energi per ytenhet när fyllnadsmateri-
alet utgörs av SBR-gummi.

MATTIAS SJÖSTRÖM

Olämpligt inomhus
��Konstgräs med SBR-gummi kan vid 

brand leda till en mycket snabb sprid-
ning med kraftig rökutveckling. 
�� Fyllnadsmaterialet är inte lämpligt 

att använda i inomhushallar.
��Vid aktuell brand bedöms initial-

branden varit ganska stor, uppskatt-
ningsvis någon liter bensin, likt de test 
som SP genomfört.

Handburna radioappara-
ter eller mobiltelefoner och 
stark kyla, är ingen bra kom-
bination. 

��Det fick räddningstjänsten 
i Östersund erfara i samband 
med en insats, då det var 23 
grader kallt.

En riktigt kall januarimorgon 
2017 larmades räddningstjäns-
ten ut på ett larm om brand i en 
industribyggnad strax söder 
om Östersund. 

Vid händelsen är det inte 
själva branden eller insatsen 

som rönt intresse i efterhand, 
utan problem med sambandet. 

Inledningsvis skedde radio-
sambandet mellan samverkan-
de myndigheter på skadeplats 
och bakre ledning samt SOS, 
med hjälp av Rakel. 

Radiotrafik mellan rädd-
ningstjänstens rökdykare sked-
de på så kallad rökdykarradio.

I den olycksutredning  som 
Henrik Jönsson vid Rädd-
ningstjänsten Jämtland ge-
nomfört, framkommer intres-
santa iakttagelser. 

Allteftersom insatsen fort-
gick, uppstod allt större pro-
blem med batteritiden på de 
handburna rakel- och radioter-
minalerna, liksom på mobilte-
lefonerna. Därför fick man fin-
na andra sambandsvägar än de 
vanliga.

Mobiltelefonerna slutade att 
fungera först. Därefter följde de 
handburna Rakelterminalerna 
av modell Airbus, vilka efter 
25-30 minuter fick sättas på ny 
laddning. 

De radioapparater som an-
vändes av rökdykare, klarade 

sig längst, även om dessa ock-
så fick problem tidigare än van-
ligt. Däremot hade dessa burits 
i bröst- eller benfickor, vilket 
kan ha gjort att de påverkats 
mindre av kylan. 

Det syntes också en stor skill-
nad mellan handterminalerna 
av modell Airbus respektive Se-
pura. Airbus var den som rädd-
ningstjänsten använde och som 
tidigt slutade att fungera, med-
an polisens Sepura klarade sig 
riktigt bra. 

MATTIAS SJÖSTRÖM

Sambandsproblem vid sträng kyla

FAKTA

Konstgräsplanen 
��Multiarenan i Forshaga var av modell 

Freegame Cosmos med måtten 19x36 
meter. Arenan har en konstruktion i stål 
med skivor av HDPE (High density poly
ethylene). 
�� Konstgräset var av typen Soccerpro 

Xpert 40 (40 mm) med fyllnadsmateri
al av sand och SBR (Styrene Butadiene 
Rubber) gummigranulat (12,8 mm).
�� Gummigranulatet är framtaget av ut

tjänta bildäck.

Våldsam brand  
på konstgräsplan

6
SAKER ATT TÄNKA PÅ

1 Skydda batteri från kyla/hålla 
batteriet varmt

2 Använda headset/Blue
tooth/monofon

3 Reservbatterier i tillräcklig 
mängd på skadeplats

4 Tekniska lösningar i form av 
fodral

5 Egna lösningar som t.ex. 
jättevante eller fodral med 

pjäxvärmare?

6 Finns det en skillnad mel
lan handterminalerna Airbus 

och Sepura?

Branden i Forshaga hade ett mycket snabbt förlopp. Redan vid räddningstjänstens ankomst brann i stort sett hela planen och 
rökutvecklingen var kraftig.  FOTO: FORSHAGA KOMMUN
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��Tidigt en decembermor-
gonen inkom ett automatiskt 
brandlarm till Räddningstjäns-
ten Mitt Bohuslän från en bu-
tik som säljer elektroniska ci-
garetter. 

Branden släcktes snabbt men 
rökspridningen till angränsan-
de lokaler blev omfattande. 

Byggnaden där branden in-
träffade är i två plan med käl-
lare. Butiken ligger i markplan 
och är på cirka 50 kvadratme-
ter. Ett tillhörande källarut-
rymme nås via en öppen in-
terntrappa.

 I byggnaden finns i övrigt 
bank, butiker, kontor och ga-
rage. Automatiskt brandlarm 
med framförallt värmedetek-
torer finns installerat.

