
 

 
 

FÖRSTUDIE 

Effektivitet inom 
räddningstjänsten 

– nya risker kräver nya tvärvetenskapliga lösningar 

 

 

 

 



2 

 

 

Faktaruta 

Effektivitet inom räddningstjänsten – nya risker kräver nya tvärvetenskapliga lösningar 

2018-2019 

1Brandteknik, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet 

2Centrum för personsäkerhet, Karlstads universitet 

3Riskhanterings och samhällssäkerhet, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet 

Håkan Frantzich1, Nils Johansson1, Margaret McNamee1, Finn Nilson2, Marcus Runefors1 and 
Christian Uhr3 

 

Resultatet av en förstudie med fokus på den kommunala räddningstjänsten presenteras. 
Avsikten har varit att identifiera forskningsbehov, sammanställa en kunskapsöversikt och 
presentera ett förslag till möjligt forskningsprogram med inriktning mot:  

• Vad innefattar effektiva räddningsinsatser vid olika typer av händelser?  
• Vad skadar räddningstjänstpersonal?  
• Hur når vi ut med kunskap och vem behöver kunskapen? 

MSB:s kontaktpersoner: 

Jenny Selrot, 010-240 51 22 

Ulrika Postgård, 010-240 50 33 

Susannah Sigurdsson, 010-240 42 54 

Foto: Johan Eklund, MSB 

 

Publikationsnummer MSB1442 – september 2019 

ISBN 978-91-7383-970-9 

 

MSB har beställt och finansierat genomförandet av denna förstudie. Författarna är ensamma ansvariga 

för rapportens innehåll. 



3 
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Sammanfattning 

Rapporten utgör resultatet av en förstudie med målsättningen att undersöka 
vilka effekter som olika aktiviteter får inom räddningstjänstens brand- och 
olycksförebyggande arbete samt inom operativ räddningsinsats vid olika typer 
av skadehändelser med utgångspunkt i räddningstjänstens villkor. Vidare har 
avsikten varit att identifiera områden där mer forskningsbaserad kunskap 
krävs, sammanställa en djupare kunskapsöversikt och presentera några 
preliminära resultat samt ge förslag på hur ett forskningsprojekt inom området 
på bästa sätt kan organiseras. Detta med inriktning mot tre områden:  

• Vad innefattar effektiva räddningsinsatser vid olika typer av händelser? 
• Vad skadar räddningstjänstpersonal? 
• Hur når vi ut med kunskap och vem behöver kunskapen? 

Ett särskilt fokus har också legat på att beakta aspekter kopplade till 
jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten. 

Arbetet har genomförts i fyra parallella steg;  

• Räddningstjänster och styrdokument 
• Den kommunala räddningstjänstens arbete vid vardagshändelser 
• Den kommunala räddningstjänstens arbete i det förändrade samhället 

och 
• Den kommunala räddningstjänstens arbete vid extrema förhållanden 

Inom varje steg har ett flertal olika metoder använts med syftet att ge en 
kunskapsöversikt och identifiera behovet av forskningsbaserad kunskap.  

Ett genomgående tema har varit att utgå från ett effektivitetsperspektiv. Vilka 
åtgärder behöver belysas ytterligare för att räddningstjänstens verksamhet ska 
präglas av ett effektivt agerande? Begreppet effektiv konkretiseras i viss 
utsträckning i två former baserade på engelskans termer "efficiency” 
(effektivitet) och ”effectiveness” (effektfullhet) där det första kretsar kring 
"göra saker rätt" medan det andra snarare belyser "göra rätt saker". En effektivt 
genomförd verksamhet är dock målet med verksamheten och utgångspunkten 
för de föreslagna forskningsfrågorna eller forskningsförslagen. Därmed inte 
sagt att verksamheten idag bedrivs ineffektivt. 
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Summary 

This report is the result of a feasibility study with the aim of investigating the 

effects of various activities in the rescue services' fire and accident prevention 

activities, and in the rescue operations based on the emergency services' 

general conditions. Furthermore, the intention has been to identify areas where 

more research-based knowledge is required, compile a deeper literature 

overview, present some preliminary results and provide a potential structure 

for a future research program in this field.  

The work focuses on three areas: 

• What defines effective emergency response in different types of events? 
• What damages rescue services' personnel? 
• How do we convey knowledge and who needs this knowledge? 

A special focus has also been on considering aspects related to gender equality 

and diversity within the rescue services. 

The work was carried out in four parallel steps; 

• Rescue services and steering documents 
• The municipal rescue services work during every-day operations 
• The municipal rescue services' work in a changing society and 
• The operations of the municipal rescue services during extreme events 

Within each step, a number of different methods have been used with the aim 

of providing a knowledge overview and identifying the need for further 

research-based knowledge. 

An overall theme has been to start from an efficiency perspective. What 

measures need to be further elucidated for the emergency services' activities to 

be characterized as effective? The concept of effective is to a certain extent 

realized in two forms based on English terms "efficiency" and "effectiveness" 

where the first revolves around "doing things right" while the other tends 

towards "doing the right things". However, the starting point for the proposed 

research issues or research proposals is the efficient organization resulting in 

efficient activities. This should not, however, be interpreted to imply that the 

organization is presently “inefficient”. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Skydd mot olyckor i samhället innebär ett delat ansvar mellan den enskilde och 

samhällets olika funktioner. Det betyder att krav kan ställas på båda dessa 

parter för att på sikt reducera antalet olyckor och konsekvensen av dessa. En 

sådan minskning måste vara en önskad samhällsutveckling eftersom alla 

olyckor medför onödiga konsekvenser i form av ekonomisk skada samt skada 

på liv och omgivande miljö. Samtidigt innebär det att såväl den enskilde som 

samhället har en skyldighet att medverka så att målet om olycksreduktion kan 

nås. Det finns således ett samlat men ändå delat ansvar för att nå detta mål. 

Med enskild avses förutom enstaka individer och familjer eller motsvarande 

även andra organisationer, företag och likande. Till samhällets funktioner 

räknas kommunala och statliga organisationer som har som syfte att underlätta 

för och undsätta den enskilde och samhället i stort. Typiskt innebär detta den 

kommunala räddningstjänsten eller motsvarande organisation men även andra 

kommunala enheter som byggnadsnämnd, äldreomsorg, skola och vård kan 

inkluderas. 

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) pekar på detta ansvar och att 

skyddet uppstår i ett samspel mellan åtgärder före, under och efter de olyckor 

som inträffar eller i bästa fall förhindras av genomförda skyddsåtgärder. Sett 

utifrån räddningstjänstens perspektiv finns således en rad aktiviteter som har 

bäring på målet om förstärkt och effektivare brand- och olycksförebyggande 

arbete och åtgärder i samband med räddningstjänst. Den verksamhet som ryms 

i begreppet ”skydd mot olyckor” omfattar således en rad säkerhetsåtgärder. De 

kan delas i olycks- och skadeförebyggande åtgärder, förberedande åtgärder för 

räddningsinsatser, genomförande av räddningsinsatser samt återställande och 

lärande åtgärder efter en olycka och en räddningsinsats.  

Samhällets räddningsinsatser ska kunna hantera en rad olika olyckstyper. De 

vanligaste olyckstyperna rapporterade av kommunal räddningstjänst utgörs av 

trafikolyckor, bränder i byggnader, bränder utanför byggnader och utsläpp av 

farliga ämnen. Dessa utgör majoriteten av samtliga olyckstyper [IDA 1999-

2015] och är de typer som samhällets funktioner historiskt fokuserat sina 

insatser på. Med ett förändrat säkerhetsläge parallellt med globala 

klimatförändringar, tillkommer numera en förhöjd risk för mindre vanligt 

förekommande incidenter som exempelvis ras och skred, incidenter i nukleära 

anläggningar och inte minst terrorattentat. För att kunna anpassa framtidens 

räddningstjänst åt de förändrande behoven kan det vara lämpligt att beskriva 

den historiska utveckling av brandsäkerhetsarbetet i Sverige, vilket görs i nästa 

kapitel. Den komplexa bilden av räddningstjänstens arbete som växer fram gör 

att det krävs en vid bredd på kompetens som är nödvändig för att skapa 

effektivitet både kopplat till vardagshändelser samt ovanliga och större 
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händelser. Det gör det också svårt att avgöra vad som är en effektiv insats och 

vem som bäst gör bedömningen.  

Förstudien har som syfte att med utgångspunkt från LSO, identifiera områden 

där mer forskningsbaserad kunskap krävs, sammanställa en djupare 

kunskapsöversikt och presentera några preliminära resultat samt ge förslag på 

hur ett forskningsprojekt inom området på bästa sätt kan organiseras. För att 

kunna diskutera effektivitet krävs också att man har en samstämmig bild av 

vad effektivitet består av, varför vi även kommer ge en presentation av vad vi 

inom projektgruppen lägger i begreppet effektivitet. 

1.2 Effektivitet 

Utgångspunkten för att samhället ska kunna bedriva en effektiv insats är att 

själva begreppet i sig definieras och operationaliseras. Detta är också av central 

betydelse för den nyss avslutade statliga utredning SOU 2018:54 En effektivare 

kommunal räddningstjänst. Effektivitet definieras ofta (se t ex (Holmgren, 

2018) som att man har högst möjliga produktion (av materiel eller tjänster) till 

viss kostnad, alternativt att man producerar en viss mängd materiel eller 

tjänster till minsta möjliga kostnad.  

På engelska diskuterar man ofta ”efficiency” (effektivitet) och ”effectiveness” 

(effektfullhet) där effektivitet kopplas ofta till ”inre effektivitet” och 

effektfullhet till ”yttre effektivitet” även om begreppen inte är helt utbytbara 

(Gornitzka and Maassen, 2000). En ny studie på offentlig sektor definierade att 

effektivitet handlar om att ”göra saker rätt” medan effektfullhet handlar om att 

”göra rätt saker” (Førsund, 2017). I denna rapport kommer skillnaden mellan 

effektivitet och effektfullhet inte vara i fokus, men det kommer återkommer vid 

flera tillfällen.  Det är dock värt att notera att för att skapa effektivitet 

genomgående i en organisation är det viktigt att definiera organisationens mål 

och förväntningar för att vara säker på att man menar samma sak på alla nivåer 

inom organisationen när man pratar om effektivitet (Speklé and Verbeeten, 

2013). Även om det från ett övergripande effektivitetsperspektiv kan vara 

önskvärt att båda dessa aspekter uppfylls, behöver sannolikt fokus först vara på 

den ena (förslagsvis att man gör rätt saker) och sedan den andra för att undvika 

oönskade resultat. 

Med bakgrund i grundläggande säkerhetsarbete, som i sin tur är baserad på 

teorier om systematiskt kvalitetsarbete av exempelvis Deming (1993) eller 

Shewhart (1931), förespråkas det att all säkerhetsarbete bör utgå från en 

grundlig förståelse och analys av problembilden (Andersson and Nilsen, 2015). 

Enbart efter att problemet är definierat, formulerat (och helst uppmätt) kan 

lämpliga metoder appliceras för att lösa problemet. Utifrån en 

effektivitetsdiskussion innebär detta alltså att det krävs en förståelse för vad 

som är problemet eller vad som bör göras (dvs. ”are we doing the right 

things?”) innan en diskussion kan föras kring om dessa saker görs rätt. Därav 

krävs det att effectiveness är huvudfokus innan efficiency kan tacklas.  
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Baserat på detta resonemang utgår denna delstudie i första hand från ett 

effectiveness perspektiv, dvs frågeställningen; utifrån den rådande 

problembilden, gör räddningstjänsten rätt saker för att minska antalet skadade 

och döda i olyckor? Samtidigt kommer också efficiency perspektivet belysas 

genom att diskutera om de gör dessa saker rätt, före, under och efter insatser. 

1.3 Rapportens struktur 

Projektet har bedrivits genom fyra delvis fristående delstudier som alla i någon 

mening utgår från rådande problembild (kapitel 2). Delstudiernas resultat 

presenteras i följande separata kapitel; betydelsen av styrdokument för att 

uppnå effektivitet i kommunal räddningstjänst (kapitel 3), effektivitet för den 

kommunala räddningstjänstens arbete vid vardagshändelser, inklusive det 

förebyggande arbetet (kapitel 4), det förändrade samhället och dess betydelse 

för effektivitet av räddningstjänster (kapitel 5) samt effektivitet för den 

kommunala räddningstjänstens arbete vid extrema händelser (kapitel 6). 

Tabell 1 visar relationen mellan dessa och grundläggande teman inom 

projektet. Avslutningsvis presenteras förstudiens slutsatser tillsammans med 

förslag till fortsatt arbete för att angripa identifierade framtida forskningsbehov 

(kapitel 7).  

Tabell 1: Sammanfattning av projektets olika delar med inriktning mot hot 

mot en effektiv insats. 

Tema Förändrings-
områden 

Deltagare Kommentar m a p 
insatseffektivitet 

Teknik 

Nationellt 

Byggnader 

Transporter 

Styrdokument – 

handlingsplan/ 
verksamhetsplan 

LU-Brand + 

RSNV 

Hur påverkar dessa 
faktorer en effektiv 
insats: 

Vad vi vet? 

Hur påverkas? 

Hur begränsa/ 

förhindra? 

Vad påverkar 
respektive 
påverkas? 

När sker påverkan? 

Internationellt  

 

Civilt försvar, 
ökat hot, stora 
insatser 

LU-Risk +  

RSNV 

Socialt Sociala 
dimensionen  

Kommunikation 

KAU + 

RSNV 

Faktorer som 
kan påverkas: 

Människa 

Egendom 
Miljö 

Räddnings-
tjänst 

Teknik 

Taktik 

Metod 

Ledning Omgivande 
faktorer 

 

LU-Brand = avd för brandteknik, Lunds universitet 

LU-Risk = avd för riskhantering och samhällssäkerhet, Lunds universitet 

KAU = Centrum för personsäkerhet, Karlstads universitet 

RSNV = Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
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2. Utveckling av samhällets 

olycksrelaterade arbete och 

ansvar 
Kapitelförfattare: Finn Nilson 

2.1 Utveckling dödsolyckor sedan 1950-talet 
2.1.1 Olycksrelaterad dödlighet 

Till följd av den industriella och därmed samhälleliga revolutionen som skedde 

under 1700- och 1800-talet, förändrades människans sätt att leva i Sverige 

dramatiskt, från ett enkelt fattigt samhälle till ett industriellt välutvecklat 

samhälle. Med tillgång till mat, mediciner, hygien, m.m. minskade 

fattigdomssjukdomarna som dominerat samhällets mortalitetspanorama. 

Samtidigt ledde den ökade tillgången till teknik, förbättrad medicinsk 

utveckling och social utveckling, i enlighet med teorierna kring de 

epidemiologiska faserna, till ökad dödlighet i s.k. välfärdstillstånd (Omran, 

1971).  

Prevalensen av dessa välfärdssjukdomar ökade dramatiskt under början av 

1900-talet (Mahmood et al., 2014), där hjärt- och kärlsjukdomar samt stroke 

ökade till följd av den förändrade tillgången på billig mat, det minskade 

behovet av rörelse, psykosocialstress, m.m. Dödsfall till följd av cancer ökade, 

delvis också till följd av förändrad mattillgång (samt tillgång till alkohol och 

tobak) men också som en konsekvens av det ökade stillasittande till följd av 

ändrade transportsätt. Dessutom ledde en minskning eller eliminering av 

fattigdomssjukdomar till att färre dog i en för tidig död. Därmed ökade 

medellivslängden snabbt och innebar en naturlig ökning av åldersrelaterade 

sjukdomar som ofta var tätt förknippade med välfärdsökningen. Därav skedde 

en parallell ökning av de relativa riskerna med en faktisk ökning av riskerna för 

välfärdssjukdomar. 

Förutom dessa klassiska välfärdssjukdomar, präglades 1900-talet också av 

framväxten av skador som en omfattande orsak till död och ett avsevärt 

samhällsproblem. Det ska dock påpekas att detta inte innebär att trygghet och 

säkerhet, eller brandsäkerhet i synnerhet, var oviktiga aspekter innan 1900-

talet. Tvärtom så finns det rapporter om stora stadsbränder redan under 

medeltiden i Sverige. Dock blir problemet med bränder och olyckor synligt på 

ett nytt sätt under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet.  

Om problemet med bränder och olyckor ökade både faktiskt och relativt i 

Sverige är, trots tillgången till statistik över antalet döda i bränder sedan 1749 

(Statistics, 2019), oklart. Dock har studier på låginkomstländer (som därmed 

förflyttat sig från fattigdomsfasen till välfärdsfasen betydligt senare än Sverige) 

påvisat att med ekonomisk utveckling ökar dödlighet orsakat av bränder (Peck 

and Pressman, 2013, i likhet med andra skadetyper (Fabiano et al., 2001). 
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Förklaringen går att finnas i en kombination av urbanisering samt 

industrialisering med nya risker, teknisk utveckling, m.m.  

I Sverige, samt i många andra länder, syns framväxten av olyckor som ett 

dominerande samhällsproblem mest tydligt i antalet döda i trafiken. Med 

ekonomisk och teknisk utveckling, samt prissänkningar till följd av 

effektivitetsförbättringar, leder välfärdsutvecklingen till förändrade transport 

vanor och möjligheter för gemeneman att transportera sig, vare sig behovet är 

styrt av arbete eller fritid. Från att transporter enbart sker med häst och vagn 

eller cykel under fattigdomsfasen, utvecklas transportsätten och tillgången till 

dessa under välfärdsutvecklingen.  

Resultatet av dessa förändringar syns i figur 1. Antalet dödsfall i trafiken i 

Sverige ökade dramatiskt mellan 1950 och mitten på 1960-talet i Sverige. 

Sannolikt kan det också antas att ökningen var mindre brant innan 1950 men 

då data inte är tillgängligt eller har låg kvalitet är detta inte helt klarlagt. Värt 

att notera är att toppnoteringen för antalet döda i trafiken under ett år var 1970 

då 1307 personer omkom och att det sedan dess minskat kontinuerligt. 

 

Figur 1: Antalet omkomna i trafiken i Sverige (1950–2017). 

Även om antalet bilar, motorcyklar, m.m. ökade dramatiskt (och därmed också 

antal kilometer individer färdades) till följd av den ekonomiska utvecklingen, 

förklarar detta inte hela uppgången som syns i Figur 1. Även med antal 

kilometer (och därmed antal fordon) inräknat är utvecklingen likadan där en 

uppgång övergår till en nedgång (Figur 2). Figur 2 visar också att även om de 

nordiska länderna skiljer sig något åt i risk samt att de når olika nivåer i risk, är 

trenderna förvånansvärt lika med en stadig uppåtgående kurva fram till 1970-

talet. 

Det som också syns i Figur 1 och Figur 2 är det som benämnts The Age of 

Delayed Degenerative Diseases (Olshansky and Ault, 1986). Denna 

epidemiologiska fas har i Sverige och andra höginkomstländer till stora delar 

tillkommit under mitten av 1900-talet och framåt. Dödligheten i 

välfärdssjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar minskade i höginkomstländer 

såsom USA mellan 1960 och 1990 med över en tredjedel (Levy et al., 2002) och 
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liknande nedgångar har setts i dödligheten i stroke (Carandang et al., 2006). 

Vad gäller dödligheten i cancer i höginkomstländer har nedgången i många 

cancerformer varit ännu större efter en brant uppgång fram till 1970-talet 

(Jemal et al., 2010).  

 

Figur 2: Antal dödade i vägtrafikolyckor per 100 000 i Sverige, Norge, 

Danmark och Finland (1950–2013). Källa: nordiskt vägforum.  

Att en minskning av välfärdssjukdomarna och många skadetyper skedde 

samtidigt i många ekonomiskt lika länder och på samtliga välfärdsdiagnoser, är 

ett tydligt bevis på att det finns gemensamma nämnare som innebär att när en 

viss ekonomisk, social och teknisk utveckling sker, så sker också förändringar i 

hälsa. Intressant nog verkar samma trender även gälla praktiskt taget alla 

skadetyper. I likhet med kurvan från trafikdöda, har uppgångar och sedan 

nedgångar synts i skadetyper såsom fallolyckor, barnolycksfall, 

arbetsplatsolyckor och inte minst bränder (Nilson, 2014; Moniruzzaman, 2006; 

Jonsson, 2018) under 1900-talet i Sverige. Medan det finns vissa skillnader när 

de sker (skiftet till en nedåtgående trend i antalet döda i brand skedde innan 

trafiken, som skedde innan fallskador) är kurvornas utformning praktiskt taget 

identiska. 

2.1.2 Branddödlighet 

Statistik på dödsfall i bränder har samlats under lång tid. Datakvalitén kring 

dödsfall i bränder är mycket bristande från innan 1950-talet, dock är data efter 

1950-talet reliabla. Som syns i Figur 3, har risken att omkomma i bränder 

sedan mitten på 1900-talet minskat dramatiskt med över 60% (Jonsson et al., 

2016).  
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Figur 3: Dödligheten i bränder (per 1 000 000) i Sverige 1952–2013. 

(Streckad linje – regressionslinje; skugga – 95 % konfidensintervall). 

Viktigt att notera är dock att även om trenden gäller hela befolkningen, är 

riskminskningen ojämnt fördelat över samhället. Till exempel har dödligheten 

bland barn minskat radikalt (med 91 %) medan minskningen i risk bland äldre 

är mer modest. Till följd av en förändrad befolkningspyramid har det absoluta 

antalet omkomna ökat i de äldsta grupperna (Jonsson et al., 2016).  

Många olika interventioner implementerats inom brandområdet som bidragit 

till denna nedåtgående trend. Bland de tekniska åtgärderna som introducerats 

och som sannolikt haft en inverkan på mortalitetsrisken finns brandlarm, 

sprinklers, säkrare byggnormer, elsäkerhetsregler, släckutrustning, m.m. 

Samtidigt finns många tekniska innovationer som inte nödvändigtvis ämnat 

minska brandrisk men som ändå haft denna effekt, exempelvis standardisering 

av produkter samt utveckling av värmesystem. På liknande sätt finns också 

sociala samhällsförändringar som indirekt tros ha påverkat risken att 

omkomma i bränder. Till exempel har den medicinska vården i Sverige 

inneburit att betydligt fler brännskadade nu överlever (Åkerlund et al., 2007). 

Också mer generella sociala insatser, såsom införandet av allmän barnomsorg, 

kan ha bidragit till den minskade risken bland barn genom att öka 

övervakningen av dessa (Jonsson et al., 2016).  

Den största sociala insatsen kan dock ses vara den ökning av andelen i 

befolkningen med högre utbildningsnivå som visats ske med ekonomisk 

utveckling (De Meulemeester and Rochat, 1995). I Sverige har andelen med 

högskoleutbildning ökat från ett par procent under 1930-talet till över 40% 

under 2010-talet (Statistics, 2019). Från ett branddödlighetsperspektiv har den 

skyddande effekten av denna utveckling påtalats i flera svenska studier 

(Jonsson and Jaldell, 2018; Bonander and Nilson, 2017) och detta har lett till 

en allt tydligare förståelse över den socioekonomiska komponenten i 

brandrelaterade dödsfall.  

Att utbildningsnivå är en stark markör av risken att omkomma i bränder kan 

sannolikt kopplas till möjligheten och förmågan att ta till sig information. Trots 

att information generellt är en ifrågasatt preventiv åtgärd för att minska 

olyckor och skador (Peden et al., 2004), till skillnad mot fysiska eller tekniska 
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barriärer (Haddon, 1980), är ofta information och utbildning en vanlig 

intervention (Johnston, 1992), inte minst inom svensk räddningstjänst. Trots 

att effekten av information på populationsnivå är tveksam, visar forskningen 

att individer med hög socioekonomisk status till betydligt högre grad tar till sig 

information och råd från myndigheter (Droomers et al., 2004), i synnerhet vid 

hälsomässiga val till följd av den samhälleliga statusen som hälsomässiga val 

uppbådar (Bourdieu, 2013). Till exempel har andelen rökare i 

höginkomstländer, inklusive Sverige, minskat avsevärt till följd av kampanjer 

och framkomsten av rökningens faror sedan mitten av 1900-talet (Stegmayr et 

al., 2005). Dock har minskningen till stor del skett inom socioekonomiskt 

starka grupper med betydligt mindre förändring i socioekonomiskt svaga 

grupper (Rosén et al., 1990).  

