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Sammanfattning
Enkätundersökningen som gjordes, efter de mark- och skogsbränder som ägde rum inom
Räddningstjänsten Jämtland under några veckor i juli 2018 (12–29 juli), för att samla in de
synpunkter och lärdomar som dragits under insatserna har besvarats av ca 74% av alla anställda
inom Räddningstjänsten Jämtland inklusive brandvärnspersonal. Den totala mängd personal
som fanns i Räddningstjänsten Jämtlands personalsystem vid tillfället för enkäten var 538
stycken.
Enkäten var uppbyggd så att all personal skulle kunna svara på frågorna samt att frågorna var
uppdelade att ta reda på de medverkandes åsikter inom ett antal fokusområden. Dessa
fokusområden var allmänt, ledning, taktik, metod, utrustning, markägare, externa resurser,
frivilliga resurser, arbetsmiljö, lärdomar och förbättringsförslag samt avslutningsvis frågor hur
man mår och vilket ord som bäst beskriver sommarens insatser 2018.
Andelen som medverkat i enkäten skiljer något beroende på vilken ordinarie operativ tjänst den
anställde har. För heltidsanställds personal är andelen som medverkat från ca 89%-100%
förutom heltidsbrandmännen där andelen är 79%. Anledningen till att den heltidsanställda
personalen har en hög andel medverkande beror troligen på att denna personal har varit enklare
att påminna om att de ska medverka i enkäten. RiB-anställd personal som medverkat i enkäten
ligger så högt som 87%, medan andelen brandvärnspersonal är ca 33%.
Av de ca 74% (396 stycken) som medverkat i enkäten har ca 78% (308 stycken) deltagit på
något sätt vid skogsbränderna.
Allmänt
Under perioden har personalen i medel deltagit vid ca 7,8 enskilda insatser varav ca 5,7 av
dessa insatser har varit bekräftade mark- och skogsbränder. Det som sticker ut i statistiken är
den personal som tjänstgjort i staben i Östersund, som deltagit vid i snitt 48 insatser varav 27
varit bekräftade bränder.
För att ta sig från hemma stationen till insatsen har personalen i snitt fått åka 116,5 km. De som
fått åka längst från hemma stationen till insatsen har ett medelavstånd som uppgått till 500 km.
Den personalen kommer från brandvärnen längst upp i de norra delarna av förbundet som åkte
ner till skogsbränderna längst ner i de södra delarna.
Ledning
Enligt bedömningar som gjorts i enkäten kan det tolkas att ledningen under insatserna generellt
har fungerat väl, medelbedömningen för alla svarande är 4,2 på en 6 gradig bedömningsskala.
På frågan om det upplevdes ha varit tydliga uppgifter under insatserna ligger
medelbedömningen för alla svar på 4,2.
Personalen har under insatserna främst verkat i funktionen som brandman. Enkäten påvisar att
ett antal RiB-anställda brandmän har verkat i funktioner som Sektorchef, Skadeplatschef samt
att även några RiB-anställda brandmän har svarat att de verkat som Räddningsledare.
Taktik
Även när det gäller taktik kan det tolkas som att det upplevdes fungerat under insatserna. På
frågan om det upplevdes att rätt taktik användes under insatserna ligger medelbedömningarna
för alla svarande även där på 4,2.
Av de kommentarer som lämnats kopplade till bedömningarna kan det utläsas att många är
nöjda med de insatser som gjordes under skogsbränderna 2018. Det finns även en mängd
kommentarer med konstruktiva förslag för att göra ledningen tydligare och taktiken effektivare.
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Metod
De frågor som ställdes i enkäten angående metod har varit öppna frågor. Frågorna var
utformade så att den svarande fick i fritext beskriva sin åsikt hur denna ansett vilken
släckmetod som fungerat bäst respektive sämst under sommarens insatser. De svar som har
givits har tolkats och delats in i olika alternativ.
De tolkningsalternativ som nämns flest gånger när det gäller bäst släckmetod är vatten och
helikoptersläckning. Många har i sina svar framfört att en kombination med helikopter följt
med insats av markpersonal med vatten och torrsläckning som den bästa släckmetoden.
När det gäller den sämsta släckmetoden är känslan när man läser svaren att det inte finns någon
släckmetod som är sämst, möjligen en utebliven släckning. De tolkningsalternativ som
framkom oftast i svaren är Vet ej följt av torra släckmetoder med utrustning som kratta, räfsa,
borste osv...
Utrustning
När det gäller frågor kring hur olika utrustningstyper fungerat under insatserna framgår det
tydligt att svaren styrs av vilka uppgifter man har haft under insatserna. Överlag kan det ses av
bedömningar att släckbilar, tankbilar, slangar och kopplingar fungerat enligt förväntat av de
som använt dessa. Detta grundas på att de fått medelbedömningar kring 4 på den 6-gradiga
bedömningsskalan. Motorsprutor, telefoner och kartor samt egen skyddsutrustning har möjligen
inte helt uppfyllt förväntningarna då deras medelbedömningar ligger kring 3. Bedömningar på
de olika utrustningstyperna följdes upp med möjlighet att kommentera sina bedömningar i
fritext. Även här har kommentarerna tolkats och grupperats i olika alternativ. De alternativ som
förekommer flest gånger är Dåliga kläder, Vet inte, att det fungerat Ok samt alternativt
Mer/annan utrustning som innefattar de kommentarer där det åsyftas att det saknades viss typ
av utrustning eller att det behövdes mer av någonting.
Markägare
I ett försök att få fram synpunkter angående samverkan med markägare fick de som
medverkade i enkäten svara på om de hade åsikter angående detta. Eftersom endast ett mindre
antal, 39 stycken, angett att de har åsikter om samverkan med markägare har det givits ett för
litet antal svar för att det ska kunna analyseras statistiskt.
Externa resurser
Av bedömningar som lämnats för att antal olika externa resurstyper går det att utläsa att
samverkan med externa resurser överlag har fungerat bra med medelbedömningar som ligger
från 3,9 till 5,2 på en 6-gradig skala. På några av resurstyperna har svarsalternativet Vet ej valts
av många vilket troligen beror på att de ej varit i kontakt med den aktuella resurstypen. De
resurstyper som har högst medelvärde för alla bedömningar är Helikoptrar och Fordon för
vattentransport. Efter bedömningar följde en frivillig kommentarsmöjlighet. Kommentarerna
som lämnats innehåller till största delen positiva kommentarer och berör oftast flera externa
resurstyper.
Frivilliga resurser
Samverkan med de frivilliga resurserna, (som frivilliga släckare, FRG (Frivillig Resurs Grupp),
övriga frivilliga (mat, transport mm.) och markägare (på annans fastighet)), under insatserna
har generellt fungerat väl. Medelbedömningar för alla bedömningar ligger på mellan 4,2 och
4,8. Andel som lämnat svaret Vet ej är högre för FRG och Markägare vilket troligen beror på
att det är många som inte varit i kontakt med dessa. I hälften av de 41 kommentarer som
lämnats till bedömningarna nämns det om registrering och utrustning. 15 kommentarer har en
positiv ton till de frivilliga resurserna.
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Arbetsmiljö
Bedömning hur arbetsmiljön fungerat under insatserna har en medelbedömning från 3,4 till 3,9
beroende på ordinarie operativ tjänst. I kommentarer kring arbetsmiljön kan 83 kommentarer
grupperas till de som anser att det generellt fungerat bra, ca 130 kommentarer kan fördelas på
att handla om arbetstider (49st), miljön (45st) (varmt, rökigt, sotigt, svår terräng) samt
skyddskläder (36st).
De flesta måste anses ha fått mat och vatten (4,3–5,5) i den omfattning att de kunnat utföra sin
insats. Kommentarer tyder också på detta med 152 stycken som kan tolkas som att det varit bra
sedan kan det tolkas att det tagit lång tid till mat samt att det kunnat vara mer riktig mat.
Sömn och vila har något lägre medelbedömningar beroende på ordinarie operativ tjänst vilka
ligger mellan 3,2 och 4,4. Många kommentarer (99 stycken) anser att de fått för lite sömn
medan ungefär lika många (91 stycken) tyder på att omfattningen sömn och vila varit bra eller
tillräcklig trots omständigheterna. Ett 30-tal menar att bättre planering hade kunnat möjliggöra
förutsättning för sömn och vila. Ett 20-tal framför att ett schema gjorde förutsättning till sömn
och vila för dem.
Lärdomar
Hela 93,5%, 288 stycken, har angivit att de lärt sig något. Av kommentarerna kan det tolkas att
man lärt sig mycket och då främst hur man bekämpar skogsbränder, att ha respekt för händelser
kring skogsbränder samt att samverka och samarbeta med kollegor och andra under större
insatser.
Förbättringsförslag
88,6%, 273 stycken, har valt att kryssa JA på frågan om det finns något som kan förbättras. I de
fritextsvar som följde på frågan har det angetts i 53 kommentarer förslag som handlar om
utrustning t.ex. mer, bättre eller ny typ av sådan. Det ges i 41 kommentarer förslag angående
ledning t.ex. stab, ledningsorganisation, tydlighet samt styrning.
Hur man mår efter sommarens insatser
Mer än hälften har svarat att de mår mycket bra, en fjärde del har angivit fem på den 6-gradiga
skalan. De som lämnat svar i de lägre nivåerna under tre, beskriver i kommentarer att de inte
mår mentalt bra. I svarskommentarerna som ligger i mellannivå kring 4 finns kommentarer där
de upplevt att det varit jobbigt och att det nu börjar kännas bättre mentalt. Kommentarer till de
som lämnat bedömning på 5 och 6 beskriver t.ex. att det var jobbigt under insatserna men att de
nu mår bra samt att de fått mycket erfarenheter.
#ordetförsommarensinsatser2018
Enligt svaren som lämnats i frågan om vilket ord som beskriver sommarens insatser 2018 bäst
kan det sammanfattas med orden: Lärorikt, varmt, kaos och svettigt.
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Egna reflektioner kring enkäten
De kommentarer som inkommit i enkäten innehåller många konstruktiva förslag och bör
beaktas av de personer som arbetar med frågor kring skogsbrandssläckning vad gäller taktik,
metod och utrustning. Kommentarerna kring ledning liksom de som handlar om arbetsmiljö har
även de konstruktiva förslag och bör beaktas av den personal som arbetar med dessa frågor.
Erfarenheter kring enkäten och dess utformande mm. är att:
• det tog för lång tid innan enkäten skickades ut till de som skulle medverka,
• fritextsvar gör att det tar lång tid att analysera och svårt att presentera svaren,
• några frågor kan ha varit svåra att förstå för alla samt
• att enkäten innehöll för många frågor.
Tanken var att alla skulle kunna svara oberoende vad man haft för uppgift under
skogsbränderna. Detta för att göra det enkelt med endast en enkät. Det var enkelt att påminna
om endast en enkät men det har möjligen varit krångligt att svara och krångligt att analysera
alla svar.
När jag under arbetet med sammanställningen av enkäten och studerat svaren, läst igenom alla
kommentarerna har jag fått en känsla av att de flesta är stolta över den insats som det presterat
under insatserna. Det går även att skönja att det varit en jobbig tid och att de flesta har under en
kort tid fått lära sig mycket om framförallt skogsbränder men även en del om organisationen
kring större insatser.

Henrik Jönsson
Räddningstjänsten Jämtland
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Enkät
Lagstöd
Enligt 3 kap 10 § lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska varje olycka som lett till en
räddningsinsats undersökas med avseende på orsak, förlopp och räddningsinsats.
Undersökningen ska ske i skälig omfattning.
Bakgrund
Under några veckor i juli 2018 (12–29 juli), larmades räddningstjänsten ut på ca 140 stycken
mark- och skogsbränder relaterade händelser inom Räddningstjänsten Jämtlands område.
Syfte och mål
Samla in synpunkter och lärdomar från egen personal. För att få en uppfattning om vad som
hände under perioden och förbättra förmågan att hantera liknande händelser.
Metod
Medhjälp av en enkät som skickats ut till all personal (inkl. brandvärn) inom Räddningstjänsten
Jämtland. Enkäten har funnits att besvaras via en webblänk och funnits öppen att användas
under tiden 2018-11-15 och 2019-02-04. Svaren har sedan analyserats och sammanställts.
Utförare
Undersökningen och sammanställningen är gjord av:
• Olycksutredare Henrik Jönsson, Räddningstjänsten Jämtland. Utbildad i kvalificerad
olycksutredningsmetodik, 2013.
Frågor
De frågor som ställts i enkäten har gjorts för att täcka in det mesta angående insatserna vid
skogsbränderna inom JRF under sommaren 2018. Förhoppningen var att all personal skulle
kunna svara oavsett vilken roll/funktion personen verkat i under insatserna. Frågorna är
uppdelade i olika fokusområden. Dessa områden är:
• Allmänt
• Ledning
• Taktik
• Metod
• Utrustning
• Markägare
• Externa resurser
• Frivilliga resurser
• Arbetsmiljö
• Lärdomar
• Förbättringsförslag
Frågorna finns att läsa i Bilaga 1-Enkätfrågor
Utskick
För att informera om enkäten till personal inom JRF, (538 personakter fanns i personalsystemet
under aktuell svarsperiod) har en länk skickats ut via e-post till de med registrerad e-postadress
(471 stycken) samt via SMS (67 stycken) till de som ej hade e-postadress.
I utskick av enkäten har det informerats om att svar önskas oavsett deltagande eller inte vid
insatserna under aktuell period (12 - 29 juli 2018). Påminnelser har skickats ut ett antal gånger
för att svarsfrekvensen har ansetts vara för låg. I de påminnelserna har det ombetts att påminna
kollegor.
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Svarsfrekvens
Av de 538 möjliga svarspersonerna har det inkommit 396 stycken svar vilket ger en
svarsfrekvens på 73,6%, se Diagram 1.

26,4%

Svarat på enkät
Ej svarat på enkät

73,6%

Diagram 1 visar svarsfrekvens i enkäten, 396 (73,6%) svar av 538 möjliga.

Enkätsvar
Svaren har analyserats efter stängning av svarstiden.

1. Vilken är din ordinarie operativa tjänst inom JRF?
(396 svar)
Inledningsvis ställs en fråga angående ordinarie operativa tjänst [OPT] för att svaren ska
kunna analyseras beroende på t.ex. utbildning eller ordinarie arbetsuppgifter.
Svar
Den största andelen som deltagit i enkäten 246 stycken (62,1%) har en OPT som Brandman
RiB [RiB], därefter kommer Styrkeledare RiB samt YB Syd [SL RiB]med 49 stycken
(12,4%), jämför Diagram 2.
8 12

13

24

Brandvärn [Brv]
Brandman RiB [RiB]

49

Brandman Heltid [BmH]
Arbetsledare RiB [AL RiB]

21

Styrkeledare RiB samt YB Syd [SL RiB]

23

Styrkeledare Heltid samt YB Norr [SLH]

246

Inre befäl/Räddningschef i beredskap
[IB/RCB]
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för
operativ tjänst) [Dagtid]

Diagram 2 visar fördelning av svarande i enkäten beroende på ordinarie operativ tjänst (OPT) inom JRF.
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Svarsanalys
Deltagandet i enkäten beroende på OPT varierar. Om antal anställda per operativtjänst i
personalsystemet jämförs med svaren, kan det utläsas att deltagandet varierar i de olika OPTgrupperna, jämför Diagram 3. Högst deltagarprocent har Dagtid/Kontor [Dagtid] (100%) och
lägst Brandvärn [Brv] (32,9%).
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Diagram 3 visar svarsdeltagande beroende på ordinarie operativ tjänst [OPT].

Anledningen till att gruppen Brv har en lägre svarsfrekvens (33%) kan bero på att
kontaktuppgifter till dessa inte är helt tillförlitliga och de har därmed inte delgivits enkäten.
Anledningen till att grupperna som är heltidsanställda (Dagtid och Inre befäl/Räddningschef
i beredakap [IB/RCB] har en högre svarsfrekvens kan bero på att de har varit enklare att
påminna om att enkäten skall besvaras oavsett deltagande vid skogsbränderna.
Anledningen till att svarsfrekvensen för gruppen SL RiB (54%) är lägre än det totala
medelvärdet (74%) kan vara att de angett RiB som OPT istället för tidigare nämnd grupp.
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2. Deltog du vid någon av sommarens skogsbränder under perioden 12 29 juli 2018?
(396 svar)
Svar
Andel som svarat i enkäten att de deltagit vid skogsbränderna under aktuell period uppgår till
77,8% (308 stycken) och 22,2% (88 stycken) har kryssat att de inte deltagit, jämför Diagram
4.
22,2%

JA

NEJ

77,8%
Diagram 4 visar andel svarande som deltagit under sommarens bränder.

Svarsanalys
Sammanförs svaren beträffande OPT och svaren om deltagande vi skogsbränderna med
personalsystemet kan det utläsas att, jämför Diagram 5.
•
•

I gruppen Brv har mindre än hälften av de som svarat på enkäten deltagit vid
sommarens skogsbränder.
Av de som deltagit både i enkäten och vid skogsbränderna utgör Gruppen RiB den
största andelen med 63,3% (195 stycken av totalt 308 stycken).
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Ja, deltagit

AL RiB

SL RiB

Nej, ej deltagit

SLH

IB/RCB

Dagtid

Ej besvarat enkäten

Diagram 5 visar svarsfrekvens av deltagande i enkäten och skogsbränderna beroende på OPT.

14 (145)

Totalt

Allmänt
3. Totalt hur många insatser har du deltagit vid under perioden?
(308 svar)
Räkna även in misstänkta bränder samt passningslarm
För att få en uppfattning om hur många insatser den svarande totalt har larmats ut på under
aktuell period för skogsbränderna skulle även andra insatser än bränder räknas in i svaret.
Svar
Det högst angivna antalet insatser är 97 stycken och det lägsta antalet är 0 stycken.
Medelvärdet för alla svar är 7,8 stycken och medianvärdet är 5 stycken, jämför Diagram 6.
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21,1

30,0
20,0
10,0

2,3
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BmH
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5,6

AL RiB

SL RiB

SLH

0,0

Brv

Medelantal insatser per OPT

IB/RCB

Dagtid

Medelantal insatser för alla svar

Diagram 6 visar medelvärde för totalt antal insatser per OPT samt medelvärde för alla svarande.

Svarsanalys
Den grupp som skiljer sig från övriga svarande är grupperna IB/RCB samt Dagtid.
Anledningen till detta är troligen att personer i dessa grupper har deltagit i staben i Östersund
under sommarens skogsbränder vilken hanterade ett stort antal insatser, jämför Diagram 6.
Anledningen att gruppen Brv är lägre än medianvärdet beror troligen på att de larmades till de
större insatserna där det krävdes mer personal när de övriga stationerna var tömda.
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4. Hur många bekräftade skogsbrandsinsatser har du deltagit vid?
(308 svar)
Eftersom det var ett stort antal larm som inte var verkliga bränder kändes det intressant att få
en siffra på hur många som var bekräftade bränder. (Två värden har tagits bort. Värdet 4130
eftersom det är alldeles för högt samt värdet 100 eftersom det var högre än det totala antal
insatser aktuell personen deltagit i under aktuell period.)
Svar
Av de som svarat på enkäten är det högst angivna antalet insatser 47 stycken och det lägsta
antalet är 0 stycken. Medelvärdet för alla svar är 5,7 stycken och medianvärdet är 4 stycken,
jämför Diagram 7.
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25,0
20,0

15,1
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5,0

1,9

5,1

2,9

5,7
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AL RiB

SL RiB

SLH

0,0
Brv

RiB

BmH

Medelantal bekräftade per OPT

IB/RCB

Dagtid

Medelantal bekräftade för alla svar

Diagram 7 visar medelantal bekräftade skogsbrandsinsatser beroende på OPT samt medelvärde alla svarande.

Svarsanalys
Jämförs medelantalen för svaren vad gäller totalt antal insatser med antalet bekräftade
skogsbrandsinsatser, jämför Diagram 8, kan det utläsas att skillnaden mellan antalen skiftar
mest i de som arbetat i staben i Östersund grupperna IB/RCB samt Dagtid.
I gruppen Brv är skillnaden minst vilket stärker tesen om att de larmades till stor del ut till
redan bekräftade skogsbränder.
48,0

50,0
40,0

27,1

30,0

21,1
20,0

15,1

10,0
2,3 1,9

6,4 5,1

4,7 2,9

RiB

BmH

8,0

5,8 4,8

5,7

5,6

3,6

0,0
Brv

AL RiB

Medelantal insatser per OPT

SL RiB

SLH

IB/RCB

Dagtid

Medelantal bekräftade per OPT

Diagram 8 visar jämförelse mellan medelantal för totalt antal insatser och bekräftade skogsbrandsinsatser
beroende på OPT.
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5. Hur långt fick du åka som längst?
(308 svar)
Ungefärlig längd i kilometer från hemmastation
Vetskapen om att personer har fått åka långt från hemmastationen har varit känd och därför
var det intressant att ställa frågan om hur långt har det åkts som längst för alla som deltagit.
Svar
Av de svar som inkommit genom enkäten är det längsta avståndet 500 km och det lägsta 0
km. Medelvärdet för alla som svarat är 116,5 km och medianvärdet 100 km, jämför Diagram
9.
200
150

173
148
122

101

125

105

100

42

50

58

0
Brv

RiB

BmH
AL RiB
SL RiB
Medelavstånd beroende på OPT

SLH
IB/RCB
Medelavstånd alla svar

Dagtid

Diagram 9 visar medelavstånd i kilometer till insats från egen station beroende på OPT samt medelavstånd för
alla svarande.

Svarsanalys
Gruppen Styrkeledare Heltid samt YB Norr [SLH] har ett större medelavstånd (173 km) än
medelavståndet för alla svar. Anledningen ligger till stor del i att dessa fick åka långa sträckor
från Östersund till fältstaberna vid de större bränderna.
Gruppen Brv har även ett större medelavstånd vilket beror på att några fick åka från
brandvärnen Jormvattnet och Stora Blåsjön norr om Gäddede till bränderna söder om Sveg.
Här finner vi det längsta avståndet på 500 km.
Grupperna IB/RCB samt Dagtid är lägre än medelavståndet för alla svar därför att den
personalen arbetade till största del vid staben i Östersund. Värdet är inte noll eftersom några
åkte bl.a. till fältstaben i Sveg.
Ett mindre antal personer fick åka långt och var på få insatser medan ett mindre antal personer
inte åkte långt men var delaktiga i många insatser samt att medelavstånd till längsta avståndet
till insats är 116,5 km och medelantalet insatser är 5,7 st åskådliggörs i Diagram 10.
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500

Längsta avstånd i km

400
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200

100

0
0

5

10

Brandvärn
Brandman Heltid
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Inre befäl/Räddningschef i beredskap

15

20
25
30
35
40
45
50
Uppskattat antal bekräftade bränder
Brandman RiB
Arbetsledare
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 10 Punktdiagram som visar spridning av svar beroende på längsta avståndet och antal bekräftade
bränder per OPT.
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Ledning
6. I vilken/vilka funktioner har du främst verkat som?
(308 svar)
Flera alternativ har varit möjliga.
För att få en uppfattning om i vilka funktioner personalen har verkat i under sommarens
skogsbränder har denna fråga ställts. Alternativen som funnits som valbara var:
• Brandman
• Arbetsledare
• Sektorchef
• Skadeplatschef
• Räddningsledare
• Stabsperson/IB, RCB
• Ordonnans/service mm.
• Övrigt
Svar
Antal valda funktioner är 410 stycken. Funktionen Brandman har valts av 248 stycken. Under
funktionen Övrigt (17) har de svarande haft möjlighet att själva skriva in alternativ, där
förekommer t.ex. Fjällräddare (2), Chaufför (2), Bandvagnsförare (2), jämför Diagram 11.
300
250

248

200
150
100
43

50
5

20

34

0

Diagram 11 visar antalet valda funktioner där svarande främst verkat.
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27

16

17

Svarsanalys
Delas funktionerna upp beroende på OPT (funktionen Brandman (248) har tagits bort för att
göra diagrammet mer lättläst) i Diagram 12 kan det utläsas att:
• 22 RiB har verkat som Sektorchefer.
• 9 BmH har verkat som Ordonnans/service mm.
• 18 SL RiB, 5 RiB, 4 SLH, 3 Arbetsledare RiB [AL RiB], 2 BmH samt 2 har verkat
som Räddningsledare.
• Personer i gruppen SL RiB har haft många olika funktioner.

Diagram 12 visar fördelning på vilken funktion där personal främst verkat som per OPT

7. Förtydliga om du valt flera alternativ
På fråga 6. I vilken/vilka funktioner har du främst verkat som? har det funnits möjlighet
att förtydliga svaret i fritext.
Kommentarer
12 svarande har valt att förtydliga sina val. Av dessa nämns i:
• 3 svar med vald OPT som RiB eller AL RiB att de verkat som Sektorchef och
Brandman.
• 5 svar med vald OPT som SL RiB har haft funktioner som Räddningsledare och
Brandman.
• 4 svarande nämner att de verkat i olika roller.
• 1 svarande som valt Ordonnans/service mm. utöver Brandman nämner att denne har
hjälpt civila vid eftersläckningsarbete.
Kommentarsanalys
Eftersom endast 12 personer har kommenterat på frågan går det inte att dra några tydliga
slutsatser. Sammanfattningsvis för frågorna 6 och 7 kan det nämnas att många har under
sommarens skogsbränder agerat i många olika funktioner.
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8. Hur upplever du att samverkan mellan de olika funktionerna under
insatserna fungerat?
(308 svar)
(Bedömningsfråga 1 mindre bra – 6 Mycket bra samt Har ingen åsikt)
För att få en uppfattning om hur samverkan fungerat under insatserna ställdes en fråga där de
svarande fick bedöma hur de upplevt att samverkan mellan olika funktioner fungerat under
insatserna på en skala från 1 (Mindre bra) – 6 (Mycket bra) alternativet Har ingen åsikt var
möjlig att välja.
De olika funktionerna på vilka samverkan skulle bedömas mellan var:
• Brandman (Bm) – Sektorchef (SC)
• Sektorchef (SC) – Skadeplatschef (SKPC)
• Skadeplatschef (SKPC) – Räddningsledare (RL)
• Stab Sveg – Stab Östersund (Stab ÖSD)
• Stab Bräcke – Stab ÖSD
• Stab Hammarstrand (Stab H-strand) – Stab ÖSD
Svar
Tittar vi på medelvärdet på bedömningarna av alla svar ligger de mellan 4,1 och 3,2, jämför
Diagram 13
6,0
5,0

4,1

4,0

3,8

3,7

3,3

3,2

3,2

3,0
2,0
1,0
0,0
Bm-SC

SC-SKPC

SKPC - RL

Stab Sveg - Stab Stab Bräcke - Stab Stab H-strand Ösd
Ösd
Stab Ösd

Diagram 13 visar medelvärden av alla svar vad gäller bedömningen av samverkan mellan de olika funktionerna
under insatserna.
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Svarsanalys
Denna fråga blev inte riktigt som det var tänkt. Många av de svarande har inte varit i kontakt
med de fältstaber som bildades under skogsbränderna 2018. Vissa kanske rent av inte kände
till att de existerade.
Delar vi upp svaren beroende på OPT kan det utläsas att medelvärdena för de olika OPTgrupperna varierar, jämför Diagram 14 och Diagram 15.
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Diagram 14 visar medelvärde av bedömningar för hur samverkan mellan de olika funktionerna Brandman (Bm)
– Sektorchef (SC), Sektorchef (SC) – Skadeplatschef (SKPC) samt Skadeplatschef (SKPC) – Räddningsledare
(RL) under insatserna fungerat per OPT.
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Stab Sveg - Stab Ösd

Stab Bräcke - Stab Ösd
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Diagram 15 visar medelvärde av bedömningar för hur samverkan mellan de olika funktionerna Stab Sveg – Stab
Östersund (Stab ÖSD), Stab Bräcke – Stab ÖSD samt Stab Hammarstrand (Stab H-strand) – Stab ÖSD under
insatserna fungerat per OPT.
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8.1. Brandman – Sektorchef
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Brandvärn
Brandman Heltid
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

6 Mycket bra

Ingen åsikt

Brandman RiB
Arbetsledare RiB
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 16 visar antal av bedömningar per OPT för hur samverkan mellan de olika funktionerna Brandman –
Sektorchef under insatserna fungerat.

8.2. Sektorchef - Skadeplatschef
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Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

6 Mycket bra

Ingen åsikt

Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 17 visar antal av bedömningar per OPT för hur samverkan mellan de olika funktionerna Sektorchef Skadeplatschef under insatserna fungerat.

8.3. Skadeplatschef - Räddningsledare/Stab
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6 Mycket bra
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Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 18 visar antal av bedömningar per OPT för hur samverkan mellan de olika funktionerna Skadeplatschef
- Räddningsledare/Stab under insatserna fungerat.
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8.4. Fältstab Sveg - Stab Östersund
200
150

150

100
50

35

21

35

27

22

0
Minder bra 1

-2-

-3-

-4-

-5-

Brandvärn
Brandman Heltid
Arbetsledare RiB
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

18
6 Mycket bra

Ingen åsikt

Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 19 visar antal av bedömningar per OPT för hur samverkan mellan de olika funktionerna Fältstab Sveg Stab Östersund under insatserna fungerat.