Utredningen har  kommit fram 
till att branden med stor san-
nolikhet började i anslutning 
till kassadisken. Där finns da-
tor, router, kvittoskrivare, eti-
kettskrivare, datorskärm och 
kontorsstol placerade. Det har 
inte gått att fastställa exakt 
brandorsak.

Vid räddningstjänstens 
framkomst sågs ingen brand 
utifrån. Vid centralapparaten 
konstaterades att flera detek-
torer i källarplan löst ut och det 
kändes röklukt i byggnaden. 

Styrkeledaren fick besked 
av brandmännen att de upp-
täckt branden i cigarettbuti-
ken. Styrkeledaren begärde då 
förstärkning till platsen.

Dörren till butiken var låst 
och alla rutor hela men de var 
sotiga och varma. Beslut fatta-
des att man skulle försöka sän-
ka temperaturen inne i butiken 
med skärsläckare och därige-
nom skapa en säkrare arbets-
miljö för rökdykarna. 

Metoden hade bra  effekt och 
efter detta fattades beslut att 
rökdykning skulle ske för att 
släcka glödbränder och lämpa 
ut material. Ventilering av lo-
kalerna påbörjades när släck-
ningen var klar. 

Cigarettbutiken fick omfat-
tande brand och rökskador och 
angränsande lokaler blev i oli-
ka grad smittade med sot och 
röklukt. 

I analysen av händelsen kon-
stateras att orsaken till att in-
tilliggande lokaler fick rökska-
dor var att de inte var brandtek-
niska avskilda från brandloka-
len ända upp till bjälklaget. 

Den murade väggen sluta-
de ungefär en halvmeter från 
bjälklaget och ersattes av plåt 
sista biten upp. Denna avskilj-
ning var inte tät och medför-
de att hela utrymmet ovanför 
innertaket i butikerna fylldes 
med rök. 

Det fanns också ett gammalt 
ventilationssystem med in-
spektionsluckor som bidrog till 
rökspridningen. Till garaget 
spreds röken via otäta genom-
föringar. 

En tidigare upptäckt  av bran-
den med hjälp av rökdetekto-
rer hade troligen möjliggjort 
en tidigare insats och där-
med mindre skador. En bättre 
brandcellsindelning hade ock-
så begränsat skadorna.

ANNA ANDERSSON CARLIN Ett brandtillbud i en villa i 
somras kunde lett till stora 
skador om inte barnen i fa-
miljen upptäckt en konstig 
lukt och varnat sin mam-
ma. 

��Kvinnan ringde 112 och lar-
made om att det var rökut-
veckling från pannan i tvätt-
stugan och lämnade sedan vil-
lan och väntade på räddnings-
tjänsten utanför huset. 

Vid framkomsten konstate-
rade räddningstjänsten rökut-
veckling och en säkerhetsbry-
tare till anläggningen bröts. 

Det fortsatte dock att ry-
ka och när räddningstjänsten 
kontaktade tillverkaren re-
kommenderade de att kablar-
na inne i pannan skulle klip-
pas av så att matningen från 
solcellerna upphörde. 

Den person  som installerat 
anläggningen kom till platsen 
och rekommenderade samma 
åtgärd. Kablarna klipptes och 
då sjönk temperaturen och 
rökutvecklingen avstannade. 

I samband med utredarens 
besök på platsen några dagar 
efter branden förklarade den 
boende att det varit strömav-

brott då branden 
uppstod.

Solcellsanlägg-
ningen hade fort-
satt mata likström 
direkt till ett av ele-
menten i elpatro-
nen under strömav-
brottet och till slut 
hade isoleringen i 
delar av pannan bli-
vit så varm att rök-
utveckling startat. 

Bakomliggande  or-
sak var troligen att 
de skyddssystem 
som ska skydda mot 
överhettning inte 
fungerade. 

Solcellerna på ta-
ket har som enda 
uppgift att stötta med el till att 
driva pannan. Anläggningen 
matar likström direkt till ett 
av elementen i elpatronen. 

Enligt tillverkaren är det-
ta inte ett ovanligt system på 
mindre solcellsanläggningar 
på kontinenten. 

Inbyggt i värmepumpen 
finns två skydd som var och 
ett ska skydda anläggningen 
oberoende av varandra. Dels 
finns ett överhettningsskydd 

som ska lösa ut och 
koppla ifrån solceller-
na vid temperaturer 
över 93 grader. Dels 
finns en termostat 
som ska koppla ifrån 
vid inställt värde un-
der 93 grader.

De två skydden  ver-
kar inte ha fungerat 
och tillverkaren kan 
inte svara på varför. 
Tillverkaren har va-
rit på plats och åtgär-
dat genom att sätta 
dit nya komponen-
ter i skyddssystemen. 
Det finns också en se-
parat manuell bryta-
re kopplad till solcel-
lerna. 

Utredaren har inga uppgif-
ter om hur vanlig denna typ av 
anläggning är i Sverige.

Tillverkaren uppmanas 
att kontakta samtliga kunder 
med liknande anläggningar 
och om möjligt säkerställa att 
säkerhetsfunktion enligt ovan 
fungerar i dessa anläggningar. 

Utredningen kommer att 
skickas till Elsäkerhetsverket, 
MSB samt tillverkaren. 

ANNA ANDERSSON CARLIN

REKOMMENDATIONER

Utredaren Anders Oskarsson, 
Mitt Bohuslän,  lämnar några re
kommendationer till fastighets
ägaren. Dessa är att:

1 ansluta samtliga lokaler till 
det befintliga automatiska 

brandlarmet via rökdetektorer

2 brandtekniskt förstärka 
brandavskiljningar mellan de 

olika butikerna i markplan

3 täta genomföringar i brand
cellsgränser.

Utredaren lämnar också en re
kommendation till räddnings
tjänstens operativa avdelning:

4 informera om risken med att 
använda skärsläckare i glas

partier.

4

Mattias Sjöström
mattias.sjostrom@halmstad.se

Anna Andersson Carlin och Mattias Sjöström 
medverkar under Erfarenheter med samman
fattningar av olycksundersökningar inskickade till 
MSB, samt egna arbeten. De tar gärna emot syn
punkter och tips. 

Du kan även kontakta MSB på epost: olycksut
redning@msb.se
Undersökningarna på nätet: www.msb.se/olycks
undersokningar/kommuner Anna Andersson Carlin

anna.carlin@rsyd.se

Kontakt

Brist i tätning
 – omfattande 
rökspridning

Otäta genomföringar i bygg-
naden.

Solcellsanläggning 
överhettade panna 
vid strömavbrott

Solcellerna fortsatte mata ström till pannan vid ett strömavbrott. Överhettning och rökutveck-
ling uppstod.  FOTO: RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Avbränd isolering 
efter överhettning.
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och metoder för att undersöka 
och analysera människors upp-
fattning och värdering av platser 
som hotas; undersöka alterna-
tiva former för att kommunicera 
hur stigande havsnivåer kommer 
att inverka på kustlandskapet 
samt hur design av ett sådant 
landskap kan se ut.

Brand i moderna bilar
Rapport om speciella faktorer 
att beakta i relation till olika driv-
system, råd till räddningstjänst- 
och ambulanspersonal.

Säkra din kommunikation:  
Rakeldagen 2017
Tidning med exempel på orga-
nisationer som använder Rakel 
med framgång.

Utvärdering av krisbered-
skapsveckan 2017
Utvärdering som fångar lärdo-
mar för framtiden.

PÅ ENGELSKA
Staying healthy: on overseas 
missions with MSB
Broschyr med kort information 
om hälsorisker under insats och 
hur att undvika dem. Kommer 
att finnas i tryckt form. 

Exercise guidance:  
basic manual
Introduktion i grunder för öv-
ningsplanering.

Exercise guidance:  
method booklet
Metodhäfte för utvärdering av 
övning.

FÖR NEDLADDNING

Funktionen samverkansper-
son – kittet mellan aktörerna i 
hanteringen av samhälls- 
störningar 

Studie som genomförts av Cris-
mart vid Försvarshögskolan på 
uppdrag av MSB. Syftet har varit 
att kartlägga behovet av funk-
tionen samverkansperson, kon-
kretisera funktionens uppgifter i 
fredstid och vid höjd beredskap. 

Kort om att kommunicera i 
Rakel
Åttasidig, illustrativ broschyr 
som vänder sig till de som fått 
en Rakelmobil att använda vid 
samhällsstörningar.

Nationella riktlinjer för  
samverkan och informations-
delning i WIS
WIS (webbaserat informations-
system) är utvecklat för att i hu-
vudsak användas under en sam-
hällsstörning, men kan även an-
vändas som erfarenhetsbank i 
det förebyggande arbetet och 
som stöd vid övningar och ut-
bildning. Syftet är att ge vägled-
ning till aktörer för att underlätta 
aktörsgemensam inriktning och 
samordning  och för effektiva-
re nyttjande av  samhällets re-
surser.