Att individer som omkommer i bränder är utsatta socioekonomiskt 

uppmärksammades redan på 1970-talet (Westman, 1979) och detta verkar ha 

förstärkts de senaste 20-30 åren, dvs. gruppen som omkommer i bränder idag 

är mer ”socioekonomiskt extrem” än tidigare (Jonsson, 2018). Risken är 

kraftigt förhöjd bland individer utan arbete, som är försörjda med bidrag, 

arbetslösa, förtidspensionärer, m.m. (Jonsson and Jaldell, 2018) och sannolikt 

kan den s.k. ”fundemental choice theory” (Mackenbach et al., 2017) till viss 

mån förklara denna utveckling. Enligt teorin ökar den socioekonomiska 

utsattheten när preventiva interventioner är enkla att implementera, vilket 

stämmer väl överens med brandproblematiken.  

2.2 Räddningstjänstens instiftande 

Trots att bränder varit ett omfattande problem i svenska samhället sedan 

åtminstone 1700-talet, dröjde introducerandet av brandkårer fram till mitten 

eller sena 1800-talet. Som en direkt följd av detta minskade antal stora 

stadsbränder också avsevärt och mellan 1880 och 1900 upprättades 

yrkesbrandkårer i de flesta större städer medan borgarbrandkårer och 

deltidsbrandkårer infördes i mindre städer och samhällen. Men inte förrän 

1944, med införandet av Brandstadgan, blev det lag att alla svenska kommuner 

var skyldiga att ha ett brandförsvar1.  

Orsaken till att införandet av brandkårer dröjde är ett resultat av att bränder 

och brand dödlighet inte uppfattades som ett tillräckligt stort relativt problem. 

I och med en ökning i välstånd och urbanisering, och därmed en ökad risk för 

brandspridning med stora ekonomiska förluster, togs alltfler steg mot att 

förflytta ansvaret från individen och familjen, till samhället. Med ett fullt 

utvecklat brandförsvar, sedan mitten på 1900-talet, fanns ett samhälleligt 

skydd uppbyggt där samhället, genom brandkåren, tog på sig det operativa 

ansvaret för när en brand uppstått som individen inte förmådda hantera 

självmant. Även preventivt tog samhället (främst genom flera myndigheter) på 

sig ansvaret att ”skydda” individen. Framförallt infördes lagstiftning eller 

standardisering kring byggnadstekniska aspekter, elsäkerhet, sotning, m.m. 

men även omfattande informationskampanjer genomfördes.  

                                                           
1 https://www.rsyd.se/om-oss/historia/  

https://www.rsyd.se/om-oss/historia/
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Detta långtgående samhällskontrakt mellan individen och staten passar väl in i 

den s.k. ”statsindividualismen” som präglar det svenska socialdemokratiska 

folkhemmet (Berggren and Trägårdh, 2015). I detta kontrakt förväntar sig 

individen att staten tar hand om individen när individen inte klarar detta själv. 

Individen, å andra sidan, ska betala skatt och vara en ”skötsam arbetare”. Med 

denna modell skiljer sig Sverige radikalt från till exempel USA, där 

samhällskontraktet snarare finns mellan familjen, civilsamhället, näringslivet 

och individen.  

Dessa skillnader i samhällskontrakt vad gäller brandsäkerhet mellan USA och 

Sverige är tydligt exemplifierat vad gäller introduktionen och 

implementeringen av brandvarnare. I många höginkomstländer ökade 

användningen av brandvarnare dramatiskt under 1980- och 1990-talet 

(Roberts, 1996), dock skilde sig metoderna och strategierna i hur denna ökning 

skedde. I Sverige var det framförallt myndigheter eller kommunala 

räddningstjänster som förespråkade användningen av brandvarnare genom 

informationskampanjer, media, m.m. Dessutom införde man ett lagligt krav på 

brandvarnare i alla nyproducerade bostäder sedan 19992. I USA har inga lagliga 

medel använts och den stora ökningen av brandvarnare i hushåll var till stor 

del ett resultat av försäkringsbolag som påskyndade användningen, antingen 

genom att minska premier för de hushållen med brandvarnare eller genom 

gratis utlämning till kunder (Ramachandran, 2002).  

2.3 Dagens Nollvision 

Det svenska angreppssättet med ett starkt statligt ansvar för brandsäkerhet, 

samt det övergripande samhällskontraktet mellan individ och stat, är en tydlig 

ingrediens i införandet av en nollvision inom brandområdet som instiftades av 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) (2010). Att 

implementera en nollvision, dvs. en övergripande strategi mot att ingen ska 

omkomma eller allvarligt skadas i en viss olycks- eller sektorstyp är en strategi 

som har sitt ursprung inom vägtrafiken (Belin et al., 2012) och är en strategi 

och metod som framförallt implementerats i Sverige. Som syns nedan är de 

övergripande strategierna (Tingvall and Haworth, 2000) starkt präglade av 

statsindividualismen; 

1. Att anta ett systemperspektiv där systemägaren är ytterstansvarig för att 
folk skadas eller dör. 

2. Individer som befinner sig i systemet ska följa reglerna som är satta av 
systemägaren. 

3. Om individer misslyckas med att följa regler på grund av bristande 
kunskap, acceptans eller förmåga, eller om skador uppstår, måste 
systemägaren vidta nödvändiga ytterligare åtgärder för att motverka att 
människor blir dödade eller allvarligt skadade. 

Dessutom ingår två övergripande etiska principer i en nollvision; 

1. Liv och hälsa kan aldrig bytas ut mot andra fördelar inom samhället. 

                                                           
2 https://www.boverket.se/sv/byggande/sakerhet/brandskydd/brandvarnare/  

https://www.boverket.se/sv/byggande/sakerhet/brandskydd/brandvarnare/
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2. När någon dödas eller allvarligt skadas måste nödvändiga åtgärder 

vidtas för att undvika att en liknande händelse sker igen. 

Antagandet och införandet av nollvisionen innebar tydligt att ansvaret för 

brandsäkerhet inte längre kunde vara placerad på individen. Istället är den s.k. 

systemägaren ansvarig för individers säkerhet. I teorin innebär detta inte bara 

en justering av ansvar utan också en ökad jämlikhet i brandskyddet då inte 

längre individers förmågor avgör brandskyddet. Även om studier, både 

utomlands (Greene, 2012; Simmons, 2004; Simmons, 2003; Housing, 2006; 

Commission, 1985) och i Sverige (Nilson et al., 2015), påvisat att risken för 

brand (oavsett resultat av branden) är betydligt högre bland s.k. starka 

socioekonomiska grupper, är de socioekonomiska skillnaderna i mortalitetsrisk 

omfattande med högre risk bland s.k. svaga socioekonomiska grupper 

(Jonsson, 2018). Tillsammans tyder detta alltså på att starka socioekonomiska 

grupper har en hög förmåga att hantera en brandsituation, antingen genom att 

släcka eller evakuera. Samma resultat tyder på att svaga socioekonomiska 

grupper har en mycket högre risk att omkomma i bränder, per brand. Därav, 

genom att ta ansvar från individen och lägga på staten, genom exempelvis en 

nollvision, kan denna ojämlikhet minskas. 

Dock, medan systemägaren är en välavgränsad och definierad organisation 

inom exempelvis trafikområdet eller patientsäkerhetsområdet, är det mindre 

tydligt inom brandområdet (Kristianssen et al., 2018). Istället sker den stora 

majoriteten av dödsbränder i individers hem där individen, snarare än staten, 

till stor del är systemägare. I synnerhet vad gäller tillgången till eller 

användandet av släckutrustning, möjlighet till evakuering, m.m. är ansvaret 

helt på individen. Detta stora problem till trots, har staten försökt agera 

systemägare och ta på sig ett brandsäkerhetsansvar. Dock, i de fall staten 

försöker ta ett ansvar (t.ex. lagstiftning kring brandvarnare i nybyggnationer 

och självslocknande cigaretter) har det ibland visats inte fungera (Bonander et 

al., 2015) och vad gäller brandvarnare fungerar dessa mer sällan hos svagare 

socioekonomiska grupper (Nilson and Bonander, 2019). Därav har statens 

försök till systemägaransvar sannolikt inte fallit väl ut med avseende på en 

utjämning av riskbilden. 

Vad gäller systemägarperspektivet och nollvisionen inom brand finns 

ytterligare problem då flera lagtexter och myndighetsdokument motsäger 

nollvisionen och snarare förespråkar en traditionell brandsäkerhetssyn vilket 

gör situationen problematisk för räddningstjänstorganisationerna. Lagen om 

skydd mot olyckor (SFS 2003:778) uppger till exempel att ”det allmänna skall 

hålla en organisation som kan gripa in när den enskilde inte själv eller med 

anlitande av någon annan klarar av att bemästra en olyckssituation”. Detta 

är ytterligare förstärkt i MSBs skrift En nationell strategi för att stärka 

brandskyddet genom stöd till enskilda (MSB, 2010) där nollvisionen 

presenteras. Bland annat uppger myndigheten att; 

”Utgångspunkten för det offentliga åtagandet är att den enskilde, alltså 

individer och företag, har ett grundläggande ansvar för att skydda liv och 

egendom och att vidta förebyggande åtgärder. Den enskilde har ett primärt 

ansvar att skydda sitt liv och sin egendom och att inte förorsaka olyckor. 

Därför är det i första hand den enskilde som själv ska vidta och bekosta 

åtgärder i syfte att förhindra olyckor och begränsa sådana skador som kan 
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uppkomma till följd av olyckor. Först om, och när, den enskilde inte själv eller 

med hjälp av någon annan kan klara av en situation har det allmänna ett 

ansvar att ingripa.” 

Denna motsägelse, mellan att ta ett omfattande statligt ansvar genom 

instiftandet av en nollvision och samtidigt lägga det största ansvaret på 

individen, kan fungera som stöd till att förstå hur döda i bränder i Sverige 

socioekonomiskt skiljer sig kraftigt åt, trots omfattande preventiva åtgärder. 

Därav väcks frågor kring både efficiency och effectiveness.  
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3. Räddningstjänster och 

styrdokument 
Kapitelförfattare: Margaret McNamee 

3.1 Delstudiens inriktning 

Denna del av förstudien är inriktad mot att undersöka användning av 

styrdokument som ett sätt att öka effektivitet hos kommunala 

räddningstjänster.  

Ytterligare detaljer angående analys av styrdokument återfinns i McNamee and 

Pohjanen (2019). 

3.2 Metod 

Studien har använt sig av primärdata i form av intervjuer samt sekundärdata i 

form av lagtext, föreskrifter, handlingsplaner och kommunala 

verksamhetsplaner. Intervjuerna har varit båda på nationell strategisk nivå och 

på ledningsnivå hos ett fåtal räddningstjänster.  

Handlingsplaner och i många fall verksamhetsplaner finns för samtliga 

kommunala räddningstjänsteförvaltningar. I somliga fall finns dessa enbart på 

kommunnivå, i somliga fall finns dessa för ett antal kommuner tillsammans 

genom sk räddningstjänsteförbund. I ett fåtal fall finns välutvecklat samarbete 

mellan ett antal kommuner som dock inte bildat ett regelrätt förbund. Då det 

finns för stort antal handlingsplaner och verksamhetsplaner för att kunna 

granska alla har ett 20-tal valts från norr till söder. Figur 4 visar fördelning 

över landet samt om materialet gäller en enskild kommun, ett förbund eller 

informell samverkan. 
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Figur 4: Karta över Sverige som visar vilka räddningstjänsteförbund, 

räddningstjänstenämnd och kommunala räddningstjänster där 

handlingsplaner och/eller verksamhetsplan granskats. 

 

3.3 Resultat och analys 
3.3.1 Legalt ramverk kring den kommunala 

räddningstjänsten 

Kommunalt självstyre 

När man undersöker styrning av kommunal verksamhet är det viktigt att 

beakta inverkan av kommunallagen (2017:725). Den grundläggande principen 

enligt kommunallagen är att kommunerna har ett stort mått av självstyre 

baserat på grundtanken att medborgarna bör ha nära till besluten så att 

verksamheterna som styrs av kommunen kan anpassas till medborgarnas 

behov.  

Enligt kommunallagen:  

 Kapitel 1, paragraf 2; “Kommuner och landsting sköter på demokratins 
och den kommunala självstyrelsens grund de angelägenheter som anges 
i denna lag eller annan författning”  

 Kapitel 2, paragraf 1; “Kommuner och landsting får själva ha hand om 
angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens 
eller landstingets område eller deras medlemmar.” 

Kommunerna organiserar sin verksamhet i ett antal förvaltningar varav 

räddningstjänsten ofta utgör en egen förvaltning. Planering av varje 

förvaltnings verksamhet styrs och planeras genom årliga verksamhetsplaner. 

Till skillnad från andra förvaltningar finns också ett krav genom Lagen om 

skydd mot olyckor (LSO, 2003:778) att räddningstjänsterna ska planera sin 

verksamhet genom upprättande av ett handlingsprogram för verksamheten. 

Enligt LSO kapitel 3, paragraf 3 ska; 
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”En kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I 

programmet skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker 

för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I 

programmet skall också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är 

ordnad och hur den planeras. 

Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny 

mandatperiod. Innan programmet antas skall samråd ha skett med de 

myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. 

Kommunfullmäktige kan uppdra åt kommunal nämnd att under perioden 

anta närmare riktlinjer. I ett kommunalförbund skall handlingsprogrammet 

antas av den beslutande församlingen. 

Regeringen får, om det finns synnerliga skäl, på framställning av den 

myndighet som regeringen bestämmer besluta om ändring av ett 

handlingsprogram för förebyggande verksamhet.” 

Då handlingsprogrammet upprättas på basis av varje mandatperiod och 

verksamhetsplanen upprättas årligen finns risk att dessa styrdokument 

divergera över tid. 

Lagen om skydd mot olyckor 

Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunerna 

tillhandahålla en räddningstjänst för att hantera ”de räddningsinsatser som 

staten eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara 

för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller 

miljön.” (kapitel 1, paragraf 2). Vidare föreskriver LSO (kapitel 1, paragraf 3) 

att ”Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att 

räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett 

effektivt sätt.” Staten ger ingen vägledning angående vad som avses med 

”effektivt sätt”, inte hellre hur det ska mätas eller utvärderas. Kommunallagen 

resulterar också i att kommunerna har stor möjlighet att själva bestämma vad 

de avser med effektivitet i sitt särskilda sammanhang, för sina medborgare.  

3.3.2 Beslutsvägar 

Räddningstjänsten existerar i ett nätverk av olika aktörer som kan beskrivas 

med Actor-Network theory (Latour, 2005; Callon, 2001). Offentlig sektor anses 

vara inherent komplext (Lapsley and Skærbæk, 2012; Arnaboldi et al., 2015). 

Figur 5 visar de viktigaste offentliga aktörer som har direkt eller indirekt 

påverkan på räddningstjänsten och hur deras verksamhet planeras, prioriteras 

och styrs. 
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Figur 5: Schematisk beskrivning av beslutsvägar och styrning av 

räddningstjänsten. 

Actor-network theory (ANT) appliceras i ett försök att förstå komplexa sociala 

nätverk genom att lägga fokus på de relationer som finns inom nätverket och 

hur information flödar från en aktör till nästa (Latour, 2005). Huruvida de 

olika relationerna fungerar inom nätverket eller inte baserar sig delvis på 

skrivna eller oskrivna kontrakt inom nätverket (Speklé and Verbeeten, 2013). 

Speklé and Verbeeten (2013), identifierar behovet av transparens och tydlighet 

för att vara säker på att strategisk intention som finns beskriven i lagtexter eller 

förordningar, översätts på ett bra sätt till operativnivå. Överföring av idéer 

genom en komplex actor-network är ingen linjär process utan är någonting 

som förändras över tid (Arnaboldi and Spiller, 2011). Processen är delvis 

cirkulär, där att man sätter upp mål, dessa tolkas och eventuella konflikter reds 

ut, nya mål definieras och till slut kommuniceras som ”best practices” 

(Arnaboldi and Azzone, 2010).  

En effektiv räddningstjänst är något som finns befäst både inom lagen om 

skydd mot olyckor (2003:778) samt styrdokument från MSB (t ex MSBFS 

2012:5 allmänna råd om ledning av insatser i kommunal räddningstjänst). Det 

finns dock mycket liten vägledning angående vad som menas med effektivitet. 

Både på strategisk och operativ nivå pratar man om mätning av responstid som 

ett mått på effektivitet men samtliga intervjuade uttryckte ett missnöje för 

detta mått som en bra spegel för effektivitet. Man kan t ex respondera snabbt 

utan att invänta fullständig olycksinformation. Det kan innebära att man sedan 

får vänta på nästa styrka för att få nödvändig utrustning, alternativt kan behöva 

arbeta utifrån sämre materiella förutsättningar. Inväntar man tillräcklig 

information kan det dock ta allt för lång tid utan att det skapar något mervärde 

då det visar sig att grundutrustningen som finns i insatsbilen räcker. Det finns 

ett tydligt intresse för frågan om effektivitet och en önskan om att hitta 

gemensamma sätt att arbeta med frågan som skulle underlätta utbyte av 

information mellan olika nivåer inom den existerande actor-network samt 

inom varje enskild räddningstjänst.  
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3.3.3 Styrdokument 

Handlingsprogram 

LSO föreskriver att en kommun är skyldig att upprätta ett handlingsprogram 

för räddningstjänsten. Enligt kapitel 3, paragraf 3: 

En kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I 

programmet skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker 

för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. 

I programmet skall också anges hur kommunens förebyggande 

verksamhet är ordnad och hur den planeras. 

Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny 

mandatperiod. Innan programmet antas skall samråd ha skett med de 

myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. 

Kommunfullmäktige kan uppdra åt kommunal nämnd att under perioden 

anta närmare riktlinjer. I ett kommunalförbund skall 

handlingsprogrammet antas av den beslutande församlingen. 

Regeringen får, om det finns synnerliga skäl, på framställning av den 

myndighet som regeringen bestämmer besluta om ändring av ett 

handlingsprogram för förebyggande verksamhet. 

Vidare enligt kapitel 3, paragraf 8: 

En kommun skall ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I 

programmet skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker 

för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. 

I programmet skall också anges vilken förmåga kommunen har och avser 

att skaffa sig för att göra sådana insatser. Som en del av förmågan skall 

anges vilka resurser kommunen har och avser att skaffa sig. Förmågan 

skall redovisas såväl med avseende på förhållandena i fred som under höjd 

beredskap. 

Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny 

mandatperiod. Innan programmet antas skall samråd ha skett med de 

myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. 

Kommunfullmäktige kan uppdra åt kommunal nämnd att under perioden 

anta närmare riktlinjer. I ett kommunalförbund skall 

handlingsprogrammet antas av den beslutande församlingen. 

Regeringen får, om det finns synnerliga skäl, på framställning av den 

myndighet som regeringen bestämmer besluta om ändring av ett 

handlingsprogram för räddningstjänst. 

Vägledning saknas dock angående utformningen av handlingsprogrammen och 

SOU 2018:54 fastslog nyligen att handlingsprogrammen nationellt bör 
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likriktas, pga att dessa dokument idag inte alltid håller tillräckligt hög kvalité. 

Dessutom fastslås att ” Handlingsprogrammen behöver bli mer konkreta, 

likformiga och möjliga att följa upp utan att kommunernas verksamheter blir 

alltför detaljstyrda.” (SOU 2018:54, s 14). 

Handlingsprogrammen följer dessutom mandatperioden vilket innebär att de 

uppdateras vart fjärde år vilket kan vara för långt mellanrum i ett samhälle i 

snabb förändring. 

Verksamhetsplan 

Då handlingsprogram upprättas vart fjärde år medan kommunal verksamhet i 

övrigt planeras ett år i taget finns ett behov av upprättande av 

verksamhetsplaner årligen vid sidan om handlingsprogram. Detta innebär att 

medan verksamheten och budgeten planeras årligen finns en risk att 

verksamhetsplanerna och handlingsprogrammen blir allt mer divergenta mot 

slutet av kommunens mandatperiod.  

 

Framtida forskningsbehov 

Det finns ett behov av att studera hur effektivitet uppfattas inom 

räddningstjänsten samt på vilket sätt den bör mätas som en naturlig del av 

verksamhetsutvecklingen.  

Inom ramen för ovan forskningsbehov finns utrymme att undersöka hur 

styrdokument kan tänkas stödja effektivitetsbegreppen och dess utövning, 

dvs hur styrdokument (i första hand handlingsprogram och verksamhets- 

och budgetplan) kan utvecklas aktivt för att skapa en positiv förflyttning 

inom verksamhetsutvecklingen.  
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4. Den kommunala 

räddningstjänstens arbete 

vid vardagshändelser 
Kapitelförfattare: Håkan Frantzich, Nils Johansson och Marcus 

Runefors 

4.1 Delstudiens inriktning 

Denna del av förstudien är inriktad mot att kartlägga förutsättningarna för 

vidare forskning om räddningsinsatser vid vardagsförhållanden. 

4.2 Metod 

Arbetet som redovisas baseras främst på följande metoder; litteraturstudie, 

intervjuer, workshops samt en s.k. Round Robin-undersökning.   

För de operativa insatserna genomfördes datainsamling dels från samt från 

olika skiftlag. För befäl genomfördes tre workshops (varav två inom RSNV och 

en inom Höör-Hörby) samt en intervju med ett befäl inom RSNV. 

Datainsamling från skiftlag genomfördes genom 11 workshops varav tio vid 

RSNV och en med Räddningstjänsten Syd (RSYD). 

Datainsamling avseende den förebyggande verksamheten, förutom det som 

framkom vid ovanstående workshops, skedde genom två intervjuer varav en 

inom RSNV och en inom RSYD. Den förebyggande verksamheten kopplad till 

kommunal kompetens inom byggprocessen studerades även med en Round 

Robin. Nio olika räddningstjänster (inklusive förbund) deltog i denna genom 

att hantera ett fiktivt remissärende från den lokala byggnadsnämnden och 

lämna synpunkter på detta utifrån det vanligt förekommande sättet att besvara 

likande remisser. 

Materialet samlades in mellan december 2018 och mars 2019. En 

gruppdiskussion genomfördes normalt under cirka tre timmar. Intervjuernas 

längd varierade lite mer. Vid varje tillfälle leddes intervjun eller 

gruppdiskussionen av en medarbetare inom projektgruppen.  

Fullständig information om bakgrundsmaterialet finns samlat i två separata 

rapporter; Frantzich & Runefors (2019) samt Johansson (2019). Nedan samlas 

de viktigaste resultaten. 
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4.3 Resultat och analys 
4.3.1 Literaturstudie 

Sammanfattning av tillgång på forskningsresultat och övrig kunskap 

En begränsad litteraturstudie avseende effektiv räddningsinsats har 

genomförts i litteraturdatabasen Scopus. Syftet med sökningen är att 

undersöka publicerat material kring räddningstjänstens vardagshändelser. 

Inom litteraturen fanns ingen explicit definition av effektiv räddningsinsats i 

någon av lästa abstracts. Aspekter som (implicit eller explicit) anges som 

kopplade till effektiv insats i analyserade abstracts är:  

 Brand i byggnad 
o Spridning vid ankomst relativt total spridning (Jaldell, 2019) 

o Tid mellan ankomst och avslutad insats (Krasuski, Kreński, & 
Łazowy, 2012) 

 Översvämning 
o Antal översvämmade hus, personer som påverkas och mängden 

trafikinfrastruktur som skadas (Fang, Yue, Dai, Ma, & Yu, 2010) 

 Skogsbränder  
o Kvoten mellan en ”kontraktionsfaktor” som är ett mått för 

minskningen av spridningen tack vare släckinsatsen delat med 

kostnaden av insatsen per hektar. (Rodríguez y Silva & 
González-Cabán, 2016) 

De två första måtten är ett mått på ”effectiveness” medan den sista även 

beaktar kostnaden vilket gör det mer till ett mått på ”efficiency”. Det finns även 

en artikel av Tomkins (2006) som tar fram indikatorer för mätning av 

effektivitet samt en artikel av Choi (2005) som syftar till att jämföra olika 

räddningstjänster. 

Artiklarna som analyserades med avseende på effektiva räddningsinsatser 

delades upp i några områden: 

 Optimering av beredskap larmning och ledning 
 Nya produkter 
 Analys av metod och teknik 
 Utbildning och fortbildning 

 Räddningstjänstens organisation 
 Övrigt 

4.3.2 Intervjustudier och gruppsdiskussioner 

4.3.2.1. Vad är en effektiv räddningstjänst för 

vardagshändelser 

Sammanfattning av tillgång på forskningsresultat och övrig kunskap 

Den mest centrala frågeställningen som hanterades under de genomförda 

diskussionerna med räddningspersonalen handlar om vad man uppfattar som 

en effektiv räddningsinsats och vilka faktorer som påverkar att den blir effektiv. 

De flesta av kommentarerna från den operativa personalen berör aspekter som 

anknyter till de förutsättningar som gäller vid den operativa insatsen även om 
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delar också berör annat tex förebyggande verksamheter och kopplingen till de 

operativa insatserna. 

Ganska schematiskt kan synpunkterna grupperas efter tre kategorier; 

 tid, 
 konsekvens och 

 förmåga 

Samtidigt är det flera som konstaterar att det är svårt att mäta effektiviteten 

eftersom det är många komponenter som påverkar. Varje del diskuteras i större 

detalj nedan. 

Tid 

Det som kännetecknar bedömningen att en effektiv insats med en 

tidsparameter är baserat på synpunkter som;  
 att få en snabb påverkan på branden och snabbt kunna lokalisera 

branden 
 att genomförs insatsen utan fördröjning, kan vara insatsen som helhet 

men även de enskilda momenten i genomförandet av insatsen ska ske 
utan att tid förspills på onödiga åtgärder 

 att snabbt vara på plats och inte hindras vid framkörningen 
 att snabbt kunna öppna ett vägavsnitt efter en trafikolycka 

 att snabbt kunna lokalisera branden. 

Att insatsen genomförs snabbt förefaller vara en naturlig egenskap som 

beskriver en effektiv insats. Däremot är det några som konstaterar att en insats 

som genomförs på kort tid inte nödvändigtvis är en effektiv insats utan det 

beror på förutsättningarna och målet för insatsen. Det som tidsmässigt 

kännetecknar den effektiva insatsen är att tiden används till effektiva åtgärder 

dvs att väntetider, schabbel med utrustning och liknande inte sker i för stor 

omfattning. Konkret betyder det att insatsen ska "flyta på" eller "gå enligt 

planen" för att den ska vara effektiv. Dock anges även att en tidsmässigt kort 

insats, tolkad som snabbt genomförd, är att föredra för att en verksamhet ska 

kunna komma igång igen i normaldrift, men samtidigt kan t.ex. ett långsamt 

uttagande av en person vid en trafikolycka vara mer effektivt än ett snabbt 

uttagande. 

Konsekvens 

Den andra faktorn som kan användas för att beskriva effektiv insats är 

konsekvensen av olyckan. Detta uttrycks i form av synpunkter som; 

 att det inte ska bli värre efter räddningstjänstens framkomst 
 att händelseförloppet ska avbrytas av räddningstjänsten och  
 att följdskadorna av insatsen ska vara små i förhållande till skadorna 

orsakade av branden. Detta exemplifieras ofta med vattenskador i en 
byggnad. 

Synpunkter som också anknyter till konsekvensen som egenskap för den 

effektiva insatsen har att göra med förväntningarna på räddningstjänstens 

insats, av samtliga inblandade parter. Om parten som är drabbad av branden 

eller olyckan uppfattar att räddningstjänsten gör en bra insats och minimerar 



27 

 

 

skadan kan detta i viss utsträckning beskriva en effektiv insats. Partens 

förväntningar kopplade till den förväntade skadan givet att räddningstjänsten 

inte fanns på platsen upplevs därför som att insatsen är effektiv. Samtidigt 

finns det synpunkter från diskussionerna som tyder på att även 

räddningspersonalen kan ha uppfattningen av att insatsen var effektiv även om 

förutsättningarna kanske inte var gynnsamma. Det behöver dock inte vara 

nödvändigt att samtliga inblandade parter har den subjektiva uppfattningen att 

insatsen var effektiv för att den totalt sett ska betraktas som effektiv, det kan 

räcka att någon eller några har den uppfattningen. Detta visar på svårigheten 

att entydigt definiera en insats effektivitet, det finns olika uppfattningar om en 

och samma insats. 

Eftersom förutsättningarna varierar kraftigt mellan olika insatser ses 

konsekvensen av olyckan som ett dåligt mått på effektivitet, men några 

hänvisar ändå till räddat värde som ett användbart mått även om man anser att 

det är svårt att beräkna. Någon hänvisade till att en insats kan ses som effektiv 

om branden hålls inom startbrandcellen. 

Förmåga 

Den sista aspekten som kan användas för att karakterisera den effektiva 

insatsen kan sammanfattas med förmågan som räddningstjänsten har att 

genomföra en insats. Förmågan att genomföra insatsen framkommer genom 

synpunkter som; 

 att ha kompetens att utföra olika åtgärder, skicklighet 
 att vara tränad dvs att ha kunskap och vara övad 
 att ha rätt utrustning och resurser samt att dessa är fungerande 
 att ha god information om insatsobjektet 

 att verka på en säker arbetsplats 
 att ha en fungerande och ändamålsenlig ledning och samverkan 
 att ha kunskap om konsekvensen av val av olika taktik eller strategi 

 att ha en plan B 
 att ha en tillräckligt stor styrka, hellre för många i personalen. 

Att ha en god förmåga för att utföra uppgiften sammanfaller delvis med den 

inledande aspekten dvs tid. Finns inte förmågan så kommer sannolikt tiden att 

vara längre än annars. Synpunkterna karakteriseras även av att ha en 

handlingsberedskap för att kunna anpassa insatsen till förändrade 

förutsättningar vilket kommer till uttryck att "ha en plan B" och att förmågan 

är beroende av en fungerande ledning av insatsen. Vad som också kan 

konstateras är att förmågan inte enbart är beroende av antalet personer i 

styrkan, även om den egenskapen omnämns. 

Flera styrkor framhöll fördelen med att komma fram med en större styrka än 

nödvändigt, medan det vid ett tillfälle framhölls att det ingick i effektiviteten att 

inte har en större styrka än nödvändigt. Detta illustrerar en skillnad som finns i 

engelskans begrepp för effektivitet där det första kan ses som ”effective” och 

det andra som ”efficient”. 

Övriga synpunkter återfinns i Frantzich & Runefors (2019). 
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Framtida forskningsbehov 

Operationalisering av effektiv räddningsinsats 

Även om flera informanter lyfter fram svårigheterna med att mäta 

effektivitet så antyder de flesta ändå en koppling till räddat värde, i vissa 

fall i relation till insatsens kostnad. Det har gjorts vissa försök att 

kvantifiera denna tidigare, men mer arbete behövs. Denna kvantifiering 

bör inkludera såväl liv/hälsa, egendom och miljö. Givet det 

mångdimensionella utfallsrummet så behövs det ett verktyg för att väga 

samman dessa tre aspekter. Denna sammanvägning är nära förknippad 

med hållbarhet där de tre utfallsdomänerna motsvaras av social, 

ekonomisk och ekologisk hållbarhet.  

Koppling mellan förmåga och konsekvens 

Mycket av räddningstjänstens verksamhet handlar om att vidmakthålla en 

viss förmåga, men kunskapen om hur en förändring i denna förmåga 

påverkar konsekvensen av olika typer av olyckor är inte tillräckligt 

beforskat. En studie om kopplingen mellan förmåga och räddandet av 

personer från byggnadsbränder har genomförts inom MSBs projekt om 

bostadsbränder (Runefors, 2019), men mycket få vetenskapliga 

publikationer finns. Den föreslagna forskningsinriktningen har även 

koppling till mer evidensbaserade larmplaner för olika olyckstyper. 

Vilken förmåga bör räddningstjänsten besitta? 

Den förmåga som räddningstjänsten (som organisation och som enskilda 

individer) besitter inom olika geografiska områden är idag till stor del 

baserad på en tradition. Det har naturligtvis på många håll skett 

förändringar över åren genom t.ex. ny brandstation och eventuellt 

förändrad beredskap, men det saknas normalt en analys av vad som är 

lagom förmåga. Detta gäller såväl frekventa olyckor som sällanhändelser 

och sådana kopplade till mer extrema förhållanden. Grundutbildningen av 

framtidens räddningspersonal finns med som en aspekt att driva 

utvecklingen av räddningstjänstens förmåga. 

 

4.3.2.2. Vad bidrar till en effektiv operativ räddningstjänst 

En effektiv operativ räddningstjänst påverkas båda av organisatoriska och 

tekniska faktorer samt faktorer i det omgivande samhället. Dessa behandlas var 

för sig. 

Organisatoriska faktorer 
Nationellt och inter-organisationsnivå 

På denna övergripande nivå finns faktorer som kopplar till samverkan och 

ledning samt och ökad kunskap och erfarenhetsutbyte.  

Det finns en tydlig önskan om en ökad samordning och nationell styrning av 

faktorer som påverkar den operativa insatsen. Flera synpunkter pekar på att 

MSB borde axla en tydligare roll genom att samordna, skapa en tydligare 
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enhetlighet och ta ledningen när det gäller arbeten som exempelvis utveckling 

och rekommendation kring utrustning och annan teknik. Möjligen även för 

finansiering av viss ny teknik. En tydligare koppling mellan den föreslagna 

ökade samordningen/enhetligheten och genomförd och framtida forskning 

efterfrågas också. Även samverkan mellan statliga myndigheter efterfrågas då 

man ser en möjlighet till effektivisering av insatsen. Detta kan till viss del 

ställas emot principen om det kommunala självstyret dvs att kommunen själv 

ska få planera och bedriva räddningstjänst. Men en viss samordning kan 

säkerligen påverka effektiviteten positivt utan att inskränka det kommunala 

självstyret. 

Just enhetligheten förekommer som synpunkter på faktorer som bidrar till den 

effektiva insatsen och det omfattar allt från färgen på hjälmarna till 

nomenklatur och sätt att hantera olyckor. Någon kommentar pekar på 

skillnaden i organisation mellan räddningstjänsten och militären. De statliga 

organisationerna har en helt annan likformighet i hur de arbetar och agerar 

vilket kan bidra till att bedriva effektiva insatser. Även fortbildning och 

beskrivning av hur en räddningstjänst ska vara utrustad och bemannad ingår i 

denna samordning vilket ses som en förutsättning för att kunna bedriva en 

effektiv insats. Lokala styrningar minskar effektiviteten genom svårigheter till 

samverkan mellan kommuner och regioner (även inom län). 

För att få en önskad utveckling inom svensk räddningstjänst talas det ofta om 

omvärldsbevakning men det är inte nödvändigt att denna ska genomföras av 

MSB. Det finns synpunkter för såväl lokal eller regional omvärldsbevakning 

som att den ska ligga hos MSB. Det påtalas att det finns/funnits lyckade 

satsningar inom Skåne kring att samla goda erfarenheter men dessa har då 

skett via statlig finansiering. Ett lärande och erfarenhetsutbyte på både lokal 

och nationell nivå är gynnsam. En professionellt driven omvärldsbevakning 

(nationell och internationell sådan) är sannolikt en förutsättning för att kunna 

ha en god räddningstjänst i framtiden. 

Till ökad kunskaps- och erfarenhetsutbyte kan även samverkan med aktörer 

utanför räddningstjänsten räknas. Det kan handla om samverkan för att 

utveckla ledningsfunktioner eller att ta fram ny teknik. Räddningstjänsten är 

öppen för extern samverkan men ser att funktionen behålls som en tydlig 

samhällsfunktion, utan privatiseringsinslag. Räddningstjänsten är samhällets 

sista länk i säkerhetskedjan. 

Organisationsnivå 

Även på nivån inom den egna organisationen finns faktorer som kan medföra 

en effektivare räddningsinsats. Speciellt framträdande är aktiviteter för att 

sprida ny kunskap inom organisationen. Just återkoppling från olyckor och 

spridning samt utbyte av erfarenheter är åtgärder som förekommer ofta. 

Många har påpekat att man inom räddningstjänsten gärna uppfinner hjulet 

inom varje räddningstjänst och gärna flera gånger. Detta förefaller vara 

ineffektivt och en ökad samverkan internt och utbyte av kunskap bör 

eftersträvas.  

Utvärdering bör ske såväl vertikalt mellan nivåer inom organisationen och 

brett dvs att täcka flera aspekter tex ny teknik, ledningsfunktioner och 
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utbildning. Utvärderingar och utbyte av kunskap bör ske även mellan operativ 

och förebyggande verksamhet. Utbildning och övning och strukturer för dessa 

återkommer som synpunkter. 

Inom metodsidan påpekas att den operativa verksamheten ska värnas och att 

den även på senare tid förtydligats. Räddningstjänstbegreppet föreslås 

renodlas så att verksamheten prioriterar de huvudsakliga uppgifterna.  

På tekniksidan förekommer synpunkter som att rökdykning är en väsentlig del 

av verktygslådan och att likställa tekniken på fordonen. I det sammanhanget 

påpekas också vikten av att det finns redundans i möjligheten att genomföra 

flera uppdrag. En faktor till effektivitet är också att organisationen har tillgång 

till personal med bred språkkompetens. 

Många påpekar vikten av att lära sig från inträffade händelser på ett 

strukturerat sätt. Många menar att det görs på ett bra sätt för större insatser, 

men att man inte lär sig från mindre händelser på samma sätt. Vissa påpekar 

även att utredningarna i för stor utsträckning är inriktade mot ledning och 

liknande och att utvärdering av de taktiska valen (och alternativa taktiska val) 

kommer i bakgrunden. Man saknar även ofta tydliga åtgärder i 

utvärderingarna. Flera framhåller även vikten av det mer informella lärandet 

genom t.ex. After-Action-Review (AAR). 

Räddningsledningsnivå 

På räddningsledarnivån är det främst faktorer knutna till ledningen av insatsen 

som pekas ut som viktiga faktorer för att insatsen ska vara effektiv.  

Ledningsfunktionen pekas ut som en faktor och exemplifieras med att det 

måste finnas tydliga roller mellan befälsnivåerna och att det är viktigt att inte ta 

över varandras uppgifter vilket kan vara speciellt påtagligt i samverkan mellan 

RIB och heltidskårer. Dock kan det finns behov av att flytta ledarskapet under 

en insats för att effektiviteten inte ska drabbas negativt. Oklarheter i ledningen 

av en insats påpekas vara viktigt. En faktor som tas upp är skillnader i 

ledningsfunktioner mellan räddningstjänst och försvaret där den sistnämnda 

har en tydligare och nationellt styrd uppbyggnad. Detta uppfattas av deltagarna 

i den diskussionen som en positiv utveckling med tydligare strukturer. I detta 

sammanhang talas även om strukturen avseende olika befälskategorier som bör 

finnas och att en platt organisation i vissa fall kan vara att föredra. Också i 

detta sammanhang påtalas behovet av en enhetlig begreppsapparat och 

ledningsstruktur inom svensk räddningstjänst. 

När det gäller det operativa ledningen så talas det om nyttan av att ha färdiga 

mallar, indikatorer som kan stödja ledningen, att vara öppen för att ta hjälp av 

andra samt att ha en öppen dialog med kollegor dvs personerna som samverkar 

känner varandra i förväg. För att ledningen ska fungera praktiskt är det också 

nödvändigt att de olika ledningsnivåerna är informerade om vilka resurser som 

finns, vilken kapacitet dessa har och hur de lämpligen bör användas. Detta kan 

tyckas vara en grundförutsättning för att insatsen ska fungera men 

uppenbarligen finns det ett identifierat behov av att stärka upp kunskapen.  

Ledningsbehovet på mindre insatser ses ofta som begränsat och förhållandevis 

enkelt, men att i takt med att olyckan blir större så ställs ökade krav på att 
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befälet har förmåga att inte vara för nära händelseförloppet utan ha en mer 

övergripande ledning. Detta upplevdes som ett särskilt stort problem inom 

RIB-organisationer där få larm kan göra att befälen faller in i 

brandmannaperpektiv på insatserna. 

Slutligen påpekas att den operativa ledningen måste övas för att den ska 

fungera optimalt. Att öva på olika insatstyper, kanske differentierat med 

avseende på befälsnivå, från enklare vardagsolyckor till mer komplicerade 

industribränder med ett stort samverkansbehov påtalas som nödvändigt. 

Träningen kan genomföras i form av ledningsspel, främst för de mer komplexa 

insatserna, men även mindre insatser kan inkluderas så att förståelsen för 

styrkornas kapacitet och förmåga även för mindre incidenter kan befästas. 

Ledningsträning bör således finnas på alla nivåer inom en räddningstjänst men 

vara anpassad efter behovet. Det påpekades även att de högre befälsnivåerna 

oftare bör åka ut på mindre olyckor (utan att ta över) för att få mer erfarenhet 

av skadeplatsarbete. 

Gruppnivå 

Faktorer som bidrar till att snabbt komma igång med en insats kan grupperas 

som vem eller vilka det är som är först på plats och vad gruppen väljer att göra 

inledningsvis.  

Flera synpunkter pekar på att det är viktigt att komma fram samlat som en 

gemensam grupp och gärna samlat i gemensam bil. På det viset kan en 

gemensam lägesbild skapas och insatsen kan komma igång samlat. Man 

påpekar också att det är enklare att ha denna gruppvisa framkomst på större 

orter och att i fallet med deltidskårer så får det av praktiska skäl godtas med en 

styrkeledare som kommer först (som första insatsperson - FIP). Fördelen med 

den modellen för RIB är att en FIP kan skapa en inledande helhetsbild och göra 

en inledande planering och eventuellt också en mindre insats. RIB-styrkan 

måste av naturliga skäl komma senare jämfört med en heltidsstyrka. När det 

gäller styrkans sammansättning sägs att det är viktigt att arbeta med samma 

kollegor för att alla ska veta vad som ska göras. Men å andra sidan påpekas 

också att det är bra att nyanställda kommer in i en styrka så att de får arbeta 

tillsammans med mer erfarna personer.  

Det som kännetecknar en effektiv insats på gruppnivå förefaller vara kopplat 

till att tidigt skaffa en gemensam bild av vad som behöver göras. En inledande 

samling på platsen med samövad personal kan vara positivt, detta i kontrast till 

det så kallade "indianöverfallet" där de som kommer fram påbörjar insatsen 

utan att invänta övriga styrkan. Det upplevdes så som man ständigt fick jobba 

med att orientera de som har tillkommit och att det gjorde att det tog lång tid 

att komma igång med insatsen. Man påpekar från flera av diskussionerna 

värdet av att ha en så kallad teknisk genomgång efteråt för att skapa en bild av 

vad som gått bra och mindre bra. Detta genomförs av flera av de intervjuade 

räddningsstyrkorna. I några fall följer man AAR (After Action Review) 

metodiken vilken huvudsakligen upplevdes som värdefull. 
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Individnivå 

På individnivå handlar faktorerna mycket om möjlighet till övning och att 

individen har den nödvändiga kunskapen som behövs för att genomföra olika 

moment. Även personens roll i styrkan tas upp som viktiga egenskaper som 

påverkar insatsens effektivitet. Men ofta är rollen kopplad till specifika 

uppgifter. Synpunkter som då tas upp är att inte utbildningen ska vara alltför 

specialiserad. 

Vid diskussion kring behovet av övning anges faktorer som att övning måste 

bedrivas kontinuerligt och att inriktningen på övningar bör vara att etablera en 

förståelse för hur metoder och tekniker ska användas. 

Två former av övningar togs upp. Dels var det så kallade blockövningar där 

enskilda standardiserade moment (t.ex. resa en stege) övades så att det kunde 

utföras korrekt och inom en viss tid. Detta ansågs som värdefullt eftersom det 

minskade tidsåtgången på insatser och gav befäl en god bild av vad de kunde 

förvänta sig att styrkorna klarade av och inom vilken tid. 

Den andra formen av övning handlade mer om att kunna sätta samman dessa 

standardiserade moment för att uppnå målet. För denna typ av övningar lyftes 

det fram att dessa bör vara realistiskt upplagda och skapa en trovärdighet 

gentemot en verklig insats. Det innebär att övningar bör vara varierat upplagda 

och inkludera moment som inte är förutsedda. En viktig aspekt i detta 

sammanhang berör antalet utbildnings- eller övningstimmar. En heltidsstyrka 

har större möjligheter att öva och träna upp förmågan i jämförelse med en 

deltidskår. Antalet timmar för RIB är lågt men de förväntas ändå kunna utföra 

moment som en heltidskår, i alla fall sett ur allmänhetens perspektiv. Övningar 

är inte enbart inriktade på kompetensen för styrkan utan avser även övningar 

för befäl att leda en insats. Inriktning och upplägg skiljer sig men de allmänna 

principerna är desamma. 

När det gäller kunskap på individnivå finns synpunkter kopplade till 

vidmakthållande av kompetensen och validering av denna tex genom 

certifiering. Detta finns på alla nivåer från brandman och uppåt till 

befälsnivåer. Sådan certifiering skulle kunna vara tidsbegränsad och omfatta 

specificerade delar eller moment. 

Även externa aktörer tas upp i detta sammanhang tex fastighetsägare som är 

viktiga kunskapsförmedlare vid insatser. Det rör främst kunskap om objektet 

och förmedlingen av denna till räddningspersonalens olika nivåer. 

Tekniska faktorer 

Teknik och utrustning kan delas upp beroende på vem som ansvarar för den, 

räddningstjänsten eller någon annan t ex en fastighetsägare. De flesta 

synpunkterna berörde dock den egna utrustningen. 

Några grupper uttryckte att det inte behövdes så mycket nyutveckling av teknik 

utan att det stora problemet var att räddningstjänsten inte hade möjlighet att 

köpa in modern utrustning. Som exempel nämndes radioutrustning för 

rökdyknings som upplevdes ha en väldigt stor felfrekvens. Även behovet av 

moderna (och fler) IR-kameror lyftes av flertalet. Någon nämnde även ett 

behov av batteridrivna fläktar för att minska ljudnivån samt batteridriven 
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arbetsbelysning som ansågs underlätta insatsen. En generell synpunkt som 

flera framför är att utrustning måste vara robust och enkel att använda. 

Intressant var att olika grupper gav olika bild av utvecklingen av pumpar. Vissa 

menade att de nu var så säkra och robusta att de inte krävde kontinuerlig 

tillsyn, medan andra ansåg att allt teknik hade gjort dem mer sårbara. Det 

framkom även kritik mot användning av ny teknik (speciellt touchskärmar) 

som inte var anpassade för att fungera på en skadeplats. Det ansågs att all 

teknik skulle klara väta och kunna styras med handskar. 

Med detta sagt så kom ändå nästan alla grupper in på ny teknik som man ansåg 

vara gynnsam för effektiva räddningsinsatser. Ett exempel var effektivare 

släckmedel vilket i flertalet av fallen var kopplat till begränsningar i att 

använda skum på skadeplatserna. Man ansåg att det behövdes tas fram 

alternativ som kunde användas som alternativ till skum. Det framkom även 

kritik mot (vad man såg som) allt får hårda begränsningar i användningen av 

t.ex. CAFS där man menade att mängden som behövdes var så liten att den 

sammantagna miljöpåverkan ansågs lägre än konventionell släckning. Det 

framkom även önskemål om släckmedel som var speciellt framtagna för 

litiumjonbatterier. För bränder i litiumjonbatterier så framkom även önskemål 

på indikatorutrustning som kunde varna vid för höga koncentrationer av t.ex. 

fluorväte. 

Utrustning för ledning efterfrågas även och det kan handla om 

framkörningskort, mer utvecklade system för kommunikation och andra 

verktyg för ledning av en insats. 

Annan teknikutveckling som man såg som värdefull var drönare som kunde ge 

en överblick över skadeplatsen (eventuellt redan före framkomst av styrkan) 

och gärna fick vara försedd med värmekamera. Även robotar nämndes och då 

primärt för användning vid gasflaskor och batteribränder, men även vid 

lägenhetsbränder vid hög riskmiljö. Det ansågs även finnas ett värde i 

förbättrad pejlingsutrustning för t.ex. mobiltelefoner. 

Man såg även ett behov av vidareutveckling av befintlig teknik. Som exempel 

nämndes värmekameror som inte behövde bäras utan var integrerade i visir 

och generellt lättare verktyg.  

Andra aktörer i samhället kan även bidra med förbättrad teknik tex att 

fastigheter utrustas med fast monterade IR-kameror, stigarledningar i 

flervåningshus och att indikation för aktiverad nätansluten brandvarnare finns 

i trapphuset (vid postfack). Annan utrustning som nämns och som kopplar till 

externa aktörer är smarta nycklar, som redan idag används i vissa kommuners 

hemtjänst och utökad detektionsövervakning tex av vindar och i 

konstruktionen. 

Faktorer i det omgivande samhället 

Många av de åtgärder som bidrar till en ökad effektivitet vid räddningsinsatser 

ligger på andra aktörer i samhället än räddningstjänsten. I första hand är det 

allmänheten, samhällets organisationer samt verksamhetsägare eller 

fastighetsägare som kan bidra. När det gäller allmänheten så är det i första 

hand möjligheten att ta till sig information som noteras tex att veta hur man 
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ska agera vid bränder och olyckor, att utbilda sig och att förstå hur ett lämpligt 

agerande bör vara vid olyckor i tex trafiken, vid bränder eller vattenolyckor. 

Allmänheten han även bistå vid olyckor tex genom att observera innan 

räddningstjänsten kommer till platsen, inleda en insats eller att hjälpa till i 

allmänhet. Även vikten av att ha någon som möter upp när räddningstjänsten 

anländer till platsen anges som centralt för en effektiv insats. 

Samhället kan bidra genom att verka för utbildning och information om hur 

man skyddar sig mot bränder och olyckor. Konkret kan insatsen bestå i att 

verka för alkolås i bilar, att byggnader förses med skyddssystem utöver 

samhällets miniminivå och att arbeta brett med information mot allmänheten. 

Den som äger en verksamhet kan vara mer förberedd på att förebygga och 

hantera olyckor. Fastighetsägare kan ses som viktiga eftersom en stor del av en 

persons liv äger rum i bostaden och att många bränder sker i bostaden. Bland 

skyddande faktorer nämns tex att nyinflyttade får ett s.k. välkomstpaket med 

information och de mest basala skyddssystemen; brandvarnare och brandfilt. 

Men även fastighetsanknuten teknik nämns som viktiga faktorer tex att det 

finns stigarledningar i låga hus, fungerande rökluckor eller fläktar och att 

detektionssystem finns på vindar. Sådan teknik har ofta olika utformning vad 

gäller handhavande vilket är en försvårande omständighet. Även 

insatsstödjande åtgärder nämns som viktiga faktorer att tas fram i samverkan 

mellan fastighetsägare och räddningstjänst tex att det finns sk insatskort även 

till mer vanliga objekt och att portkoder mm är kända inom räddningstjänsten 

för att undvika tidsspillan vid en insats. 

 

Framtida forskningsbehov 

Erfarenhetsbaserat lärande 

Flertalet informanter lyfte fram lärandet från räddningsinsatser som 

centralt för en effektiv räddningstjänst och inom detta område finns ett 

flertal olika forskningsbehov. Dels bör den mer samtalsbaserade 

utvärderingsmetoden After-Action-Review utvärderas och möjligen 

anpassas till verksamheten. Detta bör kompletteras med en 

metodutveckling inom de mer formella utredningarna eftersom det lyfts 

fram av såväl operativ personal som förebyggande personal att nuvarande 

utredningar inte är anpassade för deras behov. 

Kunskapsspridning 

En vanlig synpunkt är att lärandet inom den egna gruppen är relativt väl 

fungerande, men att stora brister finns när det gäller kunskapsöverföring 

till andra organisationer eller bara till andra arbetsgrupper inom den egna 

organisationen. Arbetssätt och eventuellt tekniska stöd bör utvecklas som 

stödjer en sådan kunskapsöverföring bör tas fram och utvärderas. 

Organisatoriska faktorer kopplade till effektivitet 

Olika räddningstjänstorganisationer har delvis skiftande arbetssätt och 

organisatoriska strukturer, men huvudsakligen gemensamma mål. Det är 

därför möjligt att undersöka hur dessa skillnader påverkar 

måluppfyllnaden och därmed effektiviteten. 
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Framtida forskningsbehov (forts.) 

Sambruk av samhällets resurser 

Neddragningar inom den kommunala räddningstjänsten är något som 

samtliga workshops behandlar. Om man inte kan vända den utvecklingen 

– hur kan förmågan upprätthållas? Vilka andra aktörer kan bidra till att 

bibehålla förmågan för såväl operativ som förebyggande verksamhet? I 

detta ingår såväl aktörer som organisationer och företag men även den 

enskilde samhällsmedborgaren.  

Taktiska val kopplade till framtidens energisystem 

Flertalet grupper lyfte batterier som en av de stora utmaningarna vid 

räddningsinsatser redan idag och allt tyder på att förekomsten kommer att 

öka i framtiden. Även solceller som är svårare att göra spänningslösa ses 

som ett vanligt förekommande problem. Detta gör att det är angeläget om 

att ta fram underlag för en säker och effektiv taktik för 

räddningspersonalen.  

Insatsstödjande teknik i byggnader 

Traditionellt har den insatsstödjande tekniken varit begränsad till lucka i 

trapphuset och eventuellt en torr stigarledning. Moderna hus byggs i allt 

större utsträckning som höga hus och det har därför tillkommit krav på 

t.ex. räddningshissar och trycksatta stigarledningar. Det finns dock stora 

diskussioner kring hur dessa bör utformas för att ge rätt stöd till den 

operativa insatsen. Forskning kan användas för att besvara hur systemen 

bör utformas och underhållas för ett effektivt stöd under byggnadens 

livslängd. Forskningen bör även beakta den faktiska nyttan av traditionella 

system och sätta dessa i ett sammanhang kopplat till framtida 

utvecklingar. Ny teknik som introduceras kan möjligen vägas mot att 

annat reduceras alternativt för att bibehålla en viss förmåga i ett samhälle 

som präglas av en högre risk. Interaktion mellan byggnadens tekniska 

system och räddningstjänstens egna verktyg bör belysas och hur en 

utveckling kan ske. 

 

 

4.3.2.3. Hur möter vi framtida behov? 

Samhället ändrar sig på många sätt. Räddningstjänstens möjlighet att effektivt 

möta förändringar i demografin och värderingar, samt teknikutveckling 

presenteras nedan.  

Sociodemografi och värderingar 

Tre tydliga inriktningar framträder i de givna svaren. Utvecklingen kan kopplas 

till antingen intern förändring, förändrad hot- och våldsbild samt 

samhällsförändring tex i den fysiska strukturen. Till de interna faktorerna hör 

sådant som sker inom räddningstjänstens väggar eller näraliggande 

organisationer. Det finns exempelvis målkonflikter i hur insatser ska 

genomföras och deras miljöpåverkan. Avvändningen av olika släckmedel är 
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inte okontroversiell och påverkar insatsens effektivitet. På samma sätt påverkar 

en framtida rekrytering insatsens effektivitet om det blir svårare att få tag på ny 

personal om det finns brister i karriärplanering, ökade krav inom arbete sliter 

mer på kroppen eller om löneutvecklingen gör att personer hellre ser andra 

arbetsalternativ. Dessutom flyttar unga personer i stor omfattning vilket gör att 

rekryteringen kan påverkas.  

Flera påpekar att ett förändrat samhällsklimat kan hota effektiviteten vid 

räddningsinsatser men samtidigt påtalar flera att de inte idag upplever en 

sådan problematik, men de anger ändå detta som någon som på sikt kan 

påverka. Man nämner speciellt att i delar av Malmö har problematiken nästan 

försvunnit efter att tidigare ha setts som ett problem. Vissa nya problem 

identifieras dock som trenden att kriminella förvarar granater i bilar för att 

undvika att dessa hittas vid husrannsakningar. Det påverkat attityden vid 

insatsen i bilbränder.  

En mer påtaglig utveckling som tas upp är fysisk förändring som sker i 

samhället och trender som försvårar möjligheterna att göra insatser. Det 

handlar om förtätning av stadsmiljön, ökad trafik och färre byggkontroller. Den 

förtätade staden gör att framkomligheten försvåras med trånga gator och vägar 

som tillsammans med felparkerade bilar innebär ett problem. Ett annat 

samhällsrelaterat problem som identifierats handlar om ett minskat eget 

ansvar och en minskad vilja bland allmänheten att agera vid olyckor och som 

ägnar sig istället åt att filma olyckan. Detta uppfattas som problematiskt redan 

idag och kan utgöra en belastning på räddningspersonalen. 

Ytterligare synpunkter kopplar till ökade språksvårigheter i samband med 

insatser och att fler äldre bor kvar hemma vilket ökar kraven på 

räddningspersonalen. 

Åtgärderna kan hänföras till olika kategorier tex interna åtgärder inom 

räddningssverige, samhällsinriktade åtgärder, tekniska åtgärder eller insatser 

gällande utbildning och information. Bland de interna åtgärderna finns bland 

annat synpunkter kring SMO-utbildningen och att innehåll och rekryteringen 

bör ses över för att bredda underlaget till kursen och att attrahera fler 

individer. Interna arbetsrutiner bör ses över för att hantera nya faror tex 

sprängmedel i bilar och att skapa attraktiva karriärmöjligheter inom 

organisationen. Åtgärder som kopplar till andra delar inom samhället hör 

förändrade ansvarsförhållanden för exempelvis fastighetsägare och att 

samhällets organisationer samverkar mer, exempelvis för att undvika problem i 

byggprocessens olika skeden och dess effekt på den fysiska miljön. Speciella 

motorvägspoliser efterfrågas för att minska olycksfrekvensen på högtrafikerade 

vägar. Här nämns även annan trafikteknisk utrustning som variabla 

hastighetsmarkeringar och alkolås samt en användning av sociala medier. 

När det gäller tekniska åtgärder så finns åtgärder som riktar sig mot utsatta 

grupper i samhället, tex mobila sprinklersystem och övervakning. Detta pga att 

samhällets resurser ses som mer begränsade och därför bör kompenseras med 

teknik. Här nämns även samverkan mellan kommunens olika enheter som 

nyttiga åtgärder. Det finns också synpunkter kopplade till samhällets förmåga 

att klara stora kriser genom att bygga upp beredskapslager med teknik 
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exempelvis motorsprutor mm. Detta är sådant som funnits men nedmonterats. 

Även miljöaspekterna återkommer och hur dessa ska hanteras i ett 

insatsperspektiv.  

Tydligare aktiviteter om information till allmänheten påpekas. 

Teknisk utveckling 

Vid några av intervjuerna identifierades förändringar som har en gynnsam 

inverkan, främst kopplad till trafiken. Bland åtgärderna noteras säkrare och 

autonoma bilar samt ökad användning av trafikövervakning och information 

om fordon till räddningstjänsten i samband med olyckor. 

En stor del av åtgärder som försämrar effektiviteten kopplas till 

teknikutveckling. Mycket berör förändringar som är aktuella i byggnader tex 

högre byggnader, ökad användning av cellplaster för isolering, ökad 

användning av trä som ytskikt eller i den bärande stommen och en ökad 

användning av solceller med tillhörande batterier. Generellt förändringstakten 

anges som en försvårande omständighet. Även komplicerad geometri nämns 

som försvårande eller förekomsten av underjordiska garage, i några fall 

kompletterade med synpunkter kopplade till en ökad frekvens av elbilar med 

stora batterier. Just förekomsten av nya batterier är en oroande och 

återkommande kommentar liksom nya funktioner i bilar som kan försvåra en 

insats. Ytterligare inom byggnadssidan är en ökad förekomst av s.k. analytisk 

dimensionering som ger svårförutsägbara byggnader och en ökad förekomst av 

teknik, även syftande att vara till nytta för räddningsinsatsen. Men ny teknik är 

inte alltid enbart en positiv egenskap då den ska underhållas och läras in av 

räddningspersonalen, ofta olika utformad mellan olika byggnader. 

Järnvägar skyddas idag ofta med inhägnader för att minska risken att personer 

eller djur beträder spåren. Detta innebär samtidigt att en insats försvåras. 

En aspekt som nämns är samhällets ökade teknikberoende och att detta gör 

samhället mer sårbart. Typiskt nämns förmågan att larma och kommunicera 

som ett exempel på sårbart system. 

För att hantera tekniska problem anges ofta tekniska lösningar. Det behöver 

dock inte vara så att ny teknik ses som lösningen på ett teknikproblem. Men det 

finns även en rad andra lösningar och det ses snarare som att teknik är lösning 

på ett icke-tekniskt problem och vise versa.  

Det finns synpunkter som indikerar en ökad reglering eller ökad utbildning för 

att hantera problem tex lös inredning, solceller, batterier och generella 

byggnadsrelaterade svårigheter och brister i kunskap om byggnaders 

utförande. Användning av nya material och nya byggtekniker föreslås 

undersökas. På utbildningssidan finns ny taktik i garage, användning av 

skärsläckare. 

På tekniksidan föreslås exempelvis förbättrat insatsstöd (bland annat under 

framkörningen) för räddningstjänsten, ökad användning av sensorer i 

byggnader för att hjälpa insatsen. Även här ses tekniktillskott som metod för att 

hantera vissa nya risker som indikeringsutrustning vid batteribränder. Ökad 

användning av sprinker föreslås. Vad som noteras som väsentligt är att 
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tekniska lösningar inte enbart ska vara en lösning mot dagens problem utan 

även för sådant som kommer i den nära framtiden. Som exempel nämns att 

dagens brandvarnare inte är kapabla att i tid detektera bränder i 

litiumjonbatterier, ett problem som kan vara reellt med tanke på en förmodad 

ökning av sådana batterier i bostäder. 

Även en ökad samverkan mellan olika enheter inom samhället föreslås tex 

samverkan med SOS. 

Utveckling inom räddningstjänstens organisation 

Den tydligare synpunkten kring faktorer som negativt påverkar effektiviteten 

och är intern är försämrad ekonomi. Detta nämns i nästan alla diskussionerna 

och främst kopplar det till risk för nerdragningar och sämre möjligheter att 

behålla modern teknik och personal. Någon poängterar också att ekonomiska 

ramar är viktigare än att det finns en relation mellan ekonomisk tilldelning och 

den risk (riskökning) som finns i samhället, nu och i framtiden. 

En näraliggande synpunkt handlar om antalet personer i styrkan och styrkans 

sammansättning. Men mindre ekonomiska ramar finns risken för ett mindre 

antal personer i styrkan och konsekvensen av detta. Men även hur man 

organiserar sina styrkor finns med som aspekter som hotar den effektiva 

insatsen. RIB är en form som ifrågasätts om den är fungerande i dagens 

samhälle med annan samhällsuppbyggnad, den bygger mycket på att personer 

finns lokalt på platsen. Med begränsad övningsmöjlighet är det också svårt för 

personalen att bli riktigt duktig. 

Ökade risker i samhället och ökade krav på räddningstjänsten kan också göra 

att mindre tid avsätts till övning och fortbildning. Detta på bekostnad av att fler 

uppgifter ska genomföras. En renodling av den operativa styrkans uppgifter 

förekommer som kommentar. 

Den interna synen på den operativa rollen uppfattas som aspekter som 

påverkar negativt. Det kan vara minskade möjligheter för övning och insatser 

med rökdykning som teknik. Uppfattningen är i vissa diskussioner att den 

operativa delen inte är den del som det ska satsas på till förmån för nya 

inriktningar. Just rökdykning som exempel redovisas som både positivt och 

negativt att den minskar i omfattning. Man pekar också på den och andra 

arbetsmiljöregler som blir mer stränga. Mycket av räddningstjänstens 

insatsmiljö är sådan som inte passar till regler som är anpassade till andra 

arbetsförhållanden men samma regler ska ändå gälla. Detta ses som ett 

dilemma. Ingen är dock intresserad av att utsätta sin personal för oskäliga 

arbetsrisker. 

Ytterligare en kommentar kopplad till räddningsorganisationen är en 

förändrad attityd om alltför mycket av aktiviteter inom räddningstjänsten 

avgiftsbeläggs. Kostnad vid felaktigt automatlarm ges som exempel. 

Kommentarerna är både av organisatorisk som teknisk eller 

utbildningskaraktär. Det finns synpunkter om att en större organisation skulle 

vara mer effektiv, större förbund eller statlig räddningstjänst. I detta 

sammanhang påpekas också behovet av samverkan mellan olika kommuner 

men även samverkan och utbyte av information inom en räddningstjänst 
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förekommer i diskussionerna. Samverkan mellan olika organisationer nämns 

också tex inom övriga blåljusorganisationer. RIB är en arbetsform som 

ifrågasätts men verkar vara en förutsättning på mindre orter.  

Kunskapsinhämtning och omvärldsbevakning nämns ofta. Det lär finnas 

mycket underlag hos MSB men säkert också inom andra räddningstjänster där 

hänvisningar till olika typer av filmat material görs. Användning och styrd 

utveckling av nya metoder ses som viktiga (PDV, trafikolyckor). Den ökade 

samverkan kan fungera som nyckel för kunskapsspridning.  

Övningar och utbildning ses som en framgångsfaktor. Sådan bör ske på alla 

nivåer dvs även övningar inom ledning. Här nämns olika system för 

ledningsövning med spel i ett amerikanskt träningsprogram men även 

utveckling av ledningsövningar i Virtuell verklighet (VR - Virtual Reality) 

nämns av flera, både för övning på BM-nivå men kanske främst för 

befälsnivåerna med ledningsövningar. SMO ses som onödigt omständligt och 

bör inriktas mot behoven för svensk räddningstjänst. 

Modern teknik efterfrågas tex för kommunikation (Rakel anses omodernt) och 

för att undvika rökdykning som insatsmetod.  

Utvecklingsmöjligheter och fokus på organisationens kärnuppgifter är andra 

aspekter som förekommer i diskussionerna. Någon ses att det bör finnas 

hårdare styrning på vilken minimibemanning som ska finnas. 

Annan utveckling som påverkar räddningstjänstens effektivitet 

Övriga aspekter som nämns är främst kopplade till det förändrade klimatet. 

Detta är en förändring som är svår att beskriva i termer av konsekvens för 

räddningsinsatsens effektivitet. Sannolikt kommer det att behöva ske 

förändringar för att möte konsekvensen av effekten på räddningstjänsten. 

Andra arbetsformer och teknik för att klara insatser i annan miljö kan ses som 

möjliga vägar. I avsnittet härefter ställs frågan om brandvattenförsörjning som 

kan bli ett påtagligt problem vid långvarig torka. 
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Framtida forskningsbehov 

Rekrytering 

Flera informanter lyfter fram olika aspekter av rekrytering. Vanligt 

framträdande är rekrytering (och inte minst minskad omsättning) av RIB-

personal. Detta lyfts också fram som en av räddningstjänstens ödesfrågor i 

utredningen om Effektiv räddningstjänst (SOU 2018:54). Till området 

rekrytering hör även en breddad rekrytering och identifiering av lämplig 

kravprofil samt undersökning av personalstrukturen inom den framtida 

räddningstjänsten för att möta förändrade förutsättningar i samhället. I 

detta ingår att beakta aspekter knutna till jämställdhetsperspektivet och 

kulturella skillnader inom organisationen. 

Utveckling av insatsstödjande teknik 

Olika former av insatsstödjande teknik lyfts fram som viktiga för 

framtiden. Till dessa hör till exempel olika typer av drönare och robotar, 

men även insatskort och andra hjälpmedel. Forskningen bör inte bara 

fokusera på att ta fram nya produkter utan också infoga dem i en helhet så 

att de ger den maximala nyttan under insatserna. Samverkan bör ske med 

tidigare förslag om insatsstödjande aktiviteter kopplade till byggnader. 

Nya larmvägar 

Teknikutvecklingen med allt fler sensorer och internet-of-things (IoT) ger 

nya möjligheter att korta insatstiderna genom tidigare larm. Forskning bör 

kartlägga vilka kommande produkter som kan användas och på vilket sätt. 

Produkterna kan även användas för att få mer information om exakt plats 

för olyckan och dess omfattning och på så sätt underlätta såväl dirigering 

som bedömning av resursbehov. 
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4.3.2.4. Fortbildning 

Generellt sett anser alla att det behöver ske fortbildning och att det ska ske 

systematiskt, främst beroende på ökade krav på formell kompetens och 

dokumenterad kunskap. Man är överlag nöjd med dagens system i RSNV men 

ser att det finns en utvecklingspotential. Utvecklingen bör ske inom områden 

som tidigare identifierats som mer okända.  

Flera poängterar att fortbildning i framtiden ska kunna ske med ny teknik tex 

VR eller AR (AR - förstärkt verklighet, Augmented Reality) eller molnbaserade 

övningsfunktioner. Den främsta nyttan för dessa simuleringar verkar vara för 

ledningsträning men flera ser även brandmannaövningar i en VR-tillämpning. 

I flera fall när VR/AR diskuterats påpekas också behovet av fysiska övningar 

där en sk hands-on är en viktig komponent. Övningar med andra 

organisationer ses också som viktiga.  

Ökade krav på utbildning för mer avancerade ledningssituationer efterfrågas. 

Idag är utbildningsnivå ganska låg i förhållande till den verklighet som en 

räddningsledare kan ställas inför. Även SMO-utbildningen behöver kanske 

reformeras så att den blir mer anpassad till behovet på räddningstjänsterna och 

med en lokal komplettering eller fortbildning efter avslutad SMO. 

Samverkan och att lära av varandra är också förekommande synpunkter som 

kan ses som effektivitetshöjande. Man är smärtsamt medvetna om att hjulet 

ofta uppfinns på olika räddningstjänster men är samtidigt villiga att undvika 

detta genom ökat kunskapsutbyte. En möjlighet att söka pengar för att lära av 

andra nämns. Även möjligheten att räddningstjänster kan skicka sin personal 

till räddningsskolorna för att verka som lärare ses som en möjlighet att få ny 

kunskap, skapa nätverk och samtidigt fortbilda kollegorna efter hemkomsten. 

Fortbildning bör vara tydligare strukturerat än idag, med MSB i ledarrollen. 

Strukturerad utbildning förekommer på flera håll men man saknar i vissa fall 

former för att sprida kunskap och lära av varandra. Det finns sannolikt mycket 

kunskap men att förmedla denna på ett effektivt och likformigt sätt inom 

räddningssverige ses som problematiskt. Spridning även internt bedöms vara 

svårt. Obalans i utbildning kan vara ett problem om den bedrivs utifrån lokala 

traditioner. 

Det påpekas att det saknas tid för RIB att vidmakthålla sin kompetens. De har 

endast 50 timmar och det kan sannolik inte räcka långt.  

Det talas mycket om kvalitet och att fortbildning ska ske på en hög nivå dvs 

vara utvecklande för individen. Även uppföljning av kunskapen ses som 

nödvändigt. Detta kan i sin tur sammantaget kopplas till möjligheter till nya 

arbetsuppgifter vilket kan ses som en fördel internt då det ger möjligheter till 

karriärutveckling inom organisationen. Det kan också ses som ett identifierat 

behov av att bedriva en kontinuerlig kunskapsutveckling och tillhörande 

utbildning.  

Just erhållande och befästande av ny kunskap ses som centralt i framtiden. 
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Framtida forskningsbehov 

Fortbildning 

Forskning inom fortbildningsområdet kan handla om dels olika verktyg för 

lärande där Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) lyfts fram 

som metoder med stor potential som bara delvis utnyttjas idag. En annan 

aspekt som är lämplig att beforska är förutsättningar för kunskapsutbyten 

mellan individer. Många informanter lyfter fram barriärer mellan olika 

räddningstjänster, men även mellan olika avdelningar inom samma 

räddningstjänst som ett stort hinder för fortbildning. Utbytet inom den 

egna organisationsenheten verkar generellt fungera bra, men med väldigt 

litet utbyte mellan olika enheter. Forskningen skulle kunna ge svar på hur 

dessa barriärer kan brytas. 

 

4.3.2.5. Jämställdhet och mångfald 

Generellt sett är man positiv till att det finns kvinnor och personer med annan 

kulturell bakgrund. Det viktiga är att man får en anställning på lika villkor och 

inte kvoteras in. Ofta förekommer synpunkten att fysiska kraven ska vara lika 

för alla som anställs. Men i grunden är detta ett rekryteringsproblem för SMO 

eftersom räddningstjänsterna anställer dem som utbildas på MSBs skolor. 

Majoriteten framställer klara fördelar med att ha en blandad styrka och 

personal på räddningstjänsten. Främst är det en trevligare attityd som lyfts 

fram i diskussionerna men även att det finns fördelar med att ha personer i 

styrkan som kan kommunicera på andra sätt än traditionellt. 

Utmaningen för räddningstjänsten som organisation är att skapa den 

diversifierade styrkan utan att ge avkall på faktorer som fysisk uthållighet och 

kompetens. En likvärdig bedömning vi anställningen lyfts fram som väsentlig. 

En svårighet som framkommer i flera diskussioner är uppfattningen om att låg 

lön utgör ett hinder för att attrahera personer från annan kulturell bakgrund 

att söka sig till räddningstjänsten. 

Flera goda idéer noteras vid diskussionerna från marknadsföring via sociala 

medier till att arbeta med ambassadörer för yrket på skolor mm. Vid någon 

diskussion påpekas att rekryteringen bör inrikta sig mot personer med 

idrottsbakgrund då dessa i regel redan har en förmåga att klara av de fysiska 

kraven som ställs vid en anställning. I grunden handlar det dock om att göra 

det attraktivt att söka till SMO eftersom genomgången utbildning är en 

förutsättning för anställning inom räddningstjänsten. Därvidlag är det relevant 

att se över antagningskraven för utbildningen så att de matchar de krav som 

senare ställs i yrkeslivet. 

 

Framtida forskningsbehov 

Se kapitel 4.3.2.3 
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4.3.2.6. Förebyggande brandskydd 

Det förebyggande arbetet inom räddningstjänsten har undersökts på tre sätt. 

Dels genom de aspekter kopplade till förebyggande som har lyfts i de olika 

genomförda workshops med operativ personal, dels med intervjuer med fyra 

personer som jobbade med förebyggande arbete inom räddningstjänsten. 

Slutligen har en så kallad Round-Robin-studie genomförts där flera 

räddningstjänster har fått bedöma samma bygglovsärende. 

Detaljerad information om utfallet av Round-Robin-studien finns i Johansson 

(2019). 

Myndighetsutövning 

Båda de intervjuade räddningstjänsterna hade ett stort fokus på de 

”traditionella” förebyggande uppgifterna som styrs i lagen, t.ex. tillsyn enl 

LSO/LBE, tillstånd, planärenden osv. Detta sågs som värdefullt, men också 

som en nödvändig inkomstkälla för att få ihop räddningstjänstens ekonomi. 

Flera informanter lyfte upp svårigheterna med att uppnå likvärdighet och 

skäligt brandskydd. För att undersöka om och hur nivån skiljer mellan olika 

räddningstjänster så skickades ett identiskt bygglovsärende till ett tjugotal 

olika räddningstjänster där nio av dessa frivilligt gick med på att bedöma 

underlaget som om det vore ett verkligt bygglovsärende. Hela studien återfinns 

i en separat rapport av Johansson (2019). 

Utifrån studien kan det konstateras att olika organisationer har olika fokus i 

den studerade typen av ärende. Någon deltagare hade bara enstaka kommentar 

på formalia medan andra hade omfattande kommentarer som sannolikt skulle 

kräva tämligen omfattande förändringar i ärendet. Denna typ av variation kan 

ge olika brandsäkerhetsnivå och kostnader för brandskydd i olika kommuner. 

Någon generalisering och än mindre någon kvantifiering av dessa skillnader 

har inte gjorts i studien. Det är viktigt att poängtera att det är 

byggnadsnämnden som fattar beslut i den studerade typen av ärende, men att 

det är räddningstjänsten som oftast besitter expertkunskaper kring brandskydd 

i byggnader i kommunen. För att få en likvärdig bedömning av byggärende är 

tydliga nationella riktlinjer, likt de som MSB/Boverket publicerat, är en väg 

framåt. Det kan dock vara svårt för mindre organisationer, där många olika 

typer av område hanteras, att besitta uppdaterad expertkunskap om t.ex. 

analytisk dimensionering. 

Förebyggande arbete utöver myndighetsutövningen 

Det var också tydligt att man ansåg att det så kallade ”socialt förebyggande 

arbetet” som viktigt. Detta arbete handlar dels om att minska antalet anlagda 

bränder och dels att minska hot mot räddningstjänstens personal. Det bidrar 

också till allmänt trygghetsskapande i samhället. 

Båda räddningstjänsterna arbetar i någon utsträckning med individanpassat 

brandskydd med ett huvudsakligt fokus på äldre. Även riktade 

kommunikationsåtgärder mot primärt äldre och nyanlända verkar vara något 

som man jobbar med. Breda kommunikationsåtgärder verkar vara något som 

får mindre fokus. Den ena räddningstjänsten har tidigare jobbat mycket med 

breda hembesök, men har nyligen gått över till att bara jobba med 

händelsebaserade hembesök. Detta innebär att det förekommer verksamhet 
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inom de två övre nivåerna i Aktiv mot brand. De breda kampanjerna genomförs 

huvudsakligen från nationell nivå. 

Att överge de breda hembesöken till förmån för händelsebaserade hembesök 

var något som flertalet av de intervjuade styrkorna framhöll som väldigt bra 

eftersom det kändes mer meningsfullt. 

Framtiden 

Flera olika framtidstrender lyftes fram som viktiga för det förebyggande 

arbetet, till exempel nedanstående. 

• Expansion av städerna gör att man bygger närmare farliga verksamheter 

och transportleder med farligt gods 

• Fler äldre som bor hemma ställer högre krav på individanpassat 

brandskydd 

• Bostadsbristen gör att människor bor i byggnader inte avsedda för 

boende, t.ex. gamla industrilokaler 

• Minskad handlingsberedskap vid olyckor (särskilt i städer) dels för att vi 

blir mer rädda för varandra och dels för att vi är vana vid att någon 

annan löser det. 

• Sämre kommunal ekonomi gör att det är svårare både för att få behålla 

den förebyggande personalen och för att kunna köpa in åtgärderna man 

kommer fram till genom individanpassat brandskydd 

 

Framtida forskningsbehov 

Likvärdigt brandskydd 

Förebyggande brandskydd omfattar bland annat tillsyn men också 

kommunens roll i byggprocessen och hur ärenden hanteras ur ett tekniskt 

perspektiv. Likvärdigt brandskydd lyfts fram som en central aspekt i LSO, 

men Round-Robin-studien om ett planärende (Johansson, 2019) visar på 

mycket stora skillnader inom landet. Även inom tillsynsverksamheten lyfts 

den odefinierade nivån av skäligt brandskydd fram som ett stort problem 

som gör att säkerhetsnivåerna skiljer mellan anläggningar, mellan 

handläggare och mellan räddningstjänster. Forskning kan bidra med såväl 

metodutveckling för bedömning av nuvarande nivå som analyser på 

effekten av olika valda nivåer. Arbetet inriktas mot att kartlägga hur 

räddningstjänsten hanterar vissa tillsynsärenden och byggprocessärenden. 

En annan aspekt inom likvärdigt brandskydd är brandskydd för sårbara 

grupper. Grupperna och effektiviteten av olika åtgärder är förhållandevis 

väl kända, men mer fokus behövs för att utveckla och utvärdera olika 

metoder för implementering. 
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5. Den kommunala 

räddningstjänstens arbete i 

det förändrade samhället 
Kapitelförfattare: Finn Nilson 

5.1 Delstudiens inriktning 

Syftet med denna del av förstudie har varit att, utifrån en bild av hur risk- och 

skadeutvecklingen varit med avseende på bränder och andra olyckor i Sverige 

förändrats under de senaste 50–60 åren, hur den ser ut idag samt vart den 

samhälleliga riskutvecklingen verkar vara på väg, diskutera från olika 

perspektiv hur denna utveckling kan påverka räddningstjänstens effektivitet, 

strategier och personalens arbetsmiljö. Då detta är en förstudie är inte målet att 

ge en heltäckande bild av läget eller leverera färdiga svar. Istället är syftet att 

belysa områden eller forskningsfrågor som behöver studeras vidare utifrån den 

huvudsakliga frågan om att förbättra räddningstjänstens effektivitet i relation 

till samhällets överordnade målsättning om att skydda människoliv från onödig 

skada. 

Den grundläggande frågeställningen som problematiserats har varit; utifrån 

den rådande problembilden, gör räddningstjänsten rätt saker för att minska 

antalet skadade och döda i olyckor? 

5.2 Metod 

Metodologiskt är denna delstudie baseras på två olika metoder. Framförallt 

baseras den på tvärvetenskapliga litteraturgenomgångar inom fältet. Dock har 

denna kunskap också kompletterats genom fem intervjuer med personer i 

ledande befattning inom räddningstjänsten. För att i största möjligaste mån 

redovisa en rättvis bild representerar dessa personer något skilda roller 

(exempelvis strateg, brandingenjör eller räddningsledare). De valdes också för 

att representera olika typer av räddningstjänster (exempelvis glesbygd/stad, 

norra/södra Sverige, m.m.). De attityder och erfarenheter som kommer fram i 

dessa intervjuer har vävts in i texten och har använts principiellt som ett 

komplement till de forskningsresultat som påvisats i studier från framförallt 

USA eller Storbritannien. Intervjupersonerna har därmed fungerat som 

bollplank för att förstärka eller tona ned forskningsresultat men också att lyfta 

fram andra perspektiv eller aspekter som inte framkommit i studier. Då syftet 

med förstudien är att identifiera nya forskningsfrågor kommer dessa att 

inkluderas i slutet av varje del. 
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5.3 Resultat och analys 
5.3.1 Statens och individens ansvar 

Som belystes i tidigare kapitel finns en dubbeltydighet i statens och individens 

roll i det brand- och olycksförebyggande och operativa arbetet. Trots detta är 

det problematiskt att utgå från ett starkt statligt ansvar då staten har relativt 

begränsade verktyg. Antingen kan staten främja en önskvärd utveckling genom 

att stimulera eller underlätta önskvärda val, eller så kan staten förhindra 

oönskade händelser eller utveckling genom att reglera vad som är tillåtet. 

Utifrån nollvisionens styrande principer skulle staten teoretiskt ha möjlighet 

att ta ett omfattande ansvar. De åtgärder som staten i olika former 

implementerat varit fokuserade på byggrelaterade regler med en inriktning på 

tekniska barriärer såsom utvecklandet av brandceller i byggnader. Medan 

denna typ av åtgärd har varit effektiv för att förhindra utvecklingen av större 

bränder och ekonomiska förluster, är de relativt verkningslösa i att förhindra 

de dödsfall som nu dominerar i Sverige (Runefors et al., 2017) då dödsbränder 

relativt ofta är mycket avgränsade bränder på personen (Jonsson et al., 2017). 

Utifrån nollvisionens grundpelare bör systemägaren, om individer misslyckas 

med att följa regler på grund av bristande kunskap, acceptans eller förmåga, 

vidta nödvändiga ytterligare åtgärder för att motverka att människor blir 

dödade eller allvarligt skadade. Trots att studier påvisat stora socioekonomiska 

skillnader i mottagligheten och nivån på brandpreventivkunskap (Bonander 

and Nilson, 2017), samt att dessa skillnader antas ha ökat (Jonsson, 2018), 

syns detta inte i MSBs strategiska dokument. Snarare finns evidens av att 

staten och myndigheter, istället för att ta ett större systemägaransvar, förflyttar 

mer ansvar till individen3.  

Detta förflyttande av ansvar till individen görs till största del genom att 

informera individer om risker och därigenom förvänta sig en 

beteendeförändring. För att information ska åstadkomma denna 

beteendeförändring krävs dock ett antal steg (Zwaga et al., 2003); 

1. Individen måste uppmärksamma informationen.  

2. Individen behöver sedan kognitivt förstå informationen.  

3. Informationen behöver sedan stämma med individens grundläggande 

attityder och inställningar 

4. Utifrån informationen behöver sedan individen vara tillräckligt 

motiverad till att förändra beteendet, dvs. fördelen måste upplevas som 

större än den uppoffring (tid, ekonomisk, integritetsingripande, m.m.) 

som krävs.  

Utifrån dessa fyra steg är det tydligt att det är osannolikt att information som 

en generell preventiv åtgärd kan förändra en individs attityd eller beteende, 

något som forskningen tidigare också visat är mycket svårt (Rogers et al., 

2000). I de fall informationsinsatser fungerat har det varit då den förmedlade 

informationen stämt överens med de grundläggande attityder och inställningar 

hos individer som mottagit informationen. När information inte lett till 

önskvärd effekt, har en vanlig respons från myndigheter, i Sverige och 

utomlands, varit att öka nivån av ”skrämselpropaganda”. Här har dock studier 

                                                           
3 Se till exempel Aktiv mot brand 

https://www.msb.se/Templates/Pages/AreaStartPage.aspx?id=9197&epslanguage

=sv  

https://www.msb.se/Templates/Pages/AreaStartPage.aspx?id=9197&epslanguage=sv
https://www.msb.se/Templates/Pages/AreaStartPage.aspx?id=9197&epslanguage=sv
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påvisat att snarare än att övertyga fler individer att förändra sitt beteende, 

leder skrämselpropaganda ofta till motsatt effekt (Ringold, 2002).  

Det kan konstateras att, på en övergripande nivå, är det sannolikt att de 

åtgärder som implementerats inom det svenska brandväsendet varit 

framgångsrika för en stor del av befolkningen. Genom tekniska regelverk och 

informationskampanjer har risken för ”gemeneman” att omkomma i bränder 

minskat radikalt. Denna grupp verkar ha anammat de föreslagna åtgärderna, 

antingen genom att åtgärderna tvingats på individen genom regelverk, eller att 

åtgärderna stämt överens med individernas grundläggande värderingar. För 

utsatta grupper, med låg socioekonomisk status, har inte samma resultat synts 

och till detta finns ett antal hypotetiska skäl. Vad gäller konstruktionsåtgärder 

eller tekniska strategier har normen varit att införa dessa i nybyggnationer. Då 

nybyggnationer, oavsett om dessa är hyres- eller ägandebostäder, generellt sätt 

är dyrare kommer dessa åtgärder framförallt nå en ”högre” 

socioekonomiskgrupp. Därför har dessa tekniska lösningar inte nått de mest 

utsatta individer. Här kan det finnas förhoppningar om en ”trickel down 

effect”, dvs. att med tiden kommer dessa åtgärder nå de mest sårbara 

grupperna. Frågan är dock om så är fallet. Det svenska bostadsbyggandet har 

utvecklats till att vara oerhört segregerad och inneburit att bostadsbyggande i 

utsatta områden minskat kraftigt sedan mitten på 1990-talet (Turner and 

Whitehead, 2002). Därav är det sannolikt att nya tekniska brandförebyggande 

åtgärder inte når de mest utsatta. Vad gäller individfokuserade, kommunikativa 

åtgärder har dessa sannolikt inte anammats till följd av orsakerna som 

diskuterats ovan.  

 

Fortsatt forskningsbehov 

Till följd av dessa parallella processer är det tydligt att den resulterande 

problembilden, med en ökad socialutsatthet bland döda i bränder, 

sannolikt inte kommer att förändras genom att fortsätta anamma samma 

brandpreventiva strategier som nu. Därav, för att uppnå en mer effektiv 

räddningstjänst behöver dessa övergripande strategier ses över. Följande 

frågeställningar bör då belysas i framtida studier; 

 Utifrån systemägarfrågan och nuvarande regelverk, kan Sverige ha en 

nollvision för bränder? 

 Givet brandområdets nollvision, hur kan socioekonomiskt svagare 

grupper nås? 

 

5.3.2 Räddningstjänstens fokusområden – nu och då 

Fram till 1986, då Räddningstjänstlagen instiftades, benämndes 

räddningstjänsten som brandkåren och fokus för organisationen var 

brandbekämpning. Detta innebär att under 100 år var räddningstjänsten till 

största del fokuserad på en särskild del av olyckspanoramat. Med införandet av 

Räddningstjänstlagen och sedan Lagen om skydd mot olyckor, breddades 

uppdraget för att också innefatta andra samhälleliga räddningstjänstinsatser. 

I propositionen till Räddningstjänstlagen (Prop. 1985/86:170) uppges det att 

orsaken till det breddade uppdraget var att den tekniska utvecklingen inneburit 
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att samhället löpte ökad risk för andra olyckor än bränder, samt att följderna av 

olyckorna blivit allvarligare. Utifrån ett historiskt perspektiv kan dock denna 

motivering och beskrivning ifrågasättas. Från ett brandperspektiv var det 

snarare så att risken att omkomma av bränder minskat kraftigt sedan 1950-

talet. Stora brandolyckor var inte heller vanligare under 1980-talet. Snarare var 

det betydligt vanligare med större olyckor under tidigare decennier, även om 

dessa också till stor del skedde utomlands (Jonsson et al., 2016). Likaså, när 

det gäller andra typer av stora olyckor är motiveringen tveksam då inga 

vetenskapliga bevis finns för att antalet olyckor ökade under 1980-talet eller att 

konsekvenserna av dessa blivit allvarligare. 

Intressant nog är det möjligt att det breddade räddningstjänstuppdraget 

faktiskt kan härledas till faktumet att den brandrelaterade dödligheten 

minskat. I likhet med den generella riskperceptiva förändringen, innebär en 

minskning av ett problem en parallell relationell ökning av andra problem. 

Dvs., en kraftig minskning av döda i bränder innebär att andra 

samhällsproblem, som till exempel olyckor inom vägtrafiken, blir synliga. Då 

upplevs dessa problem som mer frekventa även om de också i realiteten kan ha 

minskat.  

Till detta ska också läggas den kulturella kontext som Sverige och den svenska 

räddningstjänsten befann sig i. Under 1980-talet, i enlighet med det s.k. 

risksamhället (Beck, 1992) upplevdes samhället som oerhört hotfullt med 

påtagliga risker för kärnkraftsolyckor, ett tredje världskrig, m.m. Likaså 

behöver den kulturella kontexten av ökade terrorhot (efter 9/11 attackerna) och 

extremt väder (efter t.ex. tsunamin) tas i beaktande när sedan Lagen om skydd 

mot olyckor samt Lagen om extraordinära händelser infördes under början av 

2000-talet och ytterligare breddade uppdraget för räddningstjänsten. 

Oavsett, sedan Räddningstjänstlagens införande har räddningstjänstens 

fokusområde förändrats. Hur omfattande denna förändringen har varit är 

osäkert men i en MSB rapport från 2016 kan det åtminstone konstateras flera 

aspekter vad gäller räddningstjänstens verksamhet mellan 2006 och 2016 

(Danielsson and Sund, 2016). En viktig aspekt som rapporten redovisar är 

uppdelningen av insatser. Sammanlagt, under 2015, larmades 

räddningstjänsten till 97 500 räddningsinsatser. Av dessa insatser var nästan 

hälften (47%) larm utan tillbud. Om antalet eller andelen minskat eller ökat 

under 10-årsperioden framgår inte men liknande data från Storbritannien visar 

på att andelen ”falsklarm” varit på samma nivå som i Sverige och oförändrad 

mellan 2000 och 2012 (Knight, 2013).  

Sett utifrån ett effektivitetsperspektiv är det anmärkningsvärt att cirka hälften 

av alla larm är utan tillbud. Även om det i vissa intervjuer hävdas att 

räddningstjänstens förmåga till att ta larm på allvar inte påverkas nämnvärt, 

finns andra aspekter som påverkas. Till exempel finns indikationer på att det 

kan vara svårare att rekrytera deltidsbrandmän. Men det finns också en 

problematik i drivkraften hos heltidskårer att aktivt arbeta med att minska 

andelen. I likhet med konklusionerna från Storbritannien (Knight, 2013), är det 

dramatiska skillnader i belastningen mellan olika heltidskårer. Skulle andelen 

larm utan tillbud minska kan det med stor sannolikhet argumenteras för att 

vissa heltidsstyrkor bör ombildas till deltidsstyrkor vilket kan tänkas påverka 

motivationen för att aktivt arbeta för att minimera s.k. falsklarm. 

Från MSB rapporten framgår det också att antalet räddningsinsatser (exkl. 

larm utan tillbud) minskat mellan 2006 och 2016 och att denna minskning är 
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statistisk signifikant (Danielsson and Sund, 2016). Vad gäller trenderna i 

specifika typer av insatser syns den långsiktige förändringen i 

räddningstjänstens fokusområde allt tydligare. Grovt uttryckt kan det 

konstateras att medan brandrelaterade räddningsinsatser minskar, ökar 

räddningsinsatser i trafiken samt insatser gällande nödställda personer, inte 

nödvändigtvis till följd av en faktisk ökning utan kanske att räddningstjänster 

åker på fler av dessa larm.  

En ökning av räddningsinsatser i trafiken är en intressant utveckling, i 

synnerhet utifrån kunskapen att antalet dödsfall i trafiken minskat avsevärt och 

fortsätter minska (Peden et al., 2004). Dock innebär det inte att antalet olyckor 

minskar. Tvärtom, enligt nollvisionens grundtankar och andra skadepreventiva 

teorier ses det som acceptabelt att olyckor sker, bara inte dödsfall eller 

allvarliga skador sker (Andersson and Nilsen, 2015). Detta innebär att en 

ökning av olyckor, vilket data från USA tyder på har skett (Hartwig et al., 

2016), kan leda till fler insatser trots att antalet dödsfall minskar. Dessutom, till 

följd av införandet av airbags, krockzoner, m.m. är efterföljderna av olyckor 

betydligt svårare att hantera utan hjälp av räddningstjänst, något som påvisas 

av att en majoritet av räddningsinsatserna i trafiken är med fokus på 

trafikdirigering eller dylikt (Danielsson and Sund, 2016).  

Ökningen av räddningstjänstens involverande i icke-brandrelaterade 

händelser, såsom trafikolyckor och IVPA (i väntan på ambulans) larm, samt en 

parallell nedgång i brandrelaterade händelser, är en trend som också 

uppmärksammats i Storbritannien. I rapporten av Knight (2013) påtalas att 

trots en omfattande förändrad riskbild har räddningstjänstens organisation 

och fokus till stor del varit oförändrad, samt att räddningstjänster anpassar sin 

verksamhet utefter budget snarare än risk. Från ett samhälleligt 

effektivitetsperspektiv är detta en viktig och intressant frågeställning som 

behöver studeras vidare från ett svenskt perspektiv.  

 

Fortsatt forskningsbehov 

Det kan konstateras att till följd av minskad risk i kärnområdet (dvs. 

brand) har räddningstjänsten alltmer breddat sitt uppdrag. Samtidigt syns 

också en nedgång i risk i de ”nya” fokusområden. Den förändrade 

riskbilden och i synnerhet den generella minskningen av 

välfärdsrelaterade olyckor har också inneburit att en majoritet av insatser 

är antingen larm utan tillbud (dvs automat- eller falsklarm) eller 

trafikdirigering. Två övergripande forskningsfrågor blir därmed synliga;  

 Har räddningstjänstens organisation och fokus förändrats i takt med 

riskbildens förändring och är räddningstjänsten optimalt organiserad 

för att vara effektiv utifrån dagens riskbild?  

 Hur samhällseffektivt är räddningstjänstens operativa verksamhet 

utifrån insatspanoramat?   
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5.3.3 Räddningstjänstens förändrade roll i samhället 

Ytterligare en aspekt av den förändrade riskbilden är räddningstjänstens 

upplevelse av en förändrad samhällelig roll. I synnerhet handlar detta om en 

känsla av en förändrad ”respekt” för räddningstjänsten eller dess ”samhälleliga 

status”. Även om detta exemplifieras av situationen vid skadeplatser, i trafiken, 

m.m. är det mest tydligt i de upplopp som skett i vissa utsatta områden, i 

synnerhet under 2009. Dessa upplopp, som inkluderat stenkastning, 

bilbränder, m.m. verkar allvarligt ha påverkat räddningstjänstens självbild 

(Ericson, 2014) trots att de nästan uteslutet drabbade ett fåtal förorter till 

Stockholm, Göteborg och Malmö (Malmberg et al., 2013).  

Trots en allmän acceptans av både forskare och räddningstjänsten att attacker 

på räddningstjänster är tätt kopplade till samhälleliga problem snarare än 

specifikt riktade attacker på räddningstjänsten (Hallin et al., 2010), finns också 

evidens av att räddningstjänsten till viss mån verkar ta stenkastning, 

bilbränder, skolbränder, m.m. som personliga påhopp (Ericson, 2014; Hallin et 

al., 2010). Ericson (2014) belyser också räddningstjänstens ”chock” över att 

vara utsatta aktörer och en oförståelse av att delar av samhället attackerar en 

grupp som inte bara är tänkt att skydda samhället utan som också är en 

idealbild av manlighet och samhällets hjältar (Ericson, 2011), ett perspektiv 

som återkommer vad gäller erfarenheten av en bristande respekt vid 

trafikolyckor. Dvs., trots att räddningstjänsten fortfarande ses som en aktör 

med hög status, åtminstone inom den egna organisationen och bland andra 

samhällsaktörer (Ericson, 2014), belyser attackerna på räddningstjänster att en 

förändring skett i den samhälleliga synen på räddningstjänsten.  

I Hallin et al:s (2010) omfattande studie från upploppen i Rosengård belyses 

ytterligare en viktig aspekt kring uppkomsten av attackerna på 

räddningstjänstpersonal. Trots att oro och mindre sammanstötningar skett 

tidigare, var två bränder på moskéer (först 2003 och sedan 2008) s.k. tipping 

points i aggressiviteten mot räddningstjänsten. Framförallt lyfts agerandet från 

polis och räddningstjänst fram som avgörande för varför en frustration och 

ilska väcktes bland allmänheten i området. Till exempel uppfattades polisens 

agerande i moskén som respektlöst och att räddningstjänsten inte försökte 

släcka branden. När det också framkom att bränderna var anlagda ökade ilskan 

ytterligare. Även om det också finns många som argumenterat att 

moskébränderna var en passande ursäkt för att börja attackera polis och 

räddningstjänst, genomsyras rapporten från Hallin et al. (2010) av att det 

funnits en omfattande misstro eller brist på tillit mot räddningstjänsten i de 

s.k. utsatta områdena.  

Vad gäller tillit definieras detta begrepp generellt som att tillit bygger på de 

positiva förväntningarna som finns för att den andra parten kommer att 

uppfylla sina förpliktelser i relationen. Dvs., förtroendet är baserat på 

uppfattningar om trovärdighet (Olsen and Sharp, 2013). För att trovärdigheten 

ska finnas krävs i sin tur kompetens, omsorg samt ärlighet, öppenhet eller 

gemensamma värderingar (Johnson, 1999). 

I ett internationellt sammanhang har nyligen publicerad forskning påvisat att 

svenskar har hög tillit till andra individer och i Norden har tilliten ökat sedan 

1980-talet. Däremot har lokalsamhällestilliten minskat sedan 2009 och 

varierar kraftigt med avseende på sociodemografiska variabler, där högre 

utbildning och inkomst generellt sätt innebär en högre nivå av tillit. Detta ses 
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tydligt då lokalsamhällestilliten i områden med hög socioekonomisknivå, t.ex. 

Limhamn-Bunkeflo, har 20 procent högre tillit än i områden med lägre 

socioekonomisknivå, t.ex. Rosengård (Trägårdh, 2019).  

Flera forskare har nyligen argumenterat att samhället alltmer förflyttar sig mot 

en tid då oro och rädsla dominerar (se t.ex. (Furedi, 2007)). Med bakgrund i 

detta finns det intressanta och relevanta korrelationer mellan tillit och oro, då 

det verkar finnas ett starkt samband mellan otrygghet (definierat som både oro 

över brottslighet och våld, men även tillgången till fundamentala samhälleliga 

resurser i form av vård, skola och omsorg) och låg lokalsamhällestillit. Enligt 

Trägårdh (2019) skulle denna parallella ökning av otrygghet med en minskning 

i lokalsamhällestillit i framtiden kunna innebära ”att (lokal)staten inte… 

…förmår att prestera sin del av samhällskontraktet samt att en ökad 

ojämlikhet leder till en ökande privatisering av sociala risker, sociala 

försäkringar och sociala investeringar, vilket i sin tur på sikt kan leda till ett 

splittrat och polariserat samhälle med i ena extremen grindsamhällen för de 

välmående och i den andra extremen utsatta områden och ghetton för mindre 

vällottade.” Även inom räddningstjänsten syns tendenser till denna utveckling 

med till exempel utökade samarbeten med säkerhets- eller väktarföretag och 

från ett framtidsperspektiv finns farhågor inom räddningstjänsten hur denna 

utveckling kommer te sig.  

 

Fortsatt forskningsbehov 

Mycket av räddningstjänstens roll i samhället kretsar kring aspekter som 

berör respekt och tillit. Trots att forskningen och debatterna kring tillit 

(eng: trust) de senaste åren har ökat exponentiellt, har det funnits en 

avsaknad av forskningen på tilliten till blåljusmyndigheter (Kääriäinen, 

2007), något som bör studeras framöver. I synnerhet blir dessa frågor 

viktiga med avseende på skillnaden i tillit mellan sociodemografiska 

grupper. Med bakgrunden i de stora socioekonomiska skillnaderna i 

brandmortalitet och preventionen av dessa, kan tillit till 

blåljusmyndigheter vara en nyckel för att förstå problemen. Därav föreslås 

följande forskningsfrågor; 

 Hur ser tilliten till räddningstjänsten ut och hur påverkas deras 

effektivitet av den rådande samhällsutvecklingen? 

 Skiljer sig samhällstillit gentemot räddningstjänsten och andra 

blåljusmyndigheter? Är tilliten och respekten till räddningstjänsten 

påverkad av socioekonomiska faktorer?  

 

5.3.4 Räddningstjänstens arbetsmiljö 

Förutom att eventuella förändringar i tilliten, samhällsoron samt den 

förändrade riskbilden i svenska samhället kan ha haft en effekt på 

räddningstjänstens organisation och fokusområde, kan den också ha påverkat 

personalens arbetsmiljö. Traditionellt har fysiska skador dominerat 

arbetsmiljöproblematiken inom räddningstjänsten. Studier har dock påvisat en 

omfattande minskning av arbetsrelaterade skador eller sjukdomar bland 
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räddningstjänstpersonal sedan 1980- och 1990-talet (Haynes and Molis, 2015). 

Dessutom, i likhet med förändringarna i fokusområde, verkar aktiviteten och 

platsen för skador på personal ha förändrats. Traditionellt har olyckor i 

brandsläckningsarbetet dominerat skadebilden, medan flera nya studier 

påvisat att en majoritet av arbetsplatsolyckor nu sker utanför, på väg till eller 

på väg ifrån insatser (Yoon et al., 2016; Haynes and Molis, 2015). 

I likhet med riskförändringar i samhället i stort kan en nedgång i allvarliga 

fysiska arbetsmiljöproblem därmed leda till en ökad synlighet för andra besvär. 

Ett av de mest uppmärksammade arbetsmiljöproblemen inom 

räddningstjänsten idag är därför olika aspekter av psykisk ohälsa. Framförallt 

har prevalensen av posttraumatisk stress (PTSD) observerats vara betydligt 

högre bland brandmän än bland allmänheten (mellan 5 och 37% av 

räddningstjänstpersonal drabbas) (Del Ben et al., 2006). PTSD har också 

kopplats till förhöjda risker för självmord bland räddningstjänstpersonal (Boffa 

et al., 2017).  

Vad gäller självmord risk bland räddningspersonal har denna visats vara högre 

än hos ambulanspersonal och poliser (Stanley et al., 2016) och det verkar också 

finnas en förhöjd risk bland deltidare jämfört med heltidare (Stanley et al., 

2015). Orsakerna bakom denna förhöjda risk tros vara flera. Dels innebär yrket 

en utsättning för risker och stress som skiljer sig märkbart från många andra 

yrken. Närheten till skador och död innebär också att döden normaliseras, 

vilket därmed förhöjer risken för självmord (Van Orden et al., 2010). 

Skiftarbetet och störd sömn (vilket kan förklara den förhöjda risken bland 

deltidare) har också visats höja risken för självmord bland 

räddningstjänstpersonal (Vargas de Barros et al., 2013).  

Medan ovannämnda studier belyser psykologiska risker associerade med 

räddningstjänstens operativa verksamhet, finns andra aspekter av den 

skadeepidemiologiska utvecklingen som kan förklara uppkomsten av psykisk 

ohälsa och självmord som ett arbetsmiljöproblem bland 

räddningstjänstpersonal. Studier på militärer har visat att självmordsrisken är 

högre bland de som aldrig varit i krig jämfört med de som varit i krig (Hoopsick 

et al., 2018). Bristen på operativt arbete (eller ”action”) skulle alltså kunna vara 

en större risk för psykisk ohälsa jämfört med att utsättas för stressande 

situationer.  

Samtidigt är frågor kring psykisk ohälsa också nära kopplade till självbilden av 

räddningstjänstpersonal. Bilden av den manliga brandmannen som är en hjälte 

i samhället är en vanligt förekommande bild och en som lockar (i huvudsak) 

män till yrket (Ericson, 2011). Räddningstjänster är starkt förknippade med 

bränder och brandbilar, som ett direkt resultat av sitt kulturella och historiska 

arv. Att sedan förändra sin roll från en ”operativ hjälte” till en 

preventionsinriktad samarbetspartner med övriga samhället har visat sig vara 

en svårighet för personal att acceptera. Motstånd har funnits från fackförbund i 

flera länder mot denna utveckling och effekten på personal har varit avsevärd 

(McGuirk, 2010; Tannous and Tetteh, 2016). Enligt tidigare studier så har en 

avgörande faktor för att få personal att utföra brandpreventiva åtgärder varit 

att övertyga dem om att deras preventiva arbete räddar liv som de annars inte 

kunnat rädda (McGuirk, 2010), även om huruvida dessa program faktiskt 

fungerar är i dagsläget osäkert, till stor del till följd av bristande metoder (Ta et 

al., 2006).  
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Fortsatt forskningsbehov 

Från ett räddningstjänst- och effektivitetsperspektiv är alltså en avgörande 

fråga, både från ett strategiskt och arbetsmiljöperspektiv, hur skiftet i 

räddningstjänstens arbete; från ett dominerande operativverksamhet till 

en preventivverksamhet, upplevs. Tidigare forskning på detta område har 

till stor del fokuserat på USA samt enbart studerat brandrelaterat arbete. 

Utifrån den förändrade riskbilden, där räddningstjänsten allt mer tar ett 

större ansvar för andra risker än enbart brand, väcks därmed ett antal 

viktiga forskningsfrågor; 

 Hur upplever räddningstjänstpersonal ett förändrat fokus i sin 

arbetsroll?  

 Vad är de bakomliggande förklaringsmodellerna till psykisk ohälsa 

inom räddningstjänsten i Sverige?  

 Hur väl stämmer räddningstjänstens självbild överens med 

verkligheten och hur påverkar detta personalen?  

 

5.3.5 Avslutande kommentarer 

Denna rapport, baserad på vetenskaplig litteratur och intervjuer, belyser att 

trots en radikalt förändrad skadebild har räddningstjänsten vissa svårigheter 

med att förändra sin verksamhet. Brand är fortfarande en central ingrediens 

både vad gäller organisationen och den egna självbilden. Att effektivisera blir 

då svårt. Den grundläggande frågeställningen är både om svensk 

räddningstjänst gör rätt saker och om de gör saker rätt? Utifrån denna 

delstudie kan det konstateras att trots stora lagliga och organisatoriska 

förändringar finns fortfarande ett stort kulturellt och samhälleligt arv baserat 

på tidigare riskbilder. Det finns också god evidens för att räddningstjänstens 

potential inte utnyttjas maximalt. Kanske behöver därför svensk 

räddningstjänst, i likhet med en av konklusionerna i rapporten Findings from 

the review of efficiencies and operations in fire and rescue authorities in 

England, anpassa sin verksamhet till den samhälleliga riskbilden, snarare än 

kulturer och budget (Knight, 2013), för att uppnå en önskvärd effektivitet? 

Samtidigt, till följd av sin kultur och tradition, finns tydliga motsättningar mot 

att bredda verksamheten till att exempelvis inkludera IVPA larm eller 

preventivt arbete som inte är brandanknutet. Både i forskningen och i 

intervjuer framkommer viljan och vikten av att vara brandmän, inte 

räddningstjänstpersoner. Därav blir diskussionerna kring effektivitet också 

betydligt snävare. Även i de fall effectiveness kommer på tal är det från ett 

brandperspektiv snarare än ett olycks- eller riskperspektiv. Det dominerande 

perspektivet är dock en efficiency diskussion, dvs., hur ska vi göra det vi redan 

gör på ett bättre sätt?  

Att närma sig räddningstjänsten från ett samhälleligt effectiveness perspektiv 

är dock långtifrån enkelt. Från ett brandperspektiv finns där ett ointresse av att 

effektivisera bort sig själva trots att detta bör, från en nollvisions- och 

samhällseffektivitetsperspektiv, vara räddningstjänstens överordnade 

effektivitetsmål. Samtidigt är detta inte eftersträvansvärt i samhället i stort. 

Flera informanter lyfte problematiken med att effektivisera verksamheten för 
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mycket då ”en räddningstjänst kan inte tas bort eller bytas mot en 

deltidsstyrka, då förlorar politikerna nästa val”.  

Med vissa generaliseringar kan det (mycket grovt) uttryckas som att 

räddningstjänsten vill arbeta med att förhindra vissa typer av olyckor (i 

synnerhet brand). När detta åstadkommits eller att problemet blivit både 

relativt och faktiskt mindre än andra samhällsrisker är man relativt 

ointresserad av att ersätta brand- eller olycksrelaterade uppgifter med andra 

samhällssäkerhetsrelaterade uppgifter. Dock vill man inte heller minska 

resurserna då man hela tiden är i beredskap för en ny kris. Därmed blir 

effektivitetsdiskussionen både känslig och komplicerad. Dessutom pekar flera 

författare (t.ex. (Deaton, 2003; Trägårdh, 2019; Bonander and Nilson, 2017)) 

på ett antal framtida riskscenarier som ytterligare kan komma att förändra 

riskbilden, både med avseende på brand och på andra samhällsrisker. Till 

exempel en ökad ojämlikhet i samhället, minskad tillit, ökad privatisering och 

ökad fokus på det egna ansvaret ställer omfattande krav på en räddningstjänst 

som är föränderlig och anpassningsbar. Då krävs kraftfulla diskussioner kring 

effectiveness och inte bara efficiency. 
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6. Den kommunala 

räddningstjänstens arbete 

vid extrema förhållanden 
Kapitelförfattare: Christian Uhr 

6.1 Delstudiens inriktning 

Denna del av förstudien är inriktad mot att kartlägga förutsättningarna för 

vidare forskning om räddningsinsatser vid extrema förhållanden.  

Extrema förhållanden är per definition något som avviker från det vanliga, 

både i art och frekvens. Av detta följer att kunskapen om hur räddningsinsatser 

fungerar i dessa sammanhang inte är lika utvecklad och systematiserad som 

motsvarande kunskapsunderlag kopplat till typiska och frekvent 

förekommande insatser.  

En kartläggning av förutsättningar för vidare forskning om räddningsinsatser 

vid extrema förhållanden innebär här: 

 En preciserad beskrivning av forskningsdomänen  
 En beskrivning av den internationella tillgången på befintlig forskning 

inom området 

 En beskrivning av upplevda kunskapsluckor  

 En bedömning av vad som skulle kunna uppnås med hjälp av framtida 
forskning  

Extrema förhållanden är inte en etablerad eller entydig inramning av en 

specifik insatsmiljö. Denna delstudie har till en början utgått ifrån en tentativ 

principiell inramning som är tänkt att fånga kärnan i begreppet snarare än dess 

innehållsmässiga utkanter och relationer till andra koncept. Utgångpunkten 

har varit att extrema förhållanden kan delas in i tre typer. De tre typerna kan 

alltså manifesteras i en och samma händelse, men också var för sig. Dessa 

typer, inklusive kombinationer, beskrevs i planeringsskedet av studien på 

följande sätt: 

Det första typen är kraftigt reducerade förmågor. Med detta avses såväl 

reducerade numerärer, men också reducerande förmågor kopplade till psyko-

sociala dimensioner. Orsaken till kraftigt reducerade förmågor kopplat till 

numerärer kan vara krig eller krigsliknande situationer där helt enkelt personal 

slagits ut, eller tagit i anspråk för annat arbete. Ett annat exempel är 

omfattande smittspridning som drabbar många anställda. Det går inte utesluta 

att det kan uppstå situationer där motivationen hos stora personalgrupper av 

olika skäl påverkas starkt negativt, och därigenom leder till en kraftigt 

reducerad förmåga lokalt, regionalt, eller nationellt.   
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Den andra typen av extrema förhållanden är situationer som innebär 

omfattande skadeutfall, exempelvis väldigt stora olyckor, terroristattacker, 

eller krig. Situationerna präglas av stor resursbrist som leder till svåra 

prioriteringar där flera hjälpbehov inte kan bli tillgodosedda, psykosociala 

utmaningar, tillfälliga organisationslösningar mm.  

Den tredje typen av extrema förhållanden utgörs av nya insatsmiljöer som 

allvarligt utmanar såväl befintlig kompetens som utrustning. Ett exempel 

kopplat till antagonistiska hot är hantering av konsekvenser av kollapsade 

byggnader. Ett annat är ”unika” CBRNE-händelser.  

6.2 Normalberedskap och höjd beredskap 

Denna delstudie omfattar inte detaljerade typologiska indelningar i scenarier. I 

samband med resonemang om extraordinära förhållanden kan det dock vara 

på sin plats att lyfta fram vad höjd beredskap innebär.  

8:e kapitlet i LSO, 2a paragrafen gör gällande: 

”I syfte att skydda och rädda befolkningen och civil egendom från verkningar av 

krig skall kommunens organisation för räddningstjänst under höjd beredskap, 

utöver vad som i övrigt framgår av denna lag, ansvara för 

1. upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden, 
2. indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och 

kemiska stridsmedel, 
3. kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet enligt 

denna paragraf skall kunna fullgöras. 

Personal inom kommunens organisation för räddningstjänst skall under samma 

tid delta i åtgärder för första hjälp åt och transport av skadade samt för 

befolkningsskydd. 

Vad som gäller vid kommunal räddningstjänst skall gälla även när personalen 

inom kommunens organisation för räddningstjänst utför uppgifter enligt första 

och andra styckena.” 

Bara utifrån denna korta beskrivning kan man identifiera uppgifter för 

räddningstjänsten, som ligger utanför det ”normala”, och som intuitivt skulle 

kunna tangera extrema förhållanden utifrån den föreslagna inramningen.  

6.3 Centrala frågeställningar 

Med utgångspunkt i ambitionen att kartlägga förutsättningarna för vidare 

forskning om räddningsinsatser vid extrema förhållanden har följande frågor 

identifierats: 

Fråga 1: Är den ovan föreslagna inramningen av extrema förhållanden en 

funktionell utgångspunkt för kommande utvecklingsarbete? 
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Fråga 2: Hur ser tillgången på forskning ut inom området räddningsinsats 

vid extrema förhållanden? 

Fråga 3: Vilka övergripande budskap kan extraheras ur den identifierade 

forskningen? 

Fråga 4: Vilka omvärldsfaktorer motiverar en vidare kunskapsutveckling 

inom området räddningsinsatser vid extrema förhållanden? 

Fråga 5: Vilka kunskapsluckor inom området räddningsinsats vid extrema 

förhållanden kan i dagsläget identifieras ur ett svenskt perspektiv? 

6.4 Metod 

Fråga 1 och 5 besvaras med hjälp av ett besvaras med hjälp av intervjuer med 

personer som antingen är chefer på strategisk nivå inom kommunal 

räddningstjänst, eller har en roll som sakkunnig/handläggare på MSB med 

insyn i pågående processer och förutsättningar för kunskapsutveckling. 

Fråga 2 och 3 besvaras med en förenklad litteraturstudie.  

Fråga 4 besvaras med en kombination av en literutsökning, en intervjustudie 

och författarens befintliga domänkunskap.  

En mer detaljerad beskrivning av metodiken för respektive fråga återfinns i 

Bilaga 1.  

6.5 Resultat och analys 
6.5.1 Konceptuell inramning 

Räddningsinsats används här som en term för de insatser som enligt Lag 

(2003:778) Om skydd mot olyckor kommunerna (och staten) ska svara för vid 

olyckor eller överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador 

på människor, egendom eller i miljön. För ett mer djupgående resonemang om 

begreppsligt innehåll se till exempel Svensson (2009).  

En central del för det fortsatta resonemanget är den principiella inramningen 

av villkoret ”extrema förhållanden”. Ett viktigt antagande är att det inte i detta 

skede, och kanske inte heller framöver, finns ett behov av en helt strikt 

definition som tydliggör vad som är ”extremt” eller inte. Dock finns ett behov 

av en innehållsmässig kärna.  

Samma inramning som redovisas under rubriken ”Delstudiens inriktning” 

presenterades för samtliga deltagare i intervjustudien. Samtliga förefaller vara 

bekväma med inramningen. Samtidigt gav frågan upphov till ett flertal 

reflektioner som har beaktats i vad som kan ses som en uppdatering av 

beskrivningen av räddningsinsats vid extrema förhållanden.  En kortfattad 

version av vad som avses med extremt förhållande sammanfattas i rutan 

nedan. Därefter redovisas ett urval av reflektioner och kommentarer på dessa. 
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Ett extremt förhållande kan sägas råda vid händelser som präglas av ett 

eller flera av följande villkor: 

 
 Kraftigt reducerade förmågor i relation till vad som normalt 

föreligger 
 Omfattande skadeutfall där resurstillgången vida 

understiger hjälpbehoven  

 Okända insatsmiljöer som allvarligt utmanar såväl befintlig 
kompetens som utrustning 

 

 

Utvald intervjukommentar 1 - ”Gränsen för extremt går vid referensramen för 

vad man har upplevt. Eller möjligen för vad någon annan har upplevt” 

Gränsen för vad som är extremt eller inte är delvis subjektiv och 

situationsberoende. Samtidigt så är både akademiskt och praktiskt arbete 

beroende av någon form av typologisk indelning som inkluderar 

harmoniserade tolkningar.  

Tanken med inramningen ovan är att situationsvillkoren ska vara kraftigt 

försvårande. En ny, men ”lätt” situation kan således inte tolkas in som 

samtidigt extrem. Även om situationen är helt ny för alla inblandade, och 

kanske för alla andra också, kan den kanske hanteras utan större svårigheter.   

Utvald intervjukommentar 2 - ”Alla tre situationerna är kvantitativa på något 

sätt. Det som också kan finnas är det kvalitativa, som känslan av hopplöshet.”  

Tanken är att det en sådan känsla kan bli ett resultat av något de tre villkoren 

som utgör ett extremt förhållande.  

Utvald intervjukommentar 3  -”Det jag har funderat på är tidsaspekten. Långt 

utdragen händelse” 

Extrema situationer är inte tänkt att vara statiska tillstånd. En och samma 

insats kan gå från att omfattas av normala förhållanden till att omfattas av 

extrema, och vice versa. Med detta följer också att ett och samma 

orsaksfenomen (det som genererar hjälpbehov och således insats) vid ett visst 

tillfälle inte skapar extrema förhållanden, men i ett annat gör just detta.  

Utvald intervjukommentar 4 - ”Jag tänker multipla händelser” 

En multipel händelse kan ses som en situation som omfattar flera olika 

samtidiga orsaksfenomen och/eller stora konkurrerande hjälpbehov som 

förväntas bli omhändertagna av i detta fall kommunal räddningstjänst. Olika 

hjälpbehov kan genereras på samma geografiska yta, men också geografiskt 

utspritt. Oavsett så kan man se multipla händelser som något som fångas av 
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villkoret omfattande skadeutfall. Skadeutfall bör tolkas brett och inte bara 

kopplat till individer och numerärer.  

Det ligger nära till hands att tänka olika konkreta scenarier som fångar 

innebörden i extrema förhållanden. Under arbetet med intervjustudien gjordes 

också några förtydliganden med hjälp av olika exempel. Problemet blir att ett 

samtal, och sannolikt också en förmågehöjande arbetsinsats, kan komma att 

styras väldigt mycket av just ett specifikt scenario. Att jobba med scenarier för 

att identifiera utvecklingsbehov, och också utvecklingsinsatser, kräver ett 

genomtänkt scenariodesignarbete.  

6.5.2 Tillgången på forskningsresultat och övrig 

kunskapssammanställning 

Sammanfattning av resultat – tillgång på forskningsresultat och övrig 

kunskap 

Tillgången på granskade forskningsartiklar som berör räddningsinsats vid 

extrema förhållanden är låg. Däremot finns det tillgång till vetenskaplig 

litteratur som belyser de villkor som generellt präglar organisationer och 

individer som genomför insatser under extrema förhållanden. Söker man 

kunskap i grå litteratur återfinns en omfattande, men svårfångad, 

litteraturflora. 

Vanliga exempel på generiskt återkommande problem och villkor för 

organisationer som arbetar under omfattande händelser är:   

Problem 
 För sen effektgenerering  

 Ledningsorganisation etableras inte ”tillräckligt snabbt”  
 Otillräcklig situationsförståelse  

 Prioritering  
 Kommunikation  
 Samordning  

Beteende 

 Förändring i arbetsuppgift och/eller organisationsuppbyggnad  
 Individuella förtroenderelationer övertrumfar formella strukturer och 

processer 

Dessa problem och villkor blir sannolikt förstärkta vid extrema förhållanden 

Fördjupat resonemang: 

Utifrån sökningar i Scopus med fokus på peer-reviewade publikationer 

återfinns få träffar där forskningen systematiskt redovisar kunskap om 

räddningsinsats vid extrema förhållanden. Nedanstående exempel rymmer 

relevanta sammanställningar, är publicerade i vad som kan betecknas som 

tidskrifter med högt renommé, men fokuserar samtidigt på relativt smala 

problemområden.  
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 Alison, Power, van den Heuvel, Humann, Palasinksi och Crego (2015). 

Decision inertia: Deciding between least worst outcomes in emergency 
responses to disasters, Journal of occupational and organizational 
psychology. 

 Innes och Clarke (1985). The responses of professional fire‐fighters to 
disaster, Disasters 

Den första, av Alison et al. (2015), används som återkommande referens i såväl 

annan forskning som i instruktionsmaterial/utbildningsmaterial. Även Innes 

and Clarke (1985) används som referenslitteratur.  

Flera publikationer utger sig för att fånga in ”extrema förhållanden”, men vid 

en närmre granskning visar det sig att de inte riktigt fångar de villkor som 

definierar extrema förhållanden såsom de ramas in i denna förstudie.  

Om sökningen riktas mot vetenskapligt granskade erfarenheter från enskilda 

händelser finner man ytterligare några enstaka publikationer, exempelvis 

Osofsky, Osofsky, Arey, Kronenberg, Hansel och Many (2011) Hurricane 

Katrina's first responders: The struggle to protect and serve in the aftermath of 

the disaster, publicerad i Disaster Medicine and Public Health Preparedness.  

Vid en breddning av fokus från räddningstjänst till ”samhällets samlade 

krishanteringsaktörer” blir utfallet ett annat. Här finns gott om generella, och 

vetenskapligt belagda slutsatser om såväl organisatoriskt som kognitivt 

beteende vid extrema händelser. Ofta citerade verk inom detta segment är: 

 Quarantelli (1988) Disaster Crisis Management  – a summary of 
research findings, i Journal of Management Studies  

 Rodriguez, Quarantelli, Dynes  (2006) Handbook of Disaster Research, 
Springer 

 Cosgrave (1996) Decision making in emergencies, i Disaster Prevention 
and Management: An International Journal.  

Ändras litteratursökningen till att omfatta grå litteratur (manus, rapporter, icke 

peer-reviewade böcker mm) så ökar antalet träffar. Den aktuella förstudiens 

syfte var initialt inte att omfatta sökningar i grå litteratur. Anledningen till det 

är att en sådan process är än mer omständlig än sökning på akademiska 

publikationer i akademiska databaser. Det är svårare att organisera datan och 

mer tidskrävande att göra en kvalitetsbedömning av innehåll i funna 

publikationer. Trots detta gjordes ett initialt försök i syfte att få en bild av hur 

publikationsfloran ser ut. Nedan redovisas ett par exempel på vad som 

preliminärt bör ses som relevanta kunskapskällor inom området 

räddningstjänst vid extrema förhållanden: 

 FEMA (2015) Operational Lessons Learned in Disaster Response, US 
Fire Administration, FEMA  

 Eversburg (2002) The Pentagon attack on 9-11: Arlington County (VA) 
Fire Department response, Fire Engineering 

 Larsson (2017) Att skydda civilbefolkningen från krigets verkningar 
(FOI MEMO) 
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 Johansson, Mattsson, Mittermaier, Rossbach (2017) Det civila 

försvarets utgångspunkt i krisberedskapen En övergripande analys av 
förutsättningar och utmaningar  (FOI MEMO) 

 MSB (2013) Löser det sig? En analys av riskkällor med betoning på 
kommunal räddningstjänst. (rapport)  

I sammanhanget är det också värt att nämna Socialstyrelsens Kamedo-

rapporter (katastrofmedicinska observatörsstudier). Rapporterna studerar 

främst de medicinska, psykologiska, organisatoriska och sociala aspekterna på 

katastrofer. Den första rapporten gavs ut 1966 och sedan dess har ett hundratal 

publicerats. Flera av dem berör räddningstjänstinsatser, som vid stora 

skadeutfall ofta flyter ihop med sjukvårdens insatser.  

ALNAP (Active Learning Network for Accountability and Performance) är ett 

nätverk av exporter och organisationer som på olika sätt arbetar med 

katastrofhantering. På sin hemsida (www.alnap.org) finns en sökmotor som ger 

tillgång till en rad olika sammanställningar. Bland annat återfinns över 3000 

olika utvärderingar av inträffade katastrofer.  

Médecins Sans Frontières  (Läkare utan gränser) (www.msf.org) publicerar 

regelbundet erfarenhetssammanställningar med fokus på sitt arbete i 

katastrofområden. En liten del av detta bedöms ha bäring för räddningstjänst, 

men publikationer från organisationen har inte studerats systematiskt i denna 

delstudie.   

Vad säger kunskapen vi har idag? 

”Without going into deep analysis, it is sufficient for our purpose here to note 

that humans simply fail to plan and prepare for future events that may or 

may not occur.”  FEMA-2015, s. 36 

Bedömning av hur det akademiska kunskapsläget avseende räddningsinsats 

under extrema förhållanden är beroende av hur man definierar 

räddningsinsats. Om man med räddningsinsats menar en formell 

räddningstjänstorganisations insatser är utbudet av vetenskapliga 

publikationer som fokuserar på villkor, utmaningar, systematiska erfarenheter 

väldigt tunt. Öppnar man upp resonemanget till att handla om villkor, 

utmaningar och systematiska erfarenheter kopplat till responsorganisationer 

generellt återfinns mer vetenskapligt belagd information.  

Nedan presenteras två listor på vad som i förefaller vara återkommande 

universella problem och återkommande beteenden hos organisationer såsom 

räddningstjänst vid extrema förhållanden. Problem är att betrakta som just 

problem, medan beteenden inte är behäftat med någon värdering.  

Problem 

För sen effektgenerering – Det tar för lång tid innan verkanssystemet 

genererar önskad effekt. Då de flesta insatser mot stora händelser som kan 

beskrivas som extrema normalt bör betraktas som reaktiva (se Uhr, 2019) är 

det naturligt att all nödvändig förmåga inte finns på plats från början. Det 

handlar om att designa en insats utifrån givna förutsättningar. Effekt i form av 

http://www.alnap.org/
http://www.msf.org/
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tillgodosedde hjälpbehov kommer ske med en viss fördröjning. Utmaningen är 

att minska denna fördröjning så mycket som möjligt.  

Ledningsorganisation etableras inte ”tillräckligt snabbt” – Denna utmaning 

hänger samman med den förra. Det är sällan beslutsfattare på höga nivåer är 

med i insatsen inledning. Istället byggs den situationsspecifika 

ledningsorganisationen ofta nedifrån och upp (se Uhr, 2019). 

Otillräcklig situationsförståelse – Mycket litteratur fokuserar lägger stort fokus 

på frågan om lägesbild (och liknande koncept), och visar på behovet att 

beslutsfattare snabbt förstår vad som hänt. Detta är en diskurs i sig, där 

forskarsamhället inte är helt enat kring vad som är möjligt och vilka teoretiska 

ramverk som är lämpliga utgångspunkter.   

Prioritering – I extrema situationer där hjälpbehoven ibland vida överstiger 

aktuella resursers förmågor blir prioriteringsarbete en central del i 

beslutsfattandet (Flin, 1996). I samband med utvecklingen av ett svenskt 

totalförsvar och förmågor att hantera situationer när det råder svår resursbrist 

lyfts utmaningarna med prioritering till en ny (eller nygammal nivå). Frågor 

kring prioriteringsproblematik är återkommande i litteraturen.  

Kommunikation – Såväl intern som extern kommunikation i samband med 

extrema händelser sätts ofta på prov, och fallerar delvis.  

Samordning – Att aktiviteter och mål behöver ske i en viss ordning och på 

annat sätt justeras gentemot varandra för att så bra effekter som möjligt ska 

uppnå med hjälp av tillgängliga resurser är något centralt i alla omfattande 

händelser. Samordning behöver ske såväl på låga, som på höga systemnivåer. 

Något förenklat kan man säga att ju högre upp i systemhierarkin man kommer, 

desto svårare tycks det vara med samordning. Samordningsproblematik kan 

ses som ett av de vanligaste förekommande problemen som identifieras i 

samband med hantering av omfattande händelser.  

Återkommande beteenden  

Förändring i arbetsuppgift och/eller organisationsuppbyggnad – Den 

deskriptiva forskningen som försöker förstå hur organisationer fungerar i 

samband med katastrofer (som ofta omfattar extrema förhållanden för alla, 

några, eller någon organisation) har sedan 60-talet visat hur professionella 

organisationer får såväl nya uppgifter som nya strukturer i samband med 

sådana händelser.  

Individuella förtroenderelationer övertrumfar byråkratier – Ovanstående 

fenomen kan delvis förklaras med den av forskning belagda kunskapen 

förtroenderelationers betydelse i krishantering (Mishra, 1996). I Uhr (2009) 

redovisas effekter av individuella förtroenderelationer i såväl små som stora 

händelser. Förtroenderelationer ger upphov till ett beteende som inte alltid 

stämmer överens med vad som står i planeringsdokument.    
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6.5.3 Omvärldsfaktorer som motiverar en eventuell 

kunskapsutveckling 

Sammanfattning – omvärldsfaktorer/trender 

Det finns trender inom krishanteringsområdet idag som motiverar en 

utveckling om räddningsinsats vid extrema förhållanden: 

 En global ökning av hydrometeorologiska katastrofer 
 En uttalad ambition att Europa att ytterligare skärpa sin beredskap för 

extremtemperaturer, omfattande skogsbränder och översvämningar 

 Ett alltmer uppmärksammat behov av att skapa beredskap för att 
hantera det på förhand okända (som i sin tur kan skapa upplevelsen av 
extrema förhållanden)  

 En sedan 2016 uppåtgående trend av terrorattentat i Europa.  
 En ny säkerhetspolitisk diskurs som innehåller explicit uttryckta behov 

av förmågeutveckling för att hantera extrema förhållanden 

 En vilja hos svensk kommunal räddningstjänst att arbeta med 
förmågehöjande åtgärder inom området. 

Fördjupat resonemang: 

En central årligen återkommande rapport som såväl forskarsamhället som 

myndigheter ofta refererar till är The World Disaster Report , utgiven av ICRC 

(International Federation of Red Cross and Red Crescent). Denna rapportserie 

sträcker sig tillbaka till 1993 och sammanställer en stor mängd information om 

katastrofer världen över. Mycket av datan i denna rapport kommer i sin tur 

från det som heter EM-DAT (Emergency Events Database at the Université 

Catholique de Louvain).  

Den senaste World Disaster Report (2018) gör gällande att översvämningar och 

stormar utgör två tredjedelar av alla naturkatastrofer världen över. Samtidigt 

är jordbävningar (inklusive efterföljande tsunamis) den händelsetyp som 

orsakar flest dödsoffer. (s. 128) 

Studerar man statistiken i EM-DAT ser man att förekomsten av de så kallade 

hydro-meteorologiska katastroferna (exempelvis torka, stormar och 

översvämningar) har ökat de senaste 25 åren. Samtidigt har förekomsten av 

geologiska katastrofer (jordbävningars, skred osv) varit tämligen konstanta.  

Går man från ett globalt perspektiv och utgår från Europa står mycket att finna 

i UNISDRs (United Nation International Strategy for Disaster Reduction) 

sammanställningar. UNISDR har regionalt EU-kontor som omfattar 56 länder. 

I UNSDRs senaste redovisning (2017) identifieras följande centrala hot (key 

hazards): extrema temperaturer, skogsbränder, jordbävningar och 

översvämningar. Skogsbrandshotet betonas också i IAFSS (International 

Association of Fire Safety Science) Agenda 2030 version 2.  

Enligt Europols TE-SAT (Terrorism Situaiton and Trend Report) från 2018 

lyfter att det inom EU skett en ökning av planerade, misslyckade och 

genomförda terrorattentat sedan 2016, och att detta är ett skifte från tidigare 
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nedåtgående trend I rapporten konstaterar man terrorism kommer fortsätta 

vara ett hot mot Europa och dess invånare under överskådlig framtid.  

När det kommer till sammanställningar av övergripande säkerhetspolitiska 

trender återfinns en rik flora läsunderlag. En relativt ny metastudie är “Political 

and social trends in the future of global security. A meta-study on official 

perspectives in Europe and North America” (Jordan, 2017). I studien skriver 

författaren om trender och osäkerheter. Trenderna som nämns är 

demografiska obalanser, migrationsströmmar, ojämlikheter i kapitalfördelning, 

den ökande sammankopplingen av världen tack vare informationsteknologi. 

Bland osäkerheter nämns hastigheten och utbredningen av 

klimatförändringen, nivån av samarbete och rivalitet (inklusive väpnad 

konflikt) mellan stormakter, typen av skada som orsakas av nu regional eller 

global terrorism. Enligt Jordan så innehåller de flesta framtidsstudier vad han 

beskriver ”wild-cards and black swans”.  

Ur ett svenskt säkerhetspolitiskt perspektiv råder det ingen tvekan om att den 

faktiska och upplevda förekomsten av antagonistiska hot påverkar 

resonemanget om behov av förmågeutveckling. Exempel på dokumentation 

som visar på en breddning, och möjligen prioritering, av den nuvarande 

svenska säkerhetspolitiska diskursen är planeringsdokument för PDV 

(Pågående Dödligt Våld) och de dokument som avser inrikta och stödja 

totalförsvarsplaneringen (se ex. Ds 2017:66 eller FOIs 5 typfall).  

Beskrivningen av trenderna ovan tar inte sin utgångspunkt i ett 

räddningstjänstperspektiv. Däremot inbegriper de allra flesta ett behov av en 

funktionell räddningstjänst. Skogsbränder, översvämningar, värmeböljor, 

terrorattentat, krig eller krigsliknande situationer är alla scenarier som kan ge 

upphov till räddningsinsats vid extrema förhållanden.  

Förutom de konkreta scenarierna nämns på flera håll behov av att tänka på 

”wild-cards”, eller ”svarta svanar”. Statistiska resonemang huruvida dessa typer 

av händelser ökar i frekvens är per definition svåra att föra. För vem är en 

händelser en svart svan, och hur många svarta svanar måste ge sig tillkänna 

innan de inte längre kan kategoriseras som svarta svanar? Vi har mer kunskap 

om händelsestatistik idag än tidigare, men en tankeväckande fråga är om 

människor för 20-30 år sedan blev drabbade av fler svarta svanar än vad man 

blir idag.  

Under intervjuerna ställdes frågan: Vad är det som motiverar er att arbeta för 

att utveckla sådan förmåga [förmåga till att hantera räddningsinsatser vid 

extrema förhållanden]? 

Informanternas svar kan sammanfattas med att svaren kretsade kring (A) egen 

hotbildsanalys och specifika inträffade händelser, (B) generell 

förbättringssträvan, samt (C) krav från andra. 2 av de 8 representanterna från 

kommunal räddningstjänst refererade direkt till handlingsprogrammen. 

Samtliga indikerade att motivation till förmågeutvecklingsarbete fanns. Höjd 

beredskap nämndes spontant av två. När författaren bakom denna delrapport 
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lyfte in en fråga om hur informanterna på förmåga att fungera i samband med 

höjd beredskap bekräftade majoriteten att denna ”diskurs”, eller liknande, var 

en del i det som motiverar ett utvecklingsarbete.  

Förekomsten av så kallade hydrometereologiska katastrofer ökar globalt enligt 

befintlig statistik. Extremtemperaturer, skogsbränder och torka 

uppmärksammas idag som scenarier viktiga att planera för i Europa. Ur ett 

europeiskt perspektiv har antalet terrorattentat ur ett långsiktigt perspektiv 

gått ner, men man ser sedan några år åter en ökning.  

6.5.4 Upplevda kunskapsluckor 

Sammanfattning – upplevda kunskapsluckor 

Följande teman bör ses som en indikation på kunskapsområden som på olika 

sätt behöver utvecklas: 

 Svåra prioriteringar 
 Mentala förutsättningar och urval 
 Hur kommer medarbetaren reagera? 

 Reell kunskapsöverföring 
 Samhällskunskapen och samverkan 

Fördjupat resonemang: 

Systematiska omfattande (och tidskrävande) litteraturstudier kan, givet att 

kunskapsområdet är mycket tydligt avgränsat, fånga ett vetenskapligt 

kunskapsläge med bra precision. Men inom ämnet som avhandlas här är det i 

princip omöjligt att exakt veta vilken kunskap som finns, och således vilken 

kunskap som inte finns, och framförallt vilken ny kunskap det finns behov av. 

Ett sätt att hantera detta förhållande är att fokusera på tolkningen hos ett urval 

individer med god insyn i sakfrågan och hur professionen arbetar. Resultaten 

från intervjustudien av 12 yrkesverksamma är inget annat än en indikation på 

vad som behövs för att utveckla förmågan hantering av räddningsinsats vid 

extrema förhållande. Men en sådan indikation kan vara det som krävs för att ge 

styrfart till en kommande utvecklingsstrategi som också inkluderar 

forskningsinsatser. Dessa tolkningar kan sedan analyseras i ljuset av de 

generella problem som internationell litteratur lyfter fram som vanligt 

förekommande i vid omfattande händelser. 

Svåra prioriteringar 

Frågan om hur man ska fatta svåra prioriteringsbeslut i samband med 

räddningstjänst vid extrema förhållanden lyftes fram som ett viktigt 

utvecklingsområde. Det handlar om mer än att fatta ett eller flera beslut i en 

given situation, utan också om exempelvis förmågan att fatta svåra beslut kan 

och bör byggas upp. Även eventuell problematik med att effektuera svåra beslut 

och få acceptans lyftes fram, som en informant uttryckte det: ”Hur blir man 

förlåten?” 
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Mentala förutsättningar och urval 

Kopplat till temat ovan berördes frågor om mentala förutsättningar för att 

utöva ledning (i vidare bemärkelse än att fatta prioriteringsbeslut). Behov av 

kunskap om ”mentala barriärer”, exempelvis för att kunna ”tänka nytt” 

uppmärksammades. Hur ska man rent mentalt greppa ett extremt förhållande 

när man inte har mentala referenser? Ett ytterligare önskemål om 

kunskapspåfyllnad var hur selektionsprocessen för ledare som ska fungera vid 

extrema förhållanden bör gå till. Vad ska man leta efter, och hur ska man hitta 

rätt personer? Vanliga tjänstetitlar eller organisationstillhörigheter ansågs inte 

vara tillräckliga utgångspunkter.  

Hur kommer medarbetaren agera? 

I samband med räddningsinsats vid extrema händelser är det sannolikt att 

inträffad samhällsstörningar har konsekvenser som ”når in i de professionella 

organisationerna”. Exempelvis kan medarbetare som förväntas agera 

professionella hjälpare, också vara drabbade. Flera lyfte upp behovet av 

kunskap om hur människor förväntas agera i dessa sammanhang som viktigt. 

Mot vem är man lojal? Familjen eller arbetsgivaren? Vad händer vid moralisk 

stress då individer ges arbetsinriktningar som ligger i konflikt med hens egna 

värderingar? 

Reell kunskapsöverföring  

Flera informanter menade det nog fanns ganska mycket internationell kunskap 

framtagen, exempelvis inom logistikområdet, inom sjukvården, eller inom 

militär tradition. Problemet är att man uppfattar den som svårtillgänglig och 

svår att implementera. Kommunikation och pedagogik nämndes som 

utvecklingsområden. Perspektiven behöver vidgas, men det tycks finnas ett 

inneboende motstånd. En relaterad fråga som dök upp är hur individer med 

rätt kunskaper och förmågor hittas och kombineras i tid och rum när väl något 

har inträffat, eller är på väg att inträffa.  

Samhällskunskapen och samverkan 

Detta tema är tätt sammanlänkat till reell kunskapsöverföring, men frågan om 

samhällskunskap och samverkan lyftes explicit i samtalen om vilken kunskap 

so behövs (tas fram) för att underlätta arbetet med att skapa höjd förmåga. 

Förmågan att agera vid extrema förhållanden bedömdes vara kopplad till hur 

hela samhället agerar och vilka resurser som totalt finns att tillgå. Det finns en 

upplevd brist när det kom till beslutsfattares samhällskunskap, även på höga 

nivåer. Den centrala frågan är på vilket sätt denna kunskap kan höjas utifrån 

rådande förvaltningsmässiga förutsättningar (exempelvis brist på tid). 
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Värt att notera är att de flesta av kunskapsbehoven kopplar an till 

beteendevetenskapliga ämnen. Behov av mer tekniskt orienterad kunskap om 

hur man exempelvis hantera omfattande byggnadskollapser eller svåra 

CBRNE-händelser berördes knappt alls. Det tycks, utifrån den begränsade 

intervjustudien, tycks råda en uppfattning om att sådan kunskap ”finns därute, 

och går att skramla fram”.  

I rapporten har vi redan konstaterat att det inte finns någon större tillgång på 

vetenskaplig litteratur som specifikt fokuserar på räddningsinsats vid extrema 

förhållanden. Däremot finns vetenskaplig litteratur som generellt behandlar 

insatser vid extrema förhållanden. Utifrån de ovan beskriva upplevda 

kunskapsbehovet finns anledning att vidga perspektivet ytterligare och ställa 

sig frågan om forskningen i allmänhet har genererat den kunskap som 

efterfrågas. Det går i nuläget inte ge ett enkelt svar på denna fråga, men 

övergripande så finns en hel del forskning inom psykologin, sociologin och 

pedagogiken som skulle kunna komma till nytta. Värt att notera är den stora 

mängd relativt ny militärt orienterad forskning som pågår inom relaterade 

områden. Vi ser också att temaområdena som tagits fram genom intervjuerna 

till viss del sammanfaller med de problem som litteraturen kopplar till 

hantering av omfattande samhällsstörningar.  

6.5.5 Sammanfattande kommenterar utifrån de genomförda 

intervjuerna 

Vid samtliga intervjuer uttrycktes ett stort engagemang i att diskutera frågor 

om räddningsinsats vid extrema förhållanden. Många menar att en utveckling 

inom detta område också skulle ge positiva effekter i vardagsverksamheten. 

Den sammanlagda tolkningen är att personerna gärna vill utgå från konkreta 

scenarier när man diskuterar förmågor och kunskapsluckor. Samtidigt lyfter 

flera frågan om svarta svanar och svårigheten att bygga förmåga inför något 

man inte vet vad det är.  

Frågan om räddningstjänstens roll i totalförsvaret bedöms som mycket 

angelägen, men också präglad av många frågetecken. Vilken förmåga är rimlig 

och vad ska vara normerande? Tillsammans med vem ska utvecklingen ske? 

Många ger uttryck för att arbetet med att bygga förmåga för höjd beredskap är 

stor, men befinner sig samtidigt tidigt i sin linda. Det går att läsa in ett delvis 

avvaktande beteende, fast med relativt hög anspänning. Många lägger en stor 

förväntan på staten, både när det kommer till stöd i själva arbetet och när det 

kommer till finansiering.  

6.5.6 Framtida forskningsbehov 

Vidare systematisering av erfarenheter 

Utifrån vad som har tagits fram i denna delstudie är det rimligt att öppna upp 

en systematisering till att omfatta erfarenheter från insatser av organisationer 

som ligger nära den kommunala räddningstjänstens verksamhetsområde. Ett 

sådant arbete är beroende av noggranna och tydliga avgränsningar. Exempelvis 

kan en avgränsning vara vad som händer på individ- och organisationsnivå när 
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en insatsorganisation, eller motsvarande, av olika skäl får kraftigt reducerade 

förmågor. Forskningen skulle kunna genomföras med hjälp av systematiska 

litteraturöversikter, men också intervjuer med professionella från civila 

organisationer som upplevt extrema förhållanden där exempelvis egen 

personal slagits ut.  

Kategorisering av önskvärda mentala egenskaper hos beslutsfattare vid 

extrema situationer utifrån en svensk kontext 

Flera informanter i denna delstudie lyfter upp frågan om ”mentala 

egenskaper”. Vilka är dessa egentligen? Några är självskrivna såsom 

stresstålighet och beslutsfähighet. Därtill finns argument för förmåga att 

hantera oklarhet (se Uhr, Tehler och Wester 2018), eller konceptuell förmåga 

(se, Uhr, 2017). Men hur ser en komplett profil ut? Är det rimligt att lyfta in 

samma selektionsprocesser som används inom Försvarsmakten? Vad innebär 

det att vara duktig på att göra prioriteringar? Forskningen skulle kunna hjälpa 

till att göra uppdaterade systematiska litteraturöversikter och möjligen också 

testa betydelsen hos några utvalda egenskaper i en kontrollerad 

experimentmiljö.   

Katastrofpedagogik – lämpliga sätt att skapa mentala förberedelser och 

introducera nya tankesätt och metoder.  

Med tanke på rådande utveckling mot ett utvecklat totalförsvar, inom vilket 

kommunal räddningstjänst förväntas ha en viktig roll, finns ett behov av att på 

relativt kort tid få individer och organisationer att tänka långt bortom 

standardinsatser. Scenarier med flera hundra döda och skadade, där hjälpande 

resurser också är drabbade individer, och där informationsinfrastruktur 

kollapsat, kräver inte bara upprättande av planer, utan också en expansion av 

referensramar och attityder. Flera informanter i studien upplevde detta som en 

pedagogisk utmaning. Det finns anledning att introducera tanken om 

katastrofpedagogik. Hur skapar man mentala förberedelser och introducerar 

nya tankesätt och metoder på ett effektivt och etiskt sätt?  

Räddningstjänstpersonalens attityder som planeringsförutsättning 

Det svenska samhället 2019 uppvisar relativt stora demografiska olikheter mot 

hur det såg ut under kalla kriget. Vad människor värdesätter idag är inte 

nödvändigtvis samma saker som värdesattes igår. Räddningstjänstpersonal 

rekryteras nu utifrån ett bredare samhällssegment. Ingen vet exakt vilka 

kollektiva beteenden yrkesverksamma kommer uppvisa om de utsätts för stora 

påfrestningar såsom konkreta antagonistiska hot eller lojalitetskonflikter.  
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Sammanfattning av framtida forskningsbehov i form av breda 

forskningsfrågor 

 Vilka mentala egenskaper hos individer som ska fatta beslut under 
extrema situationer är önskvärda och kan valideras, och vilka metoder 
vid rekrytering är funktionella för att identifiera individer med dessa 
egenskaper?  

 Hur skapar man mentala förberedelser och introducerar nya 
tankesätt och metoder avseende hantering av extrema situationer på 
ett effektivt och etiskt sätt? 

 På vilka sätt kan villkoren under extrema situationer påverka 
yrkesverksammas vilja att utföra olika arbetsuppgifter? 

Som komplement bör en vidare systematisering av erfarenheter från 

situationer som liknar räddningsinsats under extrema förhållanden. 

Denna systematisering behöver avgränsas till specifika problemområden, 

exempelvis relaterade till frågorna ovan. 
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7. Slutsatser och framtida 

forskningsbehov 

Denna förstudie har genomförts i följande fyra, delvis separata, delprojekt; 

 Betydelsen av styrdokument för att uppnå effektivitet i kommunal 
räddningstjänst, 

 Effektivitet för räddningstjänster vid vardagshändelser, inklusive det 
förebyggande arbetet, 

 Effektivitet för räddningstjänster vid extrema händelser, samt 

 Det förändrade samhället och dess betydelse för effektivitet av 
räddningstjänster. 

I varje kapitel har kunskapsläget presenterats samt uppslag till framtida 

forskningsbehov givits. I detta kapitel presenteras förslag till ett 

forskningsprogram för att angripa de kunskapsluckorna som identifierats. I 

Figur 6 redovisas det möjliga forskningsprogrammet.   

 

Figur 6: Möjlig forskningsprogram för att utveckla framtidens effektiva 

räddningstjänst. 

Det bör noteras att vardagshändelser i alla dess former ligger som ett spektrum 

bakom de föreslagna övriga arbetspaketen från förebyggandearbete och vanliga 

händelser till sällanhändelser. Extrema händelser är enligt definitionen i 

rapporten händelser där räddningstjänsten upplever; kraftigt reducerade 

förmågor i relation till vad som normalt föreligger, omfattande skadeutfall där 

resurstillgången vida understiger hjälpbehoven och/eller okända insatsmiljöer 

som allvarligt utmanar såväl befintlig kompetens som utrustning.  

Arbetspaket 1 innefattar inramning för genom lägesbeskrivningen av 

framtidens samhällsförutsättningar, utveckling av metoder för 

effektivitetsmätning samt utveckling av metoder för förmåga bedömning. 

Arbetspaket 2 behandlar räddningstjänstens organisation, arbetsmiljö och 
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rekrytering inklusive frågor om genus och mångfald. Arbetspaket 3 behandlar 

värdering av ny teknik och taktik, utveckling av metodik kopplat till erbjudande 

av likvärdiga räddningstjänster över hela landet samt frågor kopplat till 

samhällets interaktion med räddningstjänsten, t ex frågor om tillit. Arbetspaket 

4 behandlar utveckling av metoder för erfarenhetsåterföring, introduktion av 

ny teknik och taktik i utbildning samt tillgängliggörande av forskningsresultat. 

Slutligen, arbetspaket 5 behandlar överföring av forskningsresultaten från 

projektet till huvudmannen samt till användare. Arbetspaket 5 föreslås 

innehålla; websida, utveckling av seminarier och workshops samt rapportering. 
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MSB 2018.  Nationell risk- och förmågebedo ̈mning, Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB 1221 

NILSON, F. 2014. Fall-Related Injuries Amongst Elderly in Sweden: Still an Emerging Risk? 
Doctoral. 

NILSON, F. & BONANDER, C. 2019. Household fire protection practices in relation 
to socio-demographic characteristics: evidence from a Swedish national survey. 
In Manuscript. 

NILSON, F., BONANDER, C. & JONSSON, A. 2015. Differences in Determinants 
Amongst Individuals Reporting Residential Fires in Sweden: Results from a 
Cross-Sectional Study. Fire Technology, 51, 615-626. 

OLSEN, C. S. & SHARP, E. 2013. Building community–agency trust in fire-affected 
communities in Australia and the United States. International Journal of Wildland 
Fire, 22, 822-831. 

OLSHANSKY, S. J. & AULT, A. B. 1986. The fourth stage of the epidemiologic 
transition: the age of delayed degenerative diseases. 

OMRAN, A. R. 1971. The epidemiologic transition. A theory of the epidemiology of 
population change. The Milbank Memorial Fund quarterly, 49, 509-538. 

OSOFSKY, H.J., OSOFSKY, J.D., AREY, J., KRONENBERG, M.E., HANSEL, T., 
MANY, M 2011. Hurricane Katrina's first responders: The struggle to protect 
and serve in the aftermath of the disaster, Disaster Medicine and Public Health 
Preparedness pp. 135-143. CRC Press/Taylor and Francis 

PECK, M. & PRESSMAN, M. A. 2013. The correlation between burn mortality rates 
from fire and flame and economic status of countries. Burns, 39, 1054-1059. 

PEDEN, M., SCURFIELD, R., SLEET, D., MOHAN, D., HYDER, A. A., 
JARAWAN, E. & MATHERS, C. D. 2004. World report on road traffic injury 
prevention. World Health Organization Geneva. 

QUARANTELLI, E. 1988. Disaster Crisis Management  – a summary of research 
findings, Journal of Management Studies. 25:4 

RAMACHANDRAN, G. 2002. The economics of fire protection, Routledge. 
RINGOLD, D. J. 2002. Boomerang effects in response to public health interventions: 

Some unintended consequences in the alcoholic beverage market. Journal of 
Consumer Policy, 25, 27-63. 

ROBERTS, I. 1996. Smoke alarm use: prevalence and household predictors. Injury 
prevention, 2, 263-265. 

RODRIGUEZ, H., QUARANTELLI, E. & DYNES R. (ed) (2006). Handbook of 
Disaster Research, Springer publications 

ROGERS, W. A., LAMSON, N. & ROUSSEAU, G. K. 2000. Warning research: An 
integrative perspective. Human Factors, 42, 102-139. 



76 

 

 
ROSÉN, M., HANNING, M. & WALL, S. 1990. Changing smoking habits in Sweden: 

towards better health, but not for all. International journal of epidemiology, 19, 316-
322. 

ROSENIUS, F. et al. 2017. Ett nytt totalförsvar. En vitbok från KV21 (Krigsvetenskap i 
det 21:a århundrandet). Kungliga krigsvetenskapsakademin, Stockholm 

RUNEFORS, M., JOHANSSON, N. & VAN HEES, P. 2017. The effectiveness of 
specific fire prevention measures for different population groups. Fire Safety 
Journal, 91, 1044-1050. 

SCHÖPFEL, J. 2010. Towards a Prague Definition of Grey Literature. Twelfth 
International Conference on Grey Literature: Transparency in Grey Literature. Grey Tech 
Approaches to High Tech Issues. Prague, 6-7 December 2010, Czech Republic. 
pp.11-26. 

SHEWHART, W. A. 1931. Economic control of quality of manufactured product, ASQ Quality 
Press. 

SIMMONS, J. 2003. Fires in the Home: Findings from the 2001/02 British Crime 
Survey. London, England: Office of the Deputy Prime Minister. 

SIMMONS, J. 2004. Fires in the Home: Findings from the 2002/03 British Crime 
Survey. London, England: Office of the Deputy Prime Minister. 

SPEKLÉ, R. F. & VERBEETEN, F. H. M. 2013. The use of performance 
measurement systems in the public sector: Effects on performance. Management 
Accounting Research, 25. 

STANLEY, I. H., HOM, M. A., HAGAN, C. R. & JOINER, T. E. 2015. Career 
prevalence and correlates of suicidal thoughts and behaviors among 
firefighters. Journal of Affective Disorders, 187, 163-171. 

STANLEY, I. H., HOM, M. A. & JOINER, T. E. 2016. A systematic review of suicidal 
thoughts and behaviors among police officers, firefighters, EMTs, and 
paramedics. Clinical Psychology Review, 44, 25-44. 

STATISTICS, S. 2019. Finding Statistics. Statistics Sweden. 
STEGMAYR, B., ELIASSON, M. & RODU, B. 2005. The decline of smoking in 

northern Sweden. Scandinavian Journal of Public Health, 33, 321-324. 
SVENSSON, S. 2005. Taktik, Ledning, Ledarskap, Räddningsverket, ISBN 91-7253262-

totalförsvaret FM2016-13584:3, MSB2016-25. Totalförsvars-stiftelsen (2016). 
Totalförsvarsstudien, Redaktör Jönsson Hanberg F 

TA, V. M., FRATTAROLI, S., BERGEN, G. & GIELEN, A. C. 2006. Evaluated 
community fire safety interventions in the United States: a review of current 
literature. Journal of community health, 31, 176. 

TANNOUS, W. K. & TETTEH, V. W. 2016. Evaluation of Home Fire Safety Checks 
Program: Firefighter Perspectives. 

TINGVALL, C. & HAWORTH, N. Vision Zero: an ethical approach to safety and 
mobility.  6th ITE international conference road safety & traffic enforcement: 
beyond, 2000. 6-7. 

TRÄGÅRDH, L. 2019. Tillitsbarometern - levande rapport. Ersta Sköndal Bräcke 
Högskola. 

TURNER, B. & WHITEHEAD, C. M. 2002. Reducing housing subsidy: Swedish 
housing policy in an international context. Urban studies, 39, 201-217. 

UHR, C. 2017.  Leadership Ideals as Barriers for Efficient Collaboration During 
Emergencies and Disasters, Journal of Contingencies and Crisis Management 25(4). 
pp.301-312 

UHR, C., THELER, H. och WESTER M. An empirical study on approaches to 
ambiguity in emergency and disaster response decision-making, Journal of 
emergency management (Weston, Mass.) 16(6). p.355-363 

UNISDR 2017. Annual Report 2016-17 Biennium Work Programme  
Unknown 2002. The Pentagon attack on 9-11. Arlington County (VA) Fire Department 

response (2002) Fire Engineering, 155 (11), pp. 53-66. 
VAN ORDEN, K. A., WITTE, T. K., CUKROWICZ, K. C., BRAITHWAITE, S. R., 

SELBY, E. A. & JOINER JR, T. E. 2010. The interpersonal theory of suicide. 
Psychological review, 117, 575. 



77 

 

 
VARGAS DE BARROS, V., MARTINS, L. F., SAITZ, R., BASTOS, R. R. & 

RONZANI, T. M. 2013. Mental health conditions, individual and job 
characteristics and sleep disturbances among firefighters. Journal of health 
psychology, 18, 350-358. 

WESTMAN, E. 1979. Dödsfall vid bränder mmi Skandinavien, England och Wales. 
SCB. 

YOON, J.-H., KIM, Y.-K., KIM, K. S. & AHN, Y.-S. 2016. Characteristics of 
workplace injuries among nineteen thousand Korean firefighters. Journal of 
Korean medical science, 31, 1546-1552. 

ZWAGA, H., BOERSEMA, T. & HOONHOUT, H. 2003. Visual information for everyday 
use: design and research perspectives, CRC Press. 

ÅKERLUND, E., HUSS, F. R. & SJÖBERG, F. 2007. Burns in Sweden: an analysis of 
24538 cases during the period 1987–2004. Burns, 33, 31-36. 

 



78 

 

 

Bilaga 1: Detaljerad information – 

Räddningstjänstens arbete vid extrema 

forhållanden 

Metod – Intervjuerna  

Urvalet av informanter gjordes utifrån önskan om en bred representation av 

strategiska beslutsfattare från små och stora räddningstjänstorganisationer 

med spridning över landet. Då författaren bakom denna delstudie också har 

varit och är engagerad i olika utvecklingsprocesser tillsammans med 

kommunal räddningstjänst användes redan etablerade kontaktytor. Frågan om 

personkännedom är en negativ bias i denna typ av studie beaktades, men 

bedöms inte haft någon betydande påverkan på processen.  

Sammanlagt intervjuades 12 personer med insyn i och påverkansmöjlighet på 

strategiskt förmågeutvecklingsarbete. De som intervjuades var: 

 Martin Gertsson, räddningschef vid Räddningstjänsten Syd 
 Peter Arnevall, räddningschef vid Storstockholms brandförsvar 
 Jonas Petri, förbundsdirektör vid Höglandets räddningstjänstförbund 
 Robert Strid, räddningschef vid Gästrike räddningstjänstförbund 
 Mattias Larsson, räddningschef Arvika kommun 
 Göran Melin, biträdande räddningschef Jönköpings kommun 

 Tina Nordlund, ställföreträdande räddningschef Halmstad kommun 
 Jonas Neldemyr, räddningschef Oskarshamn kommun 
 Claes-Håkan Karlsson, MSB 
 Ove Brunnström, MSB 
 Erik Eghardt, MSB 
 Max Ekberg, SKL 

Intervjuerna inleddes med en övergripande beskrivning av förstudien. Därefter 

introducerades den konceptuella inramningen av räddningsinsats vid extrema 

förhållanden. Intervjufrågorna var: 

 Hur ser du på detta sätt att rama in räddningsinsats under extrema förhållanden? 

 Vad gör ni idag för att utveckla förmågan till räddningsinsats under extrema 
förhållanden? 

 Vad är det som motiverar er att arbeta för att utveckla sådan förmåga? 

 Hur skulle tillräckligt bra förmåga kunna manifesteras i er verksamhet? 

 Vilken kunskap behöver utvecklas för att bli bättre på att planera för och 
genomföra en långsiktig utveckling av förmågan till räddningstjänst under extrema 
förhållanden? 

Samtliga intervjuer genomfördes per telefon och tog i genomsnitt 40 minuter 

vardera. Svaren på intervjufrågorna skrevs ned i realtid. Detta förfaringssätt 

innebär användning av förkortningar, och stor förekomst av skrivfel som i 

efterhand justerats. Vid några passager kunde inte ambitionen att anteckna 

ordagrant upprätthållas. Istället användes stödord. En del ”kringresonemang” 

som fördes under samtalen nedtecknades inte.  

Efter alla intervjuer genomförts analyserades svaren på de respektive frågorna i 

ordning. Samtliga svar på intervjufråga 1 först. Därefter svaren på fråga 2 osv. 

Det första steget var att så förutsättningslöst som möjligt läsa samtliga svar för 

att i ett första steg grovt identifiera olikheter och likheter bland svaren. Det 
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andra steget innebar att mer detaljerat identifiera återkommande teman i form 

av formuleringar med liknande innehåll. De preciserade temana tillskrevs 

rubriker och citat markerades. En tredje läsning genomfördes sedan för att 

finna ytterligare bekräftelser på rubrikerna.  

Metod – Litteraturstudien 

Fråga 2 (Hur ser tillgången på forskning ut inom området räddningsinsats vid 

extrema förhållanden?) har till en början besvarats genom litteratursök i 

Scopus,  

Exempel på söksträngar som har använts: 

(fire  OR  rescue )  W/20  ( operation  OR  service  OR  response )  W/20  ( disa

ster )  

(fire  OR  rescue )  W/20 (  operation  OR  service 

OR  response )  W/20  ( "large scale" ) 

( fire  OR  rescue )  W/20  ( operation  OR  service  OR  response )  W/20  (extr

eme )  

( fire  OR  rescue )  W/20  ( operation  OR  service  OR  response )  W/20  ( cat

astrophe )  

(fire  OR  rescue )  W/20  ( operation  OR  service  OR  response )  W/20  ( "lar

ge emergencies" )  

(fire  OR  rescue )  W/20  ( operation  OR  service  OR  response )  W/20 ( 

war )   

Därtill har liknande kombinationer gjorts med tillägg av namnet på ett flertal 

stora händelser, såsom Hurricane Katrina, 9/11, etc.  

Träffarna har sedan relevansbedömts i två steg. Steg ett bygger på 

relevansbedömning baserad på rubriknivå. Steg två bygger på 

relevansbedömning utifrån abstract.  

Eftersom de rent vetenskapliga fynden visade sig vara få har också friare 

sökningar genomförts, exempelvis genom Google. Vid dessa sökningar har i 

huvudsak grå litteratur identifierats.  

Den del av fråga 4 (Vilka omvärldsfaktorer som motiverar vidare 

kunskapsutveckling inom området räddningsinsatser vid extrema 

förhållanden) som besvaras med litteratursökning behövde hanteras i två steg. 

Ett första steg som innebar en uppdaterad karta av vad man kan kalla 

krishanteringstrender, och ett andra steg som innebar ett urval bland dessa 

utifrån kriterier att de skulle kunna motivera en kunskapsutveckling inom 

området räddningstjänst vid extrema förhållanden.  

Det finns gott om återkommande trendanalyser inom krishanteringsområdet, 

exempelvis från United Nations International Strategy for Disaster Reduction 

(UNISDR), United Nations Development Programme (UNDP) och från US 

Federal Emergency Management Agency (FEMA). Vidare finns det inom 

forskningen återkommande analyser av framtidens olika samhällsstörningar 

och vilka utmaningar de kommer medföra. Därtill finner man en nästintill 

oöverstiglig flora av säkerhetspolitiska analyser producerade av en rad olika 

aktörer. Litteratur som på något sätt fångar krishanteringstrender återfinns 
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alltså inom såväl vetenskaplig litteratur som i grålitteratur (se Schöpfel, 2010), 

såsom manuskript, ”tankepapper”, myndighetsrapporter etc. 

Det första steget, dvs att generellt uppdatera bilden av krishanteringstrender, 

skulle kunna bli en mycket arbetskrävande process. Sökforumen och 

sökkombinationerna är många. Författaren bakom denna delstudie har utgått 

från sin domänkunskap och identifierat ett antal krishanteringstrender som på 

något sätt skulle kunna relatera till ett resonemang om behov av utveckling av 

förmåga till räddningsinsats vid extrema förhållanden. Detta 

erfarenhetsbaserade, men också subjektiva, urval av krishanteringstrender har 

kompletterats genom nya sökningar. Sökmotorer har varit Scopus och Google. 

Sökningarna har varit systematiska, men övergripande, och har av tidsskäl inte 

präglats av samma metodologiska precision som krävs vid rent vetenskapligt 

arbete. Dock bedöms sökningarna vara tillräckliga för att tillsammans med 

befintlig domänkunskap och genomförda intervjuer beskriva en möjlig 

motivationsgrund till kommande utvecklingsarbete.  

Sekretess 

Den säkerhetspolitiska diskursen har otvetydigt ändrat karaktär de senaste 

åren (se t ex DS 2017:66; Hanberg, 2016, och Rosenius et al, 2017). En effekt av 

en pågående sekuritisering är att myndigheter till en större grad idag 

klassificerar handlingar som skyddade utifrån Säkerhetsskyddsförordningen 

(1996/633). Handlingar som kan bli skyddade är exempelvis aggregerade 

förmåge- och sårbarhetsanalyser.  

Arbetet i denna förstudie kan till viss del tolkas in som en förmågebeskrivning 

av räddningstjänstens förmåga kopplat till hantering av händelser såsom 

räddningsinsats under högsta beredskap, dvs. krig. Dock är underlaget och den 

redovisade analysen i förhållandevis generellt. Avser MSB att i framtiden 

stimulera forskning inom området räddningsinsats vid extrema förhållanden 

finns det dock anledning att i samband med planering av sådant arbete utröna 

på vilket sätt forskningen ska genomföras och presenteras i ett nytt 

säkerhethetspolitiskt landskap.  
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