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Olyckan ur ny synvinkel
Den som vill använda drönaren till mycket behöver lära sig hantera och analysera data. Annars finns risk att man inte förstår vad som visas, 
konstaterar Stefan Haggö, MSB. FOTO: HEIKO JUNGE/TT BILD

��Användning av drönare ökar kraftigt, och det spås bara vara bör-
jan.

Billiga varianter har blivit allmängods, samhällsnyttan finner allt 
fler användningsområden för att genomföra effektivare insatser.

– Vi kan vid en dynamisk händelse få aktuella lägesbilder till dem 
som ska analysera situationen. Men man behöver lägga lika mycket 

tid på att lära sig hantera och analysera data som att utbildas på att 
köra drönaren, säger Stefan Haggö, MSB.

MSB har tagit fram en vägledning för användande. Tjugofyra7 be-
rättar om användningsområden, tekniska lösningar och lagkrav.

Sidan 14

INFORMATIONS-
PÅVERKAN

Islamisk 
aktivism
En liten grupp in-
om politisk islam 
har lyckats göra sig 
till representanter 
för hela kollektivet 
muslimer visar ny 
forskningsrapport.

Sidan 7

TOTALFÖRSVAR

”MSB är 
nyckeln”
Försvarsbered-
ningen föreslår 
att MSB ska bli en 
ännu mer central 
aktör för att hålla 
ihop arbetet med 
civila försvaret.

Sidan 10
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Säkerhet 
prioriterad 
uppgift
2020 ska alla kom-
muner och lands-
ting identifierat 
och bestämt vilken 
verksamhet som 
ska fungera under 
höjd beredskap.

Sidan 9

Orädd besluts- 
fattare



  Det är mars månad och snart vår. 
MSBs årsberättelse för 2017 är klar, 
och även myndighetens budgetun-

derlag för 2019-2021. Det är två dokument 
som speglar det paradigmskifte vi upplever: 
Den återupptagna planeringen av civilt för-
svar ställer allt högre krav på MSB som myn-
dighet. Vi gör mycket i nära samverkan med 
Försvarsmakten för att driva på arbetet med 
totalförsvarsplaneringen och det märks i 
form av snabbt växande behov av MSBs stöd. 
Det är roligt förstås, och ett kvitto på att MSB 
behövs. Därför har vi nu bett regeringen om 
en rejäl höjning av anslaget, så att vi kan möta 
omvärldens behov av vårt stöd.

I slutet av 2017 sjösattes  den efterlängtade 
regionala grundläggande utbildningen för 
räddningstjänst i beredskap. Utbildningar-
na kommer igång under 2018.  Även det är en 
viktig förutsättning för att stärka det civila 
försvaret – en över landet tillgänglig och an-
passad utbildning för räddningstjänst i bered-
skap. På det sättet samspelar och stödjer oli-
ka delar av utvecklingsarbetet varandra. Det 
som stärker krisberedskap och förmågan till 
effektiv räddningsinsats stödjer planeringen 
av civilt försvar, och omvänt.

Det är ett medvetet grepp, att hålla ihop 
samhällsskydd och beredskap i hela hotska-
lan, från fred till krig. Förr hanterades civilt 
försvar i stor utsträckning i en egen paral-
lell struktur. Det är en strategi som svårligen 
skulle klara att möta dagens komplexa utma-
ningar. 

Den strategi vi följer nu  handlar istället om 
att klara sömlösa övergångar. Samma organi-
sation, med samma människor, ska göra sam-
ma uppgifter i fred som i krig. Ansvarsprinci-
pen är en grundmurad princip, och för att kla-

ra uppdraget behöver vi kunna samverka och 
agera proaktivt: ansvar, samverkan, hand-
ling! Det vi gjort för att utveckla krisbered-
skapen behöver dimensioneras för höjd be-
redskap, dvs. för att klara ett väpnat angrepp.

Men den regionala strukturen  är inte på 
plats. Den splittrade bilden idag är inte bra: 
det finns fyra militärregioner, sju polisom-
råden, 21 länsstyrelser och 20 landsting. SOS 
alarm har sina centraler på 13 platser för att 
inte tala om räddningstjänsten som organi-
serar sig på en rad olika sätt. 

Nu kom indelningskommittén med sitt be-
tänkande i slutet av februari, och jag hoppas 
att förslaget kan bli startpunkten för en tydlig 
regional struktur, med sex geografiska om-
råden för att samordna statliga aktörer. Det 
skulle underlätta arbetet att ta fram skyd-
dade alternativa ledningsplatser. En sådan 
struktur skulle också stödja samverkan mel-
lan statliga aktörer och aktörer på regional 
eller lokal nivå – kommuner, landsting, polis, 
räddningstjänst, ambulanssjukvård och alar-
meringstjänst.

Förebilder finns: Samverkan Stockholms-
regionen samlar till exempel ansvariga aktö-
rer i gemensamma lokaler, det går snabbt ta 
fram en samlad lägesbild som stödjer opera-
tiva beslut. I Örebro är ytterligare ett projekt 
i den riktningen på gång.

Satsningarna på civilt försvar  motsvaran-
de 1,3 miljarder kronor under tre år märks 
på många sätt. MSB är inte ensam om att re-
krytera nya medarbetare, utbilda befintli-
ga medarbetare och se över den långsiktiga 
kompetensförsörjningen. I takt med att allt 
flera aktörer kommer igång med sin plane-
ring för civilt försvar kommer också behov av 
utbildning och övningar. 

Utvecklingen går snabbt nu, och jag vill 
uppmana alla som har ansvar för att delta i 
den återupptagna planeringen – tänk så det 
luktar lite diesel också! Lägg inte all kraft en-
kom på planering, utan tänk på att det finns 
behov investeringar, metodutveckling och 
teknikutveckling också. Ett konkret exem-
pel är förstärkningsresurser (och utbildning) 
som räddningstjänst behöver för att klara sitt 
uppdrag vid ett väpnat angrepp. 

I maj kommer MSB tillsammans  med kom-
munerna med den andra omgången av kam-
panjen Krisberedskapsveckan. Samtidigt 
kommer trycksaken ”Om krisen eller kriget 
kommer” att delas ut i hushållen som hand-
lar om vikten av en bra egen beredskap ifall 
tillvaron vänds upp och ned, till exempel på 
grund av strömavbrott, storm – eller krig. Det 
är också ett bra tillfälle för kommunerna att 
berätta om lokala risker och sårbarheter, och 
nyttigheter som samlingsplatser och analoga 
informationskanaler. Och kanske genomföra 
en övning i skolorna?

Denna tidning kommer ut  runt den 8 mars, 
den internationella kvinnodagen, och jag 
tänker då på den våg av berättelser om avsky-
värda övergrepp som #MeToo framkallade 
under 2017. Jag upprepar gärna vad jag sagt 
när även MSB omnämnts i såna samman-
hang: Det råder nolltolerans för all form av 
kränkande särbehandling inom myndighe-
ten, på våra skolor och i alla våra kontakter 
med omvärlden.

Och med det sätter jag punkt och överläm-
nar stafettpinnen till Dan Eliasson genom att 
hälsa honom välkommen och lycka till!
Jag vill framföra ett varmt tack för allt gott 
samarbete efter ett intressant år som vikarie-
rande generaldirektör.

Splittrad regional struktur inte bra

Nils Svartz
Vikarierande general
direktör, MSB
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luktar lite  
diesel också! 
Lägg inte all 
kraft enkom på  
planering
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Den är ännu inte tryckt, men 
har blivit en nyhet världen 
över.

Det handlar om broschy-
ren ”Om krisen eller kriget 
kommer” som ska delas ut 
till landets 4,8 miljoner hus-
håll i samband med krisbe-
redskapsveckan i slutet av 
maj.

�� – Det är därför  ännu vikti-
gare i år att kommunerna del-
tar i kampanjen och pratar om 
innehållet i broschyren ur ett 
lokalt perspektiv, säger Chris-
tina Andersson, MSB.

Broschyren har tagits fram 
på uppdrag från regeringen; 
kunskapen om hur vi förbe-
reder oss för kriser men ock-
så höjd beredskap och ytterst 
krig, ska öka.

En publikation  med liknande 
tema har tagits fram fem gång-
er tidigare. Tre gånger har den 
skickats ut till hela befolkning-
en, senast 1961 med namnet 
”Om kriget kommer”. Då var 
fokus uteslutande på krigsho-
tet.

Rubriceringen av den äld-
re utgåvan och att ett ny är på 
gång, fick i januari snabb sprid-
ning över världen. Sverige rus-
tar för ryskt anfall, har oftast 
varit tolkningen med stort ge-
nomslag i Europa, Nordame-
rika och Asien. Alla vill se bro-
schyren.

–Vi förväntar oss stort in-
tresse när broschyren är tryckt 
och kommer ha någon form av 
pressvisning innan den når ut 
till hushållen. Svenska medier 
har varit bredare i sin rapporte-
ring om innehållet, säger Chris-
tina Andersson.

MSB hoppas att den 20-sidi-
ga Om krisen eller kriget kom-
mer blir ett diskussionsämne 
under krisberedskapsveckan.

– Innehållet blir övergripan-
de, det sätter kommunerna i ett 
sammanhang där de behöver 
plocka ner frågorna till en lokal 
kontext. Kommunerna behö-

ver satsa mer på att kommuni-
cera hot, risker och beredskap 
med sina invånare. 

En uppstartskonferens  för 
krisberedskapsveckan arrang-
eras i Stockholm 22 mars, vil-
ken även webbsänds. Förutom 
kommuner, som är huvudak-
törer, vänder den sig även till 
länsstyrelser och berörda fri-
villigorganisationer.

– Kommunerna behöver en 
startsträcka. Vår ambition är 
att ge stöd så de känner sig hyf-
sat förberedda. 

Huvudbudskapet är det sam-

ma som för-
ra året – vad 
skulle du gö-
ra om din 
vardag vän-
des upp och 
ner? Skill-
naden är att 
delbudskap 
breddas och 
omfattar 
bland annat även antagonistis-
ka hot. Förra året var fokus på 
väderrelaterade händelser. 

Broschyrens korta, övergri-
pande texter kommer att kom-
pletteras med fördjupad in-
formation på MSBs webbplats 
dinsäkerhet.se.

Under flera år har  många kom-
muner haft fokus på vad indi-
viden behöver göra för att kla-
ra sig utan samhällsservice i 72 
timmar. Nu föreslår försvars-
beredningen att en vecka är 
lämplig beredskap för privat-
personer.

– MSB förhållningssätt gene-
rellt är att var försiktigt med att 
ange exakt tidsangivelse och vi 
har ingen sådan i broschyren. 
Det finns en risk att människor 
då tror att de är garanterade 
hjälp efter den tiden, eller att 
krisen är över. Något som ald-
rig kan garanteras. Samtidigt 
måste vi kunna ge någon form 
av inriktning eftersom folk ef-
terfrågar det. Jag kan tycka det 
är bra att försvarsberedning-

en föreslår en vecka, det känns 
mer realistiskt, säger Christina 
Andersson.

Förra året var första  gången 
krisberedskapsveckan anord-
nades och MSB var tämligen 
tillfreds med responsen.

– Det vi kunde se när vi för-
sökte sammanfatta är vi mer än 
nöjda med. Samtidigt var vi lite 
snälla i vår bedömning och räk-
nade information om kampan-
jen på kommuners webbplatser 
som deltagande. Men det vi vill 
är att kommunerna har aktivi-
teter, som öppet hus eller att 
man förevisar vad en krislåda 
kan innehålla.

I år kommer MSB ha en enk-
lare anmälningsfunktion för att 
få en bättre uppfattning om hur 
många som medverkar och vad 
de gör. 

Arbetet med broschyren 
har gjorts i samverkan med 
bland annat Försvarsmakten, 
SKL, Livsmedelsverket, Ener-
gimyndigheten, länsstyrelser, 
frivilliga försvarsorganisatio-
ner, och trossamfund i en refe-
rensgrupp.

För att genomföra regerings-
uppdraget har 16 miljoner kro-
nor hämtats ur det så kallade 
krisberedskapsanslaget (2:4). 
Det ska täcka allt arbete med 
broschyren, inklusive tryck, 
porto, konsultkostnader och 
annonsering.

PER LARSSON

Broschyren blev världsnyhet
��– Viktigt att kommunerna pratar om broschyren ur lokalt perspektiv

Om kriget kommer har sänts till alla hushåll vid två tillfällen, se-
nast 1961. Utgåvan på bilden är från 1983, var avsedd för utbild-
ning och information inom totalförsvaret och gick inte ut till hus-
hållen. Den broschyr som nu tas fram är bredare och heter Om kri-
sen eller kriget kommer.

Christina  
Andersson

Lista över olyckskostnader  
i landets kommuner 
�� Kostnader för olyckor skiljer, 

en del under 5 000 kronor per in
vånare, andra över 10 000. 
Nya områden med  
översvämningsrisk 
�� 18 områden blev 25 efter ny 

analys och havsområden ingår.

Lista över minst och flest  
bostadsbränder i kommuner
�� Var brinner bostäder sällan 

och var brinner det oftare? 

Mora storsatsar på  
äldres säkerhet
�� Från nio till 480 hem med 

trygghetslarm och rökdetektorer. 

”Ingen vet vad de ska göra när 
det tutar i dag”
�� Gå ifrån tutor och radio vid 

VMA, anser Thomas Johansson, 
SOS Alarm.

Bara Trafikverket och MSB  
ansvarigt för ”nya Rakel”? 
��Myndigheterna utreder det 

moderniserade system som ska 
ersätta dagens Rakel.

Vänta med kriskommunika-
tion ett av de vanligaste felen 
�� Vänta på mer information 

vanligt fel när folk skriker efter 
besked, anser Stina Wessling.

”En enda generalplan  
kommer aldrig att funka”
�� Insatser vid hot om plötsligt 

dödligt våld kräver mer, anser 
Jan Wisén, MSB.

Blåljus måste  
samarbeta bättre
��Myndigheter överens om in

satser vid antagonistiska hot.

Sverige långt från  
självförsörjande
�� Den svenska produktionen av 

livsmedel har minskat de senas
te 20 åren. Sverige är sårbart och 
beroende av import.

– Vi är bättre än  
myndigheterna tror vi är
�� Vid kriser känner folk ansvar 

och hjälper varandra, säger Mis
se Wester, Lunds universitet.

Här blir det utbildning för  
deltidsbrandmän 
��Orterna som får Gributbild

ning är klara.

MSB flyttas – landshövdingar 
blir civilbefälhavare
��MSB till försvarsdepartemen

tet, en myndighet ansvarig för 
psykologiskt försvar bör utredas, 
länen indelas i civilområden med 
civilbefälhavare. Några av försla
gen från försvarsberedningen.

”Totalförsvars-Sverige kör lite 
på lamellerna nu” 
�� Hur stor är förståelsen för en 

grundläggande försvarsförmå
ga? undrar Annika Nordgren 
Christensen, debattör.

Myndigheter slarvar med 
känslig information
�� Sektorsansvaret för kris och 

höjd beredskap inom energiför
sörjningen behöver utvecklas.

Gråzon – mellan krig och fred
�� Det talas ofta om gråzon el

ler hybridkrigföring – ett tillstånd 
någonstans mellan fred och krig. 
På spel står förtroende och för
svarsvilja.

Alla varningssignaler  
behöver ses över 
�� Den felaktiga VMAsignalen 

i Stockholm berodde på bris
tande intern testrutin hos SOS 
Alarm. MSB ser behov att se över 
all användning av ljudsignaler.

SKL: Civilt försvar  
kräver konkret stöd 
�� SKL kritiskt till bristen på styr

ning av arbetet med civilt försvar.

BLOGGAR
�� Forskning och utbildning mås

te omsättas i verkstan (Sandra 
Danielsson)
�� Effektivare utredning? (Stefan 

Svensson)

SEN SIST PÅ TJUGOFYRA7.SE

På Tjugofyra7.se finns mer 
att läsa. 

Här är ett antal artiklar 
som publicerats efter att 
förra tidningen trycktes och 
som bara finns på nätet.

Har du missat  
något på nätet?
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�� – Det sägs att jag lyssnar, är inkluderande 
och orädd att fatta beslut när det behövs.

Säger Dan Eliasson om vad han tror politi-
kerna uppskattar.

– Själv tycker jag att jag är en ganska lättsam 
person att ha att göra med. Jag är inte svår.

Samma dag som justitieminister Morgan 
Johansson avslöjat att Dan Eliasson skulle bli 
ny generaldirektör för MSB besökte han myn-
digheten i Stockholm. Dagen efter träffade han 
hela myndighetens personal från Stockholms-
kontoret via videolänk. Han berättade att han 
kunde tänkt sig att jobba kvar inom polisen, 
men att det ändå blir skönt att byta arbetsplats.

– Det är en stenkross hela tiden  att vara inom 
polisen. Det är enormt starka krafter, det är 
media, det är politik, det är starka åsikter i or-
ganisationen. Det kanske det är här också, vi 
får se, men det känns väldigt roligt och spän-
nande att komma hit och pröva någonting 
nytt.

Som en samarbetspartner på håll tyckte han 
att MSBs uppdrag kändes lite vagt, lite oklart. 
Det här med ansvarsprincipen, var kommer 
MSB in?

– Sårbarhet och beredskap drivs av an-
svarsprincipen och det innebär att de olika 
ansvaren i olika situationer är ganska väl ut-
placerade i svenska samhället. MSBs roll är i 
många avseenden att komplettera, försöka se 
helheter i systemen. Det är inte lätt för MSB al-
la gånger att kommunicera sin roll. Det har jag 
tyckt och det är väl viktigt för mig att se hur jag 
kan hjälpa till att göra den tydligare.

Han försäkrar att han inte har  något ”hemligt 
uppdrag” att göra en stor omorganisation el-
ler omfattande effektiviseringsprogram.

– Det kan behöva göras förändringar, det 

vet jag inte för jag har inte den kunskapen än, 
men vanligtvis är det inte omorganisation som 
är svar på utmaningar. Ofta sitter det i vår för-
måga att samarbeta och dra åt samma håll. Kan 
man hitta samsyn kring uppdrag, inriktning 
och vilja att samarbeta så brukar inte organi-
sationen vara det viktigaste att jobba med. Om 
man lyfter frågan ett snäpp: tänk om man kun-
de lösa alla samhällsproblem genom en omor-
ganisation, vad underbart enkelt livet skulle 
vara då.

Polisen med sina 30 000 anställda  är en jät-
te jämfört med MSBs 850. Å andra sidan har 
MSB en mycket mer diversifierad verksamhet 
som spänner över många olika områden.

– Den mindre storleken gör att vissa saker 
blir lättare att hantera. Sen är verksamheten 
spretig och en viktig uppgift för en myndig-
hetsledning är att försöka hitta den gemen-
samma nämnaren som vi alla kan samlas 
kring. Men jag har pratat med ledningen och 
märker att det finns mycket tankar och man 
har väntat på att det ska bli klart med en ny 
myndighetschef.

Polisen finns överallt i landet och det gör 
också räddningstjänsten. Ofta samarbetar de 
nära, inte minst i utsatta områden.

– Blåsljusarbetena är många gånger  tuffa 
och svåra och det måste man ha respekt och 
ödmjukhet inför som ledare. Det är en väl-
dig skillnad att sitta inne på ett kontor och 
tala om hur saker och ting ska vara där ute, 
mot att under svåra betingelser försöka rädda 
människor i en omgivning som attackerar en. 
Det är nya fenomen i svenska samhället och 
man ska ha väldigt stor respekt för människor 
som jobbar i den miljön. Den insikten tar jag 
med mig från polisen.

Dan Eliasson framhåller att han inte ser sig 
som Stockholmslokaliserad.

– Jag är inte satt och placerad i Stockholm 
utan jag är en del av hela myndigheten. Det för-
sta jag vill göra är att lära känna och lyssna av 
alla direktrapporterande chefer. Det och sen 
åka runt till alla verksamhetsställen och job-
ba därifrån för att få en känsla av temperatu-
ren i myndigheten. Jag är en mobil person så 
det ska bli skoj.

När han presenterade sig  för myndigheten 
gavs möjlighet till frågor och en fråga var oro 
för att all den politiska kritik han fått som chef 
för polisen kommer att följa med till MSB.

– Jag tyckte det var en modig fråga som gjor-
de mig glad för det är det som de flesta undrar 
och även jag naturligtvis. Min fasta ambition 
är att det inte ska var på det sättet. Låt oss se 
hur saker och ting utvecklas, jag tänker i alla 
fall försöka hålla mig långt borta från politiken 
inledningsvis. Men jag känner mig trygg i upp-
draget och trygg i läget annars skulle jag inte ha 
tagit det här jobbet.

MSBs förre generaldirektör Helena Lind-
berg var en flitig twittrare, men han är osäker 
på om han kommer att göra det som MSBs ge-
neraldirektör.

– Min första idé är inte  att kasta mig ut och 
twittra. Tyvärr tycker jag att twittrandet lock-
ar fram väldigt många troll och det blir väldigt 
aggressivt många gånger. Jag är inte säker på 
att vi kommer att få en sansad diskussion om 
jag twittrar. Däremot är jag väldigt mån om att 
det skrivs i sociala medier, att vi är snabba ut 
med allmän information.

GUNNO IVANSSON

FAKTA

Dan Eliasson
Ålder: 56 år, uppväxt i 
Hedemora i södra Da
larna.
Bakgrund: Närmast 
Rikspolischef 2015
2018
Familj: fru, två vuxna 
döttrar.
Fritidsintresse: Mu
sik och sommarstället 
i skärgården.
– Spelar lite gitarr, 
klinkar lite på ett piano 
och spelar lite drag
spel – men bara med
itativt för mig själv. 
Så fort jag kan försö
ker jag vara i skärgår
den där jag har ett li
tet sommarställe. Där 
mår jag som bäst.
Gitarrist i punkbandet 
Bad Boo Band i slutet 
av 1970talet.
 