Nationella riktlinjer för sam-
verkan och informationsdel-
ning i WIS – sammanfattning

En sammanfattning på tio sidor 
av ovanstående riktlinjer. 

Informationssäkerhet för 
småföretag
Grundläggande praktiska råd 
och rekommendationer om in-
formationssäkerhet för att göra 
dig bättre rustad att möta it- och 
internetrelaterade risker. Råden 
riktar sig till dig som ska starta 
eller redan driver ett företag med 
färre än tio anställda.

Kriskommunikation 2032:  
fyra samhällsscenarier för 
strategisk planering
Forskningsprojektet ”Digitala 
och sociala mediers betydelse 
för kommunikation i samband 
med samhälleliga kriser” tar av-
stamp i den genomgripande di-
gitalisering som skett under se-
nare decennier. De två rappor-
ter som publicerats tar sikte på 
år 2032 och de behov framtida 
krishantering kan ställas inför.
Rapporten ska fungera som ett 
metodstöd för proaktiv reflek-
tion kring och analys av kriser i 
ett framtida digitalt samhälle.

Kriskommunikation 2032: 
tolv trender i ett digitalt  
samhälle
Rapporten redogör för ett antal 
trender kring digital teknik och 
tillämpning av digitala tjänster, 
som kan få stor betydelse för det 
svenska krishanteringssystemet.

Inför hotet om stigande  
havsnivåer
Forskningsrapport som undersö-
ker frågor kring planering och sti-
gande havsnivåer ur tre huvud-
sakliga perspektiv: hur den kom-
munala och regionala planering-
en agerar; utveckling av verktyg 

SÅ LADDAR DU NER

Publikationerna finns att lad-
da ner på två ställen.
�� rib.msb.se – klicka på bibli-

otek. Sök på titel.
��msb.se/produkter och 

tjänster/publikationer – sök 
på titel.

NYUTGIVET FRÅN MSB

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
VÄSTRA SKARABORG

SÖKER

Brandingenjörer & Brandinspektörer
till den förebyggande enheten

Tjänsterna omfattar förebyggande 
arbetsuppgifter och operativa 
ledningsroller i form av insatsledare eller 
räddningschef i beredskap

Vi söker er som vill vara med och 
utveckla vår verksamhet i takt med 
samhällets behov 

Sista ansökningsdag: 2018-01-22

För mer information: www.lidkoping.se/ledigajobb

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
VÄSTRA SKARABORG

SÖKER

Brandman heltid vikariat 

Brandman heltid semestervikariat

till stationen i Lidköping

För mer information: www.lidkoping.se/ledigajobb

 

Intresserad?  
Kontakta produktchef Anders Sors 
018-56 80 91 eller 0730-68 68 65 
anders.sors@utvagen.se 

Utbildare inom brand, 
utrymning och sjukvård
Utvägen har en rikstäckande utbildningsorganisation.  
Därför söker vi nu timanställda utbildare i hela Sverige.
Vår ambition är att hålla en hög kvalitet på våra utbildningar 
och därför ser vi att du har erfarenhet inom räddningstjänst, 
ambulans/akutsjukvård eller liknande. 
Vi ser också att du har erfarenhet av att hålla utbildningar för  
varierande storlek av grupper. 
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Då efterfrågan på 
utbildningar ökar söker 
vi timanställda utbildare 
inom vårt verksamhets-
område Brand, utrym-
ning samt sjukvård.

Intresserad? Kontakta 
vår produktchef Anders 
Sors 018-56 80 91  
0730-686865  anders.
sors@utvagen.se

www.utvagen.se

Räddningstjänsten Dala Mitt är ett  
kommunalförbund som svarar för  
räddningstjänsten i Borlänge, Falun,  
Gagnef och Säters kommuner.

Räddningstjänsten Dala Mitt söker

två insatsledare
inom räddningstjänstavdelningen 

Information om tjänsterna finns på vår hemsida www.dalamitt.se

Sista ansökningsdag är 2018-01-07
Staffanstorps kommun söker

Räddningschef
till räddningstjänsten Staffanstorp/Lomma

Läs mer om tjänsten på Staffanstorps kommuns hemsida.
Välkommen med din ansökan senast den 7 januari 2018.
www.staffanstorp.se

raddningkarlstad.se

Räddningstjänsten Karlstadsregionen 
söker

Chef till vår  
förebyggandeavdelning
Läs mer på raddningkarlstad.se/jobb
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tillsynsförrättare/
brandinspektör 
Läs om tjänsten på www.nerikesbrandkar.se/jobb

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som 
svarar för räddningstjänsten i kommunerna 
Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, 
Lindesberg, Nora och Örebro.