8.5. Fältstab Bräcke - Stab Östersund
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Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 20 visar antal av bedömningar per OPT för hur samverkan mellan de olika funktionerna Fältstab
Bräcke - Stab Östersund under insatserna fungerat.

8.6. Fältstab Hammarstrand - Stab Östersund
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Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 21 visar antal av bedömningar per OPT för hur samverkan mellan de olika funktionerna Fältstab
Hammarstrand - Stab Östersundunder insatserna fungerat.
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9. Hur bedömer du generellt ledningen har fungerat på de insatser du
deltagit i?
(308 svar)
(Bedömningsfråga 1 mindre bra – 6 Mycket bra)
Svar
Medelvärdet för alla svar är 4,2. OPT-grupperna Brandvärn (3,7), Brandman Heltid (3,9) och
AL (3,9) ligger under medelvärdet för alla svar. OPT-Gruppen Styrkeledare RiB (4,5) ligger
över medelvärdet för alla svar, jämför Diagram 22.
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Diagram 22 visar medelvärde på bedömningen av hur ledningen generellt fungerat per OPT samt medelvärde för
alla svar.

Svarsanalys
Överlag bedöms ledningen generellt ha fungerat bra. Det som avviker något är grupperna
Brandvärn, Brandman Heltid, Arbetsledare och Inre befäl/RCB där gruppernas medelvärde
ligger på 3,9.
Tittar vi på fördelningen av bedömningarna per OPT, jämför Diagram 23, kan det utläsas att
bedömningsvärdet 1 Mindre bra valts av gruppen Brandvärn och Brandman RiB och att
värdet 2 valts av 20% av gruppen Brandman Heltid. I övrigt är det många som valt värdet 4.
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Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Alla svar

Diagram 23 Procentuell fördelning av bedömningar för hur ledningen generellt fungerat per OPT.
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10. Kommentar (Ledning vid insatser)
(87 svar)
På fråga 9 Hur bedömer du generellt ledningen har fungerat på de insatser du deltagit i?
fanns möjlighet att frivilligt kommentera i fritext.
Kommentarer
87 stycken svarande har valt att kommentera sina svar. Eftersom svaren är väldigt olika har de
tolkats och klustrats samman till alternativen Bristande ledning, Tydlig ledning, Bristande
kommunikation samt Varierat, jämför Tabell 1.
39 stycken av kommentarerna tyder på att det varit en Bristande ledning. 21 stycken
kommentarer kan tolkas som att det varit en Tydlig ledning. 16 stycken kommentarer kan
tolkas att ledningen varierat. Vissa menar att det varit olika och 11 stycken av kommentarerna
kan tolkas till att det funnits brister inom kommunikationen.
Kommentarerna i sin helhet kan återfinnas i Bilaga 2-Kommentarer under rubriken:
Kommentarstexter fråga 10 - Ledning vid insatser.
Kluster

Antal

Kluster
medelvärde

Ej kommenterat
Bristande ledning

221
39

4,5
3,2

Tydlig ledning

17

5,1

Varierat

16

4,0

Bristande kommunikation

11

3,0

Ingen kommentar

4

3,8

Innehåll

Ord som oklart, otydligt, dålig samt ingen
förekommer ofta i kommentarerna
Kommentarer som tyder på att det varit bra, tydligt
osv.
Kommentarer som beskriver att det varierat
beroende på olika faktorer
Kommentarer som nämner att kommunikationen varit
bristande
Ingen kommentar eller intetsägande text

Tabell 1 visar kluster och värden för kommentarer till fråga 9 Hur bedömer du generellt ledningen har fungerat
på de insatser du deltagit i?

Kommentarsanalys
Medelvärden för klusteralternativen beroende på vad som bedömts i fråga 9 visar att de som
har kommentarer som tyder på Tydlig ledning har ett högre medelvärde och de kommentarer
som tyder på brister har ett lägre Klustermedelvärde, jämför Tabell 1 och Diagram 24.

Diagram 24 visar fördelning av antal kommentarer i klusteralternativ samt medelvärdet för respektive kluster.
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11.Upplevde du att du fick tydliga uppgifter under insats?
(308 svar)
(Bedömningsfråga 1 mindre bra – 6 Mycket bra)
Svar
Medelbetyget för alla svar är 4,2. OPT-grupperna Brandvärn (3,7), Brandman Heltid (4,0)
och AL RiB (4,1) ligger under medelbetyget. OPT-Gruppen Styrkeledare RiB (4,4) och
Styrkeledare Heltid (4,4) ligger över medelbetyget, se Diagram 25.
6,0
5,0
4,0

4,3
3,7

4,0

4,1

BmH

AL RiB

4,4

4,3

4,2

4,4

SL RiB

SLH

IB/RCB

Dagtid

4,2

3,0
2,0
1,0
0,0
Brv

RiB

Diagram 25 visar medelvärde på bedömningen av tydliga uppgifter under insats per OPT och medelvärdet för
alla svar.

Svarsanalys
Tittar vi på hur bedömningarna fördelats beroende på OPT, jämför Diagram 26, kan det
utläsas att det trots ganska lika medelvärden för grupperna så skiljer sig fördelningen av
bedömningarna något:
• Grupperna Dagtid och IB/RCB har procentuellt fler bedömningar på värdet 5 och
mindre på värdet 6 jämfört med medelvärdet.
• Gruppen SLH och Brv har procentuellt fler 4:or och mindre 5:or än de andra
grupperna.
60%
50%
40%
30%

28%

26%
20%

18%

17%

10%

8%
3%

0%
1

2

3

4

5

Brandvärn

Brandman RiB

Brandman Heltid

Arbetsledare RiB

Styrkeledare RiB samt YB Syd

Styrkeledare Heltid samt YB Norr

Inre befäl/Räddningschef i beredskap

Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

6

Alla svar

Diagram 26 Procentuell fördelning av bedömningar angående tydlig ledning i procent per OPT samt medelvärdet
för alla svar.
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12.Kommentar (Tydliga uppgifter)
(66 svar)
På fråga 11 Upplevde du att du fick tydliga uppgifter under insats? fanns möjlighet att
frivilligt kommentera i fritext. 66 stycken svarande har valt att kommentera sina svar.
Kommentarsanalys
Eftersom kommentarerna är väldigt olika har de tolkats och delats in kluster där de
kommentarer som påvisar att uppgifterna de fått varit tydliga respektive bristande samt till
de kommentarer som påvisar att det varierat. Jämför Tabell 2.
31 stycken av kommentarerna kan tydas till att det varit tydliga uppgifter. 25 stycken av
kommentarerna kan tolkas till att det funnits brister kring de uppgifter de svarande fått under
insatserna.
Klustrens medelvärde, som beror på bedömningar i frågan 11, styrker att klusterinnehållet
påvisar att det varit tydliga eller mindre tydliga uppgifter, Jämför Tabell 2.
Kommentarerna i sin helhet kan återfinnas i Bilaga 2-Kommentarer under rubriken:
Kommentarstexter fråga 12 - Tydliga uppgifter
Kluster
Tydliga
Bristande
Varierat
Intetsägande
text
Inget svar

Antal

Kluster
medelvärde

Exempel

31
27
5
3

5,2
3,0
3,2
3,3

Innehåller ord som t.ex. tydligt, bra, klara, direkta
Innehåller ord som dålig, kaos, sämre, diffusa
”…varierat bemötande” och ”både och.”
Intetsägande text

242

4,3

Har valt att inte kommentera

Tabell 2 visar kluster och värden för kommentarer till fråga 11 Upplevde du att du fick tydliga uppgifter under
insats?
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Taktik
13.Upplevde du att rätt taktik användes under insatserna?
(308 svar)
(Bedömningsfråga 1 mindre bra – 6 Mycket bra)
Svar
Medelvärdet för alla svar är 4,2. Medelvärdet ligger för OPT-grupperna mellan 3,7
(Brandvärn) och 4,4 (Styrkeledare RiB och Dagtid/kontor), jämför Diagram 27.
6,0
5,0
4,0

4,3

4,0

4,1

BmH

AL RiB

3,7

4,4

4,3

4,2

4,4

SL RiB

SLH

IB/RCB

Dagtid

3,0
2,0
1,0
0,0
Brv

RiB

Diagram 27 visar medelvärde av bedömningar på om rätt taktik användes under insatserna per OPT samt
medelvärde för alla svar i fråga 13 Upplevde du att rätt taktik användes under insatserna?

Svarsanalys
Tittar vi på den procentuella fördelningen av bedömningar beroende på OPT, skiljer sig
grupperna Inre befäl/RCB och Dagtid/Kontor mot de övriga grupperna, då de angivit fler 5:or
och inga 6:or. Grupperna Styrkeledare Heltid och Brandvärn har fler bedömningar på 3:or än
de övriga grupperna. Jämför Diagram 28.
En anledning till utfallet kan bero på att frågan kan vara svår att bedöma för personal som inte
varit ute på skadeplats.
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4

Brandvärn
Brandman Heltid
Arbetsledare RiB
Inre befäl/Räddningschef i beredskap

5

6

Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 28 visar procentuell fördelning av bedömningar per OPT samt för alla svar, gällande frågan om rätt
taktik användes.
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14.Kommentar (Rätt taktik)
(69 svar)
På fråga 13 Upplevde du att rätt taktik användes under insatserna? fanns möjlighet att
frivilligt kommentera i fritext. 69 stycken svarande har valt att kommentera sina svar.
Kommentarer
Eftersom svaren är väldigt olika har de tolkats och klustrats till ett antal alternativ, jämför
Tabell 3. Klusteralternativen innefattar tolkningar av kommentarerna både från de som gett
högt eller lågt bedömningsvärde vad gäller om rätt taktik användes. Det kan dock ge en
riktning om vad som kan förbättras eller fortsätta göras, jämför Tabell 3 och Diagram 29.
Kommentarerna i sin helhet kan återfinnas i Bilaga 2-Kommentarer under rubriken:
Kommentarstexter fråga 14 - Rätt taktik

239

Klustermedel
värde
4,2

21

4,4

”vi släckte ju..”, ”vi tappade aldrig kontrollen…”

13

4,2

”styrkor på fel platser...”, ”låta det i mitten vara…”

12

4,0

”aggressivare på en gång…”, ”snabb insats innan de vuxit…”

10

4,0

8

4,9

För tidigt avslut

3

5,5

Mer utrustning

2

4,5

”helt rätt med snabb insats utav helikopter…”, ”initialt för lite luftburna
resurser”
” i ett tidigt skede gjordes brandgata…”, ”brandgator gjordes väldigt
långt ifrån…”
”släcka bättre innan man lämnar över…”. ”vi var tvungna att
återkomma…”
”kanske drönare kan vara till hjälp i framtiden…”, saknar fyrhjulingar i
många brände…”

Kluster
Ingen kommentar
Vi gjorde så gott vi
kunde
Bättre utnyttjande
av resurser
Kraftfull första
insats
Tidigare
helikopterinsatser
Långsiktig plan

Antal

Exempel
Ingen kommentar eller intetsägande text

Tabell 3 visar kluster och värden för kommentarer till fråga 13 Upplevde du att rätt taktik användes under
insatserna?

Diagram 29 visar fördelning av antal kommentarer i klusteralternativ samt klustrets medelvärde för bedömning
gällande om rätt taktik användes under insatserna.
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Kommentarsanalys
Av kommentarer samt statistiken på fråga 13 (medelvärde 4,2) kan det utläsas att många är
nöjda med de insatser som gjordes under skogsbrandsinsatserna 2018. 239 stycken av de 308
svarande har valt att inte kommentera eller har text som är intetsägande. Dessa har ett
medelvärde på 4,2 på fråga 13. Detta kan tyda på nyss nämnda känsla om att de flesta upplever
att det var rätt taktik som användes under insatserna.
Av de kvarvarande 69 stycken som valt att kommentera, finns 21 stycken kommentarer som
kan tolkas som att ”vi gjorde så gott vi kunde” med ett klustermedelvärde på 4,4. 13 stycken
anser att vi kunde ha ”bättre utnyttjat resurserna” (medelvärde 4,2). Andra kluster som fått
högt medelvärde är i de bedömningar som givits i fråga 13, för tidigt avslut (3st och medel
5,5), långsiktig plan (8st och medel 4,9), mer utrustning (2st och medel 4,5).
De kluster som fått ett lägre medelvärde är ”Kraftfull första insats” (12st och medel 4,0) och
”Tidigare helikopterinsatser” (10st och medel 4,0).
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Metod
15.Vilken släckmetod anser du fungerat bäst under sommarens insatser?
(308 svar)
Detta var en öppen fråga där det har varit möjligt att beskriva svaret med egna ord. För att
göra det överskådligt har svaren analyserats och lagts i kluster, se Tabell 4. Ett svar kan
innehålla flera alternativ. Det är 76 stycken svar där svaret har fördelats på fler än ett kluster.
Svaren i sin helhet kan återfinnas i Bilaga 2-Kommentarer under rubriken: Svarstexter fråga
15 - Vilken släckmetod anser du fungerat bäst under sommarens insatser?
Kluster
Vatten
Helikoptersläckning
Torr släckning
Vattenbombning
Flygplanssläckning
Vet inte
Vatten med såpa/skum
Sprinkler
Brandgator

Brv

RiB

BmH

AL - RiB

SL - RiB

SLH

IB/RCB

Dagtid

Tot.antal

8

112

6

12

23

1

3

1

166

3

72

12

4

18

6

7

4

126

0

24

2

0

5

0

2

0

33

1

22

1

2

5

0

0

0

31

1

21

2

0

0

0

0

3

27

0

10

5

0

6

1

3

2

27

1

6

1

0

1

0

0

0

9

0

7

0

0

1

0

0

0

8

0

3

0

0

1

1

0

0

5

Tabell 4 visar kluster och antal för klusteralternativ per OPT på fråga angående släckmetod som ansetts fungerat
bäst under sommarens insatser?
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Svarsanalys
Många har nämnt i sitt svar att en kombination med helikopter följt med insats av
markpersonal med vatten och torrsläckning som den bästa släckmetoden.
Vatten har nämnts av många (166 stycken) som den bästa släckmetoden, jämför Diagram 30.
Klustret Vatten innehåller kommentarer som innehåller t.ex. vatten, slang, strålrör,
ryggdunkar. Klustret Helikoptersläckning (126 stycken), som innehåller svar där helikopter
angetts, förekommer ofta tillsammans med klustret Vatten. Klustret Torr släckning (33)
innefattar ord som ”slana”, ”ruska”, ”hacka”, ”kratta”, ”ankfötter” och förekommer ofta
tillsammans med Vatten. Vattenbombning återfinns i 31stycken kommentarer. I 27 stycken
kommentarer kan texten tydas som att Flygplansläckning är den släckmetod som fungerat
bäst.
Utav de 308 som svarat på enkäten har 27 grupperats till gruppen vet inte. Inom denna
gruppering finns svar som: ”ingen uppfattning”, ”ingen kommentar”, ”ingen åsikt”, ”det var
blandat”.
200
150
100
50
0

Brandvärn
Arbetsledare RiB
Inre befäl/Räddningschef i beredskap

Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 30 visar fördelning av antal per klusteralternativ och OPT.
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Brandman Heltid
Styrkeledare Heltid samt YB Norr

16.Vilken släckmetod anser du fungerat sämst under sommarens insatser?
Detta var en öppen fråga där det har varit möjligt att beskriva i en kommentar med egna ord.
För att göra det överskådligt har kommentarerna analyserats och grupperats i kluster, jämför
Tabell 5. Kommentarens tyngdpunkt har medfört val av kluster.
Svaren i sin helhet kan återfinnas i Bilaga 2-Kommentarer under rubriken Svarstexter fråga
16 - Vilken släckmetod anser du fungerat sämst under sommarens insatser?
Kluster
Vet inte
Kratta
Fel taktik
Kanna
Ingen släckning
Spade
Inget vatten
Felanvändning
Helikopter
Flygplan
Tillsats

Innehåll
”vet ej”, ”ingen uppfattning”, ”ingen kommentar”, ”ingen åsikt” eller intetsägande text
Text med släckning med utrustning som t.ex. granruskor, borstar, ankfötter, kvastar,
solfjäder, räfsor, rakor, kratta, sopar
Text som tyder på att fel taktikval är den sämsta släckmetoden. Några av dessa svar
beskriver även på vilket vis, som t. ex. att flytta resurser innan det är under kontroll.
Texter med mindre behållare för vatten som t.ex. kanna, hink, ryggdunk
Text som tyder på att ingen form av släckning är den sämsta släckmetoden.
Text som tyder på släckning med utrustning som spade, hacka eller spett
Släckning utan vatten eller när vattnet tagit slut
Text som tyder på att fel använd metod eller utrustning är den sämsta släckmetoden.
Några av dessa svar beskriver även hur, som t.ex. ”kratta och sop tillför mer syre.”
Texter som tyder på helikoptrar inte är effektiva
Texter som tyder på flygplan inte är effektiva
Tillsatsmedel som såpa eller x-fog

Tabell 5 visar klusteralternativ och vad dessa innehåller för fråga 16 Vilken släckmetod anser du fungerat sämst
under sommarens insatser?

Svarsanalys
Utav de 308 som kommenterat på enkäten har, jämför Tabell 6 och Diagram 31.
• 131 grupperats till klustret Vet inte.
• Många anser att manuella släckmetoder i grupperingarna Kratta (70), Kanna (22) och
Spade (12) är de sämsta metoderna.
• 23 kommentarer innehåller text som tyder på att Fel taktik är den sämsta
släckmetoden. Några av dessa svar beskriver även på vilket vis, som t.ex. ”flytta
resurser innan branden är under kontroll”.
• 21 svarande nämner att ingen släckning är den sämsta släckmetoden.
• 6 av kommentarerna kan tydas till fel användning av metod eller utrustning är den
sämsta släckmetoden. Några av dessa svar beskriver även på vilket sätt, som t.ex.
”kratta och sop tillför mer syre.”
• Några anser att Helikoptrar (5) och Flygplan (3) inte är effektiva
Kluster
Vet inte
Kratta
Fel taktik
Kanna
Ingen släckning
Spade
Inget vatten
Felanvändning
Helikopter
Flygplan
Tillsats

Antal

131
70
23
22
21
12
12
6
5
3
3

Brv

RiB

4
1
0
2
1
0
1
0
1
0
0

BmH

77
48
12
18
12
12
9
4
3
0
0

AL RiB

11
3
0
0
2
0
0
2
0
0
2

18
10
7
1
4
0
1
0
1
1
0

SL RiB

5
5
2
1
1
0
1
0
0
0
1

SLH

IB/RCB

4
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0

Dagtid

8
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

4
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0

Tabell 6 visar kluster och antal för kommentarer kring fråga 16 Vilken släckmetod anser du fungerat sämst under
sommarens insatser?
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140
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80
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40
20
0

Brandvärn
Brandman Heltid
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Inre befäl/Räddningschef i beredskap

Brandman RiB
Arbetsledare RiB
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 31 Visar fördelning av antal för kommentarer i klusteralternativ beroende OPT.

17.Kommentar (Släckmetod)
Efter fråga 15 och 16 fanns möjlighet att frivilligt kommentera i fritext angående
Släckmetod. 51 stycken svarande har valt att kommentera sina svar.
Kommentarsanalys
Eftersom svaren är väldigt olika har de tolkats och klustrats samman till ett antal alternativ,
jämför Tabell 7.
Kommentarerna i sin helhet kan återfinnas i Bilaga 2-Kommentarer under rubriken:
Kommentarstexter fråga 17 - Släckmetod
Klusteralternativ
Vet inte
Helikopter
Snabb insats
Ryggdunkar
Sprinklers
Tillsatsmedel
Svårt
Torr släckning
Annan utrustning
6 hjuling
Bönders tunnor
Bra utrustning
Flyg
Utbildning
Vatten

Antal
11
9
5
5
4
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1

Tabell 7 visar klusteralternativ och antal för kommentarer kring Släckmetod.
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Utrustning
18.Hur tycker du följande utrustning har fungerat?
(Bedömningsfråga 1 mindre bra – 6 Mycket bra samt Vet inte)
För att få en uppfattning om hur utrustningen som använts under insatserna fungerat fick de
svarande bedöma hur följande utrustning fungerat:
• Släckbilar
• Tankbilar
• Motorsprutor
• Slangar
• Kopplingar
• RAKEL-radioapparater (RAKEL-radio)
• RD-radioapparater (RD-radio)
• Telefon
• Datorer
• Egen skyddsutrustning (kläder, stövlar mm.)
Svarsanalys
Medelvärden för alla svar angående om hur utrustningen har fungerat påvisar att utrustning
som används under släckning har fungerat, det vill säga har ett medel över 3, jämför Diagram
32. Eftersom inte alla har varit ut på skadeplatserna har diagram tagits fram som visar
bedömningar beroende på OPT, jämför Diagram 33, Diagram 34 och Diagram 35. Där kan det
utläsas att det varierar något mellan OPT-grupperna men att den utrustning man har använt
och bedömt ändå fungerat.
Mer ingående analys av diagrammen görs i punkterna som följer.
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

4,2

3,9

3,4

4,1

4,2
2,8

3,4

2,8

3,5

3,4
1,4

Diagram 32 visar medelvärden för alla bedömningar gällande hur utrustningen fungerat under insatserna.
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6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Släckbilar

Tankbilar

Motorsprutor
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Kopplingar

Brandvärn

Brandman RiB

Brandman Heltid

Styrkeledare RiB samt YB Syd

Arbetsledare RiB

Styrkeledare Heltid samt YB Norr

Inre befäl/Räddningschef i beredskap

Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Alla svar

Diagram 33 visar medelvärden för hur utrustning fungerat per OPT.
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Brandvärn

Brandman RiB

Brandman Heltid

Styrkeledare RiB samt YB Syd

Arbetsledare RiB

Styrkeledare Heltid samt YB Norr

Inre befäl/Räddningschef i beredskap

Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Alla svar

Diagram 34 visar medelvärden för hur utrustning fungerat per OPT.

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Brandvärn

Brandman RiB

Brandman Heltid

Styrkeledare RiB samt YB Syd
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Styrkeledare Heltid samt YB Norr

Inre befäl/Räddningschef i beredskap

Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Alla svar

Diagram 35 visar medelvärden för hur utrustning fungerat per OPT.
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Kartor

18.1.

Hur tycker du följande utrustning har fungerat? [Släckbilar]

Svarsanalys
Medelvärde för alla svarande är 4,2, jämför Diagram 36. Enligt svaren kan det utläsas att
släckbilarna hos de flesta mött upp förväntningarna av hur de ska fungera, jämför Diagram 37
och Diagram 38.
5,0

4,4

3,9

4,3

4,2
3,3

3,2

2,8

1,3

Brandvärn
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Inre befäl/Räddningschef i beredskap

Brandman RiB
Arbetsledare RiB
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Brandman Heltid
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Alla svar

Diagram 36 visar medelvärden för bedömningarna gällande Släckbilar per OPT.
100
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80
60
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40

36
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7

0

Minder bra 1

-2-

-3-

-4-

Brandvärn
Brandman Heltid
Arbetsledare RiB
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

-5-

6 Mycket bra

Vet ej

Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 37 visar antalsfördelning av bedömning angående Släckbilar per OPT.
80%
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60%
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40%
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20%

18%
12%

10%
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26%

2%
Minder bra 1

8%

5%
-2-

-3-

-4-

Brandvärn
Brandman Heltid
Arbetsledare RiB
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

-5-

6 Mycket bra

Vet ej

Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 38 visar procentuellfördelning av bedömning angående Släckbilar per OPT.
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18.2.

Hur tycker du följande utrustning har fungerat? [Tankbilar]

Svarsanalys
Medelvärde för alla svar gällande tankbilar är 3,9, jämför Diagram 39, vilket är något lägre
jämfört med medelvärdet för släckbilar. En anledning till detta kan vara att alla stationer inte
har tankbilar och har därför valt alternativet Vet ej, jämför Diagram 40 och Diagram 41 .

4,2

4,1
3,1

4,1

4,3

3,9

3,3

3,0
1,7

Brandvärn
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Inre befäl/Räddningschef i beredskap

Brandman RiB
Arbetsledare RiB
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Brandman Heltid
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Alla svar

Diagram 39 visar medelvärden för bedömningar gällande Tankbilar per OPT.
100
80

78
70

60
52
40

40
32
25

20
11
0
Minder bra 1

-2-

-3-

-4-

Brandvärn
Brandman Heltid
Arbetsledare RiB
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

-5-

6 Mycket bra

Vet ej

Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 40 visar antalsfördelning av bedömning angående Tankbilar per OPT.
70%
60%
50%
40%
30%
25%
20%
13%

10%
0%

4%
Minder bra 1

23%

17%
10%

8%
-2-

-3-

-4-

Brandvärn
Brandman Heltid
Arbetsledare RiB
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

-5-

6 Mycket bra

Vet ej

Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 41 visar procentuellfördelning av bedömning angående Tankbilar per OPT.
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18.3.

Hur tycker du följande utrustning har fungerat? [Motorsprutor]

Svarsanalys
Medelvärdet för bedömningar gällande motorsprutor är för alla svarande 3,4, jämför Diagram
42. Den större delen av de svarande, vilka är Brandman RiB, är fördelade över hela skalan
med något fler kring bedömningarna 3 och 4, jämför Diagram 43 och Diagram 44.
4,7

4,0

3,6

3,2

3,4

3,1

2,4

2,3
1,2

Brandvärn

Brandman RiB

Brandman Heltid

Styrkeledare RiB samt YB Syd

Arbetsledare RiB

Styrkeledare Heltid samt YB Norr

Inre befäl/Räddningschef i beredskap

Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Alla svar

Diagram 42 visar medelvärden för bedömningar gällande Motorsprutor per OPT.
70
62

60

62

50

47

44

41

40
34

30
20

18

10
0
Minder bra 1

-2-

-3-

-4-

Brandvärn
Brandman Heltid
Arbetsledare RiB
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

-5-

6 Mycket bra

Vet ej

Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 43 visar antalsfördelning av bedömning angående Motorsprutor per OPT.
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

20%
11%

20%
15%

13%

14%
6%

0%
Minder bra 1

-2-

-3-

-4-

Brandvärn
Brandman Heltid
Arbetsledare RiB
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

-5-

6 Mycket bra

Vet ej

Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 44 visar procentuell fördelning av bedömning angående Motorsprutor per OPT.
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18.4.

Hur tycker du följande utrustning har fungerat? [Slangar]

Svarsanalys
Medelvärdet för bedömningar gällande slangar är för alla svarande 4,1, jämför Diagram 45.
Enligt bedömningar som lämnats kan det tolkas som att slangar har fungerat under insatserna.
Många bedömningar ligger kring värdet 5, jämför Diagram 46 och Diagram 47.
4,6

4,5

4,3
3,5

4,4

4,1

4,1
3,0
1,2

Brandvärn
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Inre befäl/Räddningschef i beredskap

Brandman RiB
Arbetsledare RiB
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Brandman Heltid
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Alla svar

Diagram 45 visar medelvärden för bedömningar gällande Slangar per OPT.
100
92
80
68
60

58
47

40
20

18

15

10
0
Minder bra 1

-2-

-3-

-4-

Brandvärn
Brandman Heltid
Arbetsledare RiB
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

-5-

6 Mycket bra

Vet ej

Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 46 visar antalsfördelning av bedömning angående Slangar per OPT.
80%
70%
60%
50%
40%
30%

30%
22%

20%
10%
0%

19%

15%
3%
Minder bra 1

6%
-2-

5%
-3-

-4-

Brandvärn
Brandman Heltid
Arbetsledare RiB
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

-5-

6 Mycket bra

Vet ej

Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 47 visar procentuell fördelning av bedömning angående Slangar per OPT.
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18.5.

Hur tycker du följande utrustning har fungerat? [Kopplingar]

Svarsanalys
Medelvärdet för bedömningar gällande kopplingar är för alla svarande 4,2, jämför Diagram
48. Enligt bedömningar som lämnats kan det tolkas som att kopplingar har fungerat under
insatserna. Många bedömningar ligger kring värdet 5, jämför Diagram 49 och Diagram 50.
4,5

4,5

4,6
3,8

4,2

4,1
3,3

2,6
0,9

Brandvärn
Brandman Heltid
Arbetsledare RiB
Inre befäl/Räddningschef i beredskap

Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 48 visar medelvärden för bedömningar gällande Kopplingar per OPT.
100

94

80
69
60

58
50

40
20

17

16
4

0

Minder bra 1

-2-

-3-

-4-

Brandvärn
Brandman Heltid
Arbetsledare RiB
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

-5-

6 Mycket bra

Vet ej

Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 49 visar antalsfördelning av bedömning angående Kopplingar per OPT.
90%
80%
70%
60%
50%
40%
31%

30%
20%

16%

10%
0%

1%
Minder bra 1

22%

19%

6%

5%
-2-

-3-

-4-

Brandvärn
Brandman Heltid
Arbetsledare RiB
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

-5-

6 Mycket bra

Vet ej

Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 50 visar procentuell fördelning av bedömning angående Kopplingar per OPT.
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18.6.

Hur tycker du följande utrustning har fungerat? [Kartor]

Svarsanalys
Medelvärdet för bedömningar gällande kartor är för alla svarande 2,8, jämför Diagram 51.
Det kan tolkas av bedömningarna att kartor inte fungerat helt tillfredsställande.
Bedömningarna spretar något t.ex. har gruppen Styrkeledare Heltid/YB norr ett antal
bedömningar på värde 2 och värde 5 men inga på värde 1,4 eller 6. Jämför Diagram 52 och
Diagram 53.