Det har stormat kring honom. Men både borgerliga och  
röd-gröna regeringar har hyst och hyser orubbat förtroende för 
hans ledaregenskaper. Den 5 mars tillträdde han som chef för 
sin fjärde myndighet, MSB.

”Omorganisation är inte 
lösningen på utmaningar”
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Vägledning om 
brandskydd i 
byggprocessen
Brister i det byggnadstek-
niska brandskyddet upp-
täcks ofta i samband med 
tillsyn enligt LSO men skul-
le egentligen ha hanterats i 
byggprocessen.
��Det vill MSB försöka rätta till 

och har i samarbete med Bo-
verket tagit fram en vägledning 
om hur och när brandskydds-
frågor ska hanteras i lov- och 
byggprocessen.

Den är ett led i MSBs  arbe-
te med att utveckla och stödja 
räddningstjänsten i tillsynsar-
betet. Efter Tillsynshandbo-
ken och seminarierna som följ-
de blev man uppmärksamma-
de på många fall där det blivit 
fel i byggprocessen. Vid tillsyn 
upptäcks brister i brandskyd-
det trots att byggnaden redan 
tagits i drift – med eller utan 
slutbesked.

– Vi vill att det ska bli bra re-
dan i byggskedet och i vägled-
ningen har vi lagt mycket krut 
på att beskriva de olika skede-
na i byggprocessen, säger Patrik 
Perbeck, enhetschef på MSB.

Vägledningen är tänkt  som 
ett stöd för att få till den sam-
verkan som behövs och för att 
brandskyddsfrågor som hör 
hemma i lov- och byggproces-
sen ska hanteras där och inte i 
förvaltningsskedet.

– Brandskyddsfrågorna be-
höver hanteras i rätt skede. Vi 
vill att det ska ställas rätt frågor 
vid rätt tillfälle för att få till ett 
så smidigt samarbete som möj-
ligt mellan byggnadsnämnden 
och räddningstjänsten, säger 
Patrik Perbeck.

Boverket har tidigare  ta-
git fram en webbutbildning, 
Brandskydd i Plan- och byggla-
gen, som främst riktar sig till 
byggnadsinspektörer i kom-
munen. MSB har tidigare gett 
ut boken Kommunal tillsyn en-
ligt lagen om skydd mot olyck-
or som vänder sig till rädd-
ningstjänstpersonal. Syftet 
med den här vägledningen 
är att skapa en helhet mellan 
webbutbildningen och boken.

FOTO: LARS HEDELIN, POLISEN

Räddningstjänstens roll 
i lov- och byggprocessen

NYTT OM NAMN

�� Camilla Dahlén har slutat 
som räddningschef i Strängnäs 
och är numera ställföreträdande 
räddningschef i Eskilstuna. Mår-
ten Eskilsson är ny räddnings
chef i Strängnäs, han var tidigare 
ställföreträdande.

�� Anna Asp är ny chefsjurist 
hos MSB och ersätter Key Hed-
ström. Anna kommer närmast 
från Försvarsmakten där hon var 
ställföreträdande chef för juridis
ka avdelningen. 

�� Camilla Asp (inte släkt med 
Anna) som varit tillförordnad 
chef har nu utsetts till avdel
ningschef för utveckling av sam
hällsskydd vid MSB.

�� Cybersäkerhet och skydd av 
samhällsviktig verksamhet är se
dan 1 januari en egen avdelning 
hos MSB. Åke Holmgren är till
förordnad chef sedan Richard 
Oehme lämnat MSB för PwC

��Morgan Olsson har klivit upp 
från räddningschef till chef för 
kommunstyrelseförvaltningen i 
Oskarshamns kommun, ny rädd
ningschef är Jonas Neldemyr 
hämtad ur egna organisationen.

��Hanna Regebro har tillträtt 
som ny förbundsdirektör för 
räddningstjänsten Östra Skara
borg. Hon kommer från försvars
makten och ersätter Rickard Jo
hansson som återvänt till För
svarsmakten, nu i arméstaben 
på högkvarteret i Stockholm.

�� Christian Rådén är sedan i 
höstas räddningschef i Bengts
fors. Han var tidigare ställföreträ
dande och efterträdde Anders 
Olsson som gått i pension.

��Mette Lindahl-Olsson till
träder 19 mars som ställföreträ
dande chef på enheten för rädd
ningstjänst vid MSB där Henrik 
Larsson sedan en tid är chef.
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Sedan årsskiftet är det 
brottsligt att sprida vissa in-
tegritetskränkande bilder.

Den nya lagen väcker hopp 
om en minskning av det om-
diskuterade beteendet att 
fotografera vid olycksplat-
ser.

��—Den bör kunna göra nytta, 
bedömer Torkel Schlegel som 
är biträdande chef för MSB:s 
rättsfunktion.

Vittnesmålen i förunder-
sökningen om terrordådet på 
Drottninggatan i Stockholm är 
ytterligare en påminnelse om 
den företeelse som redan tidi-
gare väckt starka känslor. Hur 
förbipasserande stannar upp, 
men istället för att hjälpa till 
lyfter upp mobiltelefonen för 
att filma och fotografera skada-
de och döda. 

Tjugofyra7 har tidigare  rappor-
terat om krav från bland annat 
fackligt håll, om att stävja be-
teendet vid olycksplatser men 
någon sådan inskränkning har 
politiken ännu inte levererat. 

Att frågan berör yttrandefrihe-
ten gör den knappast enklare.

Kanske kan det ändå bli en 
förändring. Från årsskiftet gäl-
ler en ny lag som syftar till att 
skydda integriteten i det digita-
la samhället. 

Regeringen tar sikte på själ-
va spridningen av kränkande 
bilder, men lagen kommer än-
då att avskräcka folk från att 
plocka fram mobilen, bedömer 
Torkel Schlegel. 

— Om man har tillräcklig 
kännedom om bestämmelsen 
och har hört om dryga böter 
och till och med fängelse tror 
jag att folk kommer att dra sig 
för det, definitivt.

Enbart diskussionen  i sig kom-
mer att göra nytta genom ökad 
medvetenhet menar Torkel 
Schlegel, och betonar att var 
och en som deltar i spridning-
en kan straffas, man behöver 
inte vara ursprungsfotografen. 

—Det finns ingenting som 
säger att man per automatik 
skulle komma lindrigare un-
dan för att man är senare i ked-

jan. Straffvärdet på gärningen 
värderas bland annat mot bak-
grund av spridningens omfatt-
ning.

Vid nykriminalisering, som 
det heter, behövs en period av 
praxisbildande för att kalibrera 
in den nya lagen, förklarar Tor-
kel Schlegel. Det handlar om en 
tre-fyra domar för att man ska 
kunna ana vartåt det går.

Bevisläget är gott, spridning-
en går att spåra och polisen 
har upparbetade kanaler med 
de stora sociala medierna. Nu 
handlar det om huruvida poli-
sen hinner utreda, menar Tor-
kel Schlegel.

—Det är avhängigt att det 
läggs lite utredningsresurser 
på det och att vi får tydliga pre-
judikat. Då börjar folk fundera. 
Det behövs domar, särskilt för 
att nå yngre människor. 
��När får vi det första åtalet 

om spridning av bilder på 
olycksoffer?

—Jag hoppas att vi får det un-
der 2018.

JOHAN WANGSTRÖM

Ny lag kan stävja 
olycksfotografering

Lagen som gör det brottsligt att sprida vissa integritetskrän-
kande bilder bör även ha effekt på beteendet att fotografera vid 
olycksplatser, tror Torkel Schlegel, jurist på MSB. 
 FOTO: ANNA HÅLLAMS

Antalet IVPA-uppdrag har 
minskat kraftigt inom Särf 
sedan det nya avtalet med 
sjukvården trädde i kraft i 
juli 2016. 

��Den utvärdering som nu är 
gjord visar att IVPA-larmen (i 
väntan på ambulans) mer än 
halverades mellan det första 
halvåret 2016 och samma pe-
riod året efter. En förändring 
som ser ut att hålla i sig enligt 
Särfs (Södra Älvsborgs Rädd-
ningstjänstförbund) bedöm-
ning.

Frågan om räddningstjäns-
tens engagemang i sjukvår-
dens akutfall är omdiskuterad 
och som Tjugofyra7 berättat 
tidigare varierar samarbetena 
rejält runt om i landet. 

I exempelvis Västra Gö-
taland anser sjukvården att 
IVPA-larmen ska vara me-
di cinskt motiverade, medan 

man på andra håll lägger stör-
re tyngdvikt på trygghetsska-
pande åtgärder. 

I Särf, där man enligt avta-
let rycker ut vid hjärtstopp 
och när ambulansen begär 
det, minskade IVPA-uppdra-
gen med cirka 55 procent till 
119 larm under perioden.

—Vi hade tidigare olika kri-
terier på olika stationer, en del 
åkte på samtliga ambulansens 
prio 1-larm, berättar Stefan 
Bengtsson som är tillförord-
nad räddningschef för Särf. 

Sjukvården anser att in-
satserna har blivit mer medi-
cinskt träffsäkra, enligt Stefan 
Bengtsson, men någon utvär-
dering av eventuellt ”trygg-
hetsbortfall” för invånarna 
har inte gjorts. 

Från räddningstjänstens 
håll är ett argument för att se 
över IVPA-verksamheten den 
belastning den innebär på del-

tidskårer och värn. 
—Det finns arbetsgivare 

som inte låter personalen åka 
på larm för att det påverkar 
den dagliga verksamheten, be-
rättar Stefan Bengtsson.

En slutsats i den gemen-
samma utvärdering som Särf 
och sjukvården gjort är att 
eventuella IVPA-satsningar 
framöver ska göras geogra-
fiskt, inte med utökade krite-
rier. 

För medan vissa deltids-
kårer tidigare åkt på alla am-
bulanslarm, finns det de som 
fortfarande med det nya av-
talet inte åker alls, inte ens på 
hjärtstopp. 

Frågan – som enligt Stefan 
Bengtsson ligger hos sjukvår-
den – är ett tydligt exempel på 
de lokala skillnaderna i synen 
på IVPA.

JOHAN WANGSTRÖM

Nytt avtal ger  
färre IVPA-larm

Blåljussabotage införs som 
ett nytt brott i brottsbalken. 
Straffen för grovt våld eller 
hot mot tjänsteman höjs.

Det är två förslag i den så 
kallade blåljusutredningen.

��Riksåklagare Anders Perklev 
överlämnade förslaget till jus-
titie- och inrikesminister Mor-
gan Johansson 17 januari.

Uppdraget var att övervä-
ga och föreslå ändringar som 
behövs för att åstadkomma 
ett modernt och straffrättsligt 
skydd för blåljuspersonal och 
andra samhällsnyttiga funk-
tioner som bland annat har till 
uppgift att hjälpa andra.

Utredningen  (Stärkt straff-
rättsligt skydd för blåljusverk-
samhet och andra samhällsnyt-
tiga funktioner) föreslår att an-
grepp eller andra sätt att störa 
blåljuspersonal i arbetet kan ge 
upp till fyra års fängelse, i gro-
va fall upp till livstids fängelse.

Det är i dag straffbart att ex-
empelvis kasta sten mot polis i 
samband med utryckning. 

Men för att göra brottets all-
var tydligt och för att stärka 
skyddet för blåljuspersonal fö-
reslås att ett nytt brott, blåljus-
sabotage, införs i brottsbalken 
och gör det straffbart att angri-
pa eller störa blåljuspersonal 
under deras arbete. 

Utredningen föreslår också: 
�� att straffet för grovt våld el-

ler hot mot tjänsteman höjs till 
fängelse i minst ett år och högst 
sex år, jämfört med nuvarande 
sex månader respektive fyra år.
�� att en ny bestämmelse förs 

in i brottsbalken som innebär 
att domstolen ska se särskilt 
strängt på fall där någon med 
våld eller hot har angripit en 
annan person på grund av den-
nes arbete.

Lagändringarna föreslås trä-
da i kraft 1 januari 2019. Försla-
get är nu ute på remiss.

”Blåljussabotage” 
införs som brott?
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��Det är enligt författaren de 
viktigaste slutsatserna i den 
forskningsrapport som MSB 
beställt om Muslimska brö-
draskapets (MB) budskap och 
metoder mot målgrupper i 
Sverige. Rapporten Islamisk 
aktivism i en mångkulturell 
kontext – ideologisk kontinui-
tet eller förändring? 

Muslimska brödraskapet  eta-
blerades 1928 i Egypten med 
uppgift att islamisera landet. I 
Europa är det större osäkerhet 
kring vad de som är knutna till 
Muslimska brödraskapet vill.

– De har inte samma avance-
rade organisation i Europa och 
är ganska få. Men det finns fler 
som är inspirerade av det spe-
ciella sättet att tänka kring is-
lamiskt missionsarbete. Därför 
kallas de i rapporten för MB-as-
socierade för att de på något 
sätt tagit till sig tankegodset el-
ler ideologin som Muslimska 
brödraskapet står för.

– Jag försöker visa i rappor-
ten att vissa delar av det ur-
sprungliga tänkandet lever 
kvar i Europa fast under an-
dra betingelser. Det finns inga 
belägg för att de vill islamisera 
stater i Europa. Däremot vill de 

bygga upp ett muslimskt paral-
lellsamhälle, men de kallar det 
för integration, säger rappor-
tens författare Aje Carlbom, 
universitetslektor vid Malmö 
universitet.

De har lyckats vinna  politiker-
nas öra genom att tillägna sig 
en retorik som lever upp till 
identitetspolitiska föreställ-
ningar som är etablerade i väst-
världen. Det gör att ledarna för 
organisationerna kan ”surfa på 
vågen av multikulturalism”.

– Sedan 1970-talet har vi i 
västvärlden haft ideologin att 
minoriteter från andra delar 
av världen ska ha rätt att beva-
ra och utveckla sin kultur. Det 
vill säga att det som skiljer dem 
från européer ska de kunna od-

la med hjälp av ekonomiska bi-
drag. Det svenska samhället är 
ett generöst och välkomnande 
samhälle på väldigt många sätt 
och det kan utnyttjas av aktörer 
som har idéer och värderingar 
som inte överensstämmer med 
de dominerande i Sverige.

Rapporten understryker  att 
den islamiska aktivismen asso-
cierad till Muslimska brödra-
skapet i Sverige framförallt är 
ett integrationsproblem.

–  De vill bygga upp ett eget 
samhälle i samhället, där mus-
limer ska vara verksamma och 
där de MB-associerade organi-
sationerna ska ha makten. Det 
kan vara moskéer, skolor, vård-
centraler, kommersiella före-
tag osv. De ställer en grupp mot 
alla andra och vill inte att mus-
limer ska påverkas av det väs-
terländska samhället.

I Frankrike har en  organisation 
med kopplingar till Europeis-
ka MB (UOIF) under senare 
år lyckats bli en av de viktigas-
te spelarna inom fransk islam 
mycket tack vare den franska 
statens erkännande av organi-
sationen som representant för 
muslimerna i landet. I studien 
visar det sig att endast 12 pro-
cent av tillfrågade muslimer 
anser sig stå nära UOIFs syn-
sätt och att en tredjedel av res-
pondenterna aldrig har hört ta-
las om organisationen.

– Det finns ingen liknande 
studie i Sverige så vi kan inte 
dra några säkra slutsatser, men 
sannolikheten är hög för att de 
ser ut på samma sätt i hela Eu-
ropa. De är många gånger själv-
utsedda men samtidigt erkända 
av politiker som inte alla gånger 

förstått att det är en väldigt spe-
ciell sorts muslimer som de har 
samtalat med.

Dilemmat med  de MB-associe-
rade organisationerna är enligt 
rapporten att deras verksam-
het på sikt kan utgöra ett hot 
mot samhällets sammanhål-
lande krafter, snarare än att det 
skulle handla om direkta upp-
maningar till våld och terror. 

Enligt rapporten har orga-
nisationerna utsett islamofo-
bi och rasism som ”huvudfien-
der”. Ordet islamofobi skapar 
det narrativ av ”offer” och ”för-
övare” som i princip är nödvän-
digt för att det ska vara möjligt 
att få gehör för politiska krav. 
De har också fått stöd för sin 
fiendebild i statliga organ efter-
som termen islamofobi har le-
tat sig in i myndighetsvärlden. 

Termen islamofobi  är retoriskt 
effektiv för att försöka tysta 
personer från att uttrycka kri-
tiska synpunkter eller förhin-
dra att vissa fakta dras fram i 
offentlighetens ljus.

Rapporten tar också upp or-
ganisationernas syn på demo-
kratiska värderingar som ytt-
randefrihet och jämlikhet. 
Slutsatsen är att de säger sig 
stå bakom demokratins former 
men att det inte är säkert att det 
gäller alla värderingar som in-
går i det svenska demokratiska 
”värderingspaketet”.

2013 kom vad som kallas 
den alternativa FN-rapporten 
Swedish Muslims in Coopera-
tion Network Alternative Re-
port som undertecknades av 
sjutton svenska islamiska riks-
organisationer. Innehåll i den 
tolkar Carlboms rapport som 

att de förespråkar statligt orga-
niserad censur av innehållet i 
den information som sprids of-
fentligt om muslimer.

Området är svårforskat,  de 
som är knutna till MB berät-
tar inte gärna om sin verksam-
het av rädsla för att bli utstötta. 
Den framtida forskningen bör 
ta fasta på några frågor av cen-
tral betydelse för att undvika 
att en ”minoritet inom mino-
riteten” ytterligare förstärker 
sitt inflytande på bekostnad av 
andra icke politiskt orientera-
de muslimer.

– En fråga handlar om de ide-
ologiska och kulturella meka-
nismer i det etablerade svenska 
systemet som gjort det möjligt 
för en liten politisk grupp att 
lyckas etablera sig som företrä-
dare för alla som på något sätt 
identifierar sig som muslimer, 
säger Aje Carlbom.

GUNNO IVANSSON

Avsikten
”De vill bygga upp ett 
muslimskt parallell
samhälle, men de kall
ar det för integration.”
Aje Carlbom, universitetslektor,  
Malmö universitet

Brödraskap granskat igen
��Grupper i Sverige associerade till MB – utger sig felaktigt företräda alla muslimer

FAKTA

MB-associerade
De svenska organisationer som 
räknas som MBassocierade är:
�� Islamiska förbundet i Sverige 
�� Sveriges muslimska råd 
�� Förenade islamiska försam

lingar i Sverige 
�� Sveriges unga muslimer 
�� Studieförbundet Ibn Rushd

MSB kommer att fortsätta 
forskningen om islamistisk 
informationspåverkan i 3-4 
år framåt. 

Närmast väntar ett nytt 
projekt om samhällets sår-
barheter.

�� Förstudien av bland andra 
Magnus Norell som blev klar 
för ett år sedan sågs av MSB 
som en bakgrund för att se om 
det fanns något att gå vida-
re med. Att det forskas på isla-

mistisk informationspåverkan 
har sin grund i MSBs uppdrag 
från regeringen att identifiera, 
möta och sprida kunskap om 
informationspåverkan. 

Syfte är att värna målen för 
samhällets säkerhet, bland an-
nat de grundläggande värdena 
demokrati, rättssäkerhet och 
mänskliga fri- och rättigheter.

– Vi har sett att Islamiska sta-
ten haft ett stort fokus på pro-
paganda och vi behöver öka 
kunskapen om politisk islams 

informationspåverkan. För-
studien kompletterade tidiga-
re kunskap och sammantaget 
har det gett oss underlag till en 
kunskapssatsning i form av en 
större forskningssatsning, sä-
ger Anneli Bergholm Söder, av-
delningschef på MSB.

Förstudien gav inriktning åt 
två nya projekt dels det som Aje 
Carlbom vid Malmö universi-
tet nu redovisat och dels ett 
om budskap i salafistiska jiha-
distmiljöer mot olika målgrup-

per i Sverige. Det genomförs av 
Magnus Ranstorp, Försvars-
högskolan, och ska vara färdigt 
i juni.

– Dessutom har jag precis 
fattat beslut om att vi ska finan-
siera ytterligare en forsknings-
tjänst på området med fokus på 
samhällets sårbarheter för isla-
mistisk informationspåverkan. 
Det kommer också att utföras 
av Malmö universitet. Vi kom-
mer att fortsätta forskningen 
under 3-4 år framöver med en 

beräknad budget på cirka tio 
miljoner kronor, säger Anneli 
Bergholm Söder.

Fortsatt forskning om islamistisk påverkan

Anneli Bergholm Söder
 FOTO: THOMAS HENRIKSON

Det finns grupper i Sverige som är associerade till 
Muslimska brödraskapet, men de är inte styrda av 
det Egyptiska brödraskapet. 
De svenska grupperna associerade till Muslimska 
brödraskapet utger sig felaktigt för att företräda 
alla muslimer. 
Deras budskap om att de är demokratiska och 
jämställda bör inte tas som en självklar sanning 
utan noggrant granskas.

Associerade
”Det finns fler som är 
inspirerade av det spe
ciella sättet att tänka 
kring islamiskt mis
sionsarbete.”
Aje Carlbom, universitetslektor,  
Malmö universitet
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Frivilliga spelar viktig roll
��Försvarsorganisationerna får fördubblade resurser

De frivilliga försvarsorgani-
sationerna (FFO) har  fått 
nästan fördubblade resurser 
– nu närmare 60 miljoner 
kronor årligen – för uppdrag 
på den civila sidan från 2018 
och framåt.

�� Frivilligorganisationernas 
betydelse för totalförsvaret 
framhålls av såväl regeringen 
och försvarsberedningen som 
av MSB och Försvarsmakten. 
De har en särskild roll att spe-
la för att höja förmågan i to-
talförsvaret. MSB skriver i sin 
rapport om befolkningsskyd-
det: ”MSB anser att den organi-
serade frivilliga försvarsverk-
samheten har en viktig roll att 
spela när det gäller att rekryte-
ra, utbilda och organisera kom-
petens för basarbetet på lokal 
nivå inom befolkningsskyd-
det.”

De frivilliga försvarsorgani-
sationerna har i många år ge-
nomfört uppdrag med medel 
som fördelats av MSB. I huvud-
sak har det handlat om uppgif-
ter för att stärka den fredstida 
beredskapen åt aktörer som 
Svenska kraftnät, Trafikverket 
och Jordbruksverket. Det kom-

pletteras nu med nya uppdrag 
inom civilt försvar.

– Vi tar nu flera steg framåt 
för att ge frivilligorganisatio-
nerna en tydlig plats inom civilt 
försvar, säger Pernilla Hultén, 
samordnare för frivilliga för-
svarsorganisationer på MSB.

Det handlar dels om fördel-
ning av de extra 24 miljoner re-
geringen satsar från och med 
2018 på uppdrag till FFO, dels 
om att satsa på kunskap om 
FFOerna. MSB ser också över 
sitt eget behov av FFOer, inte 
minst för den operativa verk-
samheten och resursmäkling-
en vid höjd beredskap.

I dialog mellan  FFOerna och 
MSB bestämdes att de ex-
tra uppdragsmedlen skulle gå 
främst till utveckling inom sju 
områden: befolkningsskydd, 
reservsamband, informations-
påverkan, krisberedskapsveck-
an, långsiktig strategisk plane-
ring, gemensamma grunder för 
samverkan och ledning samt 
stödet till Försvarsmakten.

– Den största uppdragssats-
ningen 2018 gör vi på FFOer-
nas medverkan under krisbe-
redskapsveckan. Skälet är att 

kampanjveckan i år kombine-
ras med utskicket av broschy-
ren till alla hushåll för att stär-
ka enskildas medvetenhet och 
förmåga att klara påfrestningar. 
FFOerna omnämns i broschy-
ren som en möjlighet för den 
som vill engagera sig mer och 
stärka sin egen och andras be-
redskap. Detta gör det lämpligt 
för organisationerna att satsa 
på rekrytering under och efter 
krisberedskapsveckan.

Försvarsberedningen  un-
derstryker i sin rapport Mot-
ståndskraft vikten av att frivil-
ligorganisationerna ges förut-
sättningar att anpassa sig till 
framtida behov.

– Långsiktig strategisk plane-
ring är ett annat viktigt område 

och ett sådant uppdrag ger vi 
alla 14 försvarsorganisationer 
som har civila uppdrag. Vi vill 
ge dem förutsättningar att lyf-
ta blicken ända till år 2025 och 
fundera på vilken roll de har 
och om de behöver anpassa sig 
på något sätt för den långsikti-
ga utvecklingen.

Som stöd i det arbetet organi-
serar MSB ett strategiprogram 
i samarbete FFO:erna och För-
svarsmaktens totalförsvarsav-
delning. Det består av tre semi-
narier och tre internat.

– Syftet är att få en lägesbild 
av totalförsvarsarbetet och 
stärka FFOernas eget arbete 
med strategisk planering. Vik-
tigt är också att tillsammans 
utveckla frivilligperspektivet 
på totalförsvarsplaneringen.

Att systematiskt bygga  upp 
kunskap om FFOerna ser Per-
nilla Hultén som högt priorite-
rat. MSB har exempelvis tagit 
fram en fältguide som behand-
lar juridiska och ekonomiska 
förutsättningar för att hantera 
frivilliga. Den handlar om hur 
man nyttjar frivilliga skarpt 
under en händelse.

Det pågår också utveckling 

av ett nordiskt samarbete om 
frivilligfrågorna. I Danmark är 
man intresserade av hur frivilli-
ga kan användas i kommunika-
tion med befolkningen om ris-
ker och beredskap.

– Vi hoppas att det danska in-
itiativet till ett nordiskt samar-
betsprojekt om frivilligfrågor 
konkretiseras. Vi delar gärna 
erfarenheterna från exempel-
vis FFOernas satsning på total-
försvarsupplysning under kris-
beredskapsveckan, säger Per-
nilla Hultén.

Totalförsvaret  ställer krav på 
ett brett engagemang och för-
ankring i samhället. Försvars-
beredningen lyfter fram att 
denna förankring kräver att be-
folkningen är direkt engagerad 
i totalförsvarets verksamhet.

– Enskilda som engagerar 
sig i frivilligorganisationer gör 
både individerna och samhäl-
let som helhet mindre sårbara. 
Det i sin tur ger större möjlig-
het för ansvariga myndigheter 
att fokusera insatserna där de 
bäst behövs. Det finns många 
olika sätt att engagera sig inom 
en FFO, säger Pernilla Hultén.

GUNNO IVANSSON

Regeringen och myndigheter framhåller de frivilliga försvarsorganisationernas särskilda roll för att stärka beredskapen såväl genom att bidra med extra bemanning som 
när det gäller att öka folkförankringen och försvarsviljan. Bilden från skogsbranden i Västmanland 2014 där frivilliga gjorde viktiga insatser. FOTO: JOHAN EKLUND

Utvecklar
”Vi tar flera steg 
för att ge frivillig
organisationerna  
en tydlig plats inom  
civilt försvar”
Pernilla Hultén, MSB 
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Stärkt säkerhetsskydd 
prioriterad uppgift
�� Kommuner och landsting ska ha säkerhetschef

2020 ska alla kommuner 
och landsting identifierat 
och bestämt vilken verk-
samhet som ska fungera un-
der höjd beredskap, hur den 
ska organiseras och beman-
nas.

��Det säger MSB i svaret på ett 
regeringsuppdrag om kommu-
ners och landstings åtgärder 
vid höjd beredskap.

– Det är en stor uppgift och 
går man i mål med den uppgif-
ten är grunden för civilt försvar 
lagd egentligen, säger Thord 
Eriksson, MSB.

Det gäller perioden 2018-
2020 och i förberedelsearbetet 
för höjd beredskap anser MSB 
att följande uppgifter ska prio-
riteras:
�� Stärkt säkerhetsskydd
��Kompetenshöjning gällande 

totalförsvar
�� Planer för den verksamhet 

som ska bedrivas under höjd 
beredskap.

Uppdraget från  regeringen 
var att föreslå hur arbetet med 
krisberedskap och den åter-
upptagna planeringen för det 
civila försvaret bör utvecklas 
inom kommuner och landsting 
mot bakgrund av bestämmel-
serna i LEH, lagen om extraor-
dinära händelser.

– Kommunerna är myck-
et viktiga aktörer när det gäl-
ler den samlade beredskapen 
för kris och krig. De har ansvar 
för många olika samhällsvikti-

ga verksamhe-
ter som måste 
fungera i kris 
och vid höjd 
beredskap. Till 
exempel om-
sorgsverksam-
het, dricksvat-
tenförsörjning, 
energiförsörj-

ning, renhållning, räddnings-
tjänst, väghållning, hamnar och 
flygplatser, säger Thord Eriks-
son.

På samma sätt är landsting 
och regioner viktiga aktörer för 
beredskapen i kris och krig.

– Landsting och regioner an-
svarar för flera samhällsviktiga 
verksamheter bland annat häl-
so- och sjukvård, smittskydd 
och kollektivtrafik.

MSB konstaterar  att arbetet 
med civilt försvar skapar behov 
av ett utökat arbete med säker-
hetsskydd, det vill säga skydd 
mot spioneri, sabotage och an-
dra brott som kan hota rikets 
säkerhet. För att uppfylla kra-
ven ska kommuner och lands-
ting ha en säkerhetschef och 
senast 2020 ska en säkerhets-
analys vara genomförd.

Nyckelpersoner bör genom 
utbildning ges kunskaper om 
författningar och arbetssätt 
vid höjd beredskap och total-
försvar.

Enligt MSB bör kommuner 
och landsting så snart som möj-
ligt påbörja arbete med bered-
skapsplanläggning för höjd be-

redskap. Det ska utformas en 
organisation och personalför-
sörjning för den verksamhet 
som ska bedrivas i krig. Krigs-
placering bör användas som en 
förberedelse för att kunna an-
vända allmän tjänsteplikt un-
der höjd beredskap.

Ansvaret för ledningen av det 
civila försvaret har kommun-
styrelsen respektive lands-
tingsstyrelsen och de bör utbil-
das och övas för den uppgiften 
under höjd beredskap.

MSB föreslår  att det tecknas 
överenskommelser mellan sta-
ten och SKL och att det bör in-
rättas ett särskilt forum för be-
redskapsutveckling.

– Överenskommelserna mel-
lan staten och SKL om arbetet 
med krisberedskap och civilt 
försvar måste förvaltas och 
”vårdas”. Utvecklingen av be-
redskapsarbetet är ett samspel 
mellan kommuners och lands-
tings ansvarstagande och sta-
tens konkreta stöd, säger Thord 
Eriksson

Arbetet med att utveck-
la kommuners och landstings 
samlade beredskap för kris och 
krig bör fortsatta och MSB fö-
reslår att det utredningsarbe-
tet bör ske inom ramen för ett 
nytt regeringsuppdrag.

Dessutom vill MSB se en 
översyn av LEH mot bakgrund 
av den förändrade säkerhetspo-
litiska situationen.

GUNNO IVANSSON

Rätt person på rätt plats
 Vägledning för myndigheters arbete med 
 krigsorganisation och krigsplacering

Ny vägledning för 
krigsorganisation
MSB har tagit fram en väg-
ledning för myndigheters 
arbete med krigsorganisa-
tion och krigsplacering. En 
motsvarande vägledning 
för kommuner och lands-
ting kommer under 2018.

��Den 11 maj förra året fick 
MSB och Försvarsmakten ett 
regeringsuppdrag att bland 
annat främja och utveckla 
en sammanhängande plane-
ring för totalförsvaret fram 
till 2020. En del av uppdraget 
rör krigsplacering av den per-
sonal som behövs vid höjd be-
redskap inom civilt och mili-
tärt försvar.

– Under hösten har MSB 
därför arbetat fram en väg-
ledning för hur civila myn-
digheter kan bygga sin krigs-
organisation, det vill säga den 
organisation man måste ha 
på plats i händelse av höjd be-
redskap, säger Emma Steen, 
MSB.

Vägledningen riktar  sig till 
bevakningsansvariga myn-
digheter, men även ett antal 
andra myndigheter med en 
roll i totalförsvaret som Ar-
betsförmedlingen, Riksban-
ken och SMHI.

För att få myndigheter-
nas input har det hållits 
workshoppar i samverkans-
områdena För att ytterliga-
re förankra vägledningen har 
det även funnits en referens-
grupp knuten till projektet.

Under arbetet med vägled-
ningen har MSB fått många 
önskemål om mer detaljera-
de råd.

– Vi har försökt tillgodose 
så mycket som möjligt av de 
synpunkter som vi har fått in, 
men det har också varit en av-
vägning på vilken nivå vi ska 
lägga våra rekommendatio-
ner. Mycket handlar om att 
tydliggöra vad myndigheter-
na själva måste ta ställning till 
i arbetet , säger Petra Ekroth, 
MSB.

De så kallade  bevakningsan-
svariga myndigheterna ska 
ha krigsplacerat sin personal 
senast sista december 2018.

– Det är kort tid. Utform-
ningen och bemanningen av 
en krigsorganisation är en 
kontinuerlig process i olika 
steg. Ett första steg är att ak-
törerna tittar på vilket upp-
drag de kommer att ha vid 
höjd beredskap, identifiera 
vilken samhällsviktig verk-
samhet som ska upprätthål-
las för att i nästa steg göra en 
prioritering. När det finns en 
plan för organisationen ska 
den bemannas och nyckel-
personer krigplaceras, berät-
tar Emma Steen.

En viktig aspekt  i arbetet är 
säkerhetsskyddet.

– Vi har flaggat ganska ti-
digt för att en av förutsätt-
ningarna för att jobba med 
krigsorganisationen är att 
varje myndighet har koll på 
sitt säkerhetsskydd, säger Da-
niel Holmberg, MSB.

Vägledningen kommer att 
kunna laddas ner från MSBs 
webbplats.

Thord Eriksson

Landstingen vill ha mer pengar
MSB har fått extra pengar 
att fördela till kommuner 
och landsting för både civilt 
försvar och krisberedskap. 
SKL anser inte att det täcker 
kostnaderna.

��Kommuner och landsting 
har 2018 fått en ökad ersätt-
ning för arbete med civilt för-
svar. Kommunerna får varje år 
100 miljoner kronor och lands-
tingen 30 miljoner.

Hur ersättningen ska förde-
las sker genom en överenskom-
melse med Sveriges kommuner 
och landsting (SKL). För kom-
munernas del är man överens 
och huvudragen är att 36 av de 

hundra miljonerna ska gå till 
kommuner i utpekade militär-
strategiskt viktiga områden. 
Resterande 64 miljoner förde-
las till övriga kommuner.

Däremot har det ännu in-
te träffats någon överenskom-
melse för ersättningen till 
landstingen för arbetet med 
krisberedskapen.

Landstingen har tidigare  fått 
10 miljoner kronor per år för 
sitt arbete med krisberedskap. 
För 2018 ökas det beloppet på 
med 20 miljoner plus att de 
också får 30 miljoner för arbe-
tet med civilt försvar.

Men det motsvarar inte på 

långa vägar landstingens verk-
liga utgifter enligt SKL som för 
dialog med regeringskansliet 
om att ersättningen ska höjas.

– Vi har tagit fram  beräkningar 
på hur mycket landstingen läg-
ger ner på krisberedskap. För 
krisberedskap får landsting-
en idag 10 miljoner och vi har 
räknat ut att de har kostnader 
på bra över 100 miljoner per år. 
Det är uppgifter som ska utgöra 
grund för ett bra civilt försvar. 
Vi hoppas på en lösning att det 
blir en överensstämmelse mel-
lan uppgifter och finansiering, 
säger Ann-Sofie Eriksson, sek-
tionschef på SKL.

9TOTALFÖRSVARMARS 2018TJUGOFYRA7 · #37



– MSB är nyckeln. Det finns 
att göra och det kommer 
att bli fart och fläkt på den 
myndigheten. Det säger 
Tommy Åkesson, huvud-
sekreterare i försvarsutred-
ningen.

��Tommy Åkesson har arbetat 
på försvarsdepartementet se-
dan 2006. Det här är tredje rap-
porten han är huvudsekretera-
re för och den som politiskt va-
rit enklast.

– En grundläggande skillnad 
är att det sjunkit in hos politi-
ken att nu måste det göras nå-
got. Vid förra försvarsbered-
ningen var det fortfarande gan-
ska mycket som handlade om 
att begränsa, att det inte skul-
le bli för stora krav på höjning-
ar av försvarsbudgeten. Riktigt 
så är det inte nu, en helt annan 
stämning.

Rapporten lämnar flera  förslag 
på åtgärder och regeringen har 
redan gått vidare med några.

– Regeringen har nappat på 
att utreda organisationen för 
det civila försvaret med MSBs 
nya roll – om vi gör det enkelt 
för oss – den nya ÖCB-roll som 
MSB kommer att få.

Försvarsberedningens för-
slag påverkar MSB på flera om-
råden.

– Våra förslag gör att MSB 
blir en ännu centralare aktör än 
idag. De kommer att hålla ihop 
hela det civila försvarsarbetet. 
Framförallt är det fokus på att 
hålla ihop planeringen så det 
går i takt inom den civila delen 
av totalförsvaret i fredstid. Att 
alla sektorer förbereder sig för 
samma krig. Det kommer att bli 
en jätteuppgift.

MSBs instruktion  behöver an-
tagligen skrivas om.

– Jag tror att de flesta som 
jobbar på MSB är överens om 
att MSBs instruktion är gan-
ska spretig. Man skulle behöva 
göra en översyn och rensa upp 
så det blev en tydlighet i vad 
MSB har för uppgift och roll. 
Vi har inte gjort någon närma-
re granskning och det är möj-
ligt utredningen kommer fram 
till att det finns verksamheter 
som skulle ligga bättre i en an-
nan myndighet eller att de lig-
ger kvar i MSB men organiseras 
på ett annat sätt.

Går regeringen vidare med 
försvarsberedningens idéer 

kommer civilt försvar att tillfö-
ras mer pengar.

– I grundplanen ligger det 
vid 2020 4,5 miljarder kronor 
kopplat till krisberedskapen 
och civilt försvar, och försvars-
beredningen föreslår  nästan 
fyra miljarder till årligen fram 
mot 2025. Det blir åtta miljar-
der för krisberedskap och civilt 
försvar. Så mycket pengar har vi 
aldrig lagt på den sektorn, inte 
ens under kalla kriget. Det bor-
de ge en effekt som både stär-

ker krisberedskapen i fredstid 
och totalförsvarets förmåga i 
händelse av höjd beredskap el-
ler krig.

MSB får en stärkt roll  men det 
betyder inte att myndigheten 
blir ”krisledande”.

– MSBs roll blir att synkroni-
sera de olika sektorerna så att 
de går i fas. Det gäller också re-
surstilldelningen. Framförallt 
att i en uppbyggnadsfas se till 
att resurserna koncentreras till 

de sektorer och områden där 
det ger absolut störst effekt. Vid 
höjd beredskap blir MSB nära 
knutet till regeringskansliet, vi 
kan kalla det en stabsförstärk-
ningsresurs till regeringskans-
liet. De som operativt kommer 
att leda verksamheten blir civil-
befälhavarna i civilområdena.

MSBs rapport om befolk-
ningsskyddet har varit ut-
gångspunkt för avsnittet om 
befolkningsskydd. I media har 
skyddsrumsfrågan varit het, 

men försvarsberedningen ser 
inte framför sig någon stor ut-
byggnad av skyddsrum.

– Nej. De skyddsrum  vi har ska 
iståndsättas till en rimlig nivå 
och att det finns en organisa-
tion för att ta hand om det här. 
Vi föreslår en hemskyddsorga-
nisation och då kommer man 
över till den andra delen i be-
folkningsskyddet kopplat till 
psykologiskt försvar och för-
svarsvilja. Det blir en orga-

I samband med konferensen Folk och försvar uppstod lite politiskt gnissel om försvarsberedningens formulering ”Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas”. – Det är klart att det blir ifrågasatt vad är det för 
vits att sitta med i försvarsberedningen om inte det stora regeringspartiet står bakom det man skrivit på. Men det är solklart utklarat nu att även socialdemokraterna står bakom vår rapport. FOTO: THOMAS HENRIKSON

Försvarsberedningen: MSB är nyckeln
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nisation som ger invånarna i 
Sverige möjlighet att engage-
ra sig fysiskt i totalförsvaret 
utan specialistutbildning. Man 
kan tänka sig att man blir chef 
för skyddsrummet i det kvar-
ter där man bor och man går en 
kurs på Civilförsvarsförbun-
det ett par helger. Ett sätt att 
aktivt engagera medborgarna 
i totalförsvaret. I många kom-
muner kommer den funktio-
nen att vara viktigare än själva 
skyddet.

Syftet med totalförsvar är 
att motståndaren ska bedö-
ma att det är en för hård nöt att 
knäcka; att det tar för lång tid 
och kräver för mycket resurser 
– därför ska det aldrig bli krig.

– Nån gång efter år 2000 
ramlade vi ner i en grop, nu 
kravlar vi oss upp ur den. Vi får 
aldrig falla ner där igen, säger 
Tommy Åkesson.

GUNNO IVANSSON

I samband med konferensen Folk och försvar uppstod lite politiskt gnissel om försvarsberedningens formulering ”Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas”. – Det är klart att det blir ifrågasatt vad är det för 
vits att sitta med i försvarsberedningen om inte det stora regeringspartiet står bakom det man skrivit på. Men det är solklart utklarat nu att även socialdemokraterna står bakom vår rapport. FOTO: THOMAS HENRIKSON

Försvarsberedningen: MSB är nyckeln Nedlagd civilplikt 
aktuell igen
2004 föreslog den dåva-
rande försvarsberedningen 
att den civilplikt som fun-
nits i nästan tio år skulle 
läggas ner.

Nu föreslår försvarsbe-
redningen att regeringen 
utreder om civilplikt behö-
ver återinföras för att stär-
ka förmågan under höjd be-
redskap.

��Den bild beredningen skis-
serar är mer eller mindre en 
kopia av den civilpliktsutbild-
ning som dåvarande Rädd-
ningsverket genomförde åren 
1996-2005.

Under de åren utbildades 
10 746 räddningsmän och be-
redskapsmän vid Räddnings-
verkets fyra skolor. Före 1995 
utbildades främst vapenfria 
värnpliktiga samt så kallade 
”47-åringar” som utgått ur det 
militära försvaret för att för-
stärka den civila beredskapen 
i händelse av krig.

– 47-åringarna var bra, men 
vi ville även ha in lite yngre 
personer, berättar Lennart 
Myhlback, generaldirektör för 
Räddningsverket från bildan-
det 1986 till 1999.

Behovet av värnpliktiga  för 
det militära försvaret hade 
minskat och vid ett anförande 
under konferensen Folk och 
försvar framhöll försvarsmi-
nister Thage G Peterson vik-
ten av att alla får göra en sam-
hällsplikt.

– Han nämnde också att det 
finns behov inom andra sekto-
rer. Det mottogs inte med nå-
gon entusiasm, men på vägen 
hem ringde jag en av mina av-
delningschefer och sa att skul-
le inte vi som vill fräscha upp 
det civila försvaret kunna an-
vända oss av pliktiga?

Det skrevs snabbt  ihop ett 
förslag till regeringen om att 
civilpliktiga skulle kunna ut-
bildas på Räddningsverkets 
skolor. Förslaget motiverades 
med att civilpliktiga är en re-
surs också i fred.

– När jag skulle överty-
ga Thage G. Pettersson om 
det förträffliga motiverade 
jag med: Tänk dig, om tio el-
ler femton år, om en buss med 
skolungdomar från Göteborg 
kör in i en timmerbil mellan 
Orsa och Sveg. Det finns ju 
inga resurser där. Då kommer 

det att finnas 
några där som 
fått den här 
civilpliktsut-
bildningen 
och troligen 

kan mycket mer.
– Sen sa vi att i en krigssi-

tuation med mobilisering går 
det åt mycket mera folk även 
på sjukhus och inom åldrings-
vården.

Regeringen nappade och 
staten åtog sig att utbilda be-
redskapsmän för den kommu-
nala krigsorganisationens be-
hov inom områdena teknisk 
och social verksamhet samt 
för stabs- och informations-
uppgifter. Tyngdpunkten låg 
på räddningsmän och bered-
skapsmän som grundutbild-
ades i 18 respektive 12 veckor, 
men även sjukvårdsman (10 
veckor), sanerare (22 veckor) 
och ammunitionsröjare (22 
veckor).

1997 redovisade  kommuner-
na ett totalt behov av drygt 
 15 000 räddningsmän och 
omkring 10 000 beredskaps-
män. Ett behov som dåvaran-
de Överstyrelsen för civil be-
redskap (ÖCB) ansåg myck-
et osäkert. Det visade sig ock-
så att behovet hade kraftigt 
överskattats. Toppen var 1999 
när det utbildades 1 207 rädd-
ningsmän och 1 506 bered-
skapsmän. Därefter minska-
des antalet successivt och sis-
ta året, 2005, utbildades 125 
räddningsmän, 48 sanerare, 
46 ammunitionsröjare men 
inga beredskapsmän.

Utbildningen var högklas-
sig men stötte på problem. 
Kommunerna hade överskat-
tat behoven och visste inte rik-

tigt vad de skulle göra med de 
civilpliktiga. Riksrevisions-
verket (RRV) granskade ci-
vilpliktsutbildningen 1999 
och förutom det överskattade 
behovet kom man fram till att 
utbildningen var mycket dyr. 
Räddningsmän fick i princip 
en deltidsbrandmannautbild-
ning och den kostade dubbelt 
så mycket som en enkel militär 
värnplikt.

ÖCB kom att ifrågasätta  om 
det överhuvudtaget skulle ut-
bildas civilpliktiga för kom-
muner utanför storstadsregi-
onerna. RRV kom fram till att 
det årliga utbildningsbehovet 
för riskutsatta kommuner var 
685 räddningsmän och 140 
beredskapsmän. Krisbered-
skapsmyndigheten ansåg att 
civilplikten skulle läggas ner, 
vilket skedde 2005.

Försvarsberedningen skri-
ver att om en utredning kom-
mer fram till att det finns be-
hov av civilpliktsutbildning 
bör det utbildas 600 civilplik-
tiga årligen vid MSBs skolor.

Lennart Myhlback  tycker att 
idén är bra.

– När det händer nåt behövs 
folk. Det är bra med frivilliga, 
som jag själv är en del av som 
ordförande för Frivilliga flyg-
kåren, men räddningsmän 
hade ett antal veckors sjuk-
vårdsutbildning och allt an-
nat som en deltidare kan. Det 
är för sent att utbilda om kri-
get, katastrofen eller den sto-
ra olyckan inträffar och 600 är 
inte mycket, det blir drygt två 
per kommun.

GUNNO IVANSSON

Lennart  
Myhlback

Från Räddningsverkets tidning 1995. Året ef-
ter startades en civilpliktsutbildning vid Rädd-
ningsverkets skolor som lades ner 2005.
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Ett av förslagen från för-
svarsberedningen som re-
geringen gått vidare med är 
geografiska områdesindel-
ningar.

�� Förslaget är att de 21 länen 
bildar ett antal större geogra-
fiska civilområden med en av 
landshövdingarna som civilbe-
fälhavare med uppgift att hålla 
samman beredskapsplanering-
en för civilt försvar.

– Vår utgångspunkt har  – och 
det har inte riktigt kommit 
fram – faktiskt varit att vi ska 
ha sjukvårdsregionerna som 
utgångspunkt för indelning. De 
är sex till antalet och med små 
justeringar på några punkter 
tror vi att de är en lämplig ter-
ritoriell indelning för den hö-
gre regionala nivån. Det har sin 
grund bland annat i att i varje 
sådan region bör åtminstone 
ett sjukhus vara förberett som 
krigssjukhus. Försvarsmakten 

bör anpassa sina fyra militärre-
gioner till den indelningen och 
jag har förhoppningar att även 
Polismyndigheten kan göra en 
anpassning.

Ett annat förslag gäller  psyko-
logiskt försvar där regeringen 
redan beslutat att det ska inrät-
tas en ny myndighet. 

Försvarsberedningen vil-
le utreda behovet och ser två 
skäl till att området får en egen 
myndighet.

– Det ena är att denna fråga är 
så viktig att den behöver ha en 
egen myndighet och myndig-
hetsledning för att kunna häv-
da sig. Det andra är en yttran-
defrihetsfråga. Det är otroligt 
betydelsefullt med det fria or-
det ju farligare situationen blir. 
Erfarenheterna under kalla kri-
get var väl att man av det skälet 
behövde ha en myndighet där 
det fanns så mycket medie-
människor som tjänstgjorde 
att man automatiskt fick för-

ståelse för yttrandefrihetens 
betydelse.

Förslag i rapporten har också 
tolkats som att MSB bör ligga 
under försvarsdepartementet.

– Vi anser att ansvaret för ci-
vila beredskapsfrågor bör ligga 
under försvarsdepartementet. 
Men vi tar inte ställning till var 
myndigheten MSB ska ligga.

Försvarsberedningen lyfter 
betydelsen av frivilligorganisa-
tioner, men också att civilplik-
ten aktiveras. I första hand ska 
redan anställda i kommuner 
och landsting nyttjas.

– De blir krigsplacerade , ut-
bildade och helst övade på en 
befattning som de är lämpliga 
för därför att de har det jobbet 
i kommunen eller landstinget 
i dag. Sedan finns det frivillig-
organisationer, bland annat Ci-
vilförsvarsförbundet, och där 
hoppas vi att de på nytt ska dra 
igång den typ av utbildning-
ar de hade förut om till exem-

pel hemskyddsombud eller när 
man är förstärkningsresurs för 
räddningstjänst.

– Civilförsvarsförbundet 
kan göra mycket och skulle in-
te detta räcka ska vi kunna an-
vända oss av civil plikt, det vill 
säga kalla in såna som har ge-
nomgått utbildning tidigare 
eller värnpliktsutbildning och 
om inte detta räcker till att vi 
på nytt börjar med civil grund-
utbildning.

Det nya civila försvaret  som 
det nu börjat planeras för på-
minner till stora delar om det 
gamla civilförsvaret, men det 
finns skillnader.

– En intressant sak i det sam-
manhanget är pengar. I det 
gamla systemet var det så att 
vid mobilisering fick gruppen 
ner till pluton pengar för att 
kunna köpa drivmedel och mat 
om det behövdes. Nu har vi be-
talkort och swish men ingen 
vet riktigt hur vi ska kunna kö-

pa mat, få våra löner och pensi-
oner vid ett it-avbrott.

– Riksbanken är klar över 
problemen och vi har skrivit 
att fram tills dess att Riksban-
ken har hittat en lösning för be-
talningsflödena vid ett avbrott 
måste vi ha en planering för att 
använda de nya sedlar som väl-
digt många inte alls använder i 
dag.

I delrapporten  fokuserades på 
det civila försvaret, nu tar man 
sig an det militära försvaret.

– Var är det som är struktu-
rella utmaningar för Försvars-
makten både när det gäller 
materiel och personalförsörj-
ningsfrågorna? Vi ska också 
göra en säkerhetspolitisk ana-
lys och ska vara klara senaste 19 
maj 2019. Då ska vi även ha ett 
budgetförslag och ett finansie-
ringsförslag, säger Björn von 
Sydow.

GUNNO IVANSSON

– Den viktigaste slutsatsen av vår formulering ”Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas” var att vi under alla omständigheter behöver återskapa ett civilt för-
svar och ett totalförsvar till en grundnivå. Det vill säga ledningen i samhället i händelse av höjd beredskap behöver återställas, säger Björn von Sydow, försvarsberedning-
ens ordförande. FOTO: THOMAS HENRIKSON

Föreslår sex ”regioner”
��Sjukvårdens organisation styrande
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 R I S P L I N A Ö R O G
 O P E R T T C E V O C A
 S E L L E T A I L G A T
 A N I S Q E K V A N N I
 T N I S C H K O T U N S
 Z E L Ö N G R A V N E P
 I S O P F A R F A L L E
 H Y N D O P R O V S L U
 C Y N K E S K R U B O I
 C U D O L C X A T O N S
 O S T R Å N S P L I I N
 N A O N Ö A U S L S A N
 G Y L F U S I L L I S T
 X E V I N T E S A R K O
 E I S K A T R O N D U L
 N Ä L E R V O N D E R E
 S K N O T T S M U R A N
 O N T R I V Ö R S T N A
 L A S T O V K R Ö N E X
 B E N G A S A L I S P I
 Y R E N L U A R Ä N D E

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

Hav

Har nyligen haft en 
tv-serie med en konst-
skola för en grupp med 
funktionsnedsättningar.

Han har pratat öppet 
om att han under en 
period i sitt liv miss-
brukat tabletter och 
alkohol.

Berget har tre vulkanis-
ka koner; Kibo, Mawen-
zi och Shira, som reser 
sig 5.892 meter över 
havet.

Subpolär bassäng av 
Atlanten, som ligger 
mellan Norge, Spets-
bergen samt Grönland, 
Island och Färöarna.

Mot centrala Atlanten 
är havet väl begänsat 
genom submarina åsar, 
som sammanbinder 
Norra Skottland.

Konst-
när

Havet kallas också 
Europeiska nordha-
vet. Henrik Mohn tog 
initiativet på 1800-talet 
till dagens namn.

Har sitt ursprung från 
folkmusiken i Syd-
staterna i USA och i 
Appalacherna. Men 
även från bl a Irland.

Utmed norska kusten 
sker ett högst lönande 
sill-, torsk-, makrill- och 
hummerfiske.

Hade ett eget bokför-
lag, Syntryck, där han 
gav ut över 50 böcker 
med texter och bilder.

Musik-
genre

Rockabilly är en bland-
ning av hillbillymusik 
och den genre vi frågar 
efter.

Den modernare varian-
ten har från mitten av 
1900-talet närmat sig 
pop- och rockmusiken.

Nashville i USA är den 
plats vi främst förknip-
par med denna  Dolly 
Parton specialitet.

Social-
antro-
polog

Han är bosatt i Lund, 
och är forskare och 
lärare vid Hälsa och 
samhälle vid Malmö 
högskola.

Där forskar denne soci-
alantropolog om 
bl a mångkultur, isla-
mism och segreation.

Denne 56-åriga debat-
tör bodde i slutet av 
1990-talet i bostads-
området Rosengård i 
Malmö.

I juni 2017 fick denne 
Aje i uppdrag av MSB 
att granska det Mus-
limska Brödraskapets 
verksamhet i Sverige.

Årtal

Elvis Presley och Pris-
cilla Beaulieu gifter sig 
i Las Vegas, den 1 maj 
detta år.

Sexdagarskriget, när 
Israel anfaller Egypten 
pågår i juni månad.

Världens första hjärt-
transplantation ge-
nomförs av professor 
Christiaan Barnard.

Den 3 september kl. 
05:00 går Sverige över 
till högertrafik efter flera 
års förberedelser.

Skåde-
spelare

Djur

Sånger-
ska

Hennes far var av tysk 
och schweizisk-tysk 
härkomst. Mamman 
hade engelska, irländ-
ska och tyska anor.

Denna Mary Louise 
är 68 år nu och är gift 
med skulptören Don 
Gummer sedan 40 år 
tillbaka.

Vid toppen finns en 
glaciär som håller på 
att smälta bort. Mellan 
1.300 och 3.000 meters 
höjd är klimatet tropiskt.

Djurets största fiender 
är berguven och gräv-
lingen, som attackerar 
djuret även när det är 
inrullat.

Kom hem till Sverige 
från Pyeongchang 
med två medaljer. Ett 
individuellt guld och ett 
stafettlags-silver.

Är född i Utby, 6 km 
öster om centrala Gö-
teborg. Har engelsk far 
och finländsk mor.

Spelade rollen ”Linda” 
i filmen ”Deer Hunter” 
(1978) och Oscars-no-
minerades för bästa 
kvinnliga biroll.

Eftersom bergets pla-
cering är vid ekvatorn 
råder så gott som 
samtliga klimatzoner på 
detta Kili.......

Förr gav man ofta 
djuret mjölk, men sedan 
det blev känt att det 
då drabbas av diarré, 
undviks det allt mer.

Föräldrarnas bakgrund 
är också från den 
sport som hon fick sitt 
genombrott i.

2013 kom debutalbu-
met ”Raised in Rain”, 
där även debutsingeln 
”Finders, Keepers” 
finns med.

Innehar rekord för antal 
Oscars-nomineringar 
och har vunnit trofén tre 
gånger. Bl a för filmen 
”Järnladyn”.

Det handlar om världs-
delen Afrikas högsta 
berg. Uhuru Peak är 
högsta toppen. Är belä-
get i norra Tanzania.

Detta taggiga djur lever 
av insekter, maskar och 
mångfotingar. Läg-
ger sig i dvala under 
vintern.

Debuterade i Världscu-
pen 2016. Året därpå 
utnämndes hon till 
”Female Rookie of the 
Year” av sitt förbund.

2015 var hon med i 
TV-4 serien Så mycket 
bättre, där hon bl a 
berättade om när barn-
domshuset brann ned.

Hitta ord i bokstavsmyllret!
De kan vara placerade vågrätt, lodrätt, diagonalt, vara 
skrivna från vänster till höger eller tvärtom.
Denna gång har vi gömt namnen på 10 olika pastasorter!

Född 1954 i Munkfors. 
Har akvarell och grafik 
som främsta teknik. Bor 
numera på Hammarö.

I konsten är detta djur 
en symbol för trygghet. 
I svensk folktro ansågs 
den vara lyckobring-
ande.

Född 2 november 1995 
i Svensbyn som ligger i 
Piteå kommun. Började 
åka skidor redan vid två 
års ålder.

En helg i november 
2011 började hon skriva 
låtar tillsammans med 
barndomsvännen Victor 
Rådström.

Högt 
berg

Genom-
brott

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

1 Lars Lerin, 2 Norska havet,  
3 Country, 4 Aje Carlbom, 5 1967,  
6 Meryl Streep, 7 Kilimanjaro,  
8 Igelkott, 9 Hanna Öberg,  
10 Miriam Bryant
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��Det faktum att riksdagen 
uppmanat regeringen att ta 
fram en nationell drönarstra-
tegi stärker framtidsbilden. 
Frågan bereds nu i regerings-
kansliet.

– Ska vi klara utmaningen 
med en nationell strategi så 
ska den tillgodose utmaning-
ar inom säkerhetsområdet och 
de branschutmaningar som 
finns. Då krävs ett gediget arbe-
te. Därför kommer jag nogsamt 
bereda frågan, sade infrastruk-
turminister Tomas Eneroth i 
en interpellationsdebatt.

Den vägledning som MSB 

tagit fram har räddningstjäns-
tens nytta i fokus, men man ser 
att drönaranvändning kommer 
att behöva diskuteras bredare.

– Om två 
år ska vi ha 
en stor total-
försvarsöv-
ning, sanno-
likt  kommer 
då både mili-
tär och civila 
använda drö-
nare. Då bor-
de vi vara koordinerade i luft-
rummet för gemensam övning, 
eller än värre för att klara höjd 

beredskap, säger Stefan Haggö, 
lärare på Revinge.

Han tror att det 2020 finns 
transpondrar – som sänder och 
tar emot signaler – för drönare, 
vilket gör att man kan se var an-
dra drönare hör hemma och av-
göra dess syften.

– Det är väl bara en tidsfråga 
innan vi har drönare över oss 
från någon som vill oss illa. För 
att hänga med i utvecklingen 
kan vi inte införa mer förbud. 
Vi behöver reglera användning-
en, göra den så säker som möj-
ligt. Då kan vi också se till att 
forskning, utveckling och för-
säljning stannar i Sverige, sä-
ger Stefan Haggö.

Eftersom användandet  av drö-
nare ökar kraftigt kommer sä-
kert också metoderna att ut-
vecklas, menar Stefan Haggö.

– Vi kan vid en dynamisk 
händelse få aktuella lägesbil-
der till dem som ska analysera 
situationen. Men vid exempel-
vis en skogsbrand kanske hjälp 
med analys till och med kan ske 

av en specialist i en annan del 
av världen. Så fungerar det in-
om sjukvården ibland där läka-
re på annan plats ger råd till den 
som utför en operation.

 Flera lagar påverkar använ-
dandet av drönare och många 
räddningstjänster ser regelver-
ken som ett motstånd, eller åt-
minstone en hög tröskel.

– Räddningstjänster har job-
bat var och en för sig med hur 

drönare ska användas, nu för-
söker vi samla oss. Men vi be-
höver ett tillstånd som omfat-
tar alla regelverk, säger Roger 
Landelius, Västervik.

Transportstyrelsen ändra-
de 1 februari luftrumsreglerna, 
vem som får flyga. Privatperso-
ner kan numera flyga utan till-
stånd, medan räddningstjäns-
ter och andra myndigheter är 
undantagna från reglerna och 
behöver tillstånd, vilket rädd-
ningstjänster ifrågasätter. 

– Avsikten är att tillstånden 
ska förenkla, kunna skräddar-
sys så de passar verksamheten. 
Och tillstånden är enkla att sö-
ka, säger Erik Jangren, Trans-
portstyrelsen.

Lantmäteriet ansvarar  till land 
för lagen om geografisk infor-
mation som bland annat han-
terar vilka bilder som får spri-
das och till vem.

– Lagen pekar bara på total-
försvar och rikets säkerhet, om 
det inte berörs kan vi inte neka 
tillstånd. Problemet är att vi in-

Användning av drönare har ökat kraftigt de senas-
te åren, och det spås bara vara början. 
Billiga farkoster har blivit allmängods, samhälls- 
nyttan finner allt fler områden där drönaren kan 
vara en effektiv resurs. 
Samtidigt anser många att regelverken motverkar 
möjligheten att använda drönare för samhällets 
bästa.

Synkning
”Om två år ska vi ha en 
stor totalförsvarsöv
ning, sannolikt  kom
mer då både militär 
och civila använda drö
nare. Då borde vi vara 
koordinerade i luft
rummet för gemen
sam övning, ”
Stefan Haggö, lärare, Revinge

Stefan Haggö

Drönaren ger möjlighet att se det man annars kanske bara kan gissa. Överblicken ger nya perspektiv och kanske också andra perspektiv på hur en insats ska lösas. FOTO: SÖDRA BOHUSLÄNS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Nya perspektiv på verkligheten
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En del använder, andra är 
nyfikna.

MSB fick många frågor 
och såg samtidigt nyttan 
med tekniken.

Nu har det tagits fram en 
vägledning för användning 
av drönare inom räddnings-
tjänsten.

�� – Sedan vi 
tagit upp frå-
gan har vi sett 
att det bara 
växer. Rädd-
ningstjäns-
ter har fått 
upp ögonen 
för att det är 
ett bra verk-
tyg. Den löser inte hela upp-
giften, men hjälper till att göra 
räddningsinsatsen effektiva-
re, säger Andreas Berggren, på 
MSBs räddningstjänstenhet.

MSB har tagit hjälp av Foi 
och Rise (tidigare SP) för att 
förverkliga  UAS-vägledning 
för räddningstjänst.

– Det här är levande mate-
rial, om vägledningen överle-
ver några år så.., säger Thomas 
Mårtensson, Foi.

UAS står för  Unmanned Ae-
rial Systems och är en av flera 
gångbara benämningar på hela 
systemet, inte bara farkosten.

– Säger man drönare tänker 
man alltid på något som flyger 
i luften. Men den kan även fär-
das på marken eller under vat-
tenytan, säger Stefan Haggö, lä-
rare på Revinge, som tidigt såg 
teknikens möjligheter.

Vägledningen tar ett grund-
ligt grepp på användningsom-
råden, lagar, tillståndskrav, 
klassificeringar med mera. 
Några exempel:
�� Listning av olika system av 

drönare. Vilken kapacitet de 
har och hur de kan användas, 
vilka sensorer de kan utrustas 
med.
�� Lagar och regler för använd-

ning. Var och hur man får flyga, 
vilka tillstånd som krävs, vad 
som gäller för spridning av bil-
der, exempel på hur man söker 
tillstånd.
��Att tänka på vid inköp av drö-

nare. Vad är behovet, ta fram 
flygorganisation, utbildning av 
personal.
��Användning på skadeplats, 

före under och efter flygning.
��Vid vilka insatser kan drö-

naren göra nytta? Exempel på 
scenarion och användnings-
områden.
��Omvärldsanalys, hur utveck-

lingen ser ut i andra delar av 
världen.

Nyfikenheten på  drönare gör 
kanske att en del gör inköp 
utan att riktigt tänkt igenom 
hur den ska användas, och inte 
kan nyttja alla möjligheter. Ex-
empelvis om drönaren ska ge 
information att analysera, inte 
bara vy för ögonblicket.

– Man behöver lägga lika 
mycket tid på att lära sig han-
tera och analysera data som att 
utbildas på att köra drönaren. 
Annars finns risk att man inte 
förstår vad som visas. Eller så 
riskerar man använda fel sen-
sor. En vanlig kamera är bättre 
än ingenting, men det går inte 
att utläsa mer data om det inte 
är rätt sensor. Vägledningen är 
viktig för att lära sig det, säger 
Stefan Haggö.
�� Vad kostar en drönare som 

kan göra nytta?
– För 15 000 kronor får man 

en med högupplöst kamera, ett 
komplett system kostar unge-
fär 20 000. Då klarar man både 
stillbild och filmning samt har 
ett extra batteri.

När MSBs räddningstjäns-
tenhet började titta på drönare 
fanns inte budgeterade medel 
eller uttalade mål för arbetet. 
Kunskap hämtades in från an-
dra delar av myndigheten, inte 
minst från Stefan Haggö, och 
det skapades en bild av möjliga 
användningsområden.

2017 fick man pengar från 
krisberedskapsanslaget (2:4), 
bland annat för att ta fram väg-
ledningen.

–Nu har vi mandat att driva 
frågan, arbetet är prioriterat 
på MSB. Men vi klarar det inte 
utan räddningstjäns-
terna, säger Andreas 
Berggren.

PER LARSSON

Lennart  
Liljeroth 
Storgöte-
borg
–Vi har ing
en egen drö
nare, tycker 
lagstiftning
en är ett hin
der och det 
ser inte ut att ha blivit enklare. 
Det är enkelt för kommersiella 
och privata att använda dröna
re, men vi måste skriva avtal. 
Jag förstår inte den logiken. Det 
borde vara tvärtom att vi slapp 
tillstånd, att vi lovar följa lagen 
borde räcka. Jag ser många an
vändningsområden för dröna
re, som eftersök, bränder, ke
molyckor. Samtidigt är det inte 
många händelser på ett år och 
svårt att hålla kompetensen. Vi 
har skrivit avtal med Stenung
sund.

Håkan Månsson, Syd
– Vi har använt drönare vid 
ett 20tal larm, övervägande 
brand i byggnad men även nå
gon keminsats. Vårt tillstånd 
gäller kameraövervakning på 
skadeplats. Men vi har inte till
stånd att använda drönare vid 

övning utanför eget område, 
det begränsar oss. Samtidigt 
har en annan räddningstjänst i 
vårt län fått sådant tillstånd av 
länsstyrelsen.

Roger  
Landelius 
Västervik
– För trefy
ra år sen be
slutade poli
tikerna att vi 
skulle skaf
fa drönare 
för eftersök
ning av försvunna personer, 
det blev tre stycken för enklare 
användning. Vi har inte använt 
dem så mycket praktiskt än, 
men de har nyttjats vid några 
skogsbränder, utsläpp i havet, 
och kommunen ska använda 
dem inför byggande vid natur
vårdsinsatser. Vi har tio utbil
dade piloter, de bistår rädd
ningsledaren som granskar bil
derna i realtid. För framtiden 
är det svårt att se vad nya reg
ler innebär. Tyvärr finns ingen 
samstämmighet, 21 länssty
relser behandlar ansökning
ar olika.

ENKÄT
Använder ni drönare?

– Hjälper till att 
göra insatsen 
effektivare
��MSB ger ut vägledning

Andreas  
Berggren

te har en nationell, gemensam 
definition för totalförsvar som 
är relevant. Tolkningen i dags-
läget har vi fått från Must (mi-
litära underrättelsetjänsten), 
säger Arne Bergquist, Lantmä-
teriet.

För räddningstjänst  och mot-
svarande myndigheter finns 
undantag i samband med ope-
rativa insatser, men för utökad 
användning krävs tillstånd.

MSBs övningsfält i Revinge 
har ett sådant tillstånd. Stefan 
Haggö, en av pionjärerna på 
området, har använt drönare 
i utbildningen sedan 2015, för 
att öka kunskap och inspirera.

Han anser att lagstiftningar-
na behöver samordnas.

– Lagstiftningar sker i sina 
egna stuprör. Det måste finnas 
någon som tar hänsyn till det 
som lagstiftarna inte tar hän-
syn till. Lagarna behöver änd-
ras så de främjar användning 
av drönare vid räddningsinsats. 
Det är ju ett gott syfte.
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Drönaren ger möjlighet att se det man annars kanske bara kan gissa. Överblicken ger nya perspektiv och kanske också andra perspektiv på hur en insats ska lösas. FOTO: SÖDRA BOHUSLÄNS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND De tre bilderna ovan visar användning av drönare under utbild-
ning i Revinge. På den övre bilden flygning över en takbrand. 
Därefter en farligt gods-olycka där fordonet vält och drönaren 
kan läsa av skyltarna som berättar vad tankarna innehåller. 
Den nedre bilden är från övning av terrorattack. 
 FOTO: STEFAN HAGGÖNya perspektiv på verkligheten
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�� Filmkamera
Vanligaste användningen för 
att ge en bild från luften.

Filmer kan också sändas till 
andra som behöver överblick. 
Strömning av bilder kan ske 
med några sekunders fördröj-
ning.

�� Stillbildskamera 
Kan egentligen användas på 
samma sätt som filmkamera. 
Kartering av ett område kan 
göras snabbt för att få läges-
bild i realtid, eller för använd-
ning vid utvärdering efteråt.

– När bilderna tas får man 
med hjälp av en programvara 
en mosaik av bilder och om-
vandlar det till en kartbild, 
säger Stefan Haggö.

�� IR-kamera 
Värmekamera med högupp-
lösning kan från 40-50 me-
ters höjd ge bra värden. 

Oftast upprepas värme-
mätning för att se eventuella 
förändringar.

– För att få exakt värde be-

höver man ställa in vad det är 
för material man mäter mot. 
Vid konstruktionsbränder 
är det viktigt att mäta både 
varma och kalla punkter, det 
missas ofta. Om båda värdena 
ökar kan det betyda att bran-
den suger in kall luft från det 
kalla området.

�� Radarsensorer 
Används för att mäta avstånd.

�� CBRN-sensorer 
Kan exempelvis användas för 
att mäta utsläppsvärden vid 
farligt gods-olyckor. Alterna-
tiv är indikeringspapper. 

Vid detektering av ämnen 
i luften är problemet att far-
kostens rotor skapar ett luft-
flöde som kan ge fel mätvär-
den. Sensorn, eller indike-
ringspapperet, behöver be-
finna sig en bit från farkosten.

Skogsstyrelsen har 70 drö-
nare i myndigheten.

Det ger bättre skogsvård, 
sparar pengar och i förläng-
ningen ökas också avkast-
ningen, anser skogskonsu-
lent Anton Holmström.

�� – Dröna-
re gör nyt-
ta för skogen, 
det är därför 
vi använder 
dem. Sveriges 
skogsbruk är 
världsledan-
de, men miss-
tag sker. Med 
drönaren kan 
misstagen bli färre, säger An-
ton Holmström.

Skogsbruket har jobbat med 
digitalisering sedan 60-70-ta-
let, uppskattar han. Man har 
satellitinformation varannan 
dag, radarinformation var fjär-
de dag.

Men även om markerna 
övervakas sker misstag. Maski-
ner kör sönder mark, fel träd 
huggs ner.

– Det beror inte på okunskap, 
utan misstag av andra skäl. En 
enkel drönare med kamera kan 
titta på skogen ur annan vinkel, 
det går snabbare, ger besked 
om vad som behöver granskas 
av extra. Detta ger lägre kost-
nader och färre misstag.

Anton Holmström ser drö-
naren som ett verktyg för bätt-

re, friskare skog  – ett hjälp-
medel för de som jobbar i sko-
gen. Överblicken ger besked om 
man fält, gallrat eller planterat 
rätt.

– I skogen jobbar man ofta 
på, hinner inte gå tillbaka och 
se om det blev bra. Här kan drö-
naren vara ett komplement. 
Under kaffepausen kan man 
titta både bakåt och framåt på 
arbetet.

För ett antal år sedan  gjorde 
Anton Holmström en större 
fältinventering över tre dagar. 
Markägaren hade en drönare, 
när Anton såg vad filmen hade 
att erbjuda gick han direkt och 
köpte en drönare. Sedan ok-
tober 2015 har han flugit flera 
hundra timmar.

– Det sparar mycket tid. Mitt 
generella råd är att inte ta bil-
der eller filmer, flyg bara runt 
och ta beslut. Det räcker. Men 
om man ska göra analys, då be-
hövs datainsamling.

Skogsstyrelsen har genom-
fört utbildning av 60-100 per-
soner internt och 300 externa. 
Alla klarar att flyga, konstaterar 
Anton Holmström.

Förra sommaren blev Skogs-
styrelsen tillfrågad av rädd-
ningsledningen under en stör-
re skogsbrand i Småland om de 
kunde hjälpa till, en översyn av 
området.

– De ville att vi skulle gå runt 
ytterområdet av branden. Det 

var flera mil och kanske farligt. 
Vi flög istället två och en halv-
timme under förmiddagen. På 
eftermiddagen hade vi 513 fo-
ton och på kvällen började en 
kollega kartproduktion för att 
kartera områdena.

Han motiverar drönaren 
ekonomiskt:

– Det görs 50 000 avverk-
ningar om året, tio av dem ger 
följdåtgärder. Med gallring, 
plantering med mera görs 
500 000 operationer. Kan man 
spara 200 kronor per åtgärd ger 
det 100 miljoner. Det minskar 
skotarens tid, färre plantor be-
höver sättas. 

Värdet på den skog  som årligen 
avverkas uppskattas till 25 mil-
jarder kronor. Förädlingsvär-
det, efter att skogen blivit virke 
papper eller annat, är avsevärt 
högre.

– 233 miljarder, nästan det 
tiodubbla. Om man blir effek-
tivare och kan avverka för fem 
miljarder mer ökar förädlings-
värdet med 46 miljarder. Då 
börjar det bli intressant att dis-
kutera pengar.

Många skogsägare har drö-
nare, revolutionen är redan här, 
konstaterar Anton Holmström.

– Användandet kommer ex-
plodera de närmaste åren. För 
det här är inte krångligare än 
en mobiltelefon eller ett par 
kängor.
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Kameror och sensorer

Här kan drönaren användas vid insatser
Drönare kan vara ett arbets-
verktyg vid olika insatser. 
Här är några exempel:

�� Skogsbränder
Insatsen kan planeras med 
hjälp av luftfarkosten. 

Det kan vara risken för 
brandspridning, hur lättan-
tändlig vegetationen är, var det 
finns vattendrag. Kan också le-
da enheter på rätt väg till bran-
den. IR-kamera kan avslöja 
”heta områden”. 

Farkosten kan också använ-
das för bevakning av utbränt 
område, eftersläckningsbehov, 
risk för fallande träd.

�� Kemikalieolyckor
För att skapa översiktlig bild 
av skadeplats, för temperatur-
mätning av kärl och detekte-

ring av ämnen i luften. 
Samma taktik och säkerhets-

avstånd som från marken, men 
överblick från många vinklar.

– Ett bra hjälpmedel för att 
göra lägesbedömning, man be-
höver inte åka fram till ett far-
ligt gods-fordon. Det finns ka-
meror som zoomar bra bilder 
från exempelvis 200 meter, sä-
ger Andreas Berggren.

�� Försvunnen person/drunk-
ning
Kameran söker av området. 
Spaning med värmekamera 
kan upptäcka personer.

Det finns exempel på lyck-
ade insatser. Livräddarna vid 
Tylösands havsbad använder 
luftspaning som första larm-
åtgärd.

– Det sparar flera minuter i 

stället för att traditionellt leta 
med kikare, säger Stefan Haggö.

�� Bränder i byggnader
För översiktlig bild av skade-
platsen, lokalisering av brand-
cellsgränser, bedömning av 
brandspridning (värmekame-
ra). Vid eftersläckning, för kon-
troll och om det finns rasrisk.

�� Ras och skred
Översiktsbild av olycksområ-
det, skapa terrängmodell i sam-
verkan med SGI. IR-spaning 
för att upptäcka eventuellt ska-
dade personer.

�� Trafikolycka, väg och järnväg
Översiktsbild av skadeplatsen. 
IR-spaning efter skadade och 
eventuella brandrisker

– En mindre trevlig uppgift är 

när kroppsdelar, som kan vara 
spridda över stort område, ska 
tas om hand. Köpenhamn var 
använt IR-kamera vid olyckor 
när det är mörkt, det har varit 
effektivt, säger Stefan Haggö.

�� Akutsjukvård
Sjukvården kikar på flera an-
vändningsområden. Ett forsk-
ningsprojekt visar det möj-
ligt att drönare utrustade med 
hjärtstartare som transpor-
teras till patienter med hjärt-
stopp är snabbare än ambulan-
sen. Kräver korrekt koordina-
ter för att drönaren ska landa 
på rätt ställe.

Andra områden som nämns 
är snabbtransport av läkemedel 
eller adrenalinsprutor vid livs-
hotande allergiska reaktioner.

��Översvämning
Översiktsbild, tillfartsvägar 
och annan infrastruktur kan 
kontrolleras.

��Oljeutsläpp
Kartlägga utbredning, hämta 
information om omgivningar-
na.

�� Elavbrott
Videospaning längs kraftled-
ningar.

�� Förebyggande/utvärdering
Översiktsbilder kan tas för in-
satsplanering, ger karta där an-
greppsvägar, avstånd mellan 
byggnader med mera kan gran-
skas. Vid utvärdering av insats  
mer och bättre material. Bil-
derna ger faktisk verklighet, 
hur det såg ut vid tidpunkten.

Läs mer
Utförligare texter på  
www.tjugofyra7.se

Sparar tid och pengar
��Skogsstyrelsen flitig användare

Drönare med styrspak (joystick) och påkopplad surfplatta för 
bildvisning. FOTO: SÖDRA BOHUSLÄNS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Anton  
Holmström
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Enkel att använda och snab-
ba beslutsunderlag.

– Drönaren är jädrigt bra 
för att ge information till 
enskilda insatsledare, för 
att reka och göra lägesbe-
dömning, säger Daniel Axel-
son, insatsledare i Södra Bo-
husläns räddningstjänst.

�� Stenungsund, som ingår i 
Södra Bohuslän, har använt 
drönare i flera år. Daniel Axel-
son är ansvarig för funktionen 
och har goda erfarenheter av 
drönaren som smidig och ef-
fektiv resurs.

– De gånger man känner att 
man skulle behövt en helikop-
ter, då är drönaren bra. Den är 
lätt att flyga. Vi har diskuterat 
att fler räddningstjänster bor-
de använda mindre drönare 
och kanske ta in proffsflygare 
med mer avancerade drönare 
vid större händelser, säger han.

Den stora kemiindustrin i 
Stenungsund såg tidigt poten-
tialen och har finansierat re-
sursen hos räddningstjänsten.

– Vid en händelse bemannar 
de sin nödlägescentral och vill 
då ha omvärldsbevakning. Den 
kan vi ge med överflygning och 
en videolänk till dem. Det vanli-

gaste är att vi hjälpt styra var de 
ska placera sina vattenkanoner.

Någon specifik utbildning för 
piloter finns inte, de sju perso-
ner i räddningstjänsten som 
kör drönare har utbildats in-
ternt.

– Man lär sig genom att vara 
ute och flyga. Och det är väldigt 
enkelt. Släpper man spakarna 
står drönaren och hovrar i luf-
ten, säger Daniel Axelson men 
tillägger:

– Det vore bra om det fanns 
någon utbildning som kanske 
MSB skulle kunna erbjuda. Vi 
har upplevt att själva flygning-
en inte är det stora problemet 
utan att hålla reda på alla regler.

Södra Bohuslän har använt  
drönaren vid en rad olika typer 
av insatser.

Vid ett tillfälle förirrade sig 
ett par vid en bergskant och hit-
tade ingen väg tillbaka. Rädd-
ningstjänsten använde dröna-
ren för att lokalisera paret och 
leda dem i säkerhet.

– Det hade kanske fungerat 
med hjälp av mobiltelefon ock-
så, men det här var mycket enk-
lare och snabbare.

Generellt är drönaren ett 
stöd för att göra riskbedömning 

och inte utsätta personalen för 
onödiga risker, när man inte vet 
omfattningen av exempelvis en 
brand. 

Några andra exempel  där rädd-
ningstjänsten haft god nytta av 
drönaren är:
��Vid en tågolycka långt från 

farbara vägar. Drönaren an-
vändes för att lokalisera olyck-
an och hur man skulle ta sig dit.
�� Byggnadsbränder där man 

vet att det finns gasflaskor, re-
kat med drönare för att se om 
flaskorna är utsatta eller hota-
de.
��Under trafikolyckor filmat 

uppifrån för att dokumentera, 
få överblick över hur avspärr-
ningar är gjorda.
��Vid skogsbränder dels för att 

dokumentera, men också för 
att få grepp om brandens om-
fattning.

– Det kanske brinner i ett 
vindskydd och är begränsat. Vi 
vet innan hur mycket materi-
el vi behöver skicka ut i skogen 
och hur vi ska ta oss till bran-
den.

Daniel Axelson konstaterar 
också att man vid larm till ke-
miindustrin med hjälp av vär-
mekamera kan kontrollera om 

det finns produkter i tankar och 
vilken volym.

– Drönaren vi har använt, 
kan med zoomning se det från 
50-60 meter. Flyger man på av-
stånd och med vinden i ryggen 
kan inte drönaren tillföra nå-
gon fara.

I Stenungsund finns en av 
MSBs sex förstärkningsresur-
ser för kemolyckor. Den be-
mannas av räddningstjänsten 
och har lokalt utrustats med 
drönare.  

–Vi har nu tillstånd för an-
vändning över hela Sverige. 

Vid insatser filmas oftast för 
att se i realtid, piloten jobbar in-
till insatsledare och kan ge den-
ne en översikt av händelsen. 
Men filmer strömmas också, el-
ler sparas för dokumentation.

Södra Bohuslän kikar nu på 
att investera i nya drönare. Be-
hov och teknik utvecklas och 
tillsammans med kemiindu-
strin pågår en kartläggning av 
hur man kan tillgodose det. 

– Den nya vi tittar på kan 
fjärrstyras från nödlägescen-
tral. Piloten styr drönaren men 
personal i nödlägescentral styr 
kameran och får de bilder de 
vill se, säger Daniel Axelson.
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FAKTA/TERMER
�� Flygfarkosten har i officiel

la sammanhang olika be
nämningar. Man skiljer på be
nämningen av själva farkos
ten och hela systemet som 
även innefattar styrmedel 
från marken, pilot, datalänkar 
med mera.
��Obemannat luftfartyg och 

obemannat luftfartygssys
tem är de begrepp Transport
styrelsen använder.
�� UAV och UAS används av 

Försvarsmakten och Polisen, 
står för Unmanned Aerial Ve
hicle/Systems.
�� RPA och RPAS är vanligt 

inom internationella organi
sationer. Det står för Remote 
Piloted Aircraft  System.
�� Drönare är begreppet i folk

mun, det används av För
svarsmakten vid antagonis
tiskt hot och av Polisen vid 
misstanke om brott.

FAKTA/LAGAR
Tre lagar påverkar använd
ningen av drönare.

�� Lagen om geografisk  
information
Huvudregeln i lagen är att in
samlat bildmaterial inte får 
spridas utan tillstånd. Be
stämmelserna är lika för al
la och ska skydda informa
tion som är viktig för totalför
svaret.

Tillstånd att sprida mate
rial söks hos berörd myndig
het, Sjöfartsverket eller Lant
mäteriet.

För räddningstjänst finns 
ett speciellt tillstånd hos 
Lantmäteriet som gäller vid 
räddningsinsats.  Det medger 
viss spridning av annars till
ståndspliktigt material utan 
att det måste granskas. 

�� Kameraövervaknings- 
lagen
En obemannad farkost som 
filmar eller fotograferar fal
ler under kameraövervak
ningslagen. För att vara tillå
tet på allmänna platser krävs 
att övervakningsintresset, ex
empelvis att förhindra olyck
or eller liknande, väger tyngre 
än den enskildes intresse av 
att inte bli övervakad. Ansö
kan om tillstånd för kamera
övervakning görs hos länssty
relsen.

Räddningstjänsten och po
lisen har vissa undantag från 
tillståndskravet. Kamera  
övervakning får bedrivas un
der högst en månad utan 
att ansökan om tillstånd har 
gjorts. 

�� Luftfartslagen
Nya föreskrifter från Trans
portstyrelsen innebär att det 
inte krävs tillstånd för flyg
ning med drönare som väger 
mindre än 7 kilo och flyger in
om synhåll.

Räddningstjänst, militär, 
tull, polis, kustbevakning har 
särskilda villkor som ska sö
kas tillstånd för hos Trans
portstyrelsen. De särskilda 
villkoren utgår i grunden från 
föreskrifterna men ska kun
na justeras för att passa den 
specifika verksamheten.

– När man skulle behövt en 
helikopter – då är drönaren bra

Med stöd av den lokala kemiindustrin har räddningstjänsten i Stenungsund använt drönare i flera år och har goda erfarenheter från fle-
ra användningsområden. FOTO: MIKAEL BERGLUND
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�� – Det här har ni att göra 
ikväll, säger läraren Joachim 
Söderlind och ger arbetsupp-
gifter om skador i buk, rygg och 
huvud.

– Ingen hemresa ikväll heller, 
konstaterar en av deltagarna 
med pendelavstånd till Sandö.

Det är den andra av två veck-
or i första utbildningsdelen. 
Teori närmast rakt över. Prak-
tiken kommer under tre veck-

or i den andra utbildningsde-
len. För en del är informatio-
nen ett eko av den preparand-
utbildning de hann göra i egna 
räddningstjänsten innan Grib 
(Grundutbildning för rädd-
ningstjänstpersonal i bered-
skap) blev verklighet. Andra 
har nyligen rekryterats och allt 
är nytt. Mycket att ta in.

– Jag tycker det är bra nivå på 
utbildningen, märks att lärar-

na är rutinerade, säger Nicklas 
Hedström som nyligen skrivit 
på för anställning som deltids-
brandman i Kramfors.

Lärarna har att förhålla sig 
till att kunskapsnivån skiljer.

– De som gått preparandut-
bildning får en uppfräschning 
av kunskaperna, andra vet inte 
vad ett strålrör är, säger läraren 
Tony Åman.

29 deltagare är bänkade  i lek-
tionssalen. Många från nor-
ra halvan av Sverige, men där 
finns även de som hör hemma 
på Gotland, i Småland, Stock-
holm och Närke. Kanske ange-
lägna att få utbildning så fort 
som möjligt.

Robert Ullmark har varit 
med länge som lärare, utbildat 
deltidsbrandmän i upp mot 20 

år. Han ser 
nya ansikten, 
men känner 
igen karaktä-
rerna.

– Det här är 
en målgrupp 
som vill ut, 
som törstar 
efter praktis-
ka övningar. För oss lärare är 
det en utmaning att planera 80 
timmar teori under två veck-
or, att entusiasmera deltagarna 
och hålla dem motiverade.

Ny utbildning innebär också 
ny kursplan som arbetats fram 
under ett år. Lagen om skydd 
mot olyckor och miljöfrågor 
har fått större utrymme. De 
två första veckorna på skolan 
innehåller också ämnen som 
sjukvård, personlig utrustning, 

brandförlopp (laboratorie- 
form), farliga ämnen, losstag-
ning, släckteknik, livräddning. 
I huvudsak föreläsningar men 
också grupparbeten. Men allt i 
teoretisk form.

– Det är stor skillnad, förut 
kunde vi ge övning i det vi fö-
reläst om. Jag är själv brand-
man i grunden och gillar att 
varva teori och praktik för att 
nå slutmålet. Samtidigt har he-
la kursmaterialet setts över, är 
fräschare och uppdaterat, säger 
Robert Ullmark.

I övergången mellan  gammal 
och ny utbildning har en del 
hunnit gå den preparandut-
bildning som tidigare var obli-
gatorisk och som innebar två 
veckors inskolning i professio-
nen hemma på räddningstjäns-

SANDÖ · Diskussionerna och utredningarna på-
gick länge. 
Men nu är förändringen genomförd. Utbildning-
en för deltidsbrandmän har kortats ner till sex 
veckor och genomförs i åtta regioner. 
Tjugofyra7 besökte en av de första utbildningarna 
i Sandö.

Robert Ullmark

Grib – teori och törst efter praktik
Grib-arna får öva lite mellan teoripassen i Sandö. Yemel Aisa, Höga kusten-Ådalen, och Sandra Johansson, Nordmaling, sätter halskrage på Eva-Lotta Jonsson, Malå. FOTO: PER LARSSON
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ten. Om en tid kommer alla 
kursdeltagare att vara utan för-
kunskap, åtminstone officiellt.

– Jag tror dock att många 
räddningstjänster kommer att 
fortsätta med någon form av 
preparandutbildning, man vill 
nog testa om de som rekryte-
rats verkligen vill fortsätta inn-
an de skickas på en utbildning 
som medför kostnader, säger 
Robert Ullmark.

– Det är bara att gå till sig 
själv, man vill vara förberedd. 
Och räddningstjänsterna vill 
förbereda dem. Men vi måste 
oavsett det lägga utbildning-
en på grundnivå, säger Tony 
Åman.

De som går Grib  ansöker till del 
1 och del 2 vid samma tillfälle 
och kan välja att genomföra de 

två delarna på 
olika utbild-
ningsplatser. 
Därför mås-
te utbildar-
na strikt föl-
ja kursplanen 
så alla får lik-
värdiga för-
utsättningar 
inför del 2. För att bedriva ut-
bildningen i del 1 krävs inget 
övningsfält, därför måste också 
lärarna hålla klassen därifrån.

– Förr följde vi samma elever 
genom hela utbildningen och 
kunde vara mer flexibla. Nu 
kommer grupperna att se olika 
ut. 14 av dem som läser den här 
kursen kommer att börja del 2 
vecka tio, övriga är spridda fram 
till november, säger Robert Ull-
mark.

Mellan de två utbildningspe-
rioderna ska en veckas praktisk 
räddningstjänst genomföras i 
den egna organisationen.

Under eftermiddagen denna 
utbildningsdag får deltagarna 
ändå lite enklare praktik i sam-
band med sjukvårdsutbildning. 
De gör helkroppsundersök-
ning, ger fri luftväg och sätter 
på halskragar. Dagen efter vän-
tar examination.
�� Blir Grib en bra utbildning?
– Det är för tidigt att svara på 

frågan. Vecka tolv är den första 
kursen genomförd i sin helhet 
och då kommer det att göras en 
första utvärdering, säger Ro-
bert Ullmark.

PER LARSSON

FAKTA/GRIB
�� Grundutbildningen för rädd

ningstjänstpersonal i bered
skap (Grib) kan sägas inne
hålla 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 

utbildning i räddningsinsats. 
Kräver övningsfält. Genomförs 
på Sandö, Revinge eller kon

trakterad utbildningsplats.
�� Deltagare anmäler sig till 

hela utbildningen samtidigt. 
Kurs 2 ska påbörjas inom två år 
efter att kurs 1 genomförts.
�� Ämnesområden: brand, 

räddning, farliga ämnen, mil
jö, akut omhändertagande, 
krisstöd, hälsa och livsstil. Alla 
utom de två sista återkommer 
genom hela utbildningen.
�� Efter fullgjord Gributbild

ning får deltagare utbildnings
bevis som berättigar att söka 
vidareutbildning och fortbild
ning.

Tony Åman

Grib – teori och törst efter praktik

Fredrik Dratzén, Gotland
Snickare, timvikarie som heltidsbrandman i Vis
by, gick preparandutbildning 2015.

– Deltiden har lagts ner i Visby och jag måste 
ha utbildningen för att fortsätta som timvika
rie på heltiden. Kommunen har dålig ekonomi 
så jag får klara kostnaderna själv, det blir fem 
veckor utan lön. Det har varit jättebra repeti
tion av det jag gjorde på preparanden, men läsa 
om lagar är kanske inte det roligaste. Vecka tio 
börjar jag del två här i Sandö, de tre veckorna med praktik ser jag 
fram emot.

Nicklas Hedström, Höga kusten-Ådalen
Nyligen gått smidesutbildning, planerar starta 
eget inom konstsmide, skrivit på för anställning 
som deltidsbrandman i Kramfors.

– Jag är helt färsk och har inget att jämföra 
med. Märker att tempot är lite forcerat, lärarna 
tvingas skippa en del som de brukar gå igenom. 
Men jag gillar tempot. Normalt brukar det på 
utbildningar vara mycket tid för lite information, 
så det här är bra. Efter de här veckorna väntar 
praktik i räddningstjänsten och vecka tio börjar de tre sista veck
orna. Ser fram emot att börja jobba i räddningstjänsten.

Anna Flodin, Medelpad
Skiftarbetande maskinoperatör, deltidsbrand
man i Matfors, gick preparand i april 2017.

– Det blir lite upprepning av preparanden, 
men det är bra. Man förstår inte allt första 
gången om man inte jobbat med det praktiskt. 
Utbildningen är bra, de går igenom mycket och 
man får trygghet i det man gör. Men tempot är 
högt, det gäller att vara fokuserad. Går de tre 
sista veckorna av utbildningen i november, har 
att göra med att få ihop pusslet med mitt ordinarie jobb. Men min 
arbetsgivare är jättepositiv till att jag är deltidare. Skiftarbetet och 
beredskap som deltidsbrandman kommer innebära att jag vissa 
månader jobbar varje helg.

Zeynel Bulut, Höglandet
Vakt på behandlingshem, deltidsbrandman i 
Nässjö, gick preparand i höstas.

– Allt vi läst hittills har jag gjort tidigare. Men 
det är bra med repetition, speciellt inom sjuk
vård och kem. Har hemma hunnit åka på en del 
larm, bland annat trafikolyckor. Vi fick söka ut
bildningen själva. Jag valde Sandö och tycker 
det är kul att vara här. Skolan och lärarna är bra. 
Positivt att träffa kollegor från norra Sverige, det 
skiljer en del i hur vi arbetar. Har vänner som läster första delen i 
Revinge, ska bli intressant att höra om vi haft likadan utbildning. 
De ska med hit till Sandö vecka tio när vi gör de tre sista veckorna.

”Jag får klara kostnaden själv”

”Jag gillar tempot”

”Lite upprepning, men det är bra”

”Allt vi läst hittills har jag gjort tidigare”

SÅ TYCKER VI OM UTBILDNINGEN

�� Tjugofyra7 frågade några som var inne på andra veckan av ut
bildningen

Praktiksugna
”För oss lärare är det en utmaning att plane
ra 80 timmar teori under två veckor, att entu
siasmera deltagarna och hålla dem motive
rade.”
Robert Ullmark, lärare Sandö

Träning på att ge fri luftväg. Anna Flodin och Anna Edin, båda 
Medelpad, och Anders Edlund, Vilhelmina, övar på Mika Kalliojär-
vi, Medelpad. FOTO: PER LARSSON

Nästan all utbildning de två första veckorna sker i skolbänken.  
Joachim Söderlind undervisar i kinematik, rörelseenergi och vad 
som händer i kroppen vid en trafikolycka. FOTO: PER LARSSONGrib-arna får öva lite mellan teoripassen i Sandö. Yemel Aisa, Höga kusten-Ådalen, och Sandra Johansson, Nordmaling, sätter halskrage på Eva-Lotta Jonsson, Malå. FOTO: PER LARSSON
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SANDÖ
Virtuell utbildning är inget 
nytt – men nu tycks det på 
väg att slå igenom på allvar.

– MSB ska införa det på 
bred front. Vi kan inte vänta 
på framtiden utan behöver 
komma igång, säger Ceci-
lia Hammar Wijkmark, MSB 
Sandö.

��Tio licenser av ett program 
anpassat för blåljus och skapat 
av nederländska företaget XVR 
har inhandlats. Målet är att det 
ska kunna användas via server 
och inte vara låst till enskilda 
datorer, vilket ökar använd-
ningsmöjligheterna.

Syftet är framförallt att an-
vända simuleringsverktyget i 
utbildning för ledning och styr-
ning av insatser, och förhopp-
ningen är att det är igång nästa 
år. Teststudier har genomförts 
med kursen Räddningsleda-
re A.

– Det finns mängder av sätt 
att öva virtuellt. När vi gör öv-

ningar på öv-
ningsfältet 
krävs myck-
et förberedel-
se och det är 
dyrt, speciellt 
om vi ska elda 
flera gånger. 
Med den vir-
tuella utbild-
ningen kan vi nöta ett moment 
så länge det behövs. Därefter 
kan vi, om vi vill, genomföra en 
övning med samma förutsätt-
ningar på övningsfältet, säger 
Sune Fankvist, lärare på Sandö.

Enkelt uttryckt  går det till så 
här:

Inför en virtuell utbildning 
bestäms först vad syftet med 
övningen är, vilka kunskaper 
som ska förädlas. Därefter ska-
pas scenario och någon av den 
mängd miljöer som finns i verk-
tyget väljs för att utveckla öv-
ningen. Det kan vara en stad, 
ett villakvarter, skog, lands-
bygd med mera. Miljön möb-

leras med vad som behövs, allt 
från byggnader, fordon, djur, 
möbler till alla personer som är 
inblandade i händelsen. 

Personer är en mängd avata-
rer (datafigurer) som kan akti-
veras. En av avatarerna är den 
övade, andra kan vara kollegor 
under insatsen eller motspel i 
form av drabbade, journalister, 
larmcentral. 

På detaljnivå läggs in om dör-
rar ska vara öppna eller stäng-
da, färgnyansen på lågor och 
rök

– En enkel övning att nöta 
för styrkeledare kan vara att de 
ska kvittera larm, lämna fram-
komstrapport, orientera sig på 
olycksplatsen, ge arbetsuppgif-
ter till medarbetare och då trä-
na på att verbalt ge order, läm-
na lägesrapport bakåt och där-
efter avsluta insatsen. Alltihop 
tar cirka 20 minuter, säger Su-
ne Fankvist.

Utbildningen kan göras en-
kel, eller komplicerad med 
mycket motspel. Arbetssättet 

är dynamiskt, 
tas fel beslut 
kan olyckan 
förvärras.

– Den som 
övas job-
bar mot en 
skärmbild 
med en joys-
tick, motspe-
let finns i ett 
rum intill.

MSB har besökt  en rad länder 
som använder simulerings-
verktyg och hämtat in erfaren-
heter. En försvenskning har 
gjorts så att brandbilar och 
räddningspersonals kläder ska 
se ut som i Sverige.

– Det finns en poäng i att man 
känner igen sig.

MSBs syfte är att virtuell si-
mulering ska bli ett komple-
ment till levande simulering 
(iscensatta händelser på öv-
ningsfältet).

– Införandet måste göras väl 
genomtänkt för att uppnå verk-

lig nytta. Och jag vill betona att 
det är ett komplement till tra-
ditionell träning, säger Cecilia 
Hammar Wijkmark.

Hon betonar också  nyttan med 
mängdträning. Moment kan 
tränas tills det blir rätt, med 
små eller stora förändringar i 
händelsen, vilket är svårt att 
göra på övningsfältet.
��Hur många personer går 

det åt för att genomföra en 
övning?

– Det räcker egentligen 
med en lärare om man byggt 
ett mindre scenario med flera 
förinställda händelser. Men jag 
skulle inte rekommendera det. 
Läraren kan utföra flera roller 
i scenariot, men ska främst ha 
fokus på den övade för att kun-
na ge feedback efteråt.

MSBs mål är att även kunna 
bedriva virtuell simuleringsträ-
ning på distans. Tester visat att 
tekniken inte är ett hinder.

PER LARSSON

MÖJLIGHETER
Några fördelar som vir
tuell simulering visat 
utifrån tidigare erfaren
heter och genom forsk
ning är:
��Möjlighet att skapa 

händelser i olika miljö
er, inte begränsat som 
ett övningsfält är. Det 
kan vara landsbygd, 
stadsmiljö, tunnel, köp
centrum, industriområ
de med mera.
��Möjlighet att skapa 

händelser som utveck
las utifrån tid och age
rande från studerande. 
Bränder kan sprida sig, 
det kan bli explosioner 
eller förändrat förlopp 
vid felaktigt beslut av 
den övade.
�� Scenario och händel

seutveckling kan indivi
danpassas utifrån den 
studerandes nivå eller 
stresspåslag.
�� Händelsen kan upp

repas med exakt sam
ma förutsättningar hur 
många gånger som 
helst. Övningen kan ex
empelvis upprepas tills 
man lyckas, för att se 
vad som händer om 
man gör fel, eller upp
repas med små varia
tioner för att se vad det 
innebär.
�� Det går att trycka på 

paus,  stanna upp och 
diskutera ett läge i hän
delsen. 

Sune Fankvist
Cecilia Ham-
mar Wijkmark

Satsning på virtuell simulering
��– Vi kan nöta moment så länge det behövs

Virtuell simulering kommer att ges mer utrymmer. Framförallt när det gäller leda insatser. Till skillnad mot övningsfältet ger det möjlighet att 
upprepa moment tills de sitter. Satsningen är tänkt att börja med räddningsledare A. FOTO: MSB
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Vilka samverkar vi normalt 
med? Vilka kan vi komma 
att behöva samverka med? 
Vilka talgrupper vid olika 
tillfällen?

Centrala frågor i en Rakel-
utbildning som MSB tagit 
fram.

�� – Vi vill ge en helhetssyn på 
användandet av Rakel, att man 
ser hela kedjan av inblandade 
och hur man planerar för att 
få rätt talgrupper och därmed 
en kommunikation som fung-
erar, säger Clara Osvald, lärare 
i Sandö.

En pilotutbildning genom-
fördes i december, utvärdering-
en gav överlag positivt gensvar 
och det planeras för fler utbild-
ningar. Kursen hade fler sökan-
de än det fanns platser.

– Den kommer 
att erbjudas minst 
en gång i år. Dis-
kussioner pågår om 
hur stort behovet är 
och om hur vi skulle 
kunna öka utbudet, 
säger Anders For-
sell på MSBs enhet 
för utbildningssam-
ordning.

Syftet med  pilotut-
bildningen var att 
öka kunskap om krishante-
ringssystemet, om gemensam-
ma grunder för samverkan och 
ledning. 

Med det som bas ska delta-
garna kunna planera för sin or-
ganisations samverkan i Rakel, 
både internt och externt. Det 
handlade inte om teknik eller 

att hantera Rakel-
mobilen.

– Grunden är att 
förstå den egna or-
ganisationens roll 
i systemet, vilken 
uppgift man har. 
Men ett syfte vi har 
med alla kurser är 
också att förstå an-
dras roller och upp-
gifter för att få en 
helhetssyn. Um-
gänget på kursen bi-

drar till det, man inspirerar var-
andra, säger Clara Osvald.

Målgrupp är alla  nivåer i sam-
hället och de 30 deltagarna 
kom från lokala, regionala och 
nationella organisationer, även 
privat näring och frivillighet 
var representerad. 

– Tyvärr bara två kvinnor, där 
har vi lite att jobba med.

Kursen vände sig till de som 
i sin organisation är sambands-
ansvariga inom Rakel eller har 
ett övergripande planeringsan-
svar. Först gjordes en förbere-
dande dag på hemmaplan med 
webbutbildning om krishante-
ringssystem och gemensamma 
grunder, därefter väntade två 
dagar på Sandö.

Vissa deltagare  hade erfaren-
het av sambandsansvaret, för 
andra var det en ny uppgift. I 
kombination med stor sprid-
ning på vilken organisation 
deltagarna tillhörde gav det dy-
namik, menar Clara Osvald.

– Ambitionen är att den sam-
lade förmågan ska bli bättre 
och i grupparbeten stärker man 

varandra. Experter som var fö-
reläsare gav nytta till de med 
förkunskaper.

Det deltagarna ansåg behö-
va lära sig stämde överens med 
MSBs planering. Arbetet med 
talgrupper var en viktig del. 

– Talgrupper är väldigt  cen-
tralt i användandet av Rakel. 
Och föreläsarna – bland an-
nat från polisen, landsting och 
länsstyrelse – kunde förmedla 
egna erfarenheter och hur de 
tänker kring sambandsplane-
ring.

Utbildningen ”Rakel – att 
planera och agera utifrån ett 
sambandsansvar” har tagits 
fram gemensamt av verksam-
heterna för utbildning och Ra-
kel inom MSB.

PER LARSSON

Högberget är centralt för 
MSBs uppbyggnad av kurs- 
verksamhet för ras- och 
skredmetodik.

– Men det går att öva så 
mycket mer. Vi ser det inte 
som en jordskredsanlägg-
ning utan som en komplex 
riskmiljö, säger Karl Pers-
son, lärare på Sandö.

��Högbergets övningsområde 
omfattar totalt cirka 88 hektar 
och den senaste övningsplat-
sen för ras och sked är på cirka 
två hektar och stod klar 2016. 
En pilotutbildning inom ras 
och skred genomfördes förra 
året.

– Riskmiljön är unik, den 
finns i landskapet. Man kan 
använda Högberget för opera-
tiva insatser, exempelvis rädda 
människor. Men det kan ock-
så användas för att göra risk-
bedömningar, vid en insats 
bör alla inblandade ha kun-
skap om risker i arbetet och 
hur man undviker dem, säger 
Fredrik Skeppermo, lärare och 
projektledare för Högberget.

På Högberget finns  vägar som 
rasat, ruiner, skadade hus-
kroppar, stora skogsarealer, 
en sprängplatta. Övningsmöj-

ligheterna är 
därför myck-
et mer än ras 
och skred. 
Det kan ex-
empelvis 
vara sök- och 
räddning, 
antagonis-
tiska händel-
ser, komplexa riskmiljöer, si-
mulering av skogsbränder.

– Det kan vara många typer 
av övningar där det behövs en 
komplex miljö. Sprängplattan 
är miljöcertifierad och spräng-
ning kan genomföras som fö-
revisning men också i utbild-
ning, säger Fredrik Skepper-
mo.

Det som gör  anläggningen 
speciell är att riskmiljön är 
naturlig, anser Fredrik Skep-
permo och Karl Persson. Väg-
ar i området kan bedömas 
vara i riskområde och stäng-
as av, scenarion kan lätt passa 
in i miljön och bli verklighets-
trogna.

– Vi har 22 fasta gömslen 
under mark där det får plats 
två personer i varje, vilket gör 
det lämpligt att öva sökning 
med hundar, säger Fredrik 
Skeppermo.

SMO-utbildningarna an-
vänder ibland anläggningen. 
Ett par utbildningstillfällen i 
komplex riskmiljö för externa 
kunder håller på att utvecklas. 
Men Högberget har ännu in-
te fått genomslag som utbild-
ningsplats, helt enkelt inte bli-
vit känt. 

I vår håller  länsstyrelsen i Väs-
ternorrland en klimatkonfe-
rens och då ska anläggningen 
besökas, vilket Sandö tror ska 
sprida vetskapen om Högber-
get som utbildings- och öv-
ningsresurs. Det jobbas på att 
sprida information om Hög-
bergets möjligheter, både i 
Sverige och internationellt.

– Vi hoppas få hit interna-
tionella kurser, exempelvis 
motsvarande sök- och rädd-
ning. Och det kan vara för mer 
än operativa insatser, som att 
bygga camper i säker miljö i 
anslutning till ett olycksom-
råde. Det kan göras trovärdigt 
här, säger Fredrik Skeppermo.

– Övningsfältet kan anpas-
sas till kundernas behov oav-
sett årstid. Och vårt geografis-
ka läge gör det lämpligt att öva 
hur man jobbar i kalla klimat, 
tillägger Karl Persson.

PER LARSSON

Kedjehuset har funnits på 
Revinges övningsområde 
i några år. Nu görs ett lika-
dant bygge i Sandö.

�� – Vi får bättre möjlighet att 
realistiskt öva konstruktions-
bränder och brandspridning, 
säger Karl Persson, lärare och 
projektledare för bygget.

De två kedjehusen, med en 
carport mellan dem, ger visu-
ellt intryck av att vara bostads-
hus. Men framförallt handlar 
det om helt andra möjligheter 
att öva verklighetstroget. Alla 
bränder som kan tänkas uppstå 
i en bostad kan övas. Det går att 
öva allt från brand i soptunnan 
till övertänd byggnad.

– Revinge har använt sina 
hus jättemycket. Inte bara för 
brandövningar utan även när 
det bara pyr lite för att kunna gå 

in med IR-ka-
mera och lo-
kalisera var 
det pyr, säger 
Karl Persson.

Kassett-
system i golv, 
väggar och 
tak gör att 
man kan elda 
i konstruktionen. Hur det brin-
ner och hur branden sprider sig 
kan styras av läraren, bland an-
nat i förhållande till hur insats-
styrkan sköter sitt arbete. 

– Kedjehusen är användba-
ra i alla räddningstjänstutbild-
ningar och för olika typer av in-
satsstyrkor. Dessutom tas allt 
släckvatten om hand, området 
runt husen är invallat så inget 
kan rinna ut.

Kedjehusen beräknas stå kla-
ra till sommaren.

Utbildning med helhetssyn på Rakel
��– Grunden är att förstå egna rollen i krishanteringssystemet

Kedjehusen i Revinge. Nu byggs likadana i Sandö. FOTO: PER LARSSON

Sandö får kedjehus 
för realistisk övning

Karl Persson

Komplex riskmiljö
��Högberget unikt för övning

Fredrik  
Skeppermo
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Utslängda fotanglar är en 
stor fara för utryckningsfor-
don.

Risken är att  enheten in-
te kommer fram till de ska-
dedrabbade, det kan också 
medföra en ny olycka som 
kräver räddningsresurser.

��Kommunikation i Rakel 
mellan blåljusenheter skapar 
en förutsättning att snabbt 
sprida information om en risk. 

Sänkt fart möjliggör för en 
utryckningsförare att vid punk-
tering hålla fordonet kvar på 
vägen.

Oroligheter i områden, hot 
och fyrverkerier mot rädd-
ningspersonal, är något som 
allt oftare diskuteras inom 
svensk räddningstjänst. Länge 
har det tydligast berört stor-
stadsområdena, men har på 
senare tid spridit sig utanför 
dessa. 

Under nyår utsattes exem-
pelvis räddningstjänstens styr-
kor i Landskrona för fyrverke-
ribeskjutning i samband med 
insats. 

Patrik Asp, Brandkåren 
Attunda, har under december 
2017 genomfört en riskutred-
ning med fokus specifikt på fo-
tanglar. 

Efter att ha frågat samtli-
ga befäl inom sin organisation, 
framkom att man de senaste 
åren råkat ut för fotanglar vid 
tre tillfällen. Två med koppling 
till automatiskt brandlarm som 
följd av inbrott och en vid larm 
om brand i byggnad. 

Inte vid något av tillfällena 
har det vid utlarmning fram-
kommit information om fo-
tanglar eller andra särskilda 
risker. 

Fotanglarna har vid  dessa till-
fällen spridits ut på vägen. Vid 
samtliga tillfällen har det lett 
till punktering och vid ett till-
fälle avbruten utryckning. 

Ingen person har skadats, vil-
ket kan tillskrivas utrycknings-
förarna och de hastigheter de 
framfört fordonen med. Vid ett 
av tillfällena var fotanglarna 
utspridda på E4 flera kilometer 
från aktuell larmadress.

Utredaren konstaterar att 
det är svårt för arbetsgivaren 
att helt förhindra denna typ 
av risker eftersom räddnings-
tjänsten själv, eller andra blå-
ljusorganisationer, ofta är de 
som är först på plats och upp-
täcker fotanglarna. 

Bra kommunikation  i gemen-
sam Raps-talgrupp i Rakel är 
en viktig faktor. Det gör det 
möjligt för blåljusenheter att 
varna varandra tidigt, liksom 
för en bakre ledningscentral 
att kunna förmedla denna in-
formation vidare. 

Hastigheten på ett rädd-
ningsfordon vid punktering 
har stor betydelse för möjlig-
heterna att hålla fordonet kvar 
på vägen och därmed förhindra 
en större olycka. 

I utredningen redovisas  kör-
tidsexempel vid olika hastighe-
ter. Det är fördelaktigt att hål-
la ner hastigheten när det be-
döms finnas risker vid körning 
på stora, snabba vägar. Både ut-
ifrån den skadedrabbades möj-

lighet att snabbt få hjälp och för 
räddningstjänstens egen sä-
kerhet. 

En olycka med ett räddnings-
tjänstfordon skapar dubb-
la problem. Dels finns risk att 
enheten inte kommer till den 
skadedrabbade, samtidigt sker 
en ny olycka som kanske också 
kräver räddningsresurser.

Det är viktigt  att de bakre led-
ningscentralerna tidigt för-
medlar om det finns informa-
tion om samtidigt utlösta in-
brottslarm eller samtidigt på-
gående polisinsats. Det är även 
viktigt att blåljusenheter finns 
lätt tillgängliga på en gemen-
sam Raps-talgrupp. 

Vid dessa tillfällen bedöms 
en reducerad hastighet vara att 
föredra. Hastigheten är helt av-
görande för om en utrycknings-
förare vid en framhjulspunkte-
ring klarar att hålla fordonet 
kvar på vägbanan. Och det i sin 
tur är avgörande för om per-
sonskador ska kunna undvikas 
eller inte.

MATTIAS SJÖSTRÖM

FAKTA

Fotanglar
�� Fotanglar är ett hinder som 

idag främst används för att hin
dra eller stoppa fordon. 
�� Konstruktionen gör att oavsett 

hur de landar på marken har de 
alltid en ”spik” uppåt. 
�� Fotanglar har egentligen fun

nits sedan antiken, då i syfte att 
stoppa kavalleri och människor 
i samband med krig. Ibland be
nämns dessa spanska rytta
re, vilket inte är helt korrekt, då 
dessa är betydligt större och har 
en annan konstruktion. Dessa 
används idag främst som strids
vagnshinder eller vägspärr.

Hotbild – sänk farten
��Fotanglar på vägen stor fara vid utryckning

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

1Bakre ledningscentralers bör 
ha möjlighet att informera ut

ryckande enheter om samtidigt 
utlösta inbrottslarm eller samti
digt pågående polisinsatser.

2Snabb kommunikation 
om risker på gemensam 

Rapstalgrupp i Rakel

3Sänkt fart skapar möjlighet 
att hålla fordonet kvar på vä

gen vid punktering.

3
Fotanglar städas bort från E4an söder om Stockholm. De spreds i samband med ett värdetransportrån.  FOTO: JOHAN NILSSON/TT

Körtid – tidsskillnad
 hastighet tidsvinst per km.

30  50 48 sek

50  70 21 sek

70  90 9 sek

90  100 4 sek

100  110 3 sek

110  120 3 sek
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Olycksundersökning – Mattias tipsar
Alla räddningsinsatser ska un
dersökas, inte enbart bränder, 
även om bränder många gånger 
är centralt i räddningstjänstens 
arbete.

Kravet åligger egentligen kom
munen, vilket i praktiken många 
gånger blir räddningstjänsten. 

Följande områden ska alltid 
följas upp i skälig omfattning:

��Olycksorsak 

��Olycksförlopp 

�� Räddningsinsats

Att beakta exempelvis en brand 
utifrån brandorsak, byggnads
tekniskt brandskydd, organi
satoriskt brandskydd samt ge
nomförd räddningsinsats är en 
förutsättning för att vi ska kun
na utveckla ett säkrare och tryg
gare samhälle i framtiden. 

Följande bör då undersökas:

�� Fungerade det byggnadstek
niska brandskyddet?

�� Fanns det något som bidrog 
till det snabba brandförloppet?

�� Varför spred sig röken på det
ta sätt?

�� Varför utrymde personerna 
på detta sätt?

�� Genomfördes räddnings
tjänsten insats i linje med hur 
det byggnadstekniska brand
skyddet var utformat?

Genomföra snabba, säk-
ra och effektiva insatser är 
viktigt. 

Genomföra snabba och 
effektiva olycksutredning-
ar, är sannolikt också vik-
tigt. 

��Att med förhållandevis lite 
arbetstid, ändå fånga en stor 
mängd erfarenheter och lär-
domar syns klokt. 

Små enkla olycksundersök-
ningar, som kompletterar da-
gens händelserapport efter av-
slutad insats är kanske en möj-
lig väg. Eller i vart fall ett bra 
mellanting mellan just händel-
serapport och en större fördju-
pad olycksundersökning.

Inkommande  olycksutred-
ningar från svensk räddnings-
tjänst utgör basen för kom-
mande artiklar i Tjugofyra7 
inom erfarenhetsområdet. 

Genom åren har många 
olycksutredningar lästs och 
det är ibland svårt att välja ut 
vilka utredningar som ger en 
värdefull lärdom och samti-
digt lämpar sig bra för natio-
nell spridning.

Förutsättningarna  att genom-
föra olycksutredningar skiljer 
sig dessutom rejält runtom i 
landet. 

En del räddningstjänster har 
utsedda utredare och andra in-
te. En del har välutbildade ut-
redare och andra inte. 

En del genomför utredning-
ar med tydliga mål och syften 

och därtill tydligt fångade er-
farenheter. Andra har mer lud-
diga mål och syften med sina 
utredningar och därmed ock-
så mindre tydliga erfarenheter.

Det är därför extra  intressant 
att notera att den senaste tiden 
har inkommit ett relativt stort 
antal olycksutredningar av lite 
enklare karaktär, bland annat 
från Storstockholms brand-
försvar där de kallas ”kom-
pletterande händelserapport” 
med ett fokus på lärdomar och 
rekommendationer. 

Faktum är att en snarlik mo-
dell finns i Räddningstjäns-
ten Syd, vilken där kallas ”för-
undersökning”. Även andra 
räddningstjänster har av och 
till skickat in mindre och kor-
ta olycksutredningar av olika 
slag.

Det finns en del som tyder  på 
att en stor andel av själva lär-
domarna från en olycka går 
att fånga utan en stor, tids-  
ödande och fördjupad olycks-
utredning. Stora och fördjupa-
de olycksutredningarna kan 
med fördel göras på de olyck-
or, som bedöms vara särskilt 
viktiga att gå till botten med. 

Mindre olycksutredning av 
modell kompletterande hän-
delserapport eller förunder-
sökning, utgör sannolikt ett 
allt viktigare inslag i ett fram-
tida lärande. Vi fångar kanske 
tillräckligt mycket ”good eno-
ugh”?

I en allt mer slimmad verk-

samhet, behöver vi alla funde-
ra över var och i vilken omfatt-
ning vi lägger våra resurser. 

Att göra fler kortare utred-
ningar är sannolikt en möjlig 
väg framöver. Att mer tydligt 
värdera när en större fördju-
pad olycksutredning verkligen 
skall göras, blir allt mer viktigt. 

Att efter den ordinarie hän-
delserapporten börja med en 
kompletterande händelserap-
port, förundersökning, olycks-
utredning light eller vad vi nu 
vill kalla den, bedöms därför 
vara intressant.

Som brand- och  olycksutreda-
re brinner jag för erfarenheter 
och lärdomar. Jag tror att det 
tillsammans med forskning är 
det bästa sättet att möta fram-
tiden. 

Vi rör oss alla i en allt snabb-
are och mer komplex värld 
med allt mer komplexa olyck-
or och dessutom nya typer av 
risker. Detta kräver ständig ut-
veckling, vilket många gånger 
sker genom en bra uppföljning 
i olycksutredningar av olika 
slag. 

Att fler utredningar görs på 
fler händelser liksom att fler 
räddningstjänster förmår att 
göra olycksutredningar, är 
därför i det närmaste helt av-
görande.

Att då göra utredningar som 
är något mindre i omfattning, 
möjliggör sannolikt för fler 
räddningstjänster att utreda 
olyckor på ett bra sätt.

MATTIAS SJÖSTRÖM

FAKTA/LAGEN
Lag om skydd mot olyckor 
(LSO), 3 kap, 10§

�� När en räddningsinsats är av
slutad skall kommunen se till 
att olyckan undersöks för att i 
skälig omfattning klarlägga or
sakerna till olyckan, olycksför
loppet och hur insatsen har ge
nomförts.

Fler enkla utredningar 
ger fler lärdomar

Mattias Sjöström
mattias.sjostrom@ 

halmstad.se

Anna Andersson Carlin och 
Mattias Sjöström medverkar 
under Erfarenheter med sam
manfattningar av olycksunder
sökningar inskickade till MSB, 
samt egna arbeten. De tar gärna 
emot synpunkter och tips. 

Du kan även kontakta MSB på: 
olycksutredning@msb.se

Undersökningarna på nätet: 
www.msb.se/olycksundersok
ningar/kommuner

Anna Andersson 
Carlin

anna.carlin@rsyd.se

Erfarenheter

Kontakt

Vid behov av tillfälliga lo-
kaler för skolor, kontor, bo-
ende med mera hyrs ofta 
tillfälliga paviljonger in. 

Det finns en del risker 
med deras utformning. 

�� Larmet kom kl 03.20 och 
första styrkan rapporterade 
kraftig rökutveckling bakom 
skolans aula och matsal. När 
de kom närmare såg de att det 
var paviljongerna som brann. 
Insatsen varade cirka 11 tim-
mar, cirka 20 enheter var på 
plats totalt under insatsen.

Paviljongen, som skulle an-
vändas som skolbyggnad, var 
i två plan och uppbyggd av ett 
antal moduler placerade på 
träklossar. Under byggnaden 
fanns en plastduk som ska 
skydda mot fukt. Längst ned 
på fasaden fanns en brännbar 
spaljé monterad. Byggnaden 
var inte i bruk vid branden.

Branden som troligtvis var 
anlagd startade i ett av pa-
viljongens hörn. Räddnings-
tjänsten kunde konstatera att 
det brann under stora delar 
av byggnaden. Branden an-
greps från flera håll men det 
var svårt att komma åt bran-
den under byggnaden. 

Branden spreds också i ut-
rymmen mellan paviljong-
erna, mellan våningarna och 
väggarna och in i byggnaden. 

I samband med  utredning-
en proveldades en liten del av 
den fuktskyddande plastdu-
ken och det gick att få eld på 
plasten. 

Ett scenario kan vara att nå-
gon tänt eld på en del av duken 
som varit tillgänglig utifrån 
och att branden sedan spridits 
in under byggnaden. Ovanför 
plasten var limmade spånski-
vor monterade. När dessa ut-
satts för branden har de bidra-

git till brandförloppet som le-
tat sig vidare upp mellan väg-
garna och andra mellanrum. 

Utredningen är gjord av 
Storstockholms brandförsvar 
och behandlar framförallt 
brandspridningen. 

För att förhindra eller mins-
ka konsekvenserna av en lik-
nande brand ges följande för-
slag på åtgärder:
�� täcka plastduken med sing-

el eller annat obrännbart ma-
terial och se till att inga delar 
sticker ut, kan förbättra skyd-
det mot antändning.
�� byta ut den brännbara 

spaljén längst ned på fasaden 
mot obrännbart material.
�� kanske krävs bevakning om 

grunden inte är täckt och byg-
get inte färdigt.
��mellanrum mellan modu-

lerna bör brandisoleras för 
att minimera  risk för brand-
spridning.

Detta är troligen inte  den sista 
branden i tillfälliga moduler. 
Flera räddningstjänster har 
rapporterat in liknande hän-
delser och Stockholm hade 
en liknande brand bara några 
veckor tidigare. 

I flera av utredningarna ef-
ter dessa bränder återkommer 
några av förslagen på åtgärder, 
exempelvis obrännbart ma-
terial längst ned på fasaden, 
värmeslingor i takfot för tidig 
upptäckt av brand. 

Skolor i Stockholm AB har 
efter branden sett över alla lik-
nande paviljonger och vidtagit 
åtgärder.

Det vore bra om de som till-
verkar samt hyr ut moduler 
tog större ansvar för att se till 
att riskerna i samband med 
brand eller försök att anlägga 
brand minimeras. 

ANNA ANDERSSON CARLIN

Tillfälliga lokaler 
medför ofta risker

Den övre bilden visar ursprunglig spaljé som täckte nedre delen, 
den undre bilden visar lösning efteråt av fastighetsägaren.
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 En bit över 3 000 bostads-
bränder är utvecklade. Siff-
rorna är ett snitt för 2014-
2016.

��Utvecklad brand innebär att 
det fortfarande brinner när 
räddningstjänsten anländer el-
ler att branden spridit sig utan-
för startföremålet. 

Statistiken medföljer Öpp-
na jämförelser som tas fram 
av  SKL, Sveriges kommuner 
och landsting, i samarbete med 
bland annat MSB. Bostads-
bränder och brandförebyggan-
de arbete riktat till enskilda är 
temat i senaste utgåvan

Glömd spis och soteld är två 
brandorsaker som det ofta var-
nas för. Spisen (22 procent) och 
soteldar (10) orsakar tillsam-
mans ungefär en tredjedel av 
alla bostadsbränder.

Öppna jämförelser visar att 
175 kommuner hade färre än 
0,1 soteld per 1 000 invånare. 
En kommun (Vansbro) hade 
mer än 1 brand per 1 000 invå-
nare orsakad av soteld.

Där spisen var brandorsak 
hade 114 kommuner färre än 
0,1 bränder per 1 000 invåna-
re . Flest är 0,54 bränder (Bjur-
holm).

230 kommuner (79 procent) 
har i Öppna jämförelser sva-
rat att de arbetar med antingen 
individanpassat brandskydd, 
riktade kommunikationsin-

satser eller kampanjen Aktiv 
mot brand i syfte att förbättra 
brandskyddet för privatperso-
ner.

Samhällets kostnader för 
olyckor har fördelats ut på var-
je enskild kommun med hjälp 
av hur många olyckor som in-
träffar i varje kommun. 

Antal olyckor har beräk-
nats med hjälp av MSBs sta-
tistik över dödsbränder och 
räddningsinsatser (drunkning, 
bränder, och trafikolyckor), So-
cialstyrelsens patientregister 
(fallolyckor, övriga olyckor), 
och Stradas polisrapporterade 
trafikolyckor.

Antalet bostadsbrän-
der som räddningstjäns-
ten rycker ut till visar över 
längre tid en tydlig minsk-
ning. 

Även antalet döda i brän-
der minskar över tid, men 
det går långsammare. 

�� Förra året omkom prelimi-
närt 113 personer i bränder.
Siffrorna är fortfarande osäk-
ra än . Det är den högsta note-
ringen sedan 2010.

Sedan 1999 kan man dock 
se en minskning, även om siff-
rorna från år till år hoppar lite 
upp och ner. Samtidigt ska no-
teras att Sveriges befolkning 
1999-2015 ökade med en mil-
jon, från 8,8 till 9,8.

Förutom några toppar 
2009-2010 har insatserna till 
bostadsbränder minskat från 
6 430 (1999) till 5 415 (2015). 
�� Varför visar bostadsbrän-

der en tydligare minskning?
– Svårt att svara på. Man kan 

fundera på om folk i större ut-
sträckning släcker fler små-
bränder själva, säger Mattias 
Strömgren på MSBs enhet för 
kunskapsutveckling.

Äldre är värst drabbade  av 
dödsbränder. Förra året var 
45 procent av de som dog i 
bränder över 65 år. I den ål-
derskategorin dör fler kvin-
nor än män i bränder, vilket 
sannolikt beror på att andelen 
kvinnor är större bland äldre. 

Totalt sett dör fler män (60 
procent) och i åldern 45-64 år 
är 70 procent av de som dör 
män. Det kan också noteras 
att ungefär tio procent av alla 
dödsbränder är självmord. 

MSB vill dyka djupare i 
dödsbränderna, för att siff-
rorna ska bli ännu säkrare och 
för att få veta mer om orsaker. 

Men det finns hinder.
– Av juridiska skäl får vi in-

te data från Rättsmedicinalv-
erket. De vill hjälpa oss, men 
deras tolkning av lagen hin-
drar dem. Därför behöver vi 
en författningsförändring, sä-
ger Mattias Strömgren.

MSB har i budgetunder-
laget för de kommande tre 
åren till departementet fram-
fört att den legala grunden för 
myndighetens datainsamling-
ar behöver stärkas.

MSBs dödsbrandsstatis-
tik visar att för åren 1999-
2015 omkom minst 70 pro-
cent vid bränder i bostä-

der. Det kan vara fler ef-
tersom vid drygt 11 pro-
cent av bränderna är brand-  
objekten okända. 1999-2007 
var det 20-30 sådana fall om 
året, efter det endast ett fåtal. 
2008-2015 skedde 81 procent 
av dödsbränderna i bostäder.

Där människor omkommer 
i bränder i övrigt är framfö-
rallt i övriga bränder i byggna-
der (9 procent) och bränder i 
personbilar (5 procent). No-
tabelt att under 1999 omkom 
hela 20 personer i samband 
med bränder i personbilar

PER LARSSON

Bostadsbränder minskar 
mer än dödsbränder

Döda i bränder
–varav i bostäder och insatser till bostadsbränder

År döda i 
bränder

döda  i  
bostadsbränder

insatser vid  
bostadsbränder

1999 127 67 6 430

2000 128 93 6 152

2001 154 104 6 379

2002 158 110 6 115

2003 162 94 6 180

2004 94 49 5 359

2005 126 77 5 909

2006 110 67 5 890

2007 127 78 6 162

2008 116 87 6 003

2009 124 106 6 433

2010 130 112 6 696

2011 102 80 5 919

2012 103 91 6 152

2013 96 78 5 895

2014 81 67 5 675

2015 108 80 5 415

2016 105* iu iu

2017 113* iu iu

 * = preliminära siffror   iu = ingen uppgift 

��En internationell konferens 
med temat utveckling av rädd-
ningstjänst hålls i Revinge 16-
17 augusti.

Tio internationellt erkända 
brandingenjörer och brand-
män finns bland talarna. Pro-
grammet omfattar bland an-
nat räddningsinsatser i höga 
byggnader; utbildning; teknik, 

metod, taktik och ledning av 
insatser.

International Firefighting 
Instructors Conference, som 
är namnet på konferensen, 
vänder sig till alla som är in-
tresserade av utveckling av 
räddningstjänst. Mer informa-
tion och anmälan på msb.se. 
Sista anmälningsdag 1 juni.

Internationell konferens för  
räddningstjänst i Revinge

Över 3 000 utvecklade  
bostadsbränder

Hammarö 4 300

Sundbyberg 4 400

Öckerö 4 400

Uppsala 4 600

Vellinge 4 600

Lund 4 700

Partille 4 700

Järfälla 4 800

Nacka 4 900

Tyresö 4 900

Samhällets 
olyckskostnader
– lägst per inv.

snitt per år 2014-16

Alla kommuner på tjugofyra7.se

Vägledningen för samver-
kan vid pågående dödligt 
våld i publik miljö (PDV), ex-
empelvis terrorhändelser, 
väntas vara färdig i början 
av april.

– Vi är överens om vad 
som är viktigt, säger Ove 
Brunnström, MSB.

�� Storstockholms brandför-
svar och Räddningstjänsten 
Storgöteborg är de som främst 
legat på för att få fram vägled-

ningen och senast stött på hos 
justitiedepartementet för att 
det ska skyndas på i ärendet. 
Men det har funnits ett gemen-
samt behov av en nationell väg-
ledning hos blåljusorganisatio-
nerna.

– Vi har haft mycket diskus-
sioner i arbetet med vägled-
ningen, bland annat om tillvä-
gagångssätt och arbetsmiljö 
men vi är nu överens om de sto-
ra dragen.

Vägledningen för samverkan 

vid PDV och terrorhändelser 
gås nu igenom internt på MSB, 
därefter kommer den att skick-
as ut på remiss under några  
veckor innan arbetet kan slut-
föras.

– Det som förstärkts  i slutske-
det är kapitlet om metoder. Det 
handlar om att det krävs sam-
verkan, planering och övning, 
säger Ove Brunnström.

Planer för utbildning och öv-
ning finns inte med i vägled-

ningen. men det arbetas med 
att få med exempel på detta i 
någon form av bilaga.

– Sen finns det olika synsätt. 
Stockholm vill exempelvis in-
volvera alla berörda kompe-
tenser för utbildning vid pla-
nering, medan Storgöteborg i 
första skedet  har fokus på sam-
verkan och skadeplatsnära åt-
gärder mellan blåljusorgani-
sationerna. Men sådana frågor 
måste lösas lokalt. Vägledning-
en är dock tänkt som ett stöd för 

samtliga aktörer, framförallt de 
som har behov att börja planera 
för insatser vid pågående dödlig 
våld.

MSB kommer även att ge ut 
en vägledning kring hot och 
våld mot blåljuspersonal, in-
riktningen är förebyggande 
och förberedande arbete med 
utgångspunkt i social oro. Väg-
ledningen uppskattas att bli 
publicerad under maj-juni.

PER LARSSON

Pågående dödligt våld – vägledning klar i vår
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MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets   
förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Verksamhetsskyddsenheten söker nu:
• Säkerhetshandläggare med inriktning fysiskt skydd  

och personskydd

• Handläggare med inriktning kontinuitetsplanering

Läs mer på www.msb.se/jobb

�� I december kom ett nytt 
vägmärke, ”A41 varning för 
olycka”.

Det ersätter dock inte var-
ningsanordning X6 och ska 
därför inte användas av rädd-
ningstjänster, vilka rekom-
menderas att även i fortsätt-
ningen enbart använda var-

ningsskylt X6, samt övriga väg-
märken och anordningar som 
beskrivs i vägledningen ”Sä-
kerhet i trafikmiljö” som finns 
på msb.se. 

Det nya vägmärket A41 är 
i första hand avsett för Tra-
fikverkets meddelande-skyltar 
och lysande vägmärken. 

Ny varningsskylt inte för räddningstjänst

Räddningstjänst ska fortsätta an-
vända varningsskylt X6, till höger. 
Nya skylten A41 (till vänster) är i 
första hand avsedd för Trafikver-
kets meddelande-skyltar. 

Nya forskningsprojekt inom civilt försvar

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund svarar för 
räddningstjänsten i kommunerna Bollebygd, Borås, 
Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.

Avdelningschef  Skydd och samhälle

Vi söker dig som vill ta ett samordnande och
strategiskt ansvar för vår förebyggande 
verksamhet. 

Var med och utveckla vår verksamhet mot visionen 
- Ett tryggt och olycksfritt samhälle för alla

Välkommen med din ansökan senast 2018-04-04.
Läs mer om tjänsten på www.serf.se 

Nyutgivet finns på tjugofyra7.se 

Studier visar att farliga äm-
nen kan tas upp via huden i 
samband med rökdykning 
och även ge utslag i urinen.

�� Studierna har utförts av Foi 
CBRNE-Skydd och säkerhet 
i Umeå och mätningar har ge-
nomförts vid  vanligt förekom-
mande brandövningar inom 
SMO-utbildningen.

Den vetenskapliga tidskrif-
ten Annals of Work Exposures 
and Health har publicerat en 
forskningsartikel om resulta-
ten från de studier om partikel- 
exponering vid övningar som 
genomförts på MSBs skolor.

I ena studien  mättes hur myck-
et av 22 polycykliska aroma-
tiska kolväten (PAHer) som 
under 20 minuters rökdyk-
ningsövning tränger in under 
skyddskläderna och lägger sig 
på huden. 

Flera av dessa PAHer kan tas 
upp via huden, speciellt när den 

är varm och svettig. Skyddsfak-
torer för skyddskläderna kun-
de också beräknas för dessa 
PAHer. Det tydliga svaret är att 
kläderna ger visst skydd, men 
att ämnen ändå går igenom.

Den andra studien som be-
skrivs i forskningsartikeln fo-
kuserade på hur mycket av åt-
ta PAHer som tas upp av huden 
och kan mätas i metaboliter i 
urin, 6 timmar respektive 20 
timmar efter en varm övning. 

Mätningarna genomfördes 
på en klass frivilliga SMO-stu-
denter vid Sandö och resulta-
tet visar att nivåerna ökade åtta 
gånger vid en övning. 

Resultaten av studierna ty-
der på att flera av de rekom-
mendationer och vidtagna åt-
gärder för att minska PAH-ex-
ponering som gjorts inom pro-
jektet Friska brandmän under 
senare år fungerar. 
Fotnot: Länkar till forskningsar
tikel och friska brandmän, se ar
tikeln på tjugofyra7.se

Farliga ämnen 
i huden vid 
rökdykning

��Två forskningsprojekt inom 
civilt försvar för sammanlag 18 
miljoner har beviljats av MSB.

Det ena genomförs av Lunds 
universitet med fokus på hur 
förutsättningar påverkats av 
förändringsprocesser och hur 
staten kan utforma ett ända-
målsenligt civilt försvar.

Det andra genomförs av Foi 
och har rubriken Motstånds-
kraftigt civilt försvar vid grå-
zonshot. Det ska bidra till en 
samlad, stärkt förmåga att 
identifiera och förstå utma-
ningar och hot, och förutsätt-
ningar för att bemöta dessa.
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Vi söker dig som vill vara med 
och utveckla en räddningstjänst 
som skapar trygghet säkerhet 
och omtanke för våra invånare.

Vi söker

Verksamhetsutvecklare 
för brandskydd i bostad

Sista ansökningsdag:
onsdag 21 mars

Läs mer:
www.rsgbg.se/jobba-hos-oss/

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

är Tjugofyra7 rätt tidning att an
nonsera i.

Nästa nummer: Nr 38 kommer 
ut 12 juni.
Annonsbeställning: förhands
bokning senast 24 maj, färdigt 
manus senast 31 maj.

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

Annonsera i Tjugofyra7 – nästa nummer 12 juni 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.

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 
ansvarar för räddningstjänsten inom Avesta, 
Hedemora, Fagersta och Norbergs kommuner

Vi söker

Stf Räddningschef
– tillika chef räddningsavdelningen

För mer information se vår hemsida  
www.sdrf.nu

Vi söker dig!
Är du en engagerad medarbetare  
och vill bo i vackra Jämtland? 
Då har du chansen nu!

Vi söker Inre befäl/Brandingenjör/Brandinspektör  
till Räddningstjänsten Jämtland.

Mer information om tjänsten och förbundet finns  
på vår webbplats. Ansök senast 15 april 2018. 

www.rtjamtland.se

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

Räddningstjänsten Dala Mitt söker

Styrkeledare
inom räddningstjänstavdelningen 

Brandingenjör
inom samhällsskyddsavdelningen

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

Sista ansökningsdag är 2018-04-04
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�� I Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskaps, MSB:s, 
preliminära statistik för 2017 
kan man läsa att 113 personer 
omkommit vid brand under 
året. Det är den högsta siffran 
sedan 2010. Utöver detta har ca 
900 personer skadats svårt. Av 
de omkomna är äldre kraftigt 
överrepresenterade. Inte för 
att det brinner oftare hos dem 
utan för att konsekvenserna 
blir allvarligare. Att göra boen-
demiljön säkrare för fler och 
fler äldre som bor kvar hem-
ma är ett ansvar för kommu-
nen och berör flera olika verk-
samhetsområden. Men faktum 
kvarstår, dödsbränderna ökar.

��Trots att exempel i omvärl-
den visar att en halvering av 
dessa tal är möjlig.
��Trots att kommunerna och 
räddningstjänsterna idag 
har kunskap om orsaker och 
metoder för att kunna före-
bygga både dödsbränder och 
bostadsbränder.
��Trots att det utan ökade 
kostnader kan genomför-
as ett sådant förebyggande 
arbete, med befintliga re-
surser.

Den kommunala  räddnings-
tjänsten har sannolikt landets 
bästa kommunikationsresurs 
och dessutom skyldighet att 
genom rådgivning och infor-
mation underlätta för alla att 
kunna förebygga och agera vid 
brand. Räddningspersonal är 
den grupp som har störst för-
troende hos allmänheten av 
alla yrkesgrupper. De är också 
den grupp som i detalj vet hur 
man ska förebygga och age-
ra vid en brand, som enskild. 
De har dessutom tillgänglig 
arbetstid till ett sådant upp-
drag. Och det inkräktar vare 
sig på räddningsinsatser eller 
övning och förberedelser för 
sådana insatser. Denna kom-
bination av förtroende, kun-
skap och tid ger en unik möjlig-
het att nå människor, öga mot 
öga, i möten i hemmet med ett 
livsviktigt budskap. Men det 
krävs volym för att nå resultat. 
Uthålligt arbete, vecka ut och 
vecka in, år efter år, är nyckeln 
till framgång. Det visar exem-
plen från både Storbritannien 
och några räddningstjänster 
i Sverige. Om varje heltids-

brandman och befäl i Sveri-
ge gör ett informationsbesök 
i hemmen/vecka innebär det 
150 000- 200 000 besök per 
år. Kompletteras dessa besök 
med kampanjer, riktade besök 
tillsammans med hemtjänst 
och biståndshandläggare, an-
passningar i boendet, utökad 
samverkan med andra förvalt-
ningar och myndigheter så kan 
dödstalen och bostadsbrän-
derna halveras i Sverige också.

Men det sker inte!

Bakgrund . Efter flera tragis-
ka bränder 2009, bland annat i 
Rinkeby och Staffanstorp, på-
börjades ett arbete för att ut-
veckla strategier och metoder 
för att minska dödsbränderna, 
och bostadsbränderna. Det-
ta arbete utmynnade 2010 i en 
nationell strategi, beslutad av 
MSB, med visionen ”Ingen ska 
omkomma eller skadas allvar-
ligt till följd av brand” och föl-
jande mål.

��Antalet döda och svårt ska-
dade vid bränder i bostads-
miljö ska minskas med 
minst en tredjedel (40 färre 
omkomna) till år 2020.
��Medvetenheten hos enskil-
da om brandrisker och hur 
man ska agera i händelse av 
brand ska öka.
��Andelen fungerande brand-
varnare och brandskyddsut-
rustning i bostäder ska öka.

Strategin har   under de gång-
na åren kompletterats med 
metodutveckling, forsknings-
projekt, kampanjmaterial, 
handböcker, manualer och ett 
koncept som kallas ”Aktiv mot 
brand”. Kunskapen om orsa-
ker och metoder är idag fullt 
tillräcklig för att kunna före-
bygga både dödsbränder och 
bostadsbränder på ett pro-
fessionellt och effektivt sätt. 
Men om denna kunskap inte 
omsätts i handling, varje dag, 
i hemmen och i goda möten 

med människor så blir inte 
bränderna färre.

Nuläget . Tyvärr har inte de 
goda intentionerna i den na-
tionella strategin gett önskat 
resultat. Såväl dödsbränderna 
som bostadsbränderna ligger 
i princip kvar på samma nivå 
som 2009 - 2010. Antalet om-
komna i bränder sedan 2010, 
då strategin beslutades, är 839 
och så många som 7 000 kan 
ha skadats svårt. Sannolikhe-
ten att nå målet med en minsk-
ning av dödsbränderna med 
en tredjedel till 2020 verkar i 
dagsläget inte realistiskt. Sam-
tidigt har kunskapen om vad 
som behöver göras ökat under 
samma period. Internationel-
la och nationella erfarenheter 
visar att det är volymarbete på 
den lokala nivån som ger re-
sultat.

Aktuella siffror  visar att 25 
personer omkom i brand i Nor-
ge i 2017 och 261 personer i 
England. Det innebär ett vär-
de om cirka 5 omkomna/mil-
jon invånare i dessa länder. Att 
jämföra med Sverige som lig-
ger på ca 11 omkomna/miljon 
invånare.

Det är det förebyggande ar-
betet som är avgörande. I Eng-
land har man sedan 1990-ta-
let arbetat målmedvetet med 

hembesök och brandskydds-
information. Då ansåg man att 
man hade en oacceptabel si-
tuation med ca 15 omkomna/
miljon invånare. De generella 
hembesöken har sedan kom-
pletterats med riktade insatser 
mot särskilt utsatta och samar-
bete med kommunernas soci-
ala verksamheter för äldreom-
sorg med mera.

I Sverige har detta uppmärk-
sammats och ett genomtänkt 
program som bygger på en 
vedertagen preventionsmo-
dell har utvecklats. Modellen 
bygger på
�� uppsökande verksamhet 
med hembesök och informa-
tionsarbete på bredden,
�� punktinsatser med särskil-
da hembesök för särskilt ris-
kutsatta grupper,
�� ett individanpassat brand-
skydd för de med särskilda 
behov.

Tyvärr är kunskapen  hos all-
mänheten, skattebetalarna, 
om möjligheten (och rättig-
heten) att få denna informa-
tion och kunskap kostnads-
fritt, begränsad. Liksom att 
räddningstjänsten är skyldig 
att lämna sådan information. 
Bilden av räddningstjänstens 
uppdrag präglas snarare av 
räddningsinsatser, bränder 
och trafikolyckor men det är 

bara den ena sidan av uppdra-
get. Det är inte bättre rädd-
ningsinsatser som kommer att 
rädda fler liv. Det är kraftfulla 
förebyggande åtgärder.

Så, kunskapen finns, resur-
serna finns, metoderna finns 
– men resultaten uteblir. Det 
enkla svaret 
är att alltför 
många kom-
muner och 
räddnings-
tjänster före-
bygger alldeles 
för lite.

PER WIDLUNDH
brandingenjör

 fd räddningschef i Räddningstjänsten Syd 
expert i utredningen ”En effektivare  

kommunal räddningstjänst”

Dödsbränderna går åt fel håll  
– för många gör för lite

Resultaten uteblir
”Alltför många kom
muner och räddnings
tjänster förebygger 
alldeles för lite”
Per Widlundh 

Välkommen  
att tycka till!
�� Alla är lika välkomna att 

delta i debatten.
Det går bra att skriva under 

signatur, men vi behöver di
na uppgifter för att vid behov 
kunna ta kontakt. Anonymite
ten är grundlagsskyddad och 
uppgifterna stannar inom re
daktionen.
E-post:
redaktionen@tjugofyra7.se

Postadress:

Min Åsikt, Tjugofyra7, 
L 255, 651 81 Karlstad.
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You tube-filmer och Bamses 
brandskola.

Hjälpmedel när barn i 
Bangalores slumområden 
får brandkunskap.

– En fantastisk utmaning 
och jätteroligt, säger Henry 
Linnsén.

��Henry Linnsén har utbildat 
250 elever och deras lärare i 
årskurs 2-10 i enkel brandkun-
skap och förebyggande brand.

– Utifrån ett västerländskt 
perspektiv finns massor att gö-
ra. Kunskapen om bränder och 
risker är generellt sett väldigt 
låg, säger han.

Henry Linnsén är brandin-
genjör, har jobbat i Stockholm 
och Borås. 2015 flyttade han 
till Indien, sambon som jobbar 
på Volvo hade fått utlandskon-
trakt i Bangalore. 

Förra året fick  Henry volon-
tär-visum och via en interna-
tionell klubb som sponsrar fri-
villigorganisationer fick han 
kontakt med en skola.

Henry Linnsén började med 
att ge sig ut i tiomiljonerssta-
den Bangalores slumområden. 

Pratade med folk och tittade 
in i hemmen för att bilda sig en 
uppfattning om vilken nivå ut-
bildningen skulle ha.

– Många av barnen hade ald-
rig sett en brandsläckare, än 
mindre visste de hur den fung-
erar. De visste heller inte vilket 
nummer de ringer för att larma.

Henry Linnséns  utbildning 
har pågått sedan juli. Han an-
vänder You tube för att visa 
instruktionsfilmer, Bamses 
brandskola har blivit populär. 

Barnen har fått lärt sig vik-
ten av att stänga dörren, krypa 
under brandrök i form av ett la-
kan. 

Lektionerna avslutas med 
frågesport som repetition av 

det som gåtts igenom och alla 
får en penna i pris.

– Responsen är livfull. Bar-
nen är inte vana dialog under 
lektioner, men här får de in-
teragera. Om jag är ensam med 
dem tar de gärna chansen att 
utmana disciplinen. De har inte 
den respekten för mig och det 
är min utmaning att skaffa den.

En av de vanligaste  riskerna i 
hemmen är gasolflaskor, som 
använts frekvent i matlagning-
en, och vars anslutningar ofta 
sett sina bästa dagar.

– De blev chockade när jag 
på film visade hur en flaska kan 
explodera. Samtidigt har man 
i Indien rutiner för hur man 
släcker en brinnande gasolflas-
ka. De lägger en blöt trasa eller 
filt över, stänger ventilen när 
branden slocknat. Det är inget 
vi lär ut i Sverige, men vi kanske 
behöver lära oss eftersom ga-
sol användning blir vanligare.

Stekolja använts också flitigt 
i Indien. Henry Linnsén visade 
en brand under matlagning och 
frågade om någon i klassen sett 
en sådan.

– I en klass på 50 elever kan-
ske en fjärdedel räckte upp 
handen, men ingen av dem vis-
ste att man inte får använda 
vatten för att släcka.

Han har även besökt  två hem 
för barn som blivit utsatta för 
olika former av övergrepp. På 
hemmen sover barnen på över-
våningen. Alla dörrar är låsta, 
fönster gallerförsedda, trapp-
husets gallerdörrar låsta nat-
tetid.

– De har så klart varken 
brandlarm eller brandvarna-
re. Brandsläckare finns, men 
personalen vet inte hur den 
ska användas. Två dagar innan 
jag utbildade på första hemmet 
såg jag ett inslag om en brand 
på en skola i Malaysia. Det som 
skrämde mig var att förutsätt-
ningarna var exakt de samma.

23 elever och två vuxna dog 
i Malaysia-branden. Linnsén 
köpte en brandvarnare till 
hemmet att sätta upp på lämp-
ligt ställe, som en början.
�� Ser skolan din utbildning 

som viktig?
– Kan inte säga att jag är pri-

oriterad, får mer ta den tid som 
blir över. Men hon som driver 
skolan är intresserad och har 
ju sett till att släppa in mig i ut-
bildningen.

Nästa steg för Henry Linnsén 
är att lära skolbarnen första 
hjälpen, därefter ta sig an för-
äldrarna och ge dem samma 
kunskap. Han är utbildad lärare 
i Qigong och har även planer på 
att träna barnen i mental kon-
centration.

– För att se hur det kan påver-
ka deras studieresultat.

Tillvaron i Bangalore  är en resa 
i livet för Henry Linnsén. Sam-
hällets ordning under kaos, 
som han beskriver det, har trä-
nat det egna tålamodet.

– Och de nedärvda fördo-
mar jag hade om hur eländigt 
människor här lever har be-
möts av barnens livsglädje. Li-
vet spelar i deras ögon, jag blir 
tårögd. Det är skönt att kros-
sa egenbyggda myter, jag lär 
mycket om mig själv.

PER LARSSON

Lär ut brandkunskap i Indien
Fördomar
”Det är skönt att kros
sa egenbyggda myter, 
jag lär mycket om mig 
själv.”
Henry Linnsén

Brandingenjören blev volontär i Indien. Nu lär Henry Linnsén ut brandkunskap till skolbarn i Bangalores slumområden. Ur västerländskt perspektiv ser han stora behov, 
och får samtidigt livfull respons av barnen. FOTO: PRIVAT
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