Nerikes Brandkår söker en 

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets   
förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Läs mer på www.msb.se/jobb

Har du erfarenhet av  
pedagogiskt utvecklingsarbete?
MSB Revinge söker en chef till enheten för vidareutbildning

Ställföreträdande Räddningschef
med arbetsuppgifter inom både skadeförebyggande och 

skadeavhjälpande verksamhet samt personalansvar

Brandmän för sommarvikariat 2018
Skifttjänstgöring i liten styrka med bred kompetens 

Sista ansökningsdag: 2018-01-06

Mer information om tjänsterna finns på:
www.strangnas.se/sv/arbete_foretagande/Lediga-jobb

Bli en av oss!

Räddningstjänsten 
Strängnäs

söker
Vi söker 

Brandinspektörer
SBRF Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund är en  

organisation mellan kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenung-
sund. Vårt uppdrag är att förebygga olyckor och att snabbt och 
effektivt genomföra olika typer av räddningsinsatser. Vi arbetar 
också med samhällsplanering, tillsyn av brandskydd, tillstånd för 

brandfarliga och explosiva varor, utbildning samt information 
och rådgivning.

Sista ansökningsdag 2018-01-08

Ytterligare information om tjänsten finns på vår hemsida 

www.sbrf.se

Vi söker dig som vill vara med 
och utveckla en räddningstjänst 
som skapar trygghet säkerhet 
och omtanke för våra invånare.

Bästa blåljussommaren  
i Storgöteborg
Vi söker brandmän till sommarvikariat.
Välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdag:
torsdag 28 december

Mer information:
www.rsgbg.se/jobba-hos-oss/

Sunne kommun 
söker

Brandinspektör
Ansökan och mer information om tjänsten hittar du på: 
https://sunne.mynetworkglobal.com/se/what:login/
Sista ansökningsdag 2 januari 2018.

Läs mer och sök jobbet på www.skelleftea.se/ledigajobb

Sommarjobb brandman

Räddningstjänsten

Attunda tar över NJR
�� Brandkåren Attunda leder 

Nätverket Jämställd Rädd-
ningstjänst, NJR, under 2018. 

Nätverket har idag närmare 
50 medlemmar. 

Ordförandeskapet flyttas 
varje år till en ny räddnings-
tjänst. Under 2017 har Rädd-
ningstjänsten Karlstadsregi-
onen haft huvudansvaret och 
kan se tillbaka på ett år med 
välbesökta seminarier och 
rekordstor uppslutning på 
Stockholm Pride.

Ett av de viktigaste område-
na för NJR:s medlemsorgani-
sationer under det kommande 
året blir att arbeta för att ny-
anställda och den som gör sin 
praktik tas emot på ett bra sätt 
på arbetsplatsen.

Ansvar vid terrorism 
kartläggs
�� I arbetet mot terrorism har 

MSB fått ett regeringsuppdrag.
MSB ska verka för samord-

ning av risk- och sårbarhetsar-
bete för att ge ökad trygghet i 
offentliga miljöer.

I uppdraget ingår att kartläg-
ga ansvarsförhållanden mellan 
berörda aktörer, sammanställa 
väsentliga risker och sårbarhe-
ter, samla och sprida kunskap 
inom området, ge nationell 
vägledning för de skyddsåtgär-
der som behöver vidtas samt 
identifiera eventuella behov av 
författningsändringar.

MSB ska redovisa uppdraget 
senast den 31 maj 2018.
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Falck Räddningstjänst AB söker

Timanställd Brandman
Falck som bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950 är nordens största entreprenör
i personvårds- och räddningstjänster hos såväl myndigheter som företag. Under mer
än 100 år har Falcks uppdrag varit att förebygga olyckor, sjukdom och nödsituatio-
ner, att ge snabb professionell hjälp åt dem som råkat illa ut samt rehabilitera sjuka
och skadade. Falck har visionen att med utgångspunkt från detta uppdrag utveckla
en betydande internationell verksamhet som arbetar på bred front med assistans,
vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Falck Sverige har ca 2 000
anställda och omsätter ca 1 miljard sek.

Till vår verksamhet på Ringhals och Forsmarks Kärnkraftverk söker vi nu 
brandmän för timanställning.
Arbetsplatsen
På Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp AB arbetar det ca 3000 
personer med kärnteknisk elproduktion. Falck Räddningstjänst har 50 
tillsvidareanställda medarbetare som ansvarar för brandskyddet genom 
förebyggande och avhjälpande arbete.
På Ringhals och Forsmark finns tio dagtidsgående Underhållsingenjö-
rer/Brandtekniker som bland annat ansvarar för SBA-arbete, samt fyra 
skiftgående grupper med Internt Räddningsbefäl/Brandförman och tre 
brandmän i varje grupp som bland annat utför tillsyn- och kontrollronder.
Tjänsten
Arbetsuppgifterna du har som brandman består i att bedriva operativ 
räddningstjänst, systematiskt brandskyddsarbete (SBA), utbildning, 
brandserviceuppdrag och ansvara för ordning och reda på brandstation 
och övningsplats.
Erfarenhet och utbildning
Du skall vara utbildad brandman genom fullgjord Räddningsinsats, 
SMO-utbildning eller motsvarande äldre utbildning och inneha C-kör-
kortsbehörighet. Räddningsledare A, Tillsyn A, eller högre utbildning är 
meriterande.
Vem är du?
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som 
är lyhörd, flexibel, engagerad och har en god samarbetsförmåga. Du 
ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, svenska och engelska. Som 
medarbetare hos Falck Räddningstjänst förutsätts också att Du har en 
vilja att utveckla både verksamheten och Dig själv, vilket är en förutsätt-
ning för att lyckas i arbetet. Du skall vara drogfri och ostraffad. Drogtest 
för arbetslivet och kontroll mot belastningsregistret är krav för arbete på 
kärnkraftverk, vilket kommer genomföras. För arbetsplatsen relevanta 
anställningstester gällande fysisk förmåga kommer genomföras.
Det är en fördel om du har tillgång till egen bil då majoriteten av arbets-
passen ligger utöver normala tider för kollektivtrafik.
Anställning
Tjänsterna omfattar timvikariat under ordinarie personals ledighet/
semestrar. Tillsättning av tjänsterna kommer ske löpande under vintern/
våren. Tjänsten som timvikarie innebär att med kort varsel kunna hoppa 
in och vikariera när våra medarbetare är lediga.
Då vi förordar en jämn könsfördelning på våra arbetsplatser ser vi gärna 
kvinnliga sökande.
Facklig kontakt
Seko Ringhals: Mark Silversaint. e-post: mark.ingertsa@vattenfall.com
Seko Forsmark: Mika Esala. e-post: 9c7@forsmark.vattenfall.se
Ansökan
Skicka CV och personligt brev till:
Ringhals: esbjorn.stromberg@se.falck.com
Forsmark: fredrik.loven@se.falck.com

Sista ansökningsdag är 25 januari men urval sker löpande.
För frågor om tjänsten på Ringhals, kontakta:
Platschef Esbjörn Strömberg 070-589 57 96 
För frågor om tjänsten på Forsmark, kontakta:
Platschef Fredrik Lovén 070-143 10 49
Välkommen med din ansökan!

Länsstyrelsen i Västra Götalands län söker:

en riskhanteringsingenjör och 
en handläggare med inriktning  
säkerhetsskydd
Ansök senast 19 december 2017.
Läs mer om tjänsterna under lediga jobb på  
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/ledigajobb

Värends Räddningstjänstförbund söker en

BRANDINSPEKTÖR/BRANDINGENJÖR
Läs om tjänsten på www.vrtj.se. Ansök senast 8 januari 2018.

Ska ni rekrytera personal 
inom området samhälls-
skydd och beredskap? Då 

är Tjugofyra7 rätt tidning att an-
nonsera i.

Nästa nummer: Nr 37 kommer 
ut 13 mars.
Annonsbeställning: förhands-
bokning senast 22 februari, fär-
digt manus senast 1 mars.

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

Annonsera i Tjugofyra7 – nästa nummer 13 mars 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.
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här möts människor för att
leva, uppleva, arbeta och lära

Räddningstjänsten söker

Chef Olycksförebyggande 
verksamhet
Sista ansökningsdag: 2017-12-31
Läs mer om tjänsten: 
www.hassleholm.se/jobb

	 uHässleholm nästa. 

Kommunalförbundet södra Hälsingland
söker

Brandingenjör
Uppgifter om tjänsten, arbetsbeskrivning,  
kvalifikationer samt ansökan hittar du på 
www.kfsh.se

Ansökan tillhanda senast den 17 december 2017.

söker

Brandmän
för sommarvikariat 2018 
Bohus Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund 
som svarar för räddningstjänst i Ale och Kungälvs 
kommuner.

Läs mer om oss och våra tjänster
www.bohusräddningstjänstförbund.se/jobb

gislaved.se/ledigajobb

kommunstyrelseförvaltningen söker

SÄKERHETSCHEF 
 till enheten för säkerhet, kunskap och analys

��Uppropet #larmetgår sam-
lar kvinnors och andra utsat-
ta personers vittnesmål från 
räddningstjänsten i Sverige. 
Händelserna de berättar om 
är helt oacceptabla och ska 
inte få ske på någon arbets-
plats, och absolut inte på ar-
betsplatser som värnar om 
människors liv och hälsa.

Allt annat än konkreta för-
ändringar är ett svek mot dem 
som vittnat.

Ett stort antal  räddnings-
tjänster har gått ut och väl-
komnat uppropet. Men att 
stå bakom #larmetgår kräver 
mer än att skriva pressmed-
delanden. Det vi efterlyser är 
ett medvetet och modigt led-
arskap. Vi föreslår att rädd-
ningstjänsten tar till sig ett 
koncept som fungerat bra i 
en angränsande sektor, också 
den hierarkisk och mansdo-
minerad.

Sedan 2007 har myndig-
heter inom säkerhet och för-
svar, med Försvarsmakten i 
spetsen, erbjudit sitt högsta 
ledarskap det exklusiva Gen-
der Coach-programmet. Ge-
nom ett antal seminarier, och 
en personlig coach som spar-
rar den deltagande chefen, 
har jämställdhet gjorts till en 
verksamhetsfråga.

I dagsläget  har åtta av elva 
medlemmar i försvarsmakts-
ledningen gått det tvååriga 
programmet. Till dem räknas 
ÖB Micael Bydén, som nyli-

gen hyllades för sitt omedel-
bara och kraftfulla uttalande 
som respons på det upprop 
som undertecknats av 1730 
kvinnor i Försvarsmakten.

Programmet bygger på  att 
du som chef och ledare är en 
nyckelaktör avseende för-
ändringsarbete. Målet är att 
cheferna inte bara ska öka sin 
kunskap, utan sin konkreta 
förmåga och sin motivation 
att arbeta med frågorna.

Totalförsvarets forsk-
ningsinstitut har även utvär-
derat programmet och visat 
att jämställdhetsperspektivet 
i verksamheten har stärkts. 
Chefer som deltagit vittnar 
om hur de stärkts i sitt ledar-
skap. Programmet har också 
noterats utanför säkerhets-
sektorn, då det nyligen var 
nominerat till Svenska jäm-
ställdhetspriset.

Inga riktlinjer , rutiner eller 
checklistor kommer ensam-
ma att lösa problemen med 
förekomsten av sexuella tra-
kasserier. Det krävs även för-
måga att agera rätt, resolut 
och handfast. Ett särskilt an-
svar vilar på de högsta che-
ferna.

MSB stöder arbetet för 
ökad jämställdhet och mång-
fald i räddningstjänsten, 
bland annat genom att fi-
nansiera forskning på områ-
det och informera politiker. 
Räddningstjänsterna har själ-
va tagit initiativ till Nätverket 
Jämställd Räddningstjänst 
(NJR), där idag ett femtiotal 
räddningstjänster ingår. Sam-
tidigt har många räddnings-
tjänster inte ens påbörjat ar-
betet och majoriteten har ing-
en enda kvinna anställd som 
operativ brandman. En sex-
istisk jargong och en macho- 
kultur hindrar kvinnor från 
att söka sig till branschen och 
många slutar i förtid.

En del räddningstjänster 
har reagerat med ryggmär-
gen: ”det sker inte hos oss!”. 
Andra välkomnar uppropet. 
Men vilka är beredda att sat-
sa på ledarskapet för att skapa 
verklig förändring?

Konceptet finns. Gender 
Coach har påvisats fungera. 
Därför frågar vi nu: finns vil-
jan?

ERIK FLINK
Handläggare på MSB, ansvarig för jäm-

ställdhet och mångfald i kommunal 
räddningstjänst samt tidigare coach i 

Gender Coach-programmet

IDA TEXELL
Förbundsdirektör och räddningschef 

Brandkåren Attunda samt ordförande i 
NJR under 2018

VALTER VILKKO
Strateg jämställdhetsintegrering på 

MSB samt tidigare medlem i styrgrup-
pen för Gender Coach-programmet för 

Försvarsmakten, FHS och Polisen

Dags att visa ledarskap 
i räddningstjänsten

Kräver ändringar
Det vi efterlyser är ett 
medvetet och modigt 
ledarskap.
 

Efter uppropet #larmetgår krävs konkreta förändringar skriver Erik Flink, Ida Texell och Valter Vil-
kko. FOTO ARKIVBILD: JOHAN EKLUND
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Han har alltid gillat fysiska utma-
ningar.

Så varför inte börja med ameri-
kansk fotboll – som 39-åring.

Nu har John Isaksson, 45, fem SM-
guld och ett mästerskap i Champi-
ons league.

��Men apropå att kittlas av utmaning-
ar hoppar vi tillbaka ett antal år i tiden. 
John Isaksson, i dag IT-sambandstek-
niker på MSB, jobbade på A9 i Kristine-
hamn. Några kompisar pratade om Nij-
megenmarschen i Nederländerna som 
den verkliga utmaningen, gå fyra mil 
varje dag under ett antal dagar.

John packade ryggsäcken, liggunder-
lag och traskade hem till föräldrarna i 
Torsby. 14 mil. Klarade det med tre över-
nattningar, någon under bar himmel.

– Mest för att se om det var möjligt, sä-
ger han.

Bara så där, alltså.
För sex år sedan knackade Tracey Ge-

re, coachen i Carlstad Crusaders, på hos 
John Isaksson. Det behövdes spelare, 
varför inte den atletiske grannen. 

Han nappade. Och 
plötsligt var John 
Isaksson, 95 kilo, inte 
så stor.

– Det var också en 
upplevelse, att fram-
för sig se en kille som 
väger 160 kilo. Han lyf-
te mig, lekte med mig.

Men John behövdes.  Amerikansk fot-
boll kräver många spelare. Olika upp-
ställningar i försvar och anfall, specia-
lister för olika moment och gardering 
för skador (”Det är inte ofarligt att spe-
la”). 34 namn i laguppställningen för 
match. 

John Isaksson klev rätt in i A-lagets 
defensiva uppställning.

– Jag var väldigt aggressiv, men fatta-
de inte riktigt spelet. Förstod inte hur 
jag skulle använda aggressioner och vil-
ja på rätt sätt.

Springa och tackla är en sak, förstå 
spelet något annat. Momenten är många 
och detaljrika, taktiken avancerad.  

– Man har olika förmågor att lära sig 

snabbt. Att göra det är inte ett utmär-
kande drag hos mig.

Men han lärde sig. Och under inter-
vjun kommer lidelsen fram, John för-
söker förklara spelmoment och rörelser 
för en okunnig.

– Det handlar om vad man gör som 
enhet, först genom samverkan kan man 
flytta bollen dit man vill. För att flytta på 
en motståndare måste man ha puls och 
samtidigt vara beredd på att ta emot en 
smäll.

Möjligheten att ta i hårt  tillsammans 
med andra som uppskattar samma sak 
är en stor del av lockelsen.

Men pusslet med mycket träning och 
familjeliv fungerar inte alltid. Nästa år 
blir det spel på mer sparsam nivå.

– Jag har en liten parvel hemma. Ska 
man fortsätta ha en glad partner går det 
inte att satsa fullt ut.

Den andra kärleken, den till ameri-
kansk fotboll och Crusaders, vill han 

också vårda. John lyfter fram att en del 
av hans lagkompisar inte känt sig väl-
komna i andra idrotter men att Crusa-
ders välkomnar alla. Samtidigt är klub-
ben dominant med åtta raka SM-guld.

Krav maga och hemvärnet är två an-
dra intressen han gärna pratar varmt 
om. Krav maga är träning i självförsvar 
som härstammar från israeliska armén.

– Det ger förmågan att freda sig själv 
i nödvärn, går inte att tävla i. Träning 
är viktigt för mig, får mig att må bättre. 
Önskar bara jag haft förståelsen för hur 
kroppen reagerar, för mina atletiska för-
utsättningar, när jag var 20 och inte vid 
30 år.

Den fysiska förmågan kan orsaka för-
vecklingar. Personal på MSBs interna-
tionella insatser ifrågasatte om väskor-
na med kommunikations- och stab-
sutrustning verkligen behövde vara så 
tunga. 32 kilo. John hade packat dem.

Han hörde synpunkten, testade. Tog 
en väska och sprang upp och ner några 
våningar på kontoret i Karlstad. Tunga? 
Var kanske delade meningar om det.

PER LARSSON

Utan hjälm

Började samla SM-guld vid 39
”Jag var väldigt aggressiv, men 
fattade inte riktigt spelet.”

Johan Isaksson, svart tröja, i fajt mot Uppsala. – För att flytta på en motståndare måste man ha puls och samtidigt vara beredd på att ta emot en smäll, konstarerar han.
 FOTO: TOMMY ANDERSSON
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