2,8
1,9

3,0

2,5

Brandvärn
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Inre befäl/Räddningschef i beredskap

3,4

3,1

2,4

Brandman RiB
Arbetsledare RiB
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

2,9

2,8

Brandman Heltid
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Alla svar

Diagram 51 visar medelvärden för bedömningar gällande Kartor per OPT.
60

57

50

50

53

50
45

40
31

30

22

20
10
0
Minder bra 1

-2-

-3-

-4-

Brandvärn
Brandman Heltid
Arbetsledare RiB
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

-5-

6 Mycket bra

Vet ej

Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 52 visar antalsfördelning av bedömning angående Kartor per OPT.
45%
40%
35%
30%
25%
20%
16%

15%
10%

16%

19%

17%

15%

10%
7%

5%
0%
Minder bra 1

-2-

-3-

-4-

Brandvärn
Brandman Heltid
Arbetsledare RiB
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

-5-

6 Mycket bra

Vet ej

Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 53 visar procentuell fördelning av bedömning angående Kartor per OPT.
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18.7.

Hur tycker du följande utrustning har fungerat?[RAKEL-radio]

Svarsanalys
Medelvärdet för bedömningar gällande RAKEL-radioapparaterna (RAKEL-radio) är för alla
svarande 3,4, jämför Diagram 54. Bedömning av alla ligger omkring medel. De grupper som
vanligen använder RAKEL-radio (SL RiB, SLH samt IB/RCB) har givit bedömningar som
kan tolkas att RAKEL-radio fungerat tillfredsställande under insatserna. Jämför Diagram 55
och Diagram 56.

3,3

4,2

4,0

3,6

3,2

3,4

2,9

2,3

1,7

Brandvärn
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Inre befäl/Räddningschef i beredskap

Brandman RiB
Arbetsledare RiB
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Brandman Heltid
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Alla svar

Diagram 54 visar medelvärden för bedömningar gällande RAKEL-radio per OPT.
80
74

70
60

58

50

49

40

38

35

32

30
22

20
10
0

Minder bra 1

-2-

-3-

-4-

Brandvärn
Brandman Heltid
Arbetsledare RiB
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

-5-

6 Mycket bra

Vet ej

Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 55 visar antalsfördelning av bedömning angående RAKEL-radio per OPT.
60%
50%
40%
30%
24%

20%
10%

19%
7%

16%

10%

11%

12%

6 Mycket bra

Vet ej

0%
Minder bra 1

-2-

-3-

-4-

Brandvärn
Brandman Heltid
Arbetsledare RiB
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

-5-

Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 56 visar procentuell fördelning av bedömning angående RAKEL-radio per OPT.
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18.8.

Hur tycker du följande utrustning har fungerat? [RD-radio]

Svarsanalys
Medelvärdet för bedömningar gällande rökdykarradioapparaterna (RD-radio) är för alla
svarande 2,8, jämför Diagram 57. Det kan tolkas av bedömningarna att RD-radio har fungerat
sämre än önskvärt. Merparten av de svarande har lämnat en bedömning kring en 3: a, jämför
Diagram 58 och Diagram 59.

3,0

2,9

2,9

3,1

2,0

2,8
1,6

Brandvärn
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Inre befäl/Räddningschef i beredskap

1,3

Brandman RiB
Arbetsledare RiB
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

1,1

Brandman Heltid
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Alla svar

Diagram 57 visar medelvärden för bedömningar gällande RD-radio per OPT.
70
65

60

53

50
45

40

40

39

35

30

31

20
10
0
Minder bra 1

-2-

-3-

-4-

Brandvärn
Brandman Heltid
Arbetsledare RiB
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

-5-

6 Mycket bra

Vet ej

Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 58 visar antalsfördelning av bedömning angående RD-radio per OPT.
80%
60%
40%
21%

20%
13%

11%

Minder bra 1

-2-

17%

15%

13%

10%

-4-

-5-

6 Mycket bra

0%
-3-

Brandvärn
Brandman Heltid
Arbetsledare RiB
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

Vet ej

Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 59 visar procentuell fördelning av bedömning angående RD-radio per OPT.
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18.9.

Hur tycker du följande utrustning har fungerat? [Telefon]

Svarsanalys
Medelvärdet för bedömningar gällande telefoner är för alla svarande 3,5, jämför Diagram 60.
Inte oväntat har gruppen Dagtid/Kontor ett högre medelvärde beroende på att denna grupp till
största del tjänstgjort inomhus med god täckning och tillgång till elström. De andra grupperna
har mer jämnt fördelade bedömningar kring medel, jämför Diagram 61 och Diagram 62.
4,7
3,4

3,4

3,6

3,3

Brandvärn
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Inre befäl/Räddningschef i beredskap

3,5

3,9

3,8

Brandman RiB
Arbetsledare RiB
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

3,5

Brandman Heltid
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Alla svar

Diagram 60 visar medelvärden för bedömningar gällande Telefon per OPT.
80
70

70

60
54

51

50

48

40

39

30

27

20

19

10
0
Minder bra 1

-2-

-3-

-4-

Brandvärn
Brandman Heltid
Arbetsledare RiB
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

-5-

6 Mycket bra

Vet ej

Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 61 visar antalsfördelning av bedömning angående Telefon per OPT.
60%
50%
40%
30%
23%

20%
10%

6%

17%

18%

-3-

-4-

16%

9%

13%

0%
Minder bra 1

-2-

Brandvärn
Brandman Heltid
Arbetsledare RiB
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

-5-

6 Mycket bra

Vet ej

Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 62 visar procentuell fördelning av bedömning angående Telefon per OPT.
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18.10. Hur tycker du följande utrustning har fungerat? [Datorer]
Svarsanalys
Medelvärdet för bedömningar gällande datorer är för alla svarande 1,4, jämför Diagram 63.
Inte helt oväntat har alla OPT-grupper förutom IB/RCB och Dagtid/Kontor, ett stort antal av
de svarande valt svaret Vet ej, jämför Diagram 64 och Diagram 65. Bedömningar från
IB/RCB och Dagtid/Kontor kan tolkas som att datorer fungerat önskvärt, jämför Diagram 64
och Diagram 65.

4,1

3,8

0,8

1,4

1,5

Brandvärn
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Inre befäl/Räddningschef i beredskap

0,8

1,2

1,6

1,4

Brandman RiB
Arbetsledare RiB
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Brandman Heltid
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Alla svar

Diagram 63 visar medelvärden för bedömningar gällande Datorer per OPT.
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

181

Minder bra 1

-2-

29

25

21

17

-3-

-4-

Brandvärn
Brandman Heltid
Arbetsledare RiB
Inre befäl/Räddningschef i beredskap

23
-5-

12
6 Mycket bra

Vet ej

Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 64 visar antalsfördelning av bedömning angående Datorer per OPT.
80%
70%
60%

59%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

6%

7%

8%

9%

7%

Minder bra 1

-2-

-3-

-4-

-5-

Brandvärn
Brandman Heltid
Arbetsledare RiB
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

4%
6 Mycket bra

Vet ej

Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 65 visar procentuell fördelning av bedömning angående Datorer per OPT.
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18.11. Hur tycker du följande utrustning har fungerat? [Egen
skyddsutrustning (kläder, stövlar mm.)]
Svarsanalys
Medelvärdet för bedömningar gällande egen skyddsutrustning är för alla svarande 3,4, jämför
Diagram 66. Vad gäller den egna skyddsutrustningen kan det tolkas av bedömningarna av de
som varit ut på insatser att det fungerat varierat. En någorlunda jämnfördelning på alla värden,
jämför Diagram 67 och Diagram 68.

2,9

3,5

4,1

3,7

3,4

3,4

3,3
1,4
0,6

Brandvärn
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Inre befäl/Räddningschef i beredskap

Brandman RiB
Arbetsledare RiB
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Brandman Heltid
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Alla svar

Diagram 66 visar medelvärden för bedömningar gällande datorer per OPT.
60

57

56

50
44

40

46

44

42

30
20

19

10
0
Minder bra 1

-2-

-3-

-4-

Brandvärn
Brandman Heltid
Arbetsledare RiB
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

-5-

6 Mycket bra

Vet ej

Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 67 visar antalsfördelning av bedömning angående (Egen skyddsutrustning) per OPT.
100%
80%
60%
40%
20%

14%

14%

14%

18%

19%

15%
6%

0%
Minder bra 1

-2-

-3-

-4-

Brandvärn
Brandman Heltid
Arbetsledare RiB
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

-5-

6 Mycket bra

Vet ej

Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 68 visar procentuell fördelning av bedömning angående (Egen skyddsutrustning) per OPT
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19.Kommentar (Utrustning)
(308 svar)
Efter fråga 18 Hur tycker du följande utrustning har fungerat? fick de svarande i fritext
kommentera angående utrustning.
Kommentarsanalys
Eftersom kommentarerna är väldigt olika har de tolkats och klustrats samman till ett antal
alternativ, jämför Tabell 8 och Diagram 69. En kommentar kan förekomma i fler än ett
kluster. 256 stycken av kommentarerna har tolkats till ett klusteralternativ, 36 kommentarer
förekommer i två kluster, 11 stycken i tre alternativ, 4 stycken i fyra samt 1 kommentar
förekommer i fem kluster.
De flesta kommentarerna tar upp brister och det som varit mindre bra. I många kommentarer
finns det förslag på hur dessa brister kan hanteras. Generellt är det många kommentarer kring
den egna skyddsutrustningen klusteralternativen Dåliga kläder (77), Dåliga skor/stövlar (38)
samt (Bristande andningsskydd).
Kommentarerna i sin helhet kan återfinnas i Bilaga 2-Kommentarer under rubriken
Kommentarstexter fråga 19 - Utrustning
Klusteralternativ

Antal

Dåliga kläder

77

Vet inte
Ok
Mer/annan
utrustning
Dåliga skor/stövlar
Batterier

41
41
41

Nyare utrustning
Dålig täckning
Motorsprutor
Kartor
Hårt använd

26
22
22
20
14

Bristande
andningsskydd

10

Exempel
Text som tyder på att det var dåliga kläder för skogsbrandsläckning (varma,
otympliga mm.) samt ej funnits möjlighet att byta/tvätta kläder
”vet ej”, ”ingen uppfattning”, ”ingen kommentar”, ”ingen åsikt” mm.
Innehåller text som: ”ok”, ”bra”, ”funkade…”, ”duger...”
Kommentarer som åsyftar att det saknades viss typ av utrustning eller att det
behövdes mer av någonting
Text som tyder på att det varit dåliga stövlar eller skor/kängor
Text som tyder på att det varit dåliga batterier eller ingen möjlighet till
laddning (främst Rakel, RD-radio och telefoner)
Text som syftar på att nyare utrustning måste införskaffas
Syftar på att det var dålig täckning telefon/RAKEL
Texter där motorsprutor beskrivs som dåliga, saknades, krånglade
Texter där kartor nämns ha kommit sent, saknats, varit dåliga eller felaktiga
Innehåller text som tyder på att utrustning används hårt/mycket/slitits
och/eller det har saknats underhåll
Syftar på att det saknades eller att det var dåliga andningsskydd.

38
30

Tabell 8 viasr klusteralternativ och antal samt exempel på vad klusteralternativen innefattar.
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Diagram 69 visar antal i klusteralternativ.
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26

22

22

20

14

10

Markägare
20.Har du åsikter om samverkan med markägare?
(308 svar)
(JA eller NEJ)
För att ta reda på om det fanns några åsikter angående samverkan med markägare ställdes
frågan. Svarsalternativen var JA eller NEJ. Svarades JA fick den svarande ytterligare frågor
där de fick bedöma hur samverkan fungerat mer specifikt med hänseende av ägarförhållande.
• Privat
• Större skogsbolag
• Eftersläckare på uppdrag av markägare
Svar
Av de svarande har 39 stycken markerat att de har åsikter om samverkan med markägare,
jämför Diagram 70 visar fördelning av vilka som har åsikter om samverkan med
markägare.Diagram 70. Dessa personer har främst sin OPT som Brandman RiB, Styrkeledare
RiB samt Inre Befäl, jämför Diagram 71
39

Ja
Nej

269

Diagram 70 visar fördelning av vilka som har åsikter om samverkan med markägare.
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1

1
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1
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Diagram 71 visar fördelning av vilka som har svarat att de hade åsikter om samverkan med markägare beroende
på OPT.

Svarsanalys
Anledningen av att det är ett mindre antal (39 stycken) som svarat att de har åsikter om
samverkan med markägare och att mer än hälften av dessa har en OPT som tyder på de verkat
i ledande befattningar under insatserna tyder på att de som inte svarat har haft mindre kontakt
med markägare och därmed har mindre åsikter.
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21.Hur upplever du samverkan fungerat med markägare?
(39 svar)
De som svarat JA på frågan om de hade åsikter om samverkan med markägare.
Svarsanalys
Eftersom det är liten del av de svarande som valt att markera att de har åsikter om samverkan
med markägare går det inte att dra några större slutsatser utifrån statistiken. I följande diagram
kan man se fördelningen av antalet bedömningar beroende på OPT angående hur samverkan
fungerat med de olika markägartyperna, jämför Diagram 72, Diagram 73 och Diagram 74.

21.1.

Privat

15
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8

5

8

5

4

3
1

0
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3

Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

4

5

6

Brandman Heltid
Arbetsledare RiB
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

Har ingen åsikt

Diagram 72 visar fördelningen av antal i bedömning av samverkan med - Privata markägare

21.2.

Större skogsbolag
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7
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3

3

3
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Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

4

5

6

Brandman Heltid
Arbetsledare RiB
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

Har ingen åsikt

Diagram 73 visar fördelningen av antal i bedömning av samverkan med - Större skogsbolag som markägare

21.3.

Eftersläckare på uppdrag av markägare

15
12
10
7

7
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5
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3

1
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Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

4

5

6

Brandman Heltid
Arbetsledare RiB
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

Har ingen åsikt

Diagram 74 visar fördelningen av antal i bedömning av samverkan med - Eftersläckare på uppdrag av markägare
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22.Kommentar (Samverkan markägare)
(39 svar)
Kommentarsanalys
De svarande som valt i Fråga 20 att de hade åsikter om samverkan med markägare fick efter
Fråga 21 kommentera sitt svar i fritext. Eftersom 13 stycken av kommentarerna saknar eller
har en intetsägande text. Har de kvarstående 26 kommentarerna delats in i vad de
huvudsakligen berör, jämför Tabell 9 och Diagram 75.
De enskilda kommentarerna kan ses i Bilaga 2-Kommentarer under rubriken
Kommentarstexter fråga 22 - Samverkan markägare
Kluster

Antal

Exempel

Ingen kommentar

13

Ingen kommentar eller intetsägande text

Generella

12

Privata

5

Kommentarer som handlar om samverkan med markägare,
eftersläckare, skogsbolag generellt
Kommentarer kring samverkan med privata markägare

Eftersläckare

4

Kommentarer kring samverkan med eftersläckare

Större Skogsbolag

3

Kommentarer kring samverkan med större skogsbolag

Markägare

2

Kommentarer kring samverkan med markägare

Tabell 9 visar klusteralternativ och antal för kommentarer kring samverkan med markägare.

Diagram 75 visar antal i de olika klusteralternativen för kommentarer kring samverkan med markägare.
markägare.
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Externa resurser
23.Hur upplever du samverkan fungerat med externa resurser?
(308)
(Bedömningsfråga 1 mindre bra – 6 Mycket bra samt Vet inte)

För att få en uppfattning om hur samverkan fungerat med externa resurser fick de svarande
bedöma hur samverkan med följande resurstyper fungerat:
• Andra räddningstjänster
• Utländsk räddningstjänst
• Hemvärn
• Fjällräddare
• Kommunen
• Helikoptrar
• Vattenbombplan
• Fordon för vattentransport/släckning (t.ex. traktor med gödseltunna)
• Maskinentreprenörer (för brandgator, vägar)
Svarsanalys
Av de bedömningar som lämnats kan det utläsas att samverkan med externa resurser överlag
fungerat bra, medelvärden för alla bedömningar ligger från 3,9 till 5,2. I några resurstyper har
en stor del valt svarsalternativet Vet ej vilket troligen beror på att de ej varit i kontakt med den
resurstypen. Jämför Diagram 76 och Diagram 77. Mer ingående svarsanalyser för de olika
resurstyperna görs på kommande sidor.
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6,0
160

5,0

150

4,9

4,5

4,4

114
94

100

0

22

11 17

4,0
86

50
50

4 11

21 27

50

44 41
7

18

5,0
133

71

60 56
33

31
1

3,0
2,0

48

1,0

10 12

0

0,0
[Andra räddningstjänster] [Utländsk räddningstjänst]
1

2

3

4

5

6

[Hemvärn]

Vet ej

[Fjällräddare]

Medelbedömning för alla svar

Diagram 76 visar fördelning av bedömningar samt medelbedömning för alla svar på fråga 23. Hur upplever du
samverkan fungerat med externa resurser.
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200
150

5,1
135

148

6,0
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4,5

5,0
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3,9
100
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49
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20
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13
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5

36

56
1

22
1214

80
56

68

1

0

11 7

22

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

1

2

3

4

5

6

Vet ej

Medelbedömning för alla svar

Diagram 77 visar fördelning av bedömningar samt medelbedömning för alla svar på fråga 23. Hur upplever du
samverkan fungerat med externa resurser.
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23.1.

Andra räddningstjänster

Medelvärde för alla svarande är 5,0, jämför Diagram 78. Den OPT-grupp som skiljer sig mest
är SLH med 4,1. Bedömningarna är fördelande för de flesta OPT-grupperna i en stegrande
skala, jämför Diagram 79 och Diagram 80. Det kan tolkas som att samverkan med andra
räddningstjänster har varit bra till mycket bra.
6

6

5

5

4

4

3

5,0

5,0

2

5,2

4,9

4,7

5,1

4,1

3

4,9

2

1

1

0

0
Brv

RiB

BmH

AL RiB

SL RiB

Medelvärde OPT-grupper

SLH

IB/RCB

Dagtid

Medel alla svar

Diagram 78 visar medelvärden per OPT-grupp samt medelvärde för alla bedömningar angående samverkan med
andra räddningstjänster.
150
114
100

94

50

0

50

0
Minder bra 1

-2-

Brandvärn
Brandman Heltid
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

22

17

11
-3-

-4-

-5-

6 Mycket bra

Vet ej

Brandman RiB
Arbetsledare RiB
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 79 visar antalsfördelning av bedömning angående samverkan andra räddningstjänster.
80%
60%
40%

37%
31%

20%
0%

16%
0%
Minder bra 1

4%

6%

-2-

-3-

7%
-4-

Brandvärn
Brandman Heltid
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

-5-

6 Mycket bra

Vet ej

Brandman RiB
Arbetsledare RiB
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 80 visar procentuell fördelning av bedömning angående samverkan med andra räddningstjänster per
OPT.
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23.2.

Utländsk räddningstjänst

Medelvärde för alla svarande är 4,5, jämför Diagram 81. OPT-gruppen Dagtid ligger under
det gemensamma medelvärdet, oklart varför. En stor andel 160 (308) har valt alternativet, vet
ej. Troligen för att den svarande inte varit i kontakt med de utländska räddningstjänsterna
vilka huvudsakligen huserade i de södra delarna av JRF, jämför Diagram 82 och Diagram 83.
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4,5
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4,4

5,0

4,3

4,3

5,0

4,7
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1
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0

0
Brv

RiB

BmH

AL RiB

SL RiB

Medelvärde OPT-grupper

SLH

IB/RCB

Dagtid

Medel alla svar

Diagram 81 visar medelvärden per OPT-grupp samt medelvärde för alla bedömningar angående samverkan med
utländsk räddningstjänst.
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100
50
0

44
4
Minder bra 1

11
-2-

Brandvärn
Brandman Heltid
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

27

21
-3-

-4-

-5-

41

6 Mycket bra

Vet ej

Brandman RiB
Arbetsledare RiB
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 82 visar antalsfördelning av bedömning angående samverkan med utländsk räddningstjänst.
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52%
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40%
30%
20%
10%
0%

1%
Minder bra 1

4%
-2-

7%

9%

-3-

-4-

Brandvärn
Brandman Heltid
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

14%

13%

-5-

6 Mycket bra

Vet ej

Brandman RiB
Arbetsledare RiB
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 83 visar procentuell fördelning av bedömning angående samverkan med utländsk räddningstjänst per
OPT.
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23.3.

Hemvärn

Medelvärde för alla svarande är 4,0, jämför Diagram 84. OPT-grupperna SLH, IB/RCB och
AL RiB ligger under medelvärdet. 86 av 308, ca 28% har valt alternativet Vet ej. En stegrande
kurva enligt antalsfördelning av alla svarande, något spretigt i de olika OPT-grupperna.
Generellt kan det tolkas som att samverkan med hemvärnet varit gott. Jämför Diagram 85 och
Diagram 86.
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4,4

4,5

4,1

4,2
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0

0
Brv

RiB

BmH

AL RiB

SL RiB

Medelvärde OPT-grupper

SLH

IB/RCB

Dagtid

Medel alla svar

Diagram 84 visar medelvärden per OPT-grupp samt medelvärde för alla bedömningar angående samverkan med
hemvärn.
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40
31
20
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7
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Minder bra 1

-2-

-3-

-4-

Brandvärn
Brandman Heltid
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

-5-

6 Mycket bra

Vet ej

Brandman RiB
Arbetsledare RiB
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 85 visar antalsfördelning av bedömning angående samverkan med hemvärn.
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40%
28%
20%

0%

16%
2%
Minder bra 1

6%
-2-

19%

18%

-5-

6 Mycket bra

10%
-3-

-4-

Brandvärn
Brandman Heltid
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Inre befäl/Räddningschef i beredskap

Vet ej

Brandman RiB
Arbetsledare RiB
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 86 visar procentuell fördelning av bedömning angående samverkan med hemvärn per OPT.
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23.4.

Fjällräddare

Medelvärde för alla svarande är 4,9, jämför Diagram 87. OPT-gruppen Brv skiljer från de
andra grupperna. Anledning kan vara att Brv har ett litet antal svarande. Ett stort antal
svarande har valt alternativet Vet ej, 133 av 308, ca 43 %. En stegrande kurva vad gäller antal.
Generellt kan det tolkas att det varit en god samverkan med fjällräddare under insatserna.
Jämför Diagram 88 och Diagram 89.
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Diagram 87 visar medelvärden per OPT-grupp samt medelvärde för alla bedömningar angående samverkan med
fjällräddare.
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Brandman Heltid
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

-5-

6 Mycket bra

Vet ej

Brandman RiB
Arbetsledare RiB
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 88 visar antalsfördelning av bedömning angående samverkan med fjällräddare.
60%
50%
43%

40%
30%
23%

20%
16%
11%

10%
0%

0%
Minder bra 1

3%
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Brandman Heltid
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar
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Brandman RiB
Arbetsledare RiB
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 89 visar procentuell fördelning av bedömning angående samverkan med fjällräddare per OPT.
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23.5.

Kommunen

Medelvärde för alla svarande är 3,9, jämför Diagram 90. För OPT-grupperna SLH och
IB/RCB ligger de över medelvärdet för alla svar medan AL RiB ligger under. Ett stort antal,
148 av 308, (ca 48 %) har valt alternativet Vet ej, jämför Diagram 91 och Diagram 92.
Anledningen till det höga värdet på Vet ej kan bero på att många inte har haft kontakt med
kommunerna under insatserna.
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AL RiB

SL RiB

Medelvärde OPT-grupper
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Dagtid

Medel alla svar

Diagram 90 visar medelvärden per OPT-grupp samt medelvärde för alla bedömningar angående samverkan med
kommunen.
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Brandman Heltid
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar
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Brandman RiB
Arbetsledare RiB
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 91 visar antalsfördelning av bedömning angående samverkan med kommunen.
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Arbetsledare RiB
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 92 visar procentuell fördelning av bedömning angående samverkan med kommunen per OPT.
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23.6.

Helikoptrar

Medelvärde för alla svarande är 5,13, jämför Diagram 93. För OPT-grupperna SLH och SL
RiB ligger de över medelvärdet för alla svar. Merparten av bedömningarna ligger på
bedömningsvärde 4 till 6, jämför Diagram 94 och Diagram 95. Helikoptrar är en av de två
externa resurstyperna som har högst medelvärde med 5,13 i medelvärde för alla bedömningar.
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Diagram 93 visar medelvärden per OPT-grupp samt medelvärde för alla bedömningar angående samverkan med
helikoptrar.
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Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 94 visar antalsfördelning av bedömning angående samverkan med helikoptrar.
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Diagram 95 visar procentuell fördelning av bedömning angående samverkan med helikoptrar per OPT.
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23.7.

Vattenbombplan

Medelvärde för alla svarande är 4,5, jämför Diagram 96. OPT-gruppen SLH ligger lägst med
2,8. Även OPT-grupperna IB/RCB, BmH och AL RiB ligger under medelvärdet för alla
bedömningarna. Gruppen Brv har högst medelvärde (5,3). Det svaret påverkas stort av att det
är ett litet antal svarande i den gruppen. Det är en stor mängd (191 stycken) svarande som valt
att välja svarsalternativet Vet ej. Jämför Diagram 96Diagram 97 och Diagram 98.
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Diagram 96 visar medelvärden per OPT-grupp samt medelvärde för alla bedömningar angående samverkan med
vattenbombplan.
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Diagram 97 visar antalsfördelning av bedömning angående samverkan med vattenbombplan.
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Diagram 98 visar procentuell fördelning av bedömning angående samverkan med vattenbombplan per OPT.
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23.8. Fordon för vattentransport/släckning (t.ex. traktor med
gödseltunna)
Medelvärde för alla svarande är 5,19, jämför Diagram 99. OPT-grupperna Brv, RiB och SL
RiB ligger över medelvärdet för alla svar. Dessa grupper kan eventuellt även vara de OPTgrupper som haft närmast kontakt med denna resurstyp. Det är även i dessa grupper som flest
antal lämnat bedömningsvärdet 6 Mycket bra. Jämför Diagram 100 och Diagram 101.
6

6

5

5

4

4

3

5,4

5,3

2

4,8

3

5,4

4,6

4,5

4,3

4,5

2

1

1

0

0
Brv

RiB

BmH

AL RiB

SL RiB

Medelvärde OPT-grupper

SLH

IB/RCB

Dagtid

Medel alla svar

Diagram 99 visar medelvärden per OPT-grupp samt medelvärde för alla bedömningar angående samverkan med
fordon för vattentransport/släckning.
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0

68

56

50

1
Minder bra 1

-2-

Brandvärn
Brandman Heltid
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

22

14

12
-3-

-4-

-5-

6 Mycket bra

Vet ej

Brandman RiB
Arbetsledare RiB
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 100 visar antalsfördelning av bedömning angående samverkan med fordon för
vattentransport/släckning.
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4%
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7%
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Brandman Heltid
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

-5-

6 Mycket bra

Vet ej

Brandman RiB
Arbetsledare RiB
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 101 visar procentuell fördelning av bedömning angående samverkan med fordon för
vattentransport/släckning per OPT.
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23.9.

Maskinentreprenörer (för brandgator, vägar)

Medelvärde för alla svarande är 5,0, jämför Diagram 102. De som ligger över medelvärdet är
troligen de som varit i närmast kontakt med aktuell resurstyp och därav kunnat bedöma.
Relativt stort antal som valt alternativet Vej ej. Jämför Diagram 103 och Diagram 104.
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4,4
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Medelvärde OPT-grupper
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Medel alla svar

Diagram 102 visar medelvärden per OPT-grupp samt medelvärde för alla bedömningar angående samverkan
med maskinentreprenörer.
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1
Minder bra 1

22

11
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Brandvärn
Brandman Heltid
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

7
-3-

-4-

-5-

6 Mycket bra

Vet ej

Brandman RiB
Arbetsledare RiB
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 103 visar antalsfördelning av bedömning angående samverkan med maskinentreprenörer.
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40%
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20%
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Minder bra 1

4%

2%

-2-

-3-

7%
-4-

Brandvärn
Brandman Heltid
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Inre befäl/Räddningschef i beredskap

-5-

6 Mycket bra

Vet ej

Brandman RiB
Arbetsledare RiB
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 104 visar procentuell fördelning av bedömning angående samverkan med maskinentreprenörer per
OPT.
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24.Kommentar (Externa resurser)
Efter frågan 23 gavs möjlighet att kommentera sina bedömningar gällande samverkan med
externa resurser i fritext. Kommentarerna är väldigt olika och har därmed tolkats om de är
positiva eller negativa. Eftersom en del kommentarer berör flera resurser eller är allmänna har
två klusteralternativ, utöver de specifika externa resurseralternativen, gjorts vilka är Generellt
bra (berör ingen specifik extern resurs) och Flera externa (berör mer än ett av de olika
externa resursalternativen)
Kommentarsanalys
Utav de kommentarer som lämnats har 68 texter som förklarar eller beskriver den
medverkande resurserna. I 23 av kommentarerna har mer än ett av de externa
resursalternativen kommenteras, vilka redovisas i alternativet Flera externa, med 18 positiva
och 5 negativa kommentarer. Resursalternativet Fordon för vattentransport/släckning, har
tolkats kommenterats med 10 positiva och 2 negativa kommentarer, jämför Tabell 10 och
Diagram 105.
Kommentarer i sin helhet återfinns i Bilaga 2-Kommentarer under rubriken
Kommentarstexter fråga 24 – Samverkan externa resurser.
Totalt
antal

Kluster - Extern resurs
Ingen kommentar
Flera externa
[Fordon för vattentransport/släckning (t.ex. traktor med
gödseltunna)]
Generellt bra
[Utländsk räddningstjänst]
[Helikoptrar]
[Fjällräddare]
[Andra räddningstjänster]
[Hemvärn]
[Maskinentreprenörer (för brandgator, vägar)]
[Kommunen]
[Vattenbombplan]

Positiva

Negativa

240
23
12

0
18
10

0
5
2

12
6
4
3
2
2
2
1
1

12
1
3
3
1
0
1
0
0

0
5
1
0
1
2
1
1
1

Tabell 10 visar antal i de olika klusteralternativen och antal av vilka som kan tolkas som positiva eller negativa i
respektive klusteralternativ.
25
20
15
10
5
0

Positiva

Negativa

Diagram 105 visar antal av positiva respektive negativa kommentarer i de olika klusteralternativen.
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Frivilliga resurser
25.Hur upplever du samverkan fungerat med frivilliga resurser?
(308 svar)
För att få en uppfattning om hur samverkan fungerat med de frivilliga resurserna som hjälpt
till under insatserna fick de svarande bedöma detta på en skala mellan 1 mindre bra till 6
mycket bra. Det var även möjligt att välja alternativet Vet ej.
De frivilliga resurser som skulle bedömas har delats upp i olika varianter enligt nedan
• Frivilliga släckare
• FRG (Frivillig Resurs Grupp)
• Övriga frivilliga (mat, transport mm.)
• Markägare (på annans fastighet)
Svarsanalys
Generellt har de frivilliga resurserna fått höga värden i bedömningen vilket medelvärden för
alla svar visar, jämför Diagram 106. Andel som valt alternativet Vet ej är högre för
frivilligresursalternativen FRG och Markägare vilket kan bero på att det är många som inte
varit i kontakt med dessa.
Hur bedömningarna angående samverkan med frivilliga resurser fungerat beroende på OPT
redovisas i rubrikerna 25.1, 25.2, 25.3 och 25.4.
180

6,0
155

160
140

4,8

4,4

5,0

4,2

4,5

120
100

3,0

80
60

4,0

120

58

2,0

38

40

1,0

20
0

0,0
Frivilliga släckare

FRG (Frivillig Resurs Grupp)
1

2

3

4

5

6

Övriga frivilliga (mat,
transport mm.)
Antal svar "Vet ej"

Markägare (på annans
fastighet)
Medel

Diagram 106 visar antal för alla bedömningar på de olika frivilligresurservarianterna (staplar och värdeskala till
vänster) och hur många som valt bedömningsalternativet ”Vet ej” (blå punkter och värdeskala till vänster) samt
medelvärden av alla svar för bedöming på de olika frivilligresurservarianterna (bruna punkter och värdeskala till
höger).
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25.1.

Frivilliga släckare

Medelvärde för alla svarande är 4,4, jämför Diagram 107. När det gäller frivilliga släckare har
OPT-grupperna RiB (4,6) och SL RiB (4,5) gett dem högst värden. Det är troligen de som
även har varit i närmast kontakt med dessa under insatserna. Jämför Diagram 107, Diagram
108 och Diagram 109
6

6

5

5

4

4

3

3

2

4,6

3,6

4,0

3,3

1

4,5

3,6

2,7

2

3,5

1

0

0
Brv

RiB

BmH

AL RiB

SL RiB

Medelvärden OPT-grupper

SLH

IB/RCB

Dagtid

Alla svar

Diagram 107 visar medelvärden per OPT-grupp samt medelvärde för alla bedömningar angående Frivilliga
släckare.
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74
60

58
52

52

50

40

20

16
6

0
1

2

3

4

5

Brandvärn
Brandman Heltid
Arbetsledare RiB
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

6

Vet ej

Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 108 visar antalsfördelning av bedömningar per OPT-grupp angående Frivilliga släckare.
80%
60%
40%
24%

20%
0%

2%

5%

1

2

17%

17%

16%

3

4

5

Brandvärn
Brandman Heltid
Arbetsledare RiB
Inre befäl/Räddningschef i beredskap

6

19%

Vet ej

Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 109 visar procentuell fördelning av bedömningar per OPT-grupp angående Frivilliga släckare.
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25.2.

FRG (Frivillig Resurs Grupp)

Medelvärde för alla svarande är 4,2, jämför Diagram 110. Ett stort antal (120) har valt
alternativet Vet ej. I OPT-grupperna SLH och Dagtid har procentuellt en större andel valt
bedömningar 4 och 5 jämfört med andra grupper. BmH har ett lägre medelvärde och de har
också ett större antal i svarsalternativet Vet ej. Jämför Diagram 111 och Diagram 112.
6

6

5

5

4

4

3

3

3,0

4,3

2

3,7

3,0

1

4,5

4,4

4,2
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2
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0

0
Brv

RiB

BmH

SL RiB

AL RiB

Medelvärden

SLH

IB/RCB

Dagtid

Alla svar

Diagram 110 visar medelvärden per OPT-grupp samt medelvärde för alla bedömningar angående FRG (Frivillig
Resurs Grupp).
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43
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Brandvärn
Brandman Heltid
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

6

Vet ej

Brandman RiB
Arbetsledare RiB
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 111 visar antalsfördelning av bedömningar per OPT-grupp angående FRG (Frivillig Resurs Grupp).
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40%

39%

20%
0%

3%
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14%
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3
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Brandvärn
Brandman Heltid
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

12%

15%

5

6

Vet ej

Brandman RiB
Arbetsledare RiB
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 112 visar procentuell fördelning av bedömningar per OPT-grupp angående FRG (Frivillig Resurs
Grupp).
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25.3.

Övriga frivilliga (mat, transport mm.)

Medelvärde för alla svarande är 4,8, jämför Diagram 113. Gruppen Brv ligger över
medelvärde och de som valt att bedöma i denna grupp har lämnat höga bedömningar. I
Gruppen IB/RCB med lägst medelvärde har en stor andel valt att inte bedöma. Jämför
Diagram 114 och Diagram 115. Överlag får frivilligresurstypen Övriga frivilliga en mycket
god bedömning.
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4,4

4,8

4,8

4,3

3
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RiB
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SL RiB

AL RiB

Medelvärden

SLH

IB/RCB

Dagtid

Alla svar

Diagram 113 visar medelvärden per OPT-grupp samt medelvärde för alla bedömningar angående Övriga
frivilliga (mat, transport mm.)
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Brandvärn
Brandman Heltid
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Inre befäl/Räddningschef i beredskap
Alla svar

6

Vet ej

Brandman RiB
Arbetsledare RiB
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 114 visar antalsfördelning av bedömningar per OPT-grupp angående Övriga frivilliga (mat, transport
mm.)
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40%

34%

20%
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17%
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Brandvärn
Brandman Heltid
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Inre befäl/Räddningschef i beredskap

21%
12%
5

6

Vet ej

Brandman RiB
Arbetsledare RiB
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 115 visar procentuell fördelning av bedömningar per OPT-grupp angående Övriga frivilliga (mat,
transport mm.)
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25.4.

Markägare (på annans fastighet)

Medelvärde för alla svarande är 4,5, jämför Diagram 116. BmH och SL RiB ligger under
medelvärdet för alla bedömningar. Ett stort antal (155) har valt alternativet Vet ej. Fördelning
av bedömningar är liknande för grupperna. SLH skiljer sig något genom att de inte gett några
6:or utan istället har valt 5:or. Jämför Diagram 117 och Diagram 118. Generellt ett godkänt
betyg med ett relativt stort antal som valt alternativet Vet ej.
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Diagram 116 visar medelvärden per OPT-grupp samt medelvärde för alla bedömningar angående Markägare (på
annans fastighet)
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Brandman Heltid
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Inre befäl/Räddningschef i beredskap

6

Vet ej

Brandman RiB
Arbetsledare RiB
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 117 visar antalsfördelning av bedömningar per OPT-grupp angående Markägare (på annans fastighet)
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Arbetsledare RiB
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 118 visar procentuell fördelning av bedömningar per OPT-grupp angående Markägare (på annans
fastighet)
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26.Kommentar (Frivilliga resurser)
(308 svar)
Efter bedömningsfrågorna angående samverkan med frivilliga resurser gavs möjlighet att
kommentera i fritext.
Kommentarsanalys
Det är 41 stycken som valt att kommentera och 267 stycken som inte lämnat kommentar eller
en intetsägande text, jämför Tabell 11. Av dessa innehåller 23 stycken kommentarer texter
som handlar om Organisation t.ex. vad som kunde gjorts bättre eller vad som saknades för att
det skulle fungerat bättre som exempelvis registrering, utrustning, instruktioner mm. 15
stycken kommentarer innehåller texter som kan sammankopplas med ordet Bra. Det är
kommentarer som har en positiv ton om frivilliga resurser. 7 stycken kommentarer handlar
om Ledning t.ex. att ledning, styrning och resurser saknades för fungerande samverkan med
frivilliga resurser. Dålig mat eller saknad mat nämns i 5 kommentarer. Jämför Tabell 11.
Kommentarer i sin helhet återfinns i Bilaga 2-Kommentarer under rubriken
Kommentarstexter fråga 26 – Samverkan frivilliga resurser
Kluster
Ingen kommentar

Antal
267

Exempel
Ingen kommentar eller intetsägande text

Organisation

23

registrering, utrustning

Bra

15

generellt bra, positiva

Ledning

7

styrning, ledning

Dålig mat

5

tyder på att maten varit dålig, saknad

Tabell 11 visar klusteralternativ och antal i kluster för kommentarer kring samverkan med frivilliga resurser.

69 (145)

Arbetsmiljö
För att få en uppfattning hur arbetsmiljön fungerat under insatserna ställdes tre frågor där de
svarande fick sätta ett siffervärde, från 1 (Mindre bra) till 6 (Mycket bra), för deras
bedömning.
Frågorna var:
• Hur bedömer du att arbetsmiljön fungerat under sommarens insatser?
• Känner du att du fått mat och vatten i den omfattning att du kunnat utföra din insats?
• Känner du att du fått sömn och vila i den omfattning att du kunnat utföra din insats?
Frågorna efterföljdes av en möjlighet att fritt kommentera sitt svar.

27.Hur bedömer du att arbetsmiljön fungerat under sommarens insatser?
(308 svar)
(Bedömningsfråga 1 Mindre bra – 6 Mycket bra)
Svarsanalys
Medelvärdet för alla svar är 3,70. Medelvärdet beroende på OPT ligger mellan 3,4
(Brandvärn) och 3,9 (Arbetsledare RiB), jämför Diagram 119.
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3,0
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1,0
0,0
Brv

Medelvärde OPT

Medelvärde alla svar

Diagram 119 visar medelvärde av bedömningar angående arbetsmiljön beroende på OPT samt medelvärdet för
alla svar.

Fördelning av bedömningar beroende på OPT är någorlunda normalt fördelade, jämför
Diagram 120. Grupperna Styrkeledare Heltid, Inre befäl och Dagtid/kontor har bedömningar
som är mer koncentrerade till de mittersta alternativen. De grupperna är även de minsta och
hade varierade arbetsuppgifter, några i dessa grupper verkade enbart i stabsarbete.
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Diagram 120 visar procentuell fördelning av bedömningar beroende på OPT.
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Brandman RiB
Arbetsledare RiB
Styrkeledare Heltid samt YB Norr

6

28.Kommentar (Arbetsmiljön)
(308 svar)
Kommentarsanalys
Eftersom kommentarerna är väldigt olika har de tolkats och klustrats samman till ett antal
olika klusteralternativ. Alternativen innefattar tolkning av kommentarerna, se Tabell 12.
Många kommentarer (83 stycken) kan tydas som att arbetsmiljön varit bra, fungerande eller
ok med tanke på omständigheterna. Ett stort antal (49 stycken) tyder på att arbetstiderna varit
ett problem med t.ex. långa arbetspass och avlösningsproblematik. I 45 stycken kommentarer
kan det utläsas att miljön vid skogsbrandsinsatserna påverkat arbetsmiljön med exempelvis
varmt, rökigt, sotigt och svår terräng. Skyddskläder kommenteras i 36 stycken av
kommentarerna där det handlar om t.ex. skor, kläder eller andningsskydd. I 28 stycken
kommentarer kan det utläsas att arbetsmiljön är undermålig.
Medelvärden på klusteralternativen som räknas fram beroende på tidigare lagd bedömning
visar att alternativen med de kluster som lyfter fram brister på arbetsmiljön har ett lägre
medelvärde jämfört med medelvärdet för alla bedömningar. De klusteralternativ som fått lägst
klustermedelvärde är Undermålig (2,6) och Arbetstid (2,9) medan alternativen Ingen
kommentar (4,1) och Bra (4,5) ligger över medelvärdet för alla bedömningarna, jämför
Diagram 121.
Kommentarerna i sin helhet kan återfinnas i Bilaga 2-Kommentarer under rubriken
Kommentarstexter fråga 28 - Arbetsmiljön
Klusteralternativ

Antal

Kluster
medelvärde
4,1

Exempel

Ingen kommentar

67

Ingen kommentar eller intetsägande text

Bra

83

4,5

Arbetstid

49

2,9

Generellt bra/fungerande/ok arbetsmiljö, i vissa fall trots med
tanke på omständigheterna
Långa arbetspass, avlösningsproblematik

Miljön

45

3,5

Varmt, rökigt, sotigt, svår terräng

Skyddskläder

36

3,4

Skor, kläder, andningsskydd

Undermålig

28

2,6

Generellt - dålig, bristande, avsaknad av bra arbetsmiljö

Tabell 12 visar klusteralternativ, antal, medelvärde för kluster samt exempel av vad klustret innefattar för
kommentarer kring Arbetsmiljön.
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Diagram 121 visar fördelning av antal kommentarer i klusteralternativ samt klustrets medelvärde på
bedömningar gällande arbetsmiljön.
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29.Känner du att du fått mat och vatten i den omfattningen att du kunnat
utföra din insats?
(308 svar)
(Bedömningsfråga 1 Mindre bra – 6 Mycket bra)
Svarsanalys
Medelvärdet för alla svar är 4,48. Medelvärdet beroende på OPT ligger mellan 4,3 (Brandman
RiB) och 5,5 (Inre befäl/RCB), jämför Diagram 122.
6,0
5,0

4,7

4,8

5,0

BmH

SLRiB

4,3

5,5
4,5

4,4

AL RiB

SLH

5,1

4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Brv

RiB

Medelvärde OPT

IB/RCB

Dagtid

Medelvärde alla svar

Diagram 122 visar medelvärde av bedömningar angående Mat och vatten beroende på OPT samt medelvärdet för
alla svar.

Fördelning av bedömningar beroende på OPT visar på stegrande kurvor från låga till höga
bedömningar, jämför Diagram 123. Grupperna Styrkeledare Heltid, Arbetsledare RiB samt
Brandvärn skiljer sig mot de övriga grupperna med att ha en kurva som gör en dipp för att
sedan avsluta högre. Grupperna Inre befäl/RCB och Dagtid/Kontor har troligen ett högre
värde på grund av att de verkat som Stabsperson där det varit enklare att få tillgång till mat
och vatten, jämför Diagram 12 visar fördelning på vilken funktion där personal främst verkat
som per OPT
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Inre befäl/Räddningschef i beredskap
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Brandman RiB
Styrkeledare RiB samt YB Syd
Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 123 visar procentuell fördelning av bedömningar beroende på OPT gällande mat och vatten.
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30.Kommentar (Mat och vatten)
Kommentarsanalys
Eftersom kommentarerna är väldigt olika har de tolkats och klustrats samman till ett antal
olika klusteralternativ. Alternativen innefattar tolkning av kommentarerna, se Tabell 13.
I många av kommentarerna beröms hemvärnet och de civilas frivilliga insatser. Några nämner
att de med matallergier inte tagits i beaktning.
Liksom medelvärdet avspeglar är det många (152 stycken) som skrivit kommentarer som
tyder på att de tycker de fått mat och vatten i den omfattningen att de kunnat utföra sin insats.
Dessa kommentarer har grupperats in i alternativet Bra. 39 kommentarer antyder att det tog
lång tid (dels till att mat kom till dem, dels att det blev bättre med tiden). I 35 kommentarer
nämndes att det önskades mer riktig mat, klusteralternativet innehåller kommentarer som att
det var dålig mat, mycket pizza eller att det var lite mat. De som skrivit sådant som kan
tolkats som dåligt var 24 stycken, det handlar då om kommentarer som exempelvis att det inte
var bra, dålig logistik eller att de hade blivit bortglömda. 23 stycken menar att det varierade,
vissa av dessa menar att det var bättre på de större bränderna. Jämför Diagram 124
Kommentarerna i sin helhet kan återfinnas i Bilaga 2-Kommentarer under rubriken:
Kommentarstexter fråga 30 - Mat och vatten
Klusteralternativ

Antal

Kluster
medelvärde
4,4

Exempel

Ingen kommentar

35

Ingen kommentar eller intetsägande text

Bra

152

5,2

Bra, överlag bra

Tog lång tid

39

4,1

Lång tid till mat, blev bättre med tiden

Mer riktig mat

35

3,6

Dålig mat, mycket pizza, lite mat

Dåligt

24

3,0

Generellt dåligt - inte bra, dålig logistik, bortglömda mm.

Varierat

23

3,5

olika, bättre på de stora bränderna

Tabell 13 visar klusteralternativ, antal, medelvärde för kluster samt exempel av vad klustret innefattar för
kommentarer kring Mat och vatten.
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Diagram 124 visar fördelning av antal kommentarer i klusteralternativ samt klustrets medelvärde på
bedömningar gällande Mat och vatten.
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2,0

31.Känner du att du fått sömn och vila i den omfattningen att du kunnat
utföra din insats?
(308 svar)
(Bedömningsfråga 1 Mindre bra – 6 Mycket bra)
Svaranalys
Medelvärdet för alla svar är 3,48. Medelvärdet beroende på OPT ligger mellan 3,2
(Styrkeledare RiB) och 4,4 (Inre befäl/RCB), jämför Diagram 125.
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AL RiB
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Dagtid

Medelvärde alla svar

Diagram 125 visar medelvärde av bedömningar angående sömn och vila beroende på OPT samt medelvärdet för
alla svar.

Medelvärdet av bedömningen för alla svarande visar på en normal fördelning med något fler
svar i det mellersta bedömningsvärdet (3 - 4), jämför Diagram 126. Bedömningar beroende på
OPT visar större skillnader mellan de olika grupperna. De som sticker ut mest är grupperna
Styrkeledare Heltid, Inre befäl/RCB och Arbetsledare RiB medan Gruppen RiB helt följer
bedömningarna för alla svar.
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Diagram 126 visar procentuell fördelning av bedömningar beroende på OPT gällande sömn och vila.
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32.Kommentar (Sömn och vila)
Kommentarsanalys
Eftersom kommentarerna är väldigt olika har de tolkats och klustrats samman till ett antal
olika klusteralternativ. Alternativen innefattar tolkning av kommentarerna, jämför Tabell 14.
Många (99 stycken) kommentarer kan tolkas som att det var liten möjlighet till sömn och att
det varit långa arbetspass. Ungefär lika många (91 stycken) påvisar att det trots
omständigheterna funnits tillräckligt med sömn och vila. 27 stycken anser att det med bättre
planering kunde medfört bättre förutsättningar. 21 stycken menar att det blev bättre med ett
schema eller en planering gjordes. 18 stycken anser att det var dåligt och det fanns brister. 18
stycken menar att det varierade, ibland fanns möjlighet till sömn och vila. Jämför Diagram
127.
Kommentarerna i sin helhet kan återfinnas i Bilaga 2-Kommentarer under rubriken:
Kommentarstexter fråga 32 - Sömn och vila
Klusteralternativ

Antal

Ingen kommentar

34

Kluster
medelvärde
3,9

Exempel

För lite sömn

99

2,7

Lite sömn/vila, långa pass

Bra

91

4,3

Bra, okej, tillräckligt (trots omständigheter)

Bättre planering

27

3,7

Bättre planering kan ha gjort det

Schema

21

4,0

Schema, planering gjorde det bättre

Dåligt

18

2,4

Generellt dåligt, brister

Varierande

18

3,3

Ibland har möjlighet till sömn/vila funnits

Ingen kommentar eller intetsägande text

Tabell 14 visar kluster och antal på kommentarer kring Sömn och vila samt exempel på vad klusteralternativen
innefattar.
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Diagram 127 visar fördelning av antal kommentarer i klusteralternativ samt klustrets medelvärde på
bedömningar gällande Sömn och vila.
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6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Lärdomar
33.Har du lärt dig något?
(308 svar)
(JA eller NEJ)

För att ta reda på om de som deltagit under sommarens skogsbrandsinsatser lärt sig något
ställdes frågan, har du lärt dig något. De som svarat JA fick möjlighet att i fritext beskriva vad
de lärt sig, se Fråga 34.
Svar
Av de svarande anser 288 stycken (93,5 %) att de lärt sig något och 19 stycken (6,5 %) att de
inte gjort det, jämför Diagram 128.
19

JA
NEJ

288

Diagram 128 visar antal av de svarande som anser att de lärt sig något.
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34.Vad har du lärt dig?
(288 svar)
Kommentarsanalys
De svarande som svarade JA på fråga 33.Har du lärt dig något? gavs möjlighet att frivilligt
beskriva i fritext vad man lärt sig. 288 svarande har fått möjligheten att kommentera sitt svar.
Eftersom beskrivningarna är väldigt olika har de tolkats och klustrats samman till ett antal
olika klusteralternativ. Alternativen innefattar tolkning av kommentarerna, jämför Tabell 15.
Vissa svar förekommer i flera kluster. Sammanlagda antalet i klusteralternativ är 378 stycken,
jämför Diagram 129.
De flesta svaren påvisar att de lärt sig mycket. Flera (50) beskrivningar kan tolkas som att de
lärt sig att bekämpa bränder. Ett stort antal (46) har lärt sig att respektera bränder och annat
kring skogsbränderna som pågick. 44 stycken kan tolkas som att de lärt sig allt, massor eller
mycket. I de närliggande klustren Samverka och Samarbeta har 42 och 39 kommentarer lagts
till vilka innehåller texter om att man lärt sig att samarbeta och samverka med såväl varandra
som externa resurser under skogsbränderna.
Kommentarerna i sin helhet kan återfinnas i Bilaga 2-Kommentarer under rubriken:
Kommentarstexter fråga 34-Vad har du lärt dig?
Kluster

Antal

Bekämpa skogsbränder

50

Respekt

46

Allt
Samverka
Samarbeta

44
42
39

Taktik

36

Ledning
Organisation

36
30

Ingen kommentar
Orkar mer

25
21

Egen beredskap

9

Exempel
Generella texter som t.ex. Att bekämpa stora skogsbränder, Hur
man agerar vid skogsbränder, Släcka eld mm.
Innehåller texter som tyder på att man lärt sig att ha respekt för:
bränder, elden, vädret, andra, sig själv mm.
Innehåller texter med ord som: Allt, massor, mycket
Innehåller texter om samverkan med externa, frivilliga, civila
Innehåller texter som t.ex. Samarbeta, Tillsammans klarar man allt,
gemenskap mm.
Innehåller texter med ord som taktik, utvärdera, prioritera, strategier
mm.
Innehåller texter som berör ledning, stab, stabsarbete, beslut mm.
Innehåller texter som härrör organisation som planering, logistik,
planering.
Ingen kommentar eller intetsägande text
Innehåller texter som: -Man orkar mer än vad man tror, -Jobba hårt
och länge, -Vad man klarar när det gäller osv.
Innehåller texter att man lärt sig att vara beredd på längre insatser
med t.ex. mat, vatten, ombyte mm.

Tabell 15 visar antal i kluster samt exempel vad kluster innehåller i kommentarer kring vad har du lärt dig.

60
50
40
30
20
10
0

50

46

44

42

39

36

30

25

21
9

Diagram 129 visar antal per klusteralternativ för kommentarer kring vad har du lärt dig.
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Förbättringsförslag
35.Finns det något som kan förbättras?
(308 svar)
(JA eller NEJ)
För att få konkreta förbättringsförslag av de som deltagit under sommarens skogsbränder
ställdes frågan om det finns något som kan förbättras.
Svar
Av de svarande har 273 (88,6%) valt att kryssa JA och 35 stycken har valt Nej, jämför
Diagram 130.
35

JA
NEJ

273

Diagram 130 visar antal av de svarande som anser att det finns något som kan förbättras.

36.Kommentar (Finns det något som kan förbättras?)
(273 svar)
På fråga 35.Finns det något som kan förbättras? fanns möjlighet att frivilligt kommentera i
fritext.
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Kommentarer
Eftersom svaren är väldigt olika har de tolkats och klustrats samman till ett antal olika
alternativ. Alternativen innefattar tolkning av kommentarerna, se Tabell 16. Många svar har
räknats in i mer än ett kluster, t.ex. förslaget har berört både Ledning och Utrustning.
Kommentarerna i sin helhet kan återfinnas i Bilaga 2-Kommentarer under rubriken
Kommentarstexter fråga 36 - Finns det något som kan förbättras?
Kluster
Ingen kommentar
Utrustning
Ledning
Allt
Logistik
Luftburet
Kommunikation
Tidigare Insats
Samverkan
Dokumentation
Frivilliga

Antal
94
52
41
25
25
23
15
10
8
7
5

Exempel
Ingen kommentar eller intetsägande text, t.ex. ”-Det finns det säkert”
Förslag angående utrustning t.ex. mer, bättre eller ny typ
Förslag angående ledning t.ex. stab, ledningsorganisation, tydlighet,
styrning
Förslag som tyder på att allt kan förbättras, inget konkret förslag
Förslag kring logistik av personal, resurs, materiel samt förplägnad
Förslag kring brandflyg och helikopterunderstöd
Förslag kring kommunikation, radiosamband
Förslag som – tidigare, mer, snabbare
Förslag som – samordning med andra organisationer
Förslag som protokoll, bättre rutiner
Förslag som utbildning, hantering för frivilliga

Tabell 16 visar kluster och antal på förbättringsförslag samt exempel på vad klusteralternativen innefattar.

Kommentarsanalys
Av de kommentarer som lämnats kan det sammanfattningsvis utläsas att många anser att det
finns mycket som kan förbättras. Mer specifikt har 95 stycken svarat utan konkret förslag och
av de svarande som lämnat mer konkreta förslag har de flesta förslagen handlat om Utrustning
(52) och Ledning (41) följt av Logistik (25) och Luftburet (23). 25 stycken anser att ”Allt”
kan förbättras. Jämför Tabell 16 och Diagram 131.

Diagram 131 visar fördelning av förbättringsförslag i klusteralternativ
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Avslutande frågor
37.Hur mår du efter sommarens insatser?
(308 svar)
(Bedömningsfråga 1 Mindre bra – 6 Mycket bra)
För att få en uppfattning av hur de som varit med på sommarens skogsbrandsinsatser ställdes
frågan om hur de mår.
Svar
Mer än hälften (194) har svarat 6 Mycket bra och en fjärdedel (71) har svarat 5, jämför
Diagram 132. Medelbedömning av alla svar är 5,39.
44 11

24
1 Mindre bra
2
3

71

4
5

194

6 Mycket bra

Diagram 132 visar fördelning av bedömningen för alla svarande på frågan Hur mår du efter sommarens
insatser.

Tittar vi på medelbedömningen beroende på OPT ligger samtliga OPT-grupper på en
medelbedömning mellan 3,5 och 3,9 förutom gruppen Brandvärn som samlat har
medelbedömningen 5,4, jämför Diagram 133.
6,0

5,4

5,0
4,0

3,7

3,6

3,7

3,9

3,7

3,5

3,0
2,0
1,0
0,0

Bedömning per OPT

Medelbedömning alla svar

Diagram 133 visa medelbedömning på frågan Hur mår du efter sommarens insatser per OPT.
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3,6

Svarsanalys
Om vi tittar på fördelning av bedömningar beroende på OPT kan det utläsas att de flesta har
valt att kryssa i bedömningen 4 eller högre samt att ett litet antal svarande i OPT-grupperna
Brandman RiB och SL RiB har kryssat i bedömning mindre än 4, jämför Diagram 134.
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Styrkeledare Heltid samt YB Norr
Dagtid/Kontor (normalt ej anställd för operativ tjänst)

Diagram 134 visar procentuell fördelning av bedömning av hur de svarande mår efter sommarens insatser per
OPT.

38.Kommentar (Hur du mår)
På fråga 37. Hur mår du efter sommarens insatser? har det funnits möjlighet att förtydliga
svaret i fritext.
Kommentarsanalys
De som lämnat bedömning i de lägre nivåerna under 3 beskriver i kommentarer att de inte
mår mentalt bra. I svarskommentarerna som ligger i mellannivå kring 4 finns kommentarer
där de upplevt att det varit jobbigt och att det nu börjar kännas bättre mentalt. Kommentarer
till de som lämnat bedömning på 5 och 6 beskriver t.ex. att det var jobbigt under insatserna
men att de nu mår bra samt att de fått mycket erfarenheter.
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39.Om du skulle beskriva sommarens skogsbränder med ETT ord (#),
vilket ord skulle det vara?
Den svarande gavs möjlighet att med ett ord beskriva skogsbränderna sommaren 2018. Detta
för att på ett roligt sätt få en sammanfattning av de svarandes känsla.
Om orden görs om till att endast innehålla VERSALER framgår det att de tre ord som
förekommer som beskrivning flest antal gånger är LÄRORIKT (23), VARMT (16) och
KAOS (12), jämför Diagram 135.
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Diagram 135 visar antal av de ord som förekommer mer än tre gånger i fråga 39 - Om du skulle beskriva
sommarens skogsbränder med ETT ord (#), vilket ord skulle det vara?

När orden stoppas in i Wordcluods.com och det programmet generar en figur där de mest
förekommande orden blir större kan det ses att skogsbränderna sommaren 2018 kan
sammanfattas med orden: Lärorikt, varmt, kaos, svettigt. Jämför Figur 1.

Figur 1 visar de mest förekommande orden i större format när Skogsbränderna sommaren 2018 ska beskrivas
med ett ord. Figur gjord i wordclouds.com.
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Bilaga 1-Enkätfrågor

Bilaga 1-Enkätfrågor
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Bilaga 1-Enkätfrågor
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Bilaga 1-Enkätfrågor
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Bilaga 1-Enkätfrågor
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Bilaga 1-Enkätfrågor
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Bilaga 1-Enkätfrågor
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Bilaga 1-Enkätfrågor
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Bilaga 1-Enkätfrågor
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Bilaga 1-Enkätfrågor
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Bilaga 1-Enkätfrågor
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Bilaga 2-Kommentarer

Kommentarstexter

Kluster

Bilaga 2-Kommentarer
Kommentarstexter fråga 10 - Ledning vid insatser

Kluster

I många fall svåra att nå med rakel
Kommunikationen mellan flätstaber och stora ledningsstaben fungerade mycket dåligt.
Otydlig radiokommunikation vid insats, otydlig ledarroll från tillförordnat befäl i gruppen.
Under insatsen vid Lien hade vi problem med mobiltäckning vilket ställde till det för naturvårdsbrännarna samt att vår rökdykarradio inte
klarade av avstånden mellan våra BM.
Under kaoset i Sonfjället så kändes det som att staben i östersund hade dålig insikt över hur mycket vi behövde ha helikopterstöd
Ďåligt att inte Östersund kunde svara
När vi jobbade ute i fågelsjö / lillåsen så var kommunikationen inge bra alls. Fanns inte radioapparater eller liknade för att kunna ha
kontakt med varandra. Det försvårade arbetet mycket eftersom att man fick springa tillbaka till pumpskötare mm i stället för att kunna
anropa honom vid släckning
Svårt att kommunicera med ledning/stab. För få rökdykarradior och Rakel.
Dålig kommunikation
Kommunikation
kunna nå ut med information, inga rakel eller radio
Mycket svårt att svara på för min del då jag på de allra flesta insatser fick sköta ledningen till stor del på egen hand.

Bristande kommunikation
Bristande kommunikation
Bristande kommunikation
Bristande kommunikation

Det kändes som vi blev kvar väldigt onödigt länge i Börtnan/Stortävjeåsen. De sista dygnen tog vi hand om myrstackar mitt i redan
avbrända områden, utan förklaring om varför riktigt. Var det pga trädrötterna och de risker dessa innebär med risk för fallande träd?
Fick ej kontakt med räddningsledaren på 5 timmar. När vi va på sonfjället och ville få mat och få en uppdatering hur de såg ut från
helikoptern. Som tur va fick fjällräddarna upp mat via sitt befäl så mina medarbetare fick mat
FRG borde respektera brandmän bättre
För mycket väntan innan jobb. Inte klart vad nästa gäng ska göra vid framkomst
Det har varit svårt att nå ledning/stab. SL fick improvisera och lösa mycket själv
dom hade mycket att göra så själklart svårt ibland att nå dom.

Bristande ledning

Dålig avlösning vid insatserna
Fick lite dåligt stöd från stan i Gällö, med kartor, radio mm
Från början i Bräcke så var ledningsfunktionen katastrof. Ingen visste vad som skulle göras och i princip alla åkte bara iväg utan att
veta vart man skulle.
För mycket dö tid mellan skiftbyten bland annat
Ledningsfunktionen ute på skadeplats verkar ha fungerat ganska bra. Svårigheten som jag upplever det som varit i staben är
kommunikationen till och från fältstaberna, känns som att mycket hände ute på fältet som inte staben i Trygghetens hus visste om.
Måste bli bättre styrning och dokumentation när man tar in frivilliga resurser.
Lite oklara besked om vad som gäller för arbetstider, om man skulle stanna kvar eller åka hem m.m. Svårt att få besked ibland från
Staben i Östersund.
Lite rörigt i Pålgård, gällande vilka arbetsuppgifter man skulle få.
Mång larm samtidigt att kolla med
Många olika bud i början av insatsen
Svårt att få en tydlig struktur och ledning initialt
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Upplever att det i vissa fall saknas kompetens när det kommer till stora insattser.
Visste inte var vi var eller hur många vi var. Brandmän "jagade" timmar och jobbade alldeles för mycket. Ledningen skulle satt stopp för
detta och tvingat till vila.
Alla blev nog lite "tagna på sängen" av omfattningen.
Dålig dirigering efter inlarmning, larm efter behov? Behov oklart när man väl var på plats
Dålig info om den pågående branden
Inventering av material -strulig, höll på i flera dagar, visste tillslut inte vad som var gjort eller ej. Allt som ej användes skulle tas in, blev
sedan en brist av material när x-fog las ut.
Oklart vilka/vilken som var RL, var det EN i (huvudstaben) eller var det RL i fältstaberna. Hur var RL skapet vid de mindre
skogsbränderna?. Om RL vid fältstaberna vilka beslutsmandat fanns?. Min erfarenhet dom två första veckorna 27e juli.
Radio samband(FRA) var jätte bra men gravplatsen Bräcke skulle ha flyttat upp till Gällö från start
svår att veta vem som styrde skutan.. . ingen raka direktiv
Vi hade i storr sett ingen kontakt med någon under vår insats i Gällö. Inget vatten och ingen slang att tillgå på 15 - 20h
Alldeles för lång tid vid skiftbytn att få info samt order. Det var stor frustration bland både den grupp som skulle börja samt gå av att det
var dålig organisation
Fördelningen och dålig info, saknar kartor
Först var det jättebrått, men när vi kom fram fick vi vänta 4 timmar på uppgift
Jag jobbade 4st nattskift på skogsbranden i gällö, fick inte mat vid ett enda tillfälle. Endast mackor vid 1 tillfälle annars fick vi äta ölkorv,
chips och dylikt. Det var väldigt fysiskt krävande iallafall första natten och då behöver man verkligen riktig mat, speciellt som det blev nu
att man jobbade 4 nätter irad. Det var dessutom ingen ordning alls mellan passen, det var ingen som hade koll på vilka som skulle
jobba nästa natt osv, det fick vi brandmän ordna själva. Det var ingen som någonsin frågade mig om jag kunde vara med, fast jag
jobbar på bräcke station och gjort i flera år.
Långa pass, Långa väntetider vid byte trasigt materiel.
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Oklart vem som varit i ledning. Allt från inhyrda brandexperter från Sveaskog till lokala stabsmöten med 3-5 deltids RL. Väldigt svårt att
enas om inriktning och taktik. Den totala överblicken över branden var dålig (blädjan Lillhärdal).
Sjukt dåligt med information, tog lång tid att ta beslut och vi gick utan mat i 11 timmar på ena brasan (borde prioritera brandmännen
som jobbade 12-30 timmar i sträck bättre!)
Diskriminerande. Personer som inte tycks om av platschefen har alltid fått det tyngsta jobbet.
Dålig förberedelse. Dålig materialinventeringskännedom. Dålig kommunikation. Dålig beslutsredundans. Dålig personalvård.
Lovat saker det inte kunnat hålla. Ingen koll på läget. Inte intresserad av att lyssna på brandmännen ute på fältet.
På små larm funkar det bra, när det blev mycket belastning i ösd slutade de svara och man fick sköta sig själv efter förmåga.
Total kaos där vi va ingen styrning av nån på plats.
Jag satt som materialstöd i stab Ösd
Har bara varit med på en skogsbrand så jag hade ingen kontakt annat än med RL på egna stationen så jag har ingen åsikt om det.
Ingen uppfattning. Dock så visste vi inte läget på heltiden fullt ut
Jag har inte en aning
Alltid svar på frågor
Bra genomgång å tydligt
Bra med tanke på belastning
Bra ordning i Gällö på campingen.
komplex situation med så många insatser samtidigt, tycker det fungerade bra!

Bristande ledning
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Bra organisation, tydliga direktiv

Tydlig ledning

Korta beslutsvägar
Korta beslutsvägar. Snabba insatser
Lämnade in skriftligt omdöme, efter pass som sektorchef, på vad jag ansåg som brister. Vid nästa insats på, samma ställe, var det
ändrat förfarande till det bättre.
Mycke bra diskussioner innan beslut. Ett bra samarbetet med LFE och Hult. Mycke bra personer
Mycket bra kontakt med de insatschefer jag jobbade mot. Upplevde bra beslutsstöd och hjälp med markservice från staben.
Tycker i stora hela att det fungerade bra! Vi visste vad vi skulle gör och gjorde det enligt instruktion
Under omständigheterna mycket bra. Med tanke på resursbrist, mycket blandad personal och befäl som vanligtvis inte arbetar
tillsammans, pressad bakre ledning med mera så anser jag att ledningsarbetet har fungerat utomordentligt bra givet förutsättningarna.
bra
bra
Det var lite kaos vid uppstart av stab ledning osv, men när väl allt kom på plats så tycker jag att allt var helt ok. Med tanke på
omständigheterna =)
Med tanke på erfarenheter/kunskap så fattades många rätt grundade beslut
Beroende på vem som haft dom olika befattningarna vid olika tillfällen
Det varierade på kvalitén av skadeplatschefen. En var kanon den andre alldeles för forcerad.
Lite otydligt i början innan vi kommit igång riktigt med stabsarbetet
Lite rörigt och otydlig info ibland
Lite rörigt och otydlig info ibland
Bra med lokala skadeplatschefer, mindre bra me folk som ska bestämma som ej har lokalkännedom, ex att man kallar sjöar å tjärnar för
fel namn, vilket är förvirrande.
Brand Gällö helt utan styrning 1:a dygnet.Har fungerat bättre vid mindre insatser,typ 1-3 stations larm.
I de tidigare insatserna hade man inte så många funktioner i staben. I Sveg blev det betydligt mer strukturerat och det fanns bra
funktioner och en tydligare struktur. Jag tror att det speglade av sig ute på skadeplats.
Mycket bra när Medelpad verkade, sämre när Stockholm deltog!
På ett av de larm jag var på fungerade ledningen inte så bra eftersom vi inte fick någon information om vad vi skulle göra när vi kom
fram.
I staben tycker jag att ledningen fungerade bättre när det gått några dagar och rollerna blivit satta och alla visste lite mer vad de skulle
göra.
På plats har det fungerat bra, kontakten mot IB/sos var sämre
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Staben i Östersund borde ha kommit igång tidigare, det var dålig stöttning inledningsvis. Annars bra utifrån förutsättningarna. Vi fick
improvisera.
Det är så oerhört många insatser som jag varit inblandad i och vissa har fungerar toppen vissa har det funnits mer att önska kring och
det har också varierat över tid på insatserna.
Fanns lite/ingen hjälp hjälp i början av kaoset.
Vissa har fungerat bra men vissa har varit sämre
Tycker det blev bättre med tiden

Varierat
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Kommentarstexter fråga 12 - Tydliga uppgifter

Kluster

Rent kaos första timmarna när det bröt ut
Skulle helt klart behövt mer info om rollen som skadeplatschef i uppstarten.
Men budskapet var solklart. Släck Pålgård!
Fick uppgifter i stora drag, sen var det egna initiativ och sunt förnuft som styrde insatserna.
Ibland kunde det kännas att som attman fick vänta på order
Rörigt i Sveg när det sitter mycket folk som skall dela ut arbetsuppgifter.
Det tog tid innan order kom
Det tog tid innan order kom
Fick inga tydliga arbetsuppgifter i Pålgård samt vilken roll jag skulle ha. Fick reda på ute i skogen att det var jag som var sektorchef,
och då var det militärerna som gav mig den infon.
Det var lite otydligt om vem och när man skulle bilda sig en uppfattning om brandens omfattning. Det finns risker med att man i början
lägger krut på fel ställe av branden innan man fått sig en bild av spridningen. Man kanske ska lägga mer tid och kraft på just det i
början.
Väldigt många order och kontraorder.
Vi är tyvärr ljusår efter militären när det gäller att organisera större katastrofer.
Måste bli bättre koll vad varje person uträttar,för många som helt enkelt utnyttjar
situationen!
Fanns inte direkt någon ledning. Inga direkta uppgifter heller då av naturliga skäl.
Otroligt otydliga instruktioner
Förekom flera olika direktiv.
Fick ta ta flera egna initiativ

Bristande
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Svegs branden var väldigt dållig styrning vad man skulle göra.
Ofta diffusa uppgifter. Vi använde oftast lokalbefolkning för att hitta.
Det är svårt med tydliga uppgifter vid större skogsbränder, i uppstarsfasen. Jag fick så pass tydlig information att det gick att skapa sig
en uppfattning och börja vidtaga åtgärder.
Ibland bra ibland dåligt, kändes ibland som att vissa uppgifter bara var för att fylla ut tiden.
Försökte handla i 'chefens anda' så gott det gick och efter eget huvud. Saknade direktiv när det gäller vad som skulle prioriteras.
Upptäckte i efterhand att vissa direktiv låg ute på personalsidan, det var okänt för mig under insatsen och borde ha kommunicerats
bättre ut till respektive RL/Insatschef.
Från början var det kaos pga alldeles för lite resurser i förhållande till brandförloppet, efter några dagar blev det dock tydligt, iom att
vädret (regnet) räddade ”våran” brand i Lillåsen, Fågelsjö.
Det mesta funkar bra, men ibland kan det vara sämre koll på vart vi ska åka och val av väg.
Obefintlig nulägesbeskrivning av skogsbrandens omfattning samt allmänna status. Hade ingen koll på läget förutom lokalt där jag själv
va.
Fick info av Ib att det antagligen var flera bränder och att jag skulle "trolla med knäna" sen la personen på i örat på mig. Tog säkert
10min inann jag fick en rapskanal och kontakt med sos. Visste knappt vart vi skulle eller hur det såg ut på plats
ingen organisation
Första veckan upplevde jag oklarheter vem som var RL vid mina nattpass som stabschef. När jag var ute och avslutade rtj var det via
RL i huvudstaben när jag kom ut till skadeplatserna fanns även där dom som trodde att de var RL?
När det gäller slingbil kom olika besked från olika håll. Sen var vi under lediga dagar beredda att åka ut och lösa av ute i skogen men
fick som aldrig några klara besked att vi skulle ut utan det togs in andra resurser istället.
?
Det handlade mestadels om att utföra sin uppgift på utsatt område. Taktik och metod var ofta relativt valfritt.
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Dålig koll på händelsen
Mina roller har varit klara på på fält och i stab.
bra
bra
Fick tydliga uppgifter samt kartor dit vi skulle
Vi fick en ytterflank att hålla, så elden ej skulle hoppa över vägen.
Raka puckar
När jag blev tilldelad uppgift. Mkt tydligt o ansvarsfull uppgift. Utvecklande
Det var alltid raka och tydliga besked
Inga tveksamheter i vad som förväntades av mig under den lite större insats som jag deltog i ute på fält. Tydliga direktiv från YB.
Begränsa o släck
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Jag fick ansvar för sprinklersystemet skulle funka. (ombyggnation) mm 😃
Begränsa o släck
Tyckte det var bra överlämningar och tydlig beskrivning av mål.
Tydliga direktiv om vad som skulle göras och vart
Fick order direkt av
Resurs och insatschef
Min uppgift var helt enkelt att försöka hålla begränsningslinjerna och hålla koll på personal/frivilliga inom mitt område.
Fick klart redan från start om vad som skulle göras.
Direkta order
Ja de var tydliga från IB och annat håll som till stor del var de jag sökte uppgifter ifrån. Jag anser att det skulle kunna förbättrats på så
sätt att man alltid vid större insatser bestämmer en fast tid för nästa kontakt så att båda parter kan planera in den tiden för nästa
kontakt och uppdatering om läget, givetvis kan andra kontakter också ta om det är nödvändigt.
Jag upplevde att rollen som insatschef blev tydlig i stabsarbetet. Man hade en bra kontakt med skadeplatschefen och kunde med hjälp
av deras beskrivning av läget på respektive sektor planera framåt. Man fick god hjälp i staben med kartmateriel och prognoser.
Tydligt var man skulle vara och vad som var min uppgift. Mindre tydligt första insats vilka som befann sig i brandområdet för
eftersläckning. Det rättades till senare.
Klara direktiv. "Släck"
Jag fick tydliga arbetsuppgifter i staben.
I stort sett tydligt, men vissa kommunikationsmissar åt båda håll (staben Sveg - Östersund) gjorde att det blev otydligt i vissa frågor.
Tydliga uppgifter samtliga larm utom vid insatsen i Sveg.
Som brandman fick jag, efter ett tag, tydliga uppgifter.
I staben fick jag tydliga uppgifter nästan direkt.
Som IB blev jag många gånger missad när det gällde att få information om vad som bestämts under stabsmötena. Vid två tillfällen
fanns det skriftlig information och det underlättade betydligt när jag började mitt pass och fick överlämning.
Bra samspel mellan befäl och brandmän på plats
Vi hade planerade/olika uppgifter i Staben Östersund
Mycket bra när Medelpad verkade, sämre när Stockholm deltog!
Som ovan, varierat bemötande.
Både och.
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När uppgiften väl kom var den tydlig

Varierat

Har ej varit ute på brandplats, de uppgifter jag fick i staben tydliggjordes efterhand.
Innan ankomst insats= dålig information. På plats insats= bra information.
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Kommentarstexter fråga 14 - Rätt taktik

Kluster

Beslutad taktik var bra, sen hur det utfördes var blandat. Ibland gjordes något annat än det som var tänkt eller på ett annat sätt.

Bättre utnyttjande av
resurser
Bättre utnyttjande av
resurser
Bättre utnyttjande av
resurser

Insatserna skulle ha varit mer överlappande, för att få effekt vid t.ex. personal byten.
Tog tid att få kontroll över alla enheter effektivt med bönder o deras traktorer o vagnar även skördar och skötare men vi måste få
lättare enheter typ slangar sprinklers mindre pumpar sexhjuling vagn 2-3man som kan vara effektiva vi måste även få nya
stora pumpar men framförallt ha bättre koll på all bemanning
Det var svårt att få en helhetsbild. Det var lätt att man blev kvar på det första stället man hittade brand, fast det fanns ställen där det
var mera akut.
Styrkor på fel platser där dom inte var till nytta
Jag upplevde det som att staben centralt inte hade koll på varesig material, personal eller prioriterade insatsområden. Inte heller
kunde staben sprida relevanta kartor över respektive område. Vi som jobbade gick tungt då staben inte hade god framförhållning
gällande personalrotation. Det kändes också som att personalrotationen i staben var långt mycket högre än hos oss ute i skogarna.
Det var svårt att få tag i samma person två gånger upplevde jag det som. Jag upplevde det som att man blev tagen på sängen, vilket
en stab för en Räddningstjänst inte ska bli. Eftersom att skogsbrandsäsongen främst är koncentrerad till sommaren, anser jag att
ledningen för Räddningstjänsten under vintern (varje vinter) ska framarbeta rutiner och planer, som är redundanta och som är praktiskt
genomförbara, samt inventera tillgänglig personal och material. Ta gärna in konsulter från tex evenemangsvärdens Crowd Managers
då dessa har stor vana av att just bygga redundanta operativa rutiner. Tex
(briab.se)
Låta det vara i mitten möjligen dämpa och hindra spridning av utkanter!
På någon insats upplevde jag att vissa arbetslag tog onödiga risker.
För många som ska bestämma
För många som ska bestämma
"Man börjar inte mata vatten med en smalslang och avslutar med en grov."
( Detta gäller generellt i alla led... )
Planerade innan vi började dra slang.
Lite förvånad att man inte kortade arbetspassen och varvade med hemvärnsmän/frivilliga och körde typ 11 tim pass när man visste att
det mest troligt skulle bli en utdragen process med många dagars jobb. För att vara stark en längre period tror jag det behövs! Men
förstår samtidigt att det var ett extremläge!
Kan inte uttala mig om detta då jag inte var fysiskt på plats. Generellt avslutades nog många insatser för tidigt eller markägare inte
tagit sitt ansvar då många bränder tog sig igen.
Vi var tvungna att återkomma dagen efter vid Börtnan, hade tagit sig igen.
Släcka bättre innan man lämnar över till bevakare med tvivelaktig kompetens
Helikopter och markpersonal rätt använt
Tydliga direktiv samt rätt taktisk disposition av resurser gällande Grötingsberget av skadeplatschefer samt stabschef (
Medelpad).
Under tiden jag var i Gällö användes helikoptrar väldigt flitigt vilket gav bra resultat
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Som jag skrev innan, så man lägga mer krut i ett tidigt skede på att få sig en bild av branden. Sedan tycker jag att fler kartor och
ryggsprutor skulle vara till stor hjälp.
Med dom resurser samt press som var under själva branden så (JA)
Men med fasit i hand skulle man kanske ha bromsat vissa kostnader, och lagt om vissa delar under insatsen för att få den mer effektiv.
Har funkat bra på de flesta larmen. Den insats som jag inte är nöjd med är äxingmyrkullen. Var först framme på den branden och då
var det ca 6 ha som brinner. Vi var 1+4 i ca 15-16 timmar. Fick hjälp av två snurror ca 1-2 timmar. Sedan fick de slut på flyg tid.
Jobbade hela natten med att slå ner fronten på branden (ca 400 meter). Lyckades inte med det var ca 40 meter kvar som vi inte hade
slang till för att nå. Blev tvungen att packa ihop allt och omgruppera för att angripa från andra hållet på fronten. Det funkade inge bra
på grund av att det var så brant blev nästan ingen stråle att släcka med på grund av höjd skillnaden. Körde pumpen på max men
slangarna bara gick sönder hela tiden. Sedan ca 10 kom Krokom med en tank och två gubbar men då började det blåsa på
förmiddagen så branden tog en jäklar fart. Fick springa till säkerhet. Hade det varit en styrka till och jobbat med oss under natten så
hade vi lyckas hålla den branden till ca 6-8ha. Nu blev den ca 500ha stor. Saknade en tankbil också.
Stora insatser både med fordon och personal initialt. Lättare att hinna begränsa med tillräckliga resurser från början.
Skulle gärna sett att de kårer som var på plats fått kraftsamla och angripit branden där spridningsrisken var stor. I stället var vi 3-5
kårer utspridda längst brandens långsida som var ca 3-4 km. Där arbetade vi med typ eftersläckning, samtidigt som Olingdal eventuellt
skulle evakueras. Jag tror att vi tillsammans stoppat branden tidigare vid fronten.
Aggressivare på en gång. Ta in skogsmaskiner tidigare för att göra brandgator.
Dygnspruta traktorer helikoptrar
Många gånger gick det väldigt bra men vid några var det alldeles för få resurser, hade man haft mer resurser inledningsvis så är jag
övertygad om att man hade kunnat rädda flera hundra hektar skog.
Vid det stora flertalet skogsbränder som släcktes med snabb insats innan de vuxit sig stora var det rätt taktik. Svårt att ha rätt taktik
när det inte fanns tillräckligt med Resurser. Min uppfattning är att fungerat väl på vissa händelser och sämre på andra.
Stoppa först där störst risk för vidareantändning är och extra vatten i rotsystem.
Att det i ett tidigt skede gjordes brandgata mot bebyggelsen

Kraftfull första insats

Vi skulle dragit fram vatten tidigare till en insats
Brandgator gjordes väldigt långt ifrån brandhärden
Är bra när man får klara och raka besked vad vi ska göra för insats
Det fokuserades endast på släckning i inledande skede av insattserna och sällan eller aldrig med kommande vind (väderleksprognos) i
åtanke. Hade hellre sett mer brandgator och brandförsvar vid naturliga brandskyddsgator tidigt under insattserna.
God planering innan istattsen påbörjades
I Hammarstrand där hade vi som mål att under natten gå in i området och bara vattna allt som gick. Av en slump så träffade jag på en
erfaren hyggesbrännare. Han sa att taktiken som vi planerade håller bara för stunden. Efter att han förklarat så återkallades resurser
och vi tömde hela Hammarstrand på hackor och spadar för den taktiken är det som gäller enligt den hyggesbrännare som jag träffade.
Den taktiken gav också en bra framgång och branden blev mer kontrollerad istället för okontrollerad.
Saknar fyrhjulingar i många bränder för att snabba på släckinsats med vatten
Det kan vara svårt att få en överblick av branden. Det var aldrig riktigt sagt vem och när man skulle gå ett varv runt branden, även om
folk tog eget initiativ. sedan tycker jag att det ska finnas flera kartor i brandbilarna så man lätt kan rita i branden. Sedan kanske
drönare kan vara till hjälp i framtiden.
Rätt taktik hade varit flera helikoptrar från början när branden var begränsad, när den sen skenade iväg var det för sent, och vi kunde
inte göra särskilt mycket mer än att vänta, när väl helikoptrarna kom så blev det ingen skillnad heller, förrän regnet kom.
Svåråtkomlig terräng, klättrade på klippavsatser för att komma åt , helikopter vid den tidpunkten hade nog förändrat en hel del.
Initialt för lite luftburna resurser. Flera av bränderna skulle kunna ha begränsats i ett tidigare skede med större insats från luften.
Helikopter och plan borde varit aktiva i ett tidigare skede, isf hade betyget varit högre.

Långsiktig plan
Långsiktig plan
Långsiktig plan
Långsiktig plan
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Svårt att anv rätt taktik från början en sådan här sommar, men i framtiden bör nog luftburen hjälp tas in tidigt/ tidigare. Det bör även
finnas någon sorts samarbete och beredskap för att kalla ut andra organisationer , både organisatoriskt och ekonomiskt ( militär,
frivilligkårer , flygföretag , lantbrukare, skogsföretag mfl för att hjälpa till i tidigt skede.
Ville ha insats av helikopter på Sonfjället där det var kraftig rök men den var på andra sidan branden. På kvällen hade vi toppeld där
så vi fick backa
Tidigare med hellikoptrar annars bra.
Sonfjället. Helikopter dagtid, förberedelser under natten, angrepp på tidig morgon.
Helt rätt med snabb insats utav helikopter.
Upplevde att de stora besluten inte alltid var de rätta,tror att det finns minst lika mycket kunskap ute på kårerna som de fanns inom
trygghetens hus dessa dagar!
Tex det offensiva upplägget med HKP under slutet av perioden på bekräftade markbränder att de fick åka på dessa direkt var ett jätte
bra beslut.
Gjordes nog så gott det gick med de resurser vi hade
dom gjorde så bra det gick
Från det läget jag kom in i rollen på respektive insats så hade vi ingen ytterligare spridning. Vi kunde ringa in bränderna. men det är
omöjligt att veta om det avgörande var att rätt taktik användes eller om det beror på yttre omständigheter. Jag väljer att tro att det var
både och. Men jag fick uppleva olika naturtyper som i vissa fall hjälpte till att göra bra begränsningslinjer. Regelbundna överflygningar
var till stor hjälp för att se utmaningar och möjligheter med släckningsarbetet.
Jag tror vi gjorde så gott vi kunde.
Det var rätt taktik just då med de resurser som fanns tillgängliga!
Gjorde det man kunde med våra resurser
Vi kan säkert bli bättre på att i ett tidigt skede överväga andra lösningar än slangdragning och vatten på elden. Upplevde heller inte att
man hade så många val att välja mellan när grundtaktiken för skogsbrandsläckning inte fungerade, därav blir det heller inte så svårt att
välja det som upplevs som "rätt" taktik.
Fick kontroll på bränderna.
Vårt att svara på när jag bara funnits i staben, men överlag tror jag nog att det tagits bra beslut
Man tar ju ansvar att gå efter direktiv och ta ansvar över hur man bör utveckla uppgifter efter förhållanden man möter.
Ja, vi fick kontroll på de bränder vi åkte på och kunde också släcka ner området.
För oss på våra bränder så funkade allt.
Vi var på flera "små" bränder och dom lyckades vi ringa in och torr släcka inann vi fick fram vatten. Fungerade mkt bra på dom bränder
våran station var först på plats på.
Vi släckte ju 😃
Går inte att prata om taktik inledningsvis. Vi gjorde vad vi kunde med det vi hade, knappt något.
Ja, när man väl hade tid att sätta taktiken
Vi tappade aldrig kontrollen över de bränder vi var på.
Vi hade inte så många alternativ då övriga resurser behövdes vid Pålgård.
Utifrån alla dom skogsbränder som härjade under dessa veckor så tycker jag att rätt taktik användes, sen går det säkert att göra på
flera sätt. Svårt att säga vad man skulle gjort annorlunda ute på plats då jag tjänstgjorde i staben.
Blev bättre med tiden
Återigen oerhört många insatser där vissa har fungerat mycket bra och andra mindre bra. Generellt kan man väl säga att vi
förbättrade oss över tid vilket också påverkades av resurstillgång och organisation i övrigt.

Tidigare helikopterinsatser
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Svarstexter fråga 15 - Vilken släckmetod anser du fungerat bäst
under sommarens insatser?

Kluster

Vet int
Sektor indelning med punktinsatser
Se föregående fråga
Samtliga samverkande metoder som användes.
pass
Nej
Kan inte svara
Ingen åsikt eftersom jag inte varit i skogen
INGEN ÅSIKT
Ingen åsikt
Ingen uppfattning
Ingen uppfattning
Ingen kommentar
Hade ingen uppgift i släckarbetet så jag vet inte
Föregående fråga
En kompott av olika släkmetoder, beroende på situation
Ej deltagit

Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte

De var blandat
De som gjordes
?
?
.
.
.

Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte

.
.
Vattenkanna å kratta
Direkt släckning med vatten! Vattenbombnung från helikopter har varit effektivt. Hacka upp jorden och stubbar för att komma åt.
Bombning med plan samt vattendunkar och kratta.
Vattenbombning, brandgator, hålla brandlinjer.
Vattenbomba och rejäla brandgator.
Vattenbombning från luften
Vattenbombning från luften
Vattenbombning
Vattenbombning
Vattenbombning

Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vattenbombning torr
Vattenbombning hkp torr
Vattenbombning flygplan torr
Vattenbombning brandgator
Vattenbombning brandgator
Vattenbombning
Vattenbombning
Vattenbombning
Vattenbombning
Vattenbombning

Vattenbombning
Vattenbombning
Vattenbombning
Vattenbombning
Vattenbombning
Vatten bombning
Vatten bombning
Vatten bombning
Vatten bombning
Helikopter och flygplans bombningarna

Vattenbombning
Vattenbombning
Vattenbombning
Vattenbombning
Vattenbombning
Vattenbombning
Vattenbombning
Vattenbombning
Vattenbombning
Vattenbombning
Vattenbombning

Vattenbomba med helikopter och flygplan
Slang och vatten. Vattenbombning.
Våt kombinerad med torr
Vatten, skum och hack och gräv i marken.
Vatten och hacka
Vatten och grep för att slå ner lågor och avgränsa.
Skogsbrandslang kombinerat med krattor
Kvast och ryggdunkar för att dämpa långa avstånd svårt att få ut slangar i tid. När slangarna hade kommit ut så kunde man släcka ner.
Bevattning och acka och Kratta

vatten vattenbombning
vatten torr
vatten torr
vatten torr
vatten torr
vatten torr
vatten torr
Vatten torr

vatten/skum
Vatten såpa
Vatten och skum
Vatten + skum.
Vatten spridare
Vatten med både helikopter samt från mark, även att stampa ut brandhärd för att minska öppna lågor.
Vatten både i från luften (Helikopter) och egen slang. Samt att hacka upp och vatten gjuta.
Traditionell bekämpning från mark med understöd av helikopter/flyg.
Snabb helikopter insats med förstärkande markpersonal som säkrade området.
Mkt vatten och hacka/kratta, från helikopter och bandvagn
Vattenbombning flyg och från mark
Vattenspruta och helikopter
Vattenbegjutning med slang när det gick annars var helikopter brs
Vatten, helikopter
Vatten och helikopter
Släckning från brandbil samt helikopter
Bra samarbete mellan hårt arbetande brandmän på marken och helikoptrar i luften.

Vatten såpa
Vatten såpa
Vatten såpa
Vatten såpa
Vatten sprinkler
Vatten hkp torr
Vatten hkp torr
Vatten hkp torr
Vatten hkp torr
Vatten hkp torr
Vatten hkp flygplan
Vatten hkp
Vatten hkp
Vatten hkp
Vatten hkp
Vatten hkp
Vatten hkp
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Flyget, att vatten bomba med flygplan där det är svåråtkomligt. Traktor med tunna var effektivt blöt lägga vägar så att elden inte kunde
hoppa över. Man såg när de körde att vattnet spreds högt upp och långt in skogen lång sträcka på kort tid
Vatten då det var det vi hade tillgång till. Även x-fog verkade fungera bra att blanda i.
Avgränsa och begränsa. Brandgator och att försöka ringa in med vatten så man bryter spridningen
Vattenbesprutning
Vatten. Mobil transport av detta medelst bandvagn. Utveckla den metoden! Verkligen. Gör det! Samt placera dessa på "bra" ställen,
centralt inom området. Samt utbilda personal som har beredskap på framförande!
(branas.se) har kontakter på
snökanonstillverkare vars kanoner kan monteras på bandvagn och fungera som vattenkanoner istället. Utveckla, utveckla, utveckla!
Vatten.
Vatten, smalslang och skogsmunstycke.
Vatten, slang och kannor.
Vatten, funkar bäst. Med torr metod började det brinna igen efter en liten stund.
Vatten, det var otroligt torrt och torr metod var inte effektiv
Vatten(slang, kanna osv)
Vatten!
Vatten!
Vatten på grund av den extrema torkan.
Vatten när man hade tillgång till det
Vatten med såpa
Vatten från strålrör är bäst om möjlighet finns
Vatten från släckbilar/tankbilar och motorsprutor
Vatten där det gick att få fram och flyget

Vatten flygplan
Vattenbombning
Vatten flygplan
Vatten brandgator
Vatten
Vatten

Vatten och att inringa branden
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
VATTEN
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten

Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten

Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Traditionellt slangutlägg
Traditionella slangutlägg
Testet som gjordes med ett medel som gjorde det svårare för återantändning och de nya ryggdunkarna
Takmonterad vattenkanon på terränggående brandbil från norskarna. (Brecken/Röros)
Smalslang och strålrör

Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten

Smalslang med strålrör
Släckning med vatten i alla former.
Släckning med vatten
Släckning med slang och kannor
Släckning från tankbil.
Slang och vattenkanna.
Slang
Sitta på släckningsbil och bomba med vatten. Samt att punkera
Regnet som kom
På de skogsbränder jag varit på så har vi haft tillgång till närliggande sjö eller bäck. Under dessa insatser upplevde jag att små
hondapumpar med smalslang var mycket användbart och flexibelt! Blev väldigt förvånad över vilken bra kapacitet dessa små
fyrtaktspumpar hade och att man kunde bära pumpen i en hand och slang i den andra!
Olika varje gång kändes det som. Bäst med vatten där det fanns tillgång till det.
När gott om släckvatten fanns att tillgå så fungerade vatten och strålrör mycket bra. Röros brandkår hade en bil med vattenkanon och
den hjälpte mycket.
Mycket vatten
Mycket vatten
Med vatten
Med vanlig slangsläckning

Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
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Marksläckning

Vatten

Marksläckning
Liten motorspruta från bäck
Hårt vattentryck
En bra ryggdunk ( om man får fram vatten till den) + vad den nu kallas på bilden
Då vi oftast gick efter väg och skulle begränsa där så vattnade vi efter vägen för att hålla branden på ena sidan.
Direkt släckning med vatten nattetid
Det vi har använt är slangutlägg och som på bild. Dessa har funkat bra.
Den då vi äntligen kunde använda vatten
Brand slang med fot folk
Bandvagn med tank och spruta, samt bärbara skogssprutan
Att trycka ner vatten i marken.
Att använda smala slangar (25mm) för att vattna rikligt eftersom de är mycket mer lätthanterade
Använde olika modeller av strålrör
Använda vatten.
Som första insats så fungerade ryggsprutor överlägset bäst, i andra hand granruskor.
Stålkratta, motorsåg och vatten
När man krattat och blötlagt
Krattor och vatten
Kratta och spruta med strålrör
Kratta och vatten

Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Torr
Torr vatten
Torr vatten
Torr vatten
Torr vatten
Torr vatten

Där vi var fungerade torrsläckning med krattor och rakor bäst för att stoppa spridning, sen dränka området med vatten
Slå med slana, hkp understöd
Vatten är effektivt men kräver mer jobb. Minsta möjliga insats så skulle jag säga krattorna.
Utstampning av elden. En av bränderna jag deltog vid var på en torr myr, vilket gjorde att det inte var så stora lågor, och den spreds
väldigt fort. Då vi var ca 12 man delade vi upp oss runt området. Ca 150x150 meter, och såg till att stampa ut elden om den tog sig för
att förhindra spridning.
Som första insats granruskor och ryggspruta. Ej borste eftersom man blandar in mycket syre i mossan! Dock har inte alla ryggsprutor
och många gick sönder under sommaren.
Slå med slana
Slå brand i kant med en ruska
Kratta
Yes och vatten
Vatten och blanda in yes diskmedel så vattnet bryter ytspänningen
Vatten med strålrör
Vattenspridarna var ovärdeliga, speciellt om man tänker långsiktigt på en skogsbrand, det krävs knappt några mantimmar för att få
dom att säkra en begränsningslinje tillexempel. Men bäst effekt hade självklart helikoptrarna.
Sprinkler. Blötlägger ett större område med mindre personalåtgång
Minskar tiden inom riskområdet för personalen
Sprinkler system för att hålla begränsningslinjerna
Sprinkler
Sprinklarna fungerade väldigt bra i den backen och situationen jag befann mig i i Hammarstrand.

Torr vatten
Torr hkp
Torr
Torr

Min lärdom är att vi måste bredda verktygslådan i vilka metoder vi känner oss bekväma med att använda och sedan kunna använda
rätt metod beroende på vilka förutsättningar som ges. Generellt dock; helikoptrar gör en j*vla skillnad, byggandet av brandgator är
effektivt, men kräver mycket resurser om inte det finns "färdliga" lösningar (typ vägar). Sprinklerlinjen som användes på Storbrättan
upplever jag fungerade bra.Hade man varit vassare på att bedöma väder m.m så hade man även i större grad kunnat identifiera
naturliga begränsningslinjer och sedan valt att släppa branden helt i den riktningen. Detta skedde på flera håll, tydligt i Fågelsjö, men
inte p.g.a att det var kalkylerat utan snarare att det var där det tog stopp eftersom vi inte fick ut släckresurser runt hela området initialt.
Vattenkanbning med helikopter givetvis annars brandslang och vatten/skum
Vattenbombning från HKP
Helikopter vatten bombningar.
Helikopter som vattenbomba
Helikopter bombning
Helikopter (vattenbombning)
Frekvent vattenbombning med bevattningsstöd av markpersonal.
Helikopter, vatten, ankfötter.
Fram med Hkp som slog ner branden i ett tidigt skede och därefter direkt in med eftersläckningspersonal.
Helikopter, vattenslang för eftersläckning, och sprinkler
vatten från helikopter och tankbilar.
Vatten från Helikopter
Vatten / helikopter
Traditionell släckning, personal på mark samt helikopter från luften
Tankbil med stöd från luften
HKP och plan som har vatten och sedan personal som kommer in efter och tar det

Sprinkler hkp vatten

Helikoptrarnas och markpersonalens insatser i släckningsarbetet.
Helikoptrar då dem fick ut mycket vatten på kort tid med god precision
Helikoptermetoden med åtföljande manuell vattenbegjutning
Helikopter, vatten
Helikopter stöd samt nog med slang och tillfredsställande mängd vatten.
De luftburna fordonen när det kommer till de bränder vi brandmän inte kunde nå. Annars vi brandmän vid brandgränsen med slang
gjorde stor effekt. Så det berodde nog på situationen.
De luftburna fordonen när det kommer till de bränder vi brandmän inte kunde nå. Annars vi brandmän vid brandgränsen med slang
gjorde stor effekt. Så det berodde nog på situationen.
Helikopter, bandvagn och bärbara pumpar.
HKPT i samarbete med markpesonal och sits gänget.
Helikopter och brandslang är dr vi använt oss av. Samt att gå och "stampa"
Hellikopter, vatten blandat med såpa
Helikopter var mycket effektiv och vi använde även sprinkler som underlättade mycket
Sjöflyg och helikopter
Luftburen
Luftangrepp
Helikoptern, flygplan

hkp vatten
hkp vatten
hkp vatten
hkp vatten
hkp vatten
hkp vatten
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Torr
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Torr
Torr
Såpa
Såpa
Såpa
Sprinkler hkp
Sprinkler
Sprinkler
Sprinkler
Sprinkler

Hkp Vattenbombning Såpa
Hkp Vattenbombning
Hkp Vattenbombning
Hkp Vattenbombning
Hkp Vattenbombning
hkp Vattenbombning
hkp Vattenbombning
hkp Vatten Torr
hkp vatten torr
hkp vatten sprinkler
hkp vatten
hkp vatten
hkp vatten
hkp vatten
hkp vatten
hkp vatten

hkp vatten
hkp vatten
hkp torr
hkp torr
hkp såpa
hkp sprinkler
hkp flygplan
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Helikopter/flygplan

hkp flygplan

Helikopter/flygplan
Helikopter/ Brandflyg
Helikopter och plan
Helikopter och flyg
Flyg/helikopter
Flyg/helikopter
Helikopter samt brandgator med bevattning.
Vid otillgänlig mark typ stuguberget/Pålgård, vad det bästa helikopter som var bäst.
Tacksamt när det finns helikopter på plats tidigt
Snabb insats med helikopter i tidigt skede.
olika områden och skeden kräver väl olika släckmetoder men då det varit stora och otillgängliga områden så tycker jag helikoptrarna
varit mycket effektiva
Luftstödet av helikopter skulle vi inte ha klarat oss utan, samt den kundskap som vi/jag fick av ett gäng som jobbade med
hyggesbränning. Dessa grabbat kom med mycket bra & goda råd under insatsen.
Sen måste jag erkänna att X-Fog medlet fick vi mycket bra effekt på.
Utan den har vi nog fått kämpa några dygn till. Men med tanke på vår personalbrist vid tillfället så har vi inte klarat fler dygn.
Kombination med hjälp från helikopter på otillgängliga ställen.
HKP i samverkan med markpersonal med mål att inringa branden samt prioritera att förhindra spridning i vissa riktningar var vår
metod. God samverkan med HKP och bra kommunikation med de olika sektorcheferna.
Helllikopter
Hellikopter

hkp flygplan
hkp flygplan
hkp flygplan
hkp flygplan
hkp flygplan
hkp flygplan
hkp brandgator
hkp
hkp
hkp
hkp

Hellicopter
Helikoptrarna gjorde ett fantastiskt arbete.
Helikoptrar
Helikopter. Särskilt på otillgängliga platser utan vägar. Annars är det en mix av olika åtgärder som fungerat bäst utifrån
förutsättningarna och situationsanpassning.
Helikopter. Svår terräng
Helikopter.
Helikopter, pga den terräng som var i både Pålgård och Gällö.

hkp
hkp
hkp
hkp

Helikopter, god släckverkan. Flyga ut motorspruta så man får bra med vatten.
helikopter, frivilliga traktorer
Helikopter!
Helikopter var effektivt
Helikopter tillsammans med markpersonal
Helikopter släckning
Helikopter och sedan ordentlig marksläckning
Helikopter och samordnat angrepp från marken.
helikopter och marktrupper. hjälp från böndernas traktorer.
Helikopter och markpersonal
Helikopter och eftersläckning manuellt med vattenslang
helikopter och dra slang från bilen
Helikopter mindre enheter se föregående svar ta hjälp av bönder och skötare skotare

hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp

Helikopter med manfolk vid linjerna.
Helikopter kombinerat med direkt släckarbete.
Helikopter insatserna var effektivast
Helikopter i bra samarbete av folket i skogen
Helikopter har varit mycket viktig i släckningsarbetet.
Helikopter fungerar bra när det brinner lite värre.
Helikopter flyg och bönder
Helikopter begränsade markpersonalen släckte
Helikopter :-)
Helikopter
Helikopter
Helikopter
Helikopter
Helikopter
Helikopter
Helikopter
Helikopter
Helikopter
Helikopter

hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp

Helikopter
Helikopter
Helikopter
Helikopter
Helikopter
Helikopter
Helikopter
Helikopter
Helikopter
Helikopter
Helikopter
Helikopter
Helikopter
Helikopter
Helikopter
Helikopter
helikoppter
Helekopter med brandman på plats

hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
hkp
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Helekopter

hkp

Eftersom många bränder var på otillgängliga ställen har ju helikoptrarna varit de som släckt bäst.
Dom luftburna enheterna, men framför allt all personal som varit ute på dom respektive bränderna då tänker jag på vår egen personal
samt dom frivilliga resurser och andra räddningstjänster som varit involverad, utan dom har vi inte klarat av alla dessa bränder.
Vattenbombning med flygplan
Luftburen släckning
Flyg brandgata
Vatten plan
Vatten plan
Stöd av flyg har varit ovärdeligt på vissa platser
Flygplan
Flygplan
Flygplan
Flyg
flyg
Brandflyg
Brandflyg

hkp
hkp

Svarstexter fråga 16 - Vilken släckmetod anser du fungerat sämst
under sommarens insatser?

flygplan Vattenbombning
flygplan hkp
flygplan brandgator
flygplan
flygplan
flygplan
Flygplan
Flygplan
Flygplan
flygplan
flygplan
flygplan
flygplan

Kluster

Kändes som att ibland när dom fällde träd hade inte full koll. Viss trädfällning kändes som att den spred elden istället
Konstaterade att en helikopter som kör för fort när den släpper vatten blir inte effektivare än en blomspruta.
Slang på marken
Släckning från Terrängfordon
Släckning där man andvänt fyrhjuling för att köra ut slang
Slang och motorspruta...
Brandbekämpningsflygplan.
Flygplan. Var alldeles för omständligt. Ordern vi fick när dom skulle släppa vatten var att vi skulle utrymma sektorerna dom skulle
vattna, vilket gjorde att det tog tid att lämna sektorerna när området var så stort.
Flygplanen användes i ett för sent läge och inte lika effektiva som helikoptrarna.
Helikotrarna har varit enormt bra, men ibland kändes de som att hälla en fingerborg på branden
Helikopter
Helikopter i de fall som man kört för få lass och utan dirigering från marken
Helekopter där vi va, dom hade för små vatten behållar.
Helikopter
Bevattningshinkar, det var alldeles för torrt i markerna så en hink räckte aldrig för att släcka något.
Kanna, onödigt slit och väldigt liten påverkan
Springa och småskvätta här och var.
Vattenkannor

användande
användande
användande
användande
användande
användande
flygplan
flygplan

Kannor
Släckning med typ vattenkannor ovan humuluslagret
Vattenkanna o hacks
Hink
Hink
Hink och kanna
Vattenkanna
Vattenkanna
Vattenkannor
Vattenkannor
Ryggdunkar
Ryggpump tung
Vattenkanna
Vattenkanna, kratta
Ryggdunk och rusks
Små vatten sprutor
Ukrainare med vattenhinkar i områden där det inte fanns vatten...
Vattenkanna och kratta. Seriöst. Vattenkanna och kratta? Var ska man ta vatten från om man är på en tallhed?
Ingen alla var nödvändiga
Kan inte säga att något var "sämst", allt är bra när det är allvar,sen är det självklart att dra slang i terängen är ett tungt jobb, men vi fick
bra hjälp av både fyrhjulingar och bandvagn
Ingen aning. Allt gick vägen.
Skulle inte vilja påstå att någon var sämre. Alla olika släckmetoder resulterade i att det inte brann längre.
Vi jobbade hårt på alla bränder, lyckades bra vid dessa. Vet ej vilken metod som skulle varit sämst. Ska vara den i Börtnan då. Men
det var folk som skulle bevaka och det var nog si och så med det..
vänta ut elden att den skulle självslockna..
Alla fungerade nog efter förutsättningarna.
Alla är nog bra kontra dålig på olika vis men en vattenkanna räcker inte så länge....;)
Att släppa branden fri.
Fanns ingen dålig metod, på vissa larm hade vi knappt vatten eller pumpar. Då var att slå ner och gräva med kvistar bäst och vid
andra larm fanns hur mkt vatten som helst då var det bäst
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen av de vi använde fungerade direkt dåligt
Under dom omständigheter som rådde i somras var alla metoder bättre än inget.
Alla metoder funkade
Det finns inga dåliga släckmetoder, de är mer eller mindre effektiv

hink
hink
hink
hink
hink
hink
hink
hink
hink
hink
hink
hink
hink
hink
hink
hink
hink
hink
Ingen
ingen
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flygplan
Helikopter
Helikopter
Helikopter
Helikopter
Helikopter
hink
hink
hink
hink

Ingen
ingen
ingen
INgen
ingen
ingen
ingen
ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
ingen
ingen
ingen
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Ingen

Ingen

Lövblås
Allt ger ett resultat så många bäckar små
Bevakningen
Använde int så många olika. Bara vatten
Allt utom vatten
At inte ha vatten,
Där man haft dålig tillgång på vatten
Gällö utan vatten med en grankvist och en vattenkanna i 15h
Torr släckning högt uppe på berg i fågelsjö dit vi inte kunde pumpa upp vatten.
Torr släckning. Vatten var ett måste, vilket vid dock alltid hade.
Alla metoder är bra, beroende på omfattningen förstås. Problemen var ju att det var så långt ifrån befintliga vägar så vi hade ju varken
bemanning, slang eller vatten som räckte till i det första skedet.
Slut på vatten
Torrsläckning
Insatser utan vatten
Torr, tog sig igen.
Granruskor
Kratta
Kratta
Kratta och ryggdunk

ingen
ingen
ingen
inget vatten
inget vatten
inget vatten
inget vatten
inget vatten
inget vatten
inget vatten
inget vatten

krattor
Krattor och sopar
Krattor,ryggspruta.
Krattor.
Prova att använda kratta och sop ruskor av olika slag.
Sopkvastar
"Solfjäder"

ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor

Att gå med kratta spade eller liknande, mycket varmt och torrt svår släckt.
Borste
Kratta
Kratta
Kratta
Kratta
Kratta, hjälper inte så mycket.
Krattor
Krattor och kannor
Krattor, räfsor
Kvast
med dom nya räfsorna solfjäder
Ruska och sop

ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor

Ruskor och krattor
Släckning med ruska innan vatten kommer fram till brandplatsen. Ändå viktigt att påbörja med ruskor för att om möjligt förhindra
brandspridning.
Sopar
Sopar
Stampa med fötterna.
Stålkvast
Upplevde krattan som relativt dålig i jämförelse då återantändning var snabb på grund av värmen.
Endast krattor, hackor etc utan tillgång till vatten
Fötter, kannor, ruskor
Granris
Granruska utan vatten
Granruskor
Granruskor
Kratta
Kratta och sop. Luftar enbart och släpper in mera syre. Totalt värdelöst
Kratta och sop. Luftar enbart och släpper in mera syre. Totalt värdelöst
Krattor
Krattor
krattor eftersom det brann & va så pass varmt så va det svårt att komma närheten

ruskor
ruskor

Krattor och spade
Krattor,rakor
Krattor,rakor
Manuell släckning med krattor e.t.c.
Ruska
Ruskor pga dålig vattentillgång
Solfjädern på bild här ovan.
Sämst var nog krattor & ruskor som frivilliga använde sig av.
Mycket pga att deras kundskap om skogsbrand inte finns.
Dom lyckades ofta med stort jobb släcka lågorna, men sedan lämnades många brandområden i tron på att det var över. Men så fort
dom beger sig vidare så är lågorna tillbaka. Och i många fall kunde dom hamna bland rök och lågor.
Utan dom har vi inte klarat de men vi har samtidigt utsatt många frivilliga för allt för stora risker.
Torrsläckning med kratta mm
Att vifta med borstar som på bilden, kunde förvärra situationen om man gjorde minsta fel. risken är att man tillför syreblandning.
Kratta
Kratta/stampa
Krattor
Krattor
Krattor

ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
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inget vatten
inget vatten
inget vatten
inget vatten
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor

ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor

ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
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Krattor

ruskor

Piassavakvast
Ruska kort :-)
ruskor och vattenkannor
sop
Stålborstar, följer gärna med mossa och liknande i borsten som kanske gör att man sprider brande istället
Borstar.-Det var alldeles för torrt och dom tillförde syre.
Kratter
Ruskor och krattor
Sop
stålborste.
granruska, enda som fans på stora delar av bränderna inledningsvis.
Spadd
Spade
Spade, hacka, brist på vatten
Hacka
Hacka, kratta och spade
Hackor, krattor.
Spade
Spade
Spade

ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
ruskor
spade
spade
spade
spade
spade
spade
spade
spade
spade

Spade och granris
Spade/sop
Var på eftersläckning med spade o hacka o långt till tankbil jobbigt o tröstlös
Släcka fronten
Släcka fronten
Då det brinner på stort område är det svårt för helikopter att vara på rätt ställe , begränsar branden men man måste dit med vatten
slang annars blossar det upp igen.
Manuell
När man slutar massiv bekämpning under natten. Trots ljus och hjälp av nattdis.
Pump körning brist på vatten lång slang dragning
Att flytta folk och material för tidigt innan det är riktigt under kontroll
Blöta brandgator funkar så länge de underhålls, men i varma vädret så är de helt värdelösa ett par timmar efter att man slutar
bevattna. Ska man ha begränsningslinjen väldigt länge så kanske det är mer värt att t.ex. bredda en skogsbilväg istället för att köra
veckovis med gödselspridare.
Insatser med frivilliga 4 Tim hinner bara ut så ska dom hem
Man ska vänta in branden tills terrängen blir mer lämplig för angrepp.
Vattenslang på backen när det brinner som värst är ganska verkningslös vid sån torka, bara släckning från luften som gör verkan.
Våra stardard utlägg med strålrör Tungjobbat oeffektivt tar för lång tid och utan tillsatser blir det inte bra
att räddningstjänstens tankbilar "står beredd" på en parkering 400m från brandplats(gällö) utan att användas, för att de ska finnas
tillgängliga vid ev annan brand.
Brandgator

spade
spade
Spade
taktik
taktik
taktik

Dåligt utbildade brandmän som slösar vatten på fel ställen.
Motbränder
När vi inte har vatten i slangarna på grund av att vi inte har en tank bil. Tycker inte att bönderna ska måsta förse oss med vatten
tankar.
tankbil och dra slang
vatten
Moteld
polacker
Där vi var så fungerade helikoptrarna dåligt. Varje kår fick tilldelat varsin hkp att använda. Vi var flera kårer utspridda längst med
långsidan där spridningsrisken var liten (brandgata fanns iform av ån blädjan). Alla kårer använde sin hkp på sin plats. Jag tror att om
dessa samkoordinerats på annan plats så skulle effekten blivit bättre.
Markburen
Xfog
Skum
X fog
Har inget exempel
Ingen kommentar
Ingen kommentar
ingen kommentar
ingen kommentar
Ingen uppfattning.

taktik
taktik
taktik

Ingen åsikt.
Kan ej svara
Nej
VET EJ
Vet ej
Vet ej
Vet ej
Vet ej
Vet inte
De mesta då de varit riktigt torrt
Eftersläkning
ej deltagit
Har inget direkt exempel på det
Har inget exempel
.
?
Ingen kommentar

Vet inte
Vet inte
vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
vet inte
vet inte
Vet inte
vet inte
vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
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taktik
taktik
taktik
taktik
taktik

taktik
taktik
taktik
TAktik
taktik
taktik

TAktik
TAktik
taktik
taktik
taktik

taktik
tillsats
tillsats
tillsats
vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
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Ingen kommentar

Vet inte

Ingen uppfattning
Ingen åsikt
Ingen åsikt
ingen åsikt
ingen åsikt
ingen åsikt
Ingen åsikt eftersom jag inte varit i skogen
Ingen åsikt, beror på förutsättningarna.
inget
Inget att kommentera.
Inget svar
Jag vet inte
Jag vet inte
Kan inte svara
Kan inte svara på det riktigt.
?
Lata otränade brandmän!
?
-

Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
vet inte
Vet inte
Vet inte

Var ej ute på plats
.
Vet ej
vet ej
Vet ej
vet ej
.

vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte

?
vet ej
Vet ej
Vet ej
Vet ej
vet ej
Vet ej
vet ej
Vet ej
Vet ej
Vet ej
Vet ej, var bara delaktig i insatser som var hyfsat kontrollerade.
Vet ej.

Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte

Vet int
Vet inte
Vet inte riktigt.
Vet inte, deltog endast i 3 insatser som fungerade bra
A
.
Har inget bra svar då vi enbart använd vatten där jag deltagit
?
Inga kommentarer
Ingen aning
Ingen kommentar
Ingen kommentar
Ingen kommentar
Ingen kommentar.
Ingen uppfattning
Ingen uppfattning
INGEN ÅSIKT
Ingen åsikt

Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
vet inte
Vet inte
vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte

Ingen åsikt
Ingen åsikt
Ingen åsikt
.
Inget direkt som vi använde. Ända är att det tog tid att få fram vatten snabbt pga den oerhört långa slangdragningen och inga resurser
vad gäller fyrhjulingar fanns tidigt nog.
.
Kan inte komma på någon .
Oklart
?
Se ovan
.
ver ej
ver ej
Vet ej
Vet ej
.
Vet ej

Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
vet inte
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Vet ej

Vet inte

Vet ej
Vet ej
Vet ej
Vet ej
Vet ej
Vet ej
Vet ej
vet ej
Vet inte
.
Ingen koll
Ingen kommentar
Ingen kommentar
Ingen uppfattning
Ingen åsikt
Ingen åsikt
Inget speciellt
Inget svar
.
pass

Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
vet inte
Vet inte
Vet inte
vet inte

S
vet ej
Vet ej
Vet ej
Vet ej
Vet ej

Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte

Vet ej
Vet ej
Vet int

Vet inte
Vet inte
Vet inte
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6 hjulingar hade varit suveränt för att snabbt kunna köra ut slang längre sträckor, vi fick springa med slanghäckar fram och tillbaka
flera kilometer innan fjällräddningen kom med sina hjulingar
Bra utrustning/metod är en förutsättning för en fungerande/ hållbar insats
Utan flyget hade det inte gått så bra
Använd de helikoptrar som finns tillgängliga i tidigt skede så att bränderna inte eskalerar till ohanterbara.
Att så snabbt som möjligt få ut hjälp från luften
Det är suveränt med helikopter med bra piloter
Fick nyttja dessa vid två tillfällen. Det krävde mycket förberedelser, evakuering av områden m.m. När flygplanen väl kom var det en
besvikelse, kort nyttjande vid båda tillfällena, endast sporadiska släpp innan flygplanen omdirigerades till annan plats.
Helikopter! De är de vi ska ha tillgång till i första läget.
Jag vill påstå att: Har vi fått stöd av helikopter under natten mot söndag så har Pålgård varit avslutat/efterbevakning på måndag.
Detta är nått som man måste titta lite på.
Skulle man ta en liknade sommar & vid alla skogsbränder som rings in så slår man på stora trumman & skicka stora resurser i första
läget.
Jag tror att kalla på förstärkning för många styrkeledare av äldre stammen är ett nederlag. Så när det kanske i förstaläger skulle ha
hjälpt men en eller två stationer till & branden skulle ha varit över. Så vill dom gärna lösa uppgiften själva. Så från inrebefäl i ösd bör
det komma tydliga direktiv till berörd förman, att hellre gasa än bromsa.
Jag tror att helikoptrarna är mycket effektivare än flygplanen då dom inte behöver så stor pöl för att ta upp vatten och dom kan hämta
flera gånger innan planen har fyllt en gång
När en räddningsledare ber om en helikopter ta det på allvar o skicka en helikopter! Lita på oss som är på plats!
Se ovan

ATV

Snabb hjälp från ovan i oländig terräng är a och o för att inte situationen ska förvärras. Vi hade ren tur som fick hjälp av en bergvägg
som begränsningslinje i väntan på en försenad helikopter.
Då är en Järnhäst mycket bättre eftersom den är mycket stabilare när man kör över stock och sten. Den är mer brand tålig eftersom
de är endast banden som är brand benägen och så går den bra övermyrmarker
Som ovan- utveckla mobila vattensläckningsstationer med egen drift av motorspruta samt hög framkomlighet i terräng.
Jag har sett och använt bevattningshinkar med imponerande effektivitet vid tidigare skogsbränder, när inte marken varit lika torr. Det
och kvastar är mycket bra komplement normalt sett men tyvärr verkningslöst vid rejäl torka.
Jag skulle vilja ha ryggsprutor på Ljungdalens brandstation.
Köp in många ryggsprutor! Första insatsen är så otroligt viktig på små bränder.

hkp

Ryggdunk
Smalare slang
Det tog länge innan de resurser som krävdes kom på plats
Där vi kommit fram snabbt till skogsbranden och lyckats omringa den med vattenresurser.
Punktinsatser istället för massinsatser
Punktinsatser istället för massinsatser
På grund av den extrema torkan å värmen var inte det en bra tanke, som yttrades som förslag. Övergick bra nog inte i handling.
Fler sprinkler , dom var effektiva
bra är sprinkler som kopplas ihop under en viss sträcka.
Sprinkler och 25mm slang=positivt
Säkra med sprinkler var bra, om man byter sil och annat verktyg för att demontera.
Det blev ingen effekt alls på våran brand när vi provade att släcka traditionellt med slang å tank.

Ryggdunkar
Ryggdunkar
Snabb
Snabb
snabb
snabb
snabb
Spinkler
sprinkler
sprinkler
sprinkler
Svårt

För torrt och för varmt
Svårt att stoppa glödbränder
Det var en begränsning att inte få använda A-skum som vätmedel. Viss mark fick man väta riktigt djupt då det brann en meter ner i
torven.
För att bryta ytspänningen och få ner vatten på djupet så har diskmedel varit helt klart bästa alternativet
Någon bör ställas till svars och motivera användningen av X-fog i Hammarstrand. Ett tillsynes sällsynt stort slöseri med skattepengar.
Tillsatser typ diskmedel.
Bättre med spade eller spätt
For på en mindre brand, kratta, hacka och släcka med vatten var nog.
Bönders gödseltunnor oslagbart
Full förståelse för att vattentryck måste prioriteras, men upplys lekmän noga om vad som gäller säkerhetsmässigt när man ansluter.
Är tröttsamt att informera nya lag om samma basala saker som sitter i våra märgben när de byts ut var 6e timme o man jobbar själv
på i 30+...
viktigt med god tillgång på vatten och slang.
.
?
Ingen koll
Ingen kommentar
Nej
Omöjligt att ge ett sammanhållet svar då de olika bränderna har så olika karaktär och förutsättningar.

Svårt
svårt
Tillsats

pass
Samtliga.
Släckmetod beror på hur omfattande branden är .
Xfog testade jag också. Men har egentligen ingen åsikt. Efter som jag bara sprayade lite områden som jag ej var tillbaka till sedan

Vet inte
vet inte
vet inte
Vet inte
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Bra utrustning
flyg
HKP
HKP
HKP
HKP
hkp

hkp
hkp
hkp

Järnhäst
Järnhäst
Ryggdunkar
Ryggdunkar
Ryggdunkar

tillsats
tillsats
Tillsats
torr
Torr
tunnor
utbildning

Vatten
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
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Kommentarstexter fråga 19 - Utrustning

Ingår i
antal
kluster

Kluster

Bättre handskar och ansiktsmask
Bättre handskar och ansiktsmask
Andningsmasker saknades på flertal platser.
Inga dåliga andningsskydd
Munskydd och skyddsglasögon till dom civila tog fort slut
Dåligt med andningsskydd och handskar
Munskydd tog slut så vi fick arbeta utan.
Batterier RD radio dåliga trots rekonding!
Dåliga batterier till Rakel, fler Rakelapprater
Våra rd apparater höll strömmen ca 10 minuter och det var ett stort problem. Vi hadde heller ingen möjlighet att ladda
våra Rakelapparater.
Rd radio fungerade dåligt, både batterimässigt och ljidmässigt
Batteriförsörjning till telefoner vid längre insatser behöver ses över...... Vi blev utan telefoner vid nåt tillfälle....
Saknar tankbilar, motorsprutan gick sönder första insatsen klass3 , batterierna i bas 4 small på ett larm. Har tappat
räkningen på antal slang brott. Dåliga batterier i rd radion.
Batteritorsk på allt som drivs med batteri
Långa insatser gör att batterier tar slut, hade inga reservbatterier från början , fungerade bra efter det. Svårt att ha
kontakt med personal när det var stort område och lite radioapparater och hemvärnet hade egen radio.
Våra RD-radios har usel batterilängd. Rakel hade vi ej tillgång till,väldigt dumt då det var det enda som användes vid en
av insatserna vi va på. Tänk er paniken som uppstår när ni helt plötsligt står med branden framför er,på väg mot er. Och
vattnet tar slut. För att dom vid kyrkan har stängt av för att koppla om. Utan att vi fått vetskap om det.
dålig batteritid i all komunikationsutr.
Svårt att få fram kartor, Rd-batterierna tog slut fort.
Dålig batteri tid i RAKEL radio samt rökdyk radio, Dålig täckning Mobiler, Undermåliga kartor initialt.
All radiokommunikation var inte bra med tanke på batteritid och samma kanal på alla. Lättare kläder är bättre
Dåliga batterier i radio. För lite slang i början. Ingen tankbil. Dåliga kläder
Saknade grenrör. Dålig batteri rd-radio. Skulle behöva fordonsladdare till styrkeledarrakeln.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bristande andningsskydd
Bristande andningsskydd
Bristande andningsskydd
Bristande andningsskydd
Bristande andningsskydd
Bristande andningsskydd
Bristande andningsskydd
Batterier
Batterier
Batterier

1
1
1

Batterier
Batterier
Batterier

1
1

Batterier
Batterier

1

Batterier

1
2
2
2
2
2

Batterier
Batterier Kartor
Batterier Kartor
Batterier Dåliga kläder
Batterier Dåliga kläder
Batterier Mer/annan utrustning

Batteri i rd radio dåliga, svårt att få tag i slang för det va slut överallt
Radioapparater överlag för dålig batteritid, Slang och kopplingar fanns för lite i början.
RAkel är alldeles för dåligt med batteriet och för många personer på kanalerna. behövdes betydligt fler sniglar för att
lägga bra slangsystem.
Dålig batteritid på RAKEL, motorsprutor krånglade ganska mycket
Motorsprutorna har gått sönder på lōpande band,inte så konstigt med tanke på att de är från 60-talet, dålig
batterikapacitet på rakelenheten, stövlarna är inte de bästa att släcka skogsbränder de ger ganska omgående skavsår,
vilket jag med flera lōste med privata vandrarkängor
fick ordentliga skavsår av stövlarna redan första dygnet. 100+ timmars jobb med skavsår är inte så kul. RD-radio håller
inte strömmen särskilt länge och vi har ingen laddare för att ladda reservbatterier i våran bil.
Både vår tank och släckbil börjar få hög ålder, speciellt tankbilen. GPS karta funkar ej. Kläder behöver uppdateras och
nån typ av bättre andnings/ögon skydd behövs. (Menar ej rökskydd vid rökdykning)
Utrustningen slets hårt under den långa insatsen
Vi skull ha kallat ut en reparatör till skadeplatserna för att underhålla och laga framförallt pumpar, men även bilar.
Bilar pumpar måste övas och underhållas på stationerna mycke mera/bättre. Man måste förstå att maskiner som går
dygnet runt MÅSTE underhållas med fett och olja och skruvas efter. Annars går dessa sönder med ett dåligt släckresultat
som följd.
Den hårda belastningen visade vilket material som är dags att bytas ut eller ses över.
Motorsprutorna fungerade bra innan de gick sönder. Att tänka på vid större insatser är nog att ha ett par gubbar som
servar dessa då inte alla brandmän har den kompetensen.

2
2
2

Batterier Mer/annan utrustning
Batterier Mer/annan utrustning
Batterier Mer/annan utrustning

2
4

Batterier Motorsprutor
Batterier Motorsprutor Dåliga
skor/stövlar Hårt använd

2

Batterier Dåliga skor/stövlar

3
1
1
1

Dåliga kläder, Nyare
utrustning, Kartor
Hårt använd
Hårt använd
Hårt använd

1
1

Hårt använd
Hårt använd

1
1

Hårt använd
Hårt använd

3
5

Hårt använd Kartor
Motorsprutor
Hårt använd Mer/annan
utrustning Kartor Nyare
utrustning Motorsprutor

1
1
1
1
1
1

Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte

1
1
1
1

Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte

Egen utrustning fungerade bra men jag kan tro att det är bättre nu när vi bytt ut overallerna till tvådelat ställ.
För mycket utrustning har gått sönder, felaktigt handhavande?
Betänk att planera mat o nyladdad komunikationsutrustning ut med fasta tider/regelbundna tider. Vi är lika ofokuserade
och farligt utsatta som bilarna utan bränsle och kontakt.
Rakel många gånger obefintlig, släckbilar gick sönder. Motorspruta ena gick sönder en efter en. Gps kartorna laddades
inte in
Motorsprutan gick sönder.
Kopplingarna stämde inte överens med de utländska versionerna.
I staben tycker jag att kartorna funkade hyfsat bra. Nästa gång det här händer vet jag att länsstyrelsen har bättre
kartmaterial än vi och jag kommer vända mig till dem tidigare.
Det var bra att ha egen bärbar dator i staben.
.
.
.
.
.
?
?
_
.
Använde alldrig datorer
c
Dom fungerade bra eftersom det var varmt även på nätterna
Dom funkade bra inte för varma
Förstår att det var mycket under en kort tid och slang och tankbilar räckte till, dock frustrerande trots den vetskapen.
Förstår ej frågan
Hade bara egna kläder.
Har inte så mycket att tillägga
Har kommenterat hur utrustningen på vår station har fungerat.
Inga kommentsrer
Inga synpunkter
inga synpunkter
Inge bra
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Ingen kommentar

1

Vet inte

Ingen kommentar
Ingen kommentar
Ingen kommentar
Ingen uppfattning
Ingen åsikt
Inget svar
Ja
Svårt att svara då jag inte var ute på skadeplatserna
Tjänstgjort på Ösd station olastningsplats för mtrl
Var ej ute i terrängen
Var med för lite för att ha en åsikt
Varmt otymplig
VET EJ
Vet ej
Vet ej
Vet ej hur utrustningen fungerat ute på fältet.
Åkte mest slingbil och märkte att telefonen är oftast bäst
Lång tid att få ut relevanta kartor samt att upprätta förbindelse med ex utländsk Räddningstjänst.
Saknade initialt ett gemensamt kartmaterial
Kartor i bilarna som täcker upp området under en tiomils radie. Vet att vi printade ut en karta på eniro vid ett tillfälle, vilket
inte var helt optimalt.
Dåliga kartor Gällö
Bedrövliga kartor ibland över vissa områden i ett väldigt stort område (strömsund)
Bättre kartmaterial som ska finnas i typ laptop
Svårt att hitta till dom aktuella platserna! Kartor stämmer ej osv
Brist på rakelkanaler och svårt att nå fram via rakel och telefon. Bra att fler telefoner/nummer togs fram. Bra med de
kartor som Länsstyrelsen kunde ta fram för att ge en visuell bild över ungefär var, åtminstone de större, bränderna
härjade.
Kartor med numrerade platser vore bra
Reservbatterier.batteriladdare saknas
Luftfiltermaskar borde alla ha
Hade inga kartor, använde egna. Tankbilen försvan första dagen. Motorsprutorna skar ihop, (utom våran egen, som vi
inte fått tillbaka än.)Hade ingen dator. Fanns dåligt med kläder att bytta till. Ibland kunde man inte komma hem för att
duscha eller byta underkläder ( tär på moralen att vara skitig i flera dygn utan att kunna byta kläder) dåligt batteri i rakel
radio. Våran släckbil är fortfarande trasig sen bränderna. Påtalat detta flera ggr
I stort har väl all utrustning fungerat så bra som det har kunnat fungera, bristen har väl snarare varit att man inte har
tid/möjlighet att serva t.ex. motorsprutor i den omfattning som krävdes när de står på full fräs i två veckor i sträck.
Lst levererade bra kartmaterial, deras GIS-personal ska vi tänka på i ett tidigt skede. Grid-system för hkp och andra
resurser fungerade bra.
Vissa problem med både telefon- och RAKEL-täckning i vissa områden. MOLOS hjälpte till i Fågelsjö och Storbrättan
vilket gjorde att man iaf kunde köra DMO-läge.
Overallen är för varm att jobba i hela dagar i värmen
gamla overaller
Mera ombyten och möjligheter till hygien vård

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Vet inte
Kartor
Kartor
Kartor

1
1
1
1
1

Kartor
Kartor
Kartor
Kartor
Kartor

3

Kartor Batterier Bristande
andningsskydd

4

Kartor Batterier Dåliga
skor/stövlar Dåliga kläder

3

Kartor Hårt använd Dålig
täckning

1
1
1

Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder

Anpassad klädsel
Man har inte haft möjligheten att kunna byta kläder till rena overaller/brandkläder då man blivit skitig.
dåligt anpassat personlig skyddsutrustning
dåligt med reservkläder
Utrustning. Allvarligt. Glappande stövlar och semitäta overaller i 20många graders värme på arbetspass om 28 + timmar.
Kängor och ventilerande plagg, hur svårt ska det vara? Lätta ryggsäckar för vätskeblåsa och energitillskott samt Första
förband. Samverka material med friluftsliv, fjällmaratonlöpare (fjellpuls.se) samt militären.
Brist på ändamålsenliga kläder och passande skor
Bra beslut om att byta ut overallen
bättre kläder för arbete i skogen, bättre kartunderlag både på papper samt dator.
För dåliga kläder vid skolbränder
Larmstället är alldeles för varmt och klumpigt.
En slibbig overall i en veckas tid
Tufft med en overall i dessa temperaturer.
Dåliga kläder,
För dålig utrustning i klädväg samt tillbehör såsom flaskor osv
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Shorts är bäst för världens skull
Overallerna är inte bra. Tycker utrustningen fungerade bra med tanke på alla timmar

1
1
1
1
1

Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder

Kläder var tungt och varmt, svårt att rör på sig
Kläder var tungt och varmt, svårt att rör på sig
Dåligt med ombyte.
För varmt bäst att vara ha shorts
Behöver lättare skogsbrands kläder
Bättre klädsel vid skogsbränder
Mer klädalternativ
Skulle vara bra med någon form av regnskydd.
Overallerna för skogsbrand var dåliga. Måste finnas mer handskar.
bättre kläder
Ska bli otroligt skönt att slippa overallen
Alternativ för overall
Klumpiga overaller
Bättre kläder som är mer lämpad för skogsbrand hade varit att föredra.
Nöjd med den utrustning jag har. Dock gillar jag inte skogsbrandsdräkten. För osmidig och otymplig.
Overallerna sitter ej bra på kvinnor, otroligt mkt skav. Bra med dem nya kläderna
Skulle gärna sett att man kunnat fått en ny t-shirt och strumpor på plats. Fick köpa egna. Är inte så att jag packade för 5
dagar i Sveg

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
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För varm att jobba i ord.larmställ. Fanns dåligt med overaller

1

Dåliga kläder

Vi saknade skogsbrandskläder
Våra kläder är värdelösä
Hade inte varit dåligt med ombytes ställ, anpassat för skogsbränder
Bra med nya skogsbrandskläder.
röda helstället var inte okej. Radiodiciplinen på Rakel, speciellt från delar av Fjällräddningen var en katastrof.
Tycker det har funkat bra överlag med utrustningen, är glad att Skogsbrandsoverallen byts ut.
Skulle haft mera underställ
Saknaden av riktiga kläder istället för overall, men detta kommer ju under 2019 vad jag vet.
Våra brandoveraller och stövlar är totalt värdelösa för längre insatser, men jag vet att det redan är påväg att bli nya, vilket
verkligen är klokt.
Bra överlag, det blir bättre vid ev nya bränder nästa år då vi fått nya skogsbrandskläder (byxa,tröja)
Bättre och funktionella kläder för ändamålet
Blir bra med nya kläder
Kläderna kändes lite slitna när man började använda dom mycket i sommar.
Lite skavsår Trasiga handskar
Skulle ha funnits mer extra kläder, pga regn och svett
För små kläder hade jag...
En tunn motor overall... skyddar dåligt när man i mitt i härden....
Dåliga handskar
Brandstövlr gick sönder, munskydd utan kolfilter delades ut så brandmän blev rökförgiftade.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Mera 25mm slang och grenrör,Bättre kläder

2

Stövlar går sönder, lite tillgång till ombyte, m.m.

2

Skogsbrand kjeldress ikke lämpligt for detta. Kängor ikke lämplig for at gå längre sträckor

2

Tycker de röda overallerna är bra, däremot att gå i skogen i brandstövlar är inte speciellt bekvämt.

2

Super dåliga skor fick hälsporre tack vare dom satt på alldeles för många timmar i sträck (skulle fått ha knytskor/kängor)
men nu har vi fått nya skogsbrand kläder byxa och tröja istället för overall.
De röda overallerna var helt värdelösa. använde min en gång och gick över till larmställ och egna kängor därefter. Det är
långa sträckor att gå och skoskav efter två timmar försämmrar arbetsförmågan så jävla mycket. Overallerna är i ett
matterial som håller kvar fukten jättebra, ej passande för ett yrke som har vatten som sitt primära verktyg. Dessutom
skulle det varit fördelaktigt med någonting som är tvådelat. "understället", eller mjukisbyxorna som är en mer passande
beskrivning, har inte heller något att göra på en skogsbrand. Istället för bommullsmössorna som vi fått någon gång så
hade keppsar varit lämpligare. solglasögon är också att önska.
På den största insatsen vi var på saknade vi tillgång till vatten och slang de första 15 - 20h. Ingen kontakt med ib/yb via
rakel eller telefon. Gamla slitna overaller som gick sönder.
Tankbilen är för gammal, och kan knappt ta sig till en brand utan att börja koka. Basbilen har även den för många år på
nacken.

2

Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder
Dåliga kläder Bristande
andningsskydd
Dåliga kläder Mer/annan
utrustning
Dåliga kläder Dåliga
skor/stövlar
Dåliga kläder Dåliga
skor/stövlar
Dåliga kläder Dåliga
skor/stövlar
Dåliga kläder Dåliga
skor/stövlar
Dåliga kläder Dåliga
skor/stövlar

2

2

Dåliga kläder Dålig täckning

3

Dåliga kläder Dålig täckning
Nyare utrustning

1

Mer/annan utrustning

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Mer/annan utrustning
Mer/annan utrustning
Mer/annan utrustning
Mer/annan utrustning
Mer/annan utrustning
Mer/annan utrustning
Mer/annan utrustning
Mer/annan utrustning
Mer/annan utrustning
Mer/annan utrustning
Mer/annan utrustning

1
1
1

Mer/annan utrustning
Mer/annan utrustning
Mer/annan utrustning

1
1
1
1

Mer/annan utrustning
Mer/annan utrustning
Mer/annan utrustning
Mer/annan utrustning

1
1
1
1

Mer/annan utrustning
Mer/annan utrustning
Mer/annan utrustning
Mer/annan utrustning

1

Mer/annan utrustning

1
1

Mer/annan utrustning
Mer/annan utrustning

2

Mer/annan utrustning Batterier

2

Mer/annan utrustning Batterier

2

Mer/annan utrustning Hårt
använd

Vi saknade ofta mottagning på de ställen vi vart utkallade till.
Kläderna som användes är ca 30 år gamla overaller.
Mindre enheter
Böndernas gödseltunnor otroligt bra hjälp .
Kopplingar mellan olika länder passar dåligt
Kopplingar och grenkopplingar var en bristvara, av förståeliga skäl.
Skulle behöva bas4 istället för en släckbil med bara 3 kubiks tank
Kopplingar mellan våra slangar och bilar mot utländska bör vi har.
Fjällräddarutrustning ej avsedd för bränder
Vi hade ingen RD-radio från och med 03 dagen i fågelsjö.
Fler fyrhjulingar
Mer bandvagnar fyrhjulingar
Brist på munstycken och förgreningar
Vi har ej blivit tilldelad den utrustning som krävs vid sådana insatser. Andningsmasker, vätska, kläder för ändamålet,
ryggdunkar mm
Större depå av självstyre framförallt bra munskydd saknades väldigt fort.
starkt behov av fyrhjuling vid alla stationer för snabbare insats med vatten
Ska man kunna jobba med insatser i den här storleken är det fruktansvärt viktigt med radiokommunikation. Det måste bli
mycket bättre att det finns radio som alla brandmän kan använda
Frågade Första dagen efter rökdykarradio. Men vi fick inga. Hade inte på hela insatsen( fågelsjö)
För få radioapparater.
För lite slang
Svårt att få fram dammskyddsmasker, även handskar. Fanns ingen tydlighet på förfaringssättet. Fick ta ut själv på orten.
Inga större problem med det, men det tog kraft. När man väl har kommit hem för att ha en behövd vila, måste även ny
materiel roddas fram, innan nästa pass eller grupp skulle på det igen.
brist på allt, det finns på tok för lite mtrl att tillgå snabbt
Med tanke på omständigheterna så räckte ju den inte till.
0 förberedelser på stationer, obefintligt med utrustning och kläder
Att ha telefoner som följer den funktion man har i staberna, och ute i fält är det SL telefon som ska gälla. För att få en
fungerande kommunikation vid användande av rakel måste det till insatskanaler. Det ska alltid gälla vid insatser med fler
än en station.
Ingick i verksamheten i Trygghetens hus och har uppfattningen att Rakel fungerade bra men skulle behövts fler.
Utökningen av stabstelefoner skulle skett tidigare och lika med datorer
Ser behov av ytterligare en IB-telefon samt datorer och mobiltelefoner i stabsrummet förberedda för stabsarbete.
Datorer och telefoner fungerade bra i staben när vi fick in funktionsplacerade enheter. Innan var det svårt då vi hade för
lite utrustning i förhållande till personal. Kopiatorn i RC fyllde inte sitt behov vilket också påpekades. Det finns ett behov
av en bättre skrivare även till vardags som även kan skriva ut i A3.
RD-Radio finns inte till alla. Ens mobil som var livsnödvändig dog tillslut. Om jag inte haft min egna mobil så hade jag inte
hittat tillbaka i mörkret då jag ringde till stabsplatsen och lät dom tuta. Någon laddstation till mobilerna i bandvagnarna
förslagsvis. Vad gäller slangar så var dom ju slut på många ställen i landet.
Mera skogsbrandslang (Small tror den va runr 25mm) slang som är lätt att bära & dra om om det skulle behövas,RDRadio dålig hållbarhet i batt, Skulle va bra med ex bat till rakel apparaterna när man är ute så pass länge & långt till
laddnings möjligheter
För lite korrekt utrustning på bilen. Svårigheter att hantera smutsig utrustning.
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Utrustning i RC kan utvecklas. Några specifika saker:
1. Förberedda telefoner och datorer för olika funktioner är ett exempel.
2. Färdiga ark med förtryckta fält för viss information per insats (som går att använda white-board-pennor på).
3. Rutiner för hur vi på ett bra sätt ska lösa dokumentation av vad IB gör i lägen när IB har extremt mycket att göra.
Bmw’s motorspruta funkar inte
Många motorsprutor gick sönder. Men större delen berodde enligt mig på dåligt handhavande av personal.
Motorsprutorna har krånglat mest.
Motorsprutorna var under all kritik. Vi har ej fått tillbaka ordinarie brandspruta än utan har en lånad.
Motorsprutor under all kritik.
Motorsprutan från MSB containern fick vi inte igång
Motorsprutor funkade inge vidare
Motorsprutorna har krånglat ganska mycket
Vår släckbil strulade väldigt mycket och även motorsprutan
Fick mycke skit i pumpar från gödselspridarna, skulle spolat dom en gång
Motorsprutorna var under all kritik
Motorsprutor upplever att utbildning saknas
Viktigt att motorsprutorna (stora och små) fungerar, tyvärr gick våra sönder. Batterikapaciteten på rakel.
Motorsprutorna har funkat väldigt dåligt. Kan ha med ålder att göra och antalet timmar

2

Mer/annan utrustning Nyare
utrustning

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

Motorspruterna krångla hela tiden, och så hade de ju inte gjort nå om man fick bättre kläder än en oskön overall och ett
par skor som inte går att knyta (gjort för att få skavsår)..
Motorsprutor behöver förnyas, och tillgången ses över. Mycket driftproblem och svårt att få fram reservsprutor vid
haverier. Slangkopplingar saknar EU-standard eller färdiga och förberedda övergångar/adaptrar. Kartmateriel ordnar sig
efterhand i samverkan mellan olika aktörer (skogsbolagen, skogsstyrelsen m.fl.) men det vore önskvärt att ha något mer
förberett att komma igång med så fort som möjligt, helst redan vid uppstart av insatser, gärna även digitalt. När det gäller
Rakelradio är de för komplicerade, de var inga problem att få fram mängder med apparater men användningen behärskar
inte ens vi som använder apparaterna mest. Bättre kläder vid varmt väder krävs. Varselkläder som syns från luften m.m.
Sommarutrustning för befäl med enhetlig funktionsmärkning.
Mer resolutare till utrustning
Självklart finns det många olika variationer och kvalitet på grejer. Men allt som gick behövdes ju.
Bättre RD-radior

3

Motorsprutor
Motorsprutor
Motorsprutor
Motorsprutor
Motorsprutor
Motorsprutor
Motorsprutor
Motorsprutor
Motorsprutor
Motorsprutor
Motorsprutor
Motorsprutor
Motorsprutor Batterier
Motorsprutor Hårt använd
använd
Motorsprutor Dåliga kläder
Dåliga skor/stövlar
Motorsprutor Mer/annan
utrustning Kartor Dåliga kläder

1
1
1

Nyare utrustning
Nyare utrustning
Nyare utrustning

VÅR STATIOEN(FUNÄSDALEN) HAR EN NY SLÄCKBIL. TANKBILEN ÄR MKT GAMMAL OCH SVÅRKÖRD. VI HADE
SVEGS TANKBIL PÅ ETT LARM, DEN VAR OM MÖJLIGT ÄN SÄMRE
Lite torrspruckna slangar
Tankbilen jag körde i Sveg var livsfarlig. Var allvarligt fel på styrservon så jag höll på att bryta ett finger.
Gammal utrustning
något eftersatt utrustning
något eftersatt utrustning
De här med utrustning kan vi diskutera länge.
Så en kort sammanfattning, denna sommar har det varit brist på allt matrial.
Men vi kan inte ha detta som en referens då detta inte ska ske en gång till =)
Helt klart undermålig utrustning på och från station.
Utrustningen är ofta gammal och sliten.
Under all kritik att under sådana förhållanden i kritiska skeenden år 2018 tvingas jobba i/med föråldrad undermålig
utrustning. Bedrövligt!! Som brandman kan man se civil personal med betydligt mer ändamålsenlig utrustning, är det rätt?
Delar av utrustningen kunde vara bättre
Utrustning katastrof Rakel
Dålig gammal tankbil , Bra med vätska och förnödenheter och använt drönare.
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Nyare utrustning

1
1
1
1
1
1

Nyare utrustning
Nyare utrustning
Nyare utrustning
Nyare utrustning
Nyare utrustning
Nyare utrustning

1
1
1

Nyare utrustning
Nyare utrustning
Nyare utrustning

1
1
2

Vi i brandvärnet har väldigt begränsad utrustning. Värst med fotbeklädnad, det enda vi har är gamla supertunga
”gummistövlar” med stålhätta! Dessa gick inte att använda då vi var tvungna att gå flera kilometer med utrustning m.m.
Blev tvungen att använda privata kängor för att kunna lösa uppgiften.
Ej driftsäker tankbil(sveg), få rd-radio och Rakel. Brandstövlarna är inte bekväma att gå längre sträckor i

3

Nyare utrustning
Nyare utrustning
Nyare utrustning Mer/annan
utrustning
Nyare utrustning Mer/annan
utrustning Dåliga skor/stövlar

Våran tank rasade (fått ny nu) och sprutan har jag för mig havererade och några kartor såg jag aldrig skymten av så gick
i blindo ett bra tag
Ok
Alla har rätt utrustning.
Har fungerat väl.
Inga
bra organisation vid bränderna. bra med utrustning i förbundet
Funkade bra.
Funkade bra.
Fungerar bra
Det var bra
Bra
Personligen hade jag något bristfällig utrustning men klarade mig ändå ganska bra.
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Nyare utrustning Mer/annan
utrustning Dåliga skor/stövlar
Nyare utrustning Motorsprutor
Kartor
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Det mesta har fungerat bra. Det som har varit problematiskt är att RD-radio inte har fungerat.
bra utrustning
Överlag bra
De mesta fungerade bra
Har fungerat hyfsat bra, kunde ha haft mera skogsbrands utrustning på våran station.
Det fungerade bra
Har väll fungerat helt okej.
De duger
Skapligt
Bra
Bra
Ganska nöjd med utrustningen över lag
Det duger.
Det har överlag varit bra. En räddning var att civila hade med sig bl a vatten, Resorb, snacks och HANDSKAR.
bra över lag
Allmänt bra
Funkade jätte bra.
Överlag fungerade det bra

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

112 (145)

4

3

Bilaga 2-Kommentarer

Kommentarstexter

Kluster

👍
Bra
Bra
Har fungerat bra efter omständigheterna
Bra
Bra överlag
Stort sett utan problem där vi var
Bra
Ok med utrustning
Överlag bra
Arbetat i stab. Raps talgrupper tog slut löstes med insatstslgrupp - bra.
Överlag så har utrustningen fungerat bra, det har varit tydligt att tankbilar är äldre och fungerar sämre och likaså
motorsprutorna. Kartor var egentligen obefintligt i det vi själva har utan vi fick mer eller mindre tillförlita oss på
allmänheten och de kartor vi fick från dem.
Att springa runt i våra grova stövlar i värmen kändes inte optimalt. Någon typ av huvudbonad hade varit bra.
Bättre skor att gå i skog och mark.
Stövlarna är helt klart inga vandringskängor. Privat telefon funkar bäst.
Kängorna är helt värdelösa för den typ av arbete. Starkt bidragande faktor för arbetsrelaterade skador.
Overall och stövlar i terräng. Dåligt för fotleder och skenben
Värdelösa skor
Skorna är inte direkt så bra att gå i längre tid och sträckor även larmstället var lite i de varmaste laget på dagarna
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OK

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK Nyare utrustning
Motorsprutor Kartor

1
1
1
1
1
1
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Dåliga skor/stövlar
Dåliga skor/stövlar
Dåliga skor/stövlar
Dåliga skor/stövlar
Dåliga skor/stövlar
Dåliga skor/stövlar
Dåliga skor/stövlar

Skavsår av stövlarna
Dåligt med handskar samt dåliga skor.
Stövlar är ingen höjdare när det blir så mycket rörelse, sparkdräkten helt ok
Kängor vore bra om det anses bli en fortsatt stor risk för stora skogsbränder.
För hårda skor
Vi skulle ha bättre skor
Behövs bättre skor, typ kängor, för att slippa skavsår och stukningar. Har idag läderstövel från Sievi och den är värdelös
Bättre skor
Skorna gav rejäla skavsår på häl och fotsula, har fått nya nu.
önskvärt med gummistövlar vid skogsbränder
Jävulska skavsår av stövlarna
Obekväma skor för terrängen
Hjälmarna är gammal och passar inte npn skalle tror jag. Sen så är stövlarna oskön efter ett antal timmar.
Hemska skor att gå i långa dagar
Stora säckiga overaller
De röda overallerna är inte optimala att gå runt i, men nu har vi ju fått andra kläder.
Brandstövlarna är inget att vandra med. Rd- och rakelbatterierna håller korta stunder. Motorsprutorna kan inte gå aktivt i
flera dygn. Saknar en mindre ryggsäck för vatten och energifika. Fler ”skogsslang” bör finnas inför skogsbrand, lätta att
släpa/ bära lång sträcka.
Hade gärna haft kängor, tunnare jacka
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Dåliga skor/stövlar
Dåliga skor/stövlar
Dåliga skor/stövlar
Dåliga skor/stövlar
Dåliga skor/stövlar
Dåliga skor/stövlar
Dåliga skor/stövlar
Dåliga skor/stövlar
Dåliga skor/stövlar
Dåliga skor/stövlar
Dåliga skor/stövlar
Dåliga skor/stövlar
Dåliga skor/stövlar
Dåliga skor/stövlar
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Dåliga skor/stövlar
Dåliga skor/stövlar Batterier
Hårt använd

2

Gamla slitna kläder som inte passade. Stövlar utan att få sulor. Var tvungen att offra mina privata jaktkängor för att kunna
hjälpa till vid skogsbrand.
Gamla slitna kläder som inte passade. Stövlar utan att få sulor. Var tvungen att offra mina privata jaktkängor för att kunna
hjälpa till vid skogsbrand.
Har haft brabdoverall och stövlar. Har inte svettats galet mycket.

2

Dålig täckning på telefon
Telefon dålig täckning
Rakelkanalerna tog slut
Ett problem var att vi inte gemensamma kanaler/talgrupper som hemvärnet
Rakel, stundvis hög belastning, brist på talgrupper osv, inget fel på utrustningen i sig.
Sisådär täckning för kommunikation
Dålig täckning, ibland ingen täckning vilket resulterar i noll kontakt med omvärlden.
FRO gjorde ett hästjobb all heder till dem som fick Rakel att fungera
RD-radio - felaktiga enheter där vissa är obrukbara. Telefonen pga dålig täckning på insatser.
Mottagningen på Rakel delvis dålig
Talgrupperna för RAKEL tog slut.
Stundom dålig täckning, bristande andningsskydd osv.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Dålig täckning på både rakel samt mobilnät, våra egna RD radio fungerade från början, sen blev det strul, å vi kunde inte
ladda dom samt att dom försvann.
Rd-radio apparaterna funkar inte alls ,slut på ström. Dålig mobil täckning
Gamla kartor eller inga alls, rakel och telefoner ur täckning för lite slang
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Dåliga skor/stövlar Dåliga
kläder
Dåliga skor/stövlar Dåliga
kläder
Dåliga skor/stövlar Dåliga
kläder
Dåliga skor/stövlar Dåliga
kläder
Dålig täckning
Dålig täckning
Dålig täckning
Dålig täckning
Dålig täckning
Dålig täckning
Dålig täckning
Dålig täckning
Dålig täckning
Dålig täckning
Dålig täckning
Dålig täckning Bristande
andningsskydd
Dålig täckning Batterier

2
2

Dålig täckning Batterier
Dålig täckning Kartor

Rd-radio skulle det ha funnits större tillgång till batterier, då telefon till större del inte hade täckning .

3

Dålig täckning Dåliga kläder
Batterier

2

Dålig täckning Mer/annan
utrustning
Dålig täckning Nyare
utrustning
Dålig täckning Nyare
utrustning

Egen utrustning skulle man ha önskat lite andra kläder då det var fruktansvärt varma dagar.
Helt horribelt dåligt med kommunikationsutrustning vid insatsen vid Fågelsjö. Fans dåligt med radios samt nästan ingen
täkning via rakel på många platser
Dålig täckning på Rakel och mobil. Gammal sliten tankbil Sveg och motorsprutor också gamla
Dålig täckning på Rakel och mobil. Gammal sliten tankbil Sveg och motorsprutor också gamla
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Kommentarstexter fråga 22 - Samverkan markägare

Kluster

De stora markägarna (skogsbolagen) hade inte personal att bevaka alla eftersläckningar och lämnade områdena för tidigt vilket
resulterade i nya bränder. Alla de stora bränderna under sommaren är återantändningar.
Jag hade som uppgift att ta kontakt med markägare. Ibland var det svårt att få tag på dessa. En del bodde långt bort och hade inte
möjlighet att vara på plats. Det var också svårt att veta hur insatserna låg till och när överlämning skulle ske. De stora skogsbolagen har
anlitat företag att sköta eftersläckning och jag skulle kontakta dessa företag. Ett företag hade fler bränder än de kunde hantera och jag
har förstått efteråt från skogsbolaget att de önskar att vi vänt oss till dem direkt istället för företaget eftersom det blev så stora insatser.
De flesta bränderna släcktes initialt men återantändes om och om igen
Skogsbolag bra när de kontaktats och tar sitt ansvar. Eftersläckare har i vissa fall inte kompetens. Svårt med privata när de inte kan nås
eller inte kan ta sitt ansvar.
Vi bör lyssna på markägare eftersom dom oftast känner till hur terrängen är och hur skogen ser ut.
Dålig info från stab till skadeplats
Mycket bra samarbete med dessa aktörer. Markägarna blev successivt involverade i släckinsatsen med t ex
löpande information.
Många markägare har under denna sommar upplevt att dom får ta över ansvaret alldeless för tidigt!
Men har ändå haft stor förståelse för det stora trycket på räddningstjänst.
Så kanske lite tydligare instruktioner och info innan själva överlämnandet.
Kanske ha med markägaren lite mer på tex morgonmöte.
Flera privata ägare var väldigt aktiva och hjälpte till. Iofs lantbrukare med stora maskinparker, så de kanske kan betraktas mer som
bolag..
Hade varit bra om det hade funnits ett mer förberett och utarbetat system där man utser en "projektledare" som arbetar på uppdrag av
markägarna. I stort fungerade det bra i Sveg, men det var ändå lite trevande och vissa markägare körde i stort sett sitt eget race. Jag
kände även själv en osäkerhet kring i vilken utsträckning markägare skulle kunna förvänta sig ersättning för det arbete de la ner under
räddningstjänstfasen, men det kommer säkert klarna i utvärderingsfasen.

Eftersläckare
Eftersläckare

Eftersläckare
Eftersläckare
Generella
Generella
Generella
Generella

Generella

Vi tog tidigt in samtliga markägare och hade dagliga markägarmöten för att fasa in dem i arbetet för att så småningom helt kunna ta
över. Fungerade väldigt bra, tror att de flesta markägarna kände sig någorlunda säkra när vi avslutade rtj. Dock finns alltid en önskan
om att vi ska fortsätta "hålla handen" när vi avslutar, vilket blir svårt då vi måste påbörja återställningsarbetet så fort som möjligt.
Eftersom vi hade använt i princip all utrustning som bolagen förfogar över blir det är även lite knepigt att kräva att de själva ska lägga ut
sin utrustning och vi ska plocka ihop vår. Allt är blandat så man måste vara flexibel och ta in det som går, men lämna utrustning där den
verkligen behövs.
behövs tydlighet, färdiga informationsbrev att dela/skicka ut snabbt
Bra hjälp på skadeplats av markägare med deras lokalkännedom.
Underbart när markägare samarbetar med varandra och kortar kommunikation mot oss ute på insats eller i förebyggande.
Mycket bra väldigt kuniga bra kometens samverkan att samankalla folkibygden
Förbundets personal kan inte sin sak, olika personersäger olika till markägare. Vi var dåliga att informera och hålla en dialog med
markägare.
Tror att det är bra att få kontakt med markägare och skogsbolag på ett tidigt stadium dom känner till markerna och vet oftast hur man
tar sig dit.
Efterhand hittade vi en rutin som jag tycker fungerade ganska väl gällande avslutande, där vi hade förberedande möten inför avslut av
rtj, så att markägarna kunde organisera sig och vara mer förberedd på vad som väntade. Vi kan naturligtvis förbättra den rutinen.
Markägarna var mycket hjälpsamma och till jätte stor å bra hjälp
Tidig kontakt med markägare är nödvändig. Enkelt med bolag. När det gäller privata markägare bör en samordnare utses ASAP, RVRledare kan vara en sådan eller en skogsägarorganisation. Bolagen har stora resurser, använd dessa! Initiera tidiga markägarmöten och
samla markägarna varje dag vid en given tidpunkt. Ge markägarna förutsättningar att ta över efterbevakningen successivt med backup
av RTJ när det är stora insatser, gärna sektorvis. Bolagens avverkningsplanerare är en bra resurs att använda för att t.ex. snitsla
brandgator så de hamnar på rätt ställe i terrängen.
Privata mycket bra. De var ofta på plats och hjälpte till både i handlande och tanke.
De har varit otroligt tacksamma och hjälpt oss i släckningsarbetet samt ordnat med förnödenheter. Fixat transport av mtrl.t ex hämtat
slang i skogen från andra bränder då det fattades. Har påtalat hur nöjda de är med vårt jobb, kul att få kredit för sina insatser och kunna
förmedla det till "mina" brandmän.
Privata markägare har varit blandat jättebra och bedrövlig
Privat markägare svår att få tag på, initialt hade skogsbolag dålig utrustning för eftersläckning.
Mycket bra uppslutnint och hjälp av privat folk.
Norrskog var bra
Holmen Skog underbart samarbete. Stora Enso mindre bra.
på Holmen Sveg, jobbade fantastiskt bra all heder åt han
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Positiv/
Negativ

Extern resurs

Andra r-tjänster som kom till Ösd fick inga uppgifter på ganska lång tid.
Har för lite för att tycka till. Uppfattningen är att ssrc stöttade stab på ett bra sett. Hur de utländska och andra
räddningstjänsterna fungerat ute har jag inte koll på.
Fjällräddarna va fantastiska att jobba med
Fjällräddarna gjorde alldeles för mycket eget och inte underställde sig sektorchefen.
Fjällräddarna var till stor nytta tack vare deras fordon och gps:er samt erfarenhet att ta sig fram i terrängen och
orientera sig i skogen.
Bönderna är våra hjältar.

Negativ
Positiv

[Andra räddningstjänster]
[Andra räddningstjänster]

Positiv
Positiv
Positiv

[Fjällräddare]
[Fjällräddare]
[Fjällräddare]

Positiv

Gödseltraktorer extremt bra vid bevattning av vägar

Positiv

Ge bidrag till bönderna dom var viktigast för vattenförsörjningen

Positiv

Bönder och maskinister räddade Sverige denna sommar.

Positiv

Bönderna gjorde bra insatser men många gånger körde dom bara på utan att tänka. Skulle vara bra med bättre
kommunikation där.
Bönderna gjorde stor skillnad för vatten transporten

Positiv

Det negativa med böndernas utrustning va att det va så mycket skit att pumparna satte igen, men fantastisk
kapacitet
det är traktorer med gödseltunna som hindrat att mellannorrland brunnit upp

Negativ

Dom som körde gödseltunnor och lastbilar med vattentankar är hjältar!

Positiv

Ser gärna mer samarbete med bönderna å deras maskinpark

Positiv

Skulle haft någon som styrde gödseltunnorna.

Negativ

Utan bönderna och deras engagemang hade det aldrig gått.

Positiv

Helikoptrar var bra
Under dagtid hade vi IB2 som kontaktperson mot helikopterföretagen. Dom dagar vi hade en kontaktperson mot
samtliga hkp flöt det på väldigt bra. Det är en modell som vi borde förbereda inför kommande händelser.
Svårt med kommunikationen Hkp då den norska dialekten var grov, men det löste sig. I övrigt fungerade det ok.
Många vid brytpunkt som bara satt utan att bli använda vid branden.
Vi hade mycket bra hjälp av helikopter.
hemvärnet hade egen radio kommunikation så vi kunde inte höra varandra. vi var tvungen att prata med våran
skadeplatschef som meddela hemvärnets MIC som i sin tur meddelade hemvärnsgubbarna.
Hemvärnsgubbarna var bakis
ingen kontakt alls med kommunen under hela perioden
De har gjort ett bra jobb & snabbt gick det att tex göra brandgator
väntade alldeles för länge innan ni tog hjälp av maskiner, sen tog ni hjälp av fel typ av maskiner och fel folk då ni
inte har en aning av vad man kan göra med rätt maskin och rätt folk, ett råd är att kontakta dom ni har anställd
som deltidare och jobbar i branschen istället för kontors personal och brandbefäl som aldrig suttit i en maskin, det
är inget som man lär sig på skolbänken utan med intresse och praktik.Dom allra bästa maskinförarna måste man
söka upp genom kontakter som ni inte har dom anmäler sig inte själv då dom redan är upptagen,
dom som gör det har lite jobb av en anledning ,
Var i Sveg när Polackerna kom, och i kunde inte koppla på dom på vårt vattensystem pga olika kopplingar vilket
jag tycker att man borde vetat om och därmed åtgärdat tills dom kom
Inte imponerad av polsk räddningstjänst
Kommunikationsproblem mer dom norska kollegorna
Dumt att inte grovkopplingarna inte passade med Norska Rtj
Fel radiosamband med andra länder, fel slangkopplingar. Men otroligt duktiga brandmän, Norge
Svårt att upprätta förbindelse med ex utländsk Räddningstjänst.
Vattenbombplanen gick det inte kommunicera med.
Många frivilliga som stälde upp med mat transport och fyrhjulingar
Vore bra om externa resurser kunde tilldelas rakel.
Andra rtj var självgående och gick att sätta in i insatserna omgående efter information. Fjällräddningen hade en
egen stab i TH vilket underlättade samarbetet oerhört. Hjälpen från våra grannar i väster var att dom också var
självgående, gick att sätta in i insatserna omgående.
Min uppfattning gällande vattenbombplan är att det är för mycket byråkrati (tar lång tid att få igång) Te.x
miljökonsekvens beslut från lsty, måste finnas en nog lång och djup sjö, Avlysning av sjön för att säkra att
medborgare inte är ute på sjön.
HKP har varit tungan på vågen vid de flesta bränderna med snabba insatser. Vi kan bli bättre på att koordinera var
dom behövs mest och även under själva släckinsatsen.
Traktorer med vattentank har varit en mycket bra resurs vid begränsningslinjerna.
"Civilbefolkningen" var fantastisk särskillt i Hedeviken
Allt blev väldigt sent och många beslut som blev utdragna.
Andra räddningstjänster blev bättre med tiden, svårt med uppgifter från ex Kårböle, bra med norsk representation i
staben, ledning fjällräddning i Trygghtens hus = bra, Bra samverkan med kommunerna som verkligen var ett bra
komplement till oss, bra med hkp dirigent, ingen koll alls på externa aktörer, borde varit någon som
dokumenterade detta men svårt att uppnå under rådande omständigheter
Brister i att ta emot och organisera civilisterna
Det vore bra med en rutin/förberedd inriktning för hur inkommande erbjudanden om hjälp från företag och
privatpersoner ska hanteras. Var ska de vända sig? Vem ska sammanställa och vem ska fördela?
Enormt av bönder mm som kom med vattenresurser! Stor eloge! Fjällräddarna hjälpte oss enormt mycket, utan
dom där vi var ett tag så hade läget blivit ett helt annat
I stab har jag jobbat med andra räddningstjänster och det har fungerat väldigt bra. De utländska jag kommit i
kontakt med var norsk räddningstjänst på skogsbrand som brandman och jag upplevde inget samarbete med dem.
De drog sin slang och körde sitt race. Hemvärn fanns på staben i Sveg och det funkade bra. Kommunen har jag
haft samarbete med i stab mest med kommunikatörer och det funkade bra. Helikoptrar upplevde jag fungerade bra
och jag hade möjlighet att få åka med till och från Sveg.
I stort har samverkan med alla aktörer fungerat bra, men det finns vissa erfarenheter att ta med sig:
Hemvärn: Organisationen har problem med att de inte kan personalplanera i förväg. En hemvärnare kan helt
plötsligt få för sig att åka hem, vips så saknas personal. Även en hel del problem med att deras personal inte tar
egna initiativ och har låg arbetsmoral. Skulle nästan behövas riktiga befäl som följer med varje hemvärnsgrupp och
säkerställer att de utför de arbetsuppgifter de har blivit tilldelade. Samtidigt hade vi väldigt stor hjälp av TOLOgruppen, MC-ordonanser, bandvagnsförare m.m, så man ska inte racka ner allt för mycket på organisationen i
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helhet.
Utländsk räddningstjänst: var en hel del oklarheter kring Polska styrkan, men det löste sig väldigt bra eftersom.
Framför allt kommunen var lite irriterad på MSB för att de inte kunde komma med klara besked av vad som
väntades av kommunen. MSB har en del att lära i detta.
Vattenbombplan: Ska bara användas om man vet att man har dem under en längre tid. Vi fick "låna" två plan från
Kårböle under en kort tid. Dålig planering, dålig kommunikation gjorde att vi nästan tappade en sektor på Fågelsjö
då markpersonal var tvungen att utrymma sektorn och planen sedan försvann utan att meddela i förväg.
Jättefint samarbete i stab med Storstockholms brandförsvar. Vi kan ha ett närmare samarbete med kommunen
gällande extern kommunikation.
Kan bli språkförbistringar med utländsk räddningstjänst. Slangkopplingar passar inte svensk standard.
Vattenbombplanen kräver att vi utrymmer aktuellt område vilket gör att arbetet från marken upphör under en
period.
Man får ju verkligen skämmas lite när man möter norska brandmän. Det är ljusår mellan deras o våran utrustning.
Motiverande när man är aktiv i bemötande med externa insatser och aktiv i insatsprioritering. Mindre stimulerande
att se hv stå på bas o att manskap i skogen "glöms bort". De hade kunna ha mer insatser med att köra ut mat till
sektionerna och upp till linjer. Sova i fält fungerar men vara utan mat sämre...
Mina svar avser min upplevelse inifrån stab. Hade kontakt med de jag klickat i. Avser Storm, Tröndelags rtj, och
ledning för Fjällräddarna.
när jag anlände skadeplats tyckte jag det var på gränsen med hur många frivilliga som kan var på skadeplats.
Hårfin gräns innan det blir rörigt och svårkontrollerat, men det blev bättre under tiden jag var kvar pga kontroll in/ut
och mera behovs styrt.
Otroligt duktiga entreprenörer
privata ställer upp otroligt bra
Samarbetet med samtliga resurser var fantastiskt.
Utan dom hade det gått mycket sämre , vid ett tillfälle berodde det helt o hållet på fjällräddarna att vi kunde stanna
o jobba vidare
Utan externa civila resurser skulle hela mellannorrland brunnit upp. De har bra modern utrustning, inte vi
Utländskt bistånd: Norge bra! Jobbade lika som oss och vi förstod varandra bra. De var självgående och
självförsörjande i stor utsträckning. Polen dåligt. Stor och relativt trög organisation, många möten krävdes och i
slutänden blev det ändå inte som det var bestämt.
Hemvärn: Bra resurs. I Hammarstrand fungerade samverkan bra, vi plockade in MIC:en i fältstaben och stämde
hela tiden av behov och vad de kunde hjälpa till med. I Sveg upplevde jag att vi jobbade åt olika håll. MIC:en fanns
inte nära oss i insatsledningen. Vi fick en beställd resurs för att sen upptäcka att den inte var på plats, eller att det
var fel antal personer o.s.v.
Kommunen: Bra stöd, det kom in oväntade resurser hela tiden. Härjedalen hade en bra organisation av frivilliga
genom FRG. Det borde vara en förebild (eller ett krav!) för alla kommuner.
Helikoptrar: Civila HKP fungerade i stort sett bra. Jämtlandsflyg borde ha kunnat producera mer flygtimmar i
Hammarstrand. Kom sent och for tidigt. Storm maximerade flygtiden i Fågelsjö på ett mycket bra sätt. Kort stopp
under nattens mörkaste timmar.
Vattenbombplan: Se tidigare kommentarer.
Traktorer med gödseltunna: Bra resurs men det blev inte alltid som man tänkte sig. Bättre ledning av resursen
krävs och instruktioner till förarna så att de förstår vad som är syftet med t.ex. vägvattning.
Maskiner: Effektiv resurs! När det är höga FWI-värden finns mycket resurser som står p.g.a. brandrisk och
semestrar, nyttja dem! Det går fort att bygga väg om man har stora maskinresurser!
Vid insatsen vid sonfjället hade vi tillgång till några privata fyrhjulingar vilket underlättade något enormt vid
materialtransporter och mat och vätska.
Allt har löst sig utan större problem. Alla jobbade mot gemensamt mål
Bra insatser från externa resurser och en eloge till de som ställde upp på sin semester för att hjälpa andra!
My cket bra
Bra
Bra
Bra
Bra samverkan över lag
Alla har gjort sitt yttersta, och även fast det funnits problem har vi löst det tillsammans och det har gjort att man
känner ömsesidig respekt.
Alla inblandade i detta projekt har gjort ett grymt jobb!
Ska man nämna nått så skulle jag vilja haft tillgång till mycket mer brandpersonal med utbildning.
Då detta var en bristvara för oss i Pålgård.
Fantastisk glad,lycklig och oerhört tacksam för alla fantastiska pch hjälpsamma människor man mötte i skogen
under sommaren.
Fungerade över lag bra
Med tanke på kaoset med alla bränder tycker jag att det över lag fungerade mycket bra
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Maten vi fick ut till Fågelsjö var stundtals bedrövlig samt dåligt genomtänkt. Inte lätt ätten mitt ute i skogen typ. Men självklart fanns det
ljuglimtar också
Frg levererar det man beställer
mycket bra
bra samarbete
Förvånad att så många ställde upp
Ok
Var med hemvärnsgrupp, dom var mycket duktiga.
Alla frivilliga var guld värd
Verkar som de har hjälpt till efter bästa förmåga.
Det kan vara svårt med registrering av folk som vill hjälpa till. Är det en väg in till brandområdet är det naturligtvis enklast. Resursen är
bra, men kan också medföra risker.
Frivilliga i all ära!
Utan dom har vi inte klarat oss, men som jag nämnde tidigare så utsätter vi dom för stora risker.
Första dagarna var allt kaos men jag vill ända säga att fram emot tis så hade vi i stort sätt koll på alla som jobbade på berget. Vart &
vem som var på varje sek.
Inga problem med samverkan, FRG underlättar! Vi borde ta fram ett enkelt utbildningsmtrl (jag har väckt frågan hos MSB) för de som
ska ut i skogen och släcka. Ex. Youtubeklipp som de kan titta på i mobilen på väg ut med enkla instruktioner, arbetsmiljörisker och
annat som är bra att veta.
På branden jag var upplevde jag att de frivilliga var väldigt ivriga på att hjälpa till men att de inte fick någon tydlig uppgift.
FRG i Sveg fungerade bra. Men jag vet att de hade ett tufft jobb att försöka synka och sortera alla som hörde av sig och ville hjälpa till.
Det är smått fascinerande att människor blir arga när de inte får någon uppgift och inte får hjälpa till. Att de inte förstår att de då tar tid
och kraft och stjälper istället.
De som hörde av sig till mig direkt via mail eller telefon och erbjöd sig att hjälpa till hänvisade jag till FRG när det gällde Sveg eller till
den som ansvarade för frivilliga resurser i ÖSD när det gällde övriga Jämtland.
Frivilliga släckar provade att ta över så man fick ha väldig koll på dom. Många privatpersoner kom ut i skogen med mat. Måste vara
bättre om rödakorset eller någon annan organisation tar i mot gåvor i byarna o organiserar upp allt. Mot torsdag var man skeptisk mot
smörgåsar som var inplastade
Enda stora negativa synpunkten jag har om externa resurser är frivilliga. De flesta var guld värd men sen fanns det vissa som inte
lyssnade på instruktioner från oss brandmän utan till exempel sprang före mot brand med våra slangar innan det ens fanns vatten på.
Till nästa gång måste de få direktiv innan de får gå ut i skogen från skadeplatschef om deras roll och skyldigheter
Maten var förbaskat dålig i början i Lillhärdal.
Lång väntan på mat en del dagar och framförallt på nätterna
Fick aldrig ut mat från FRG utan det ordnade markägare eller så la vi ut pengar själva
Då jag har matallergier,var det inte jättelättsamt att kunna få i sig något att äta av allt som kördes ut i skogarna (mackor,bullar,pizzor
mm). Men Då fanns det några fantastiska människor som åkte hem från skogen och fixade mat speciellt för mig. Det gjorde mig
gråtfärdig, flertalet gånger under den veckan vi var ute.
maten var ett skämt jobba 15-20 timmar i ett sträck dag efter dag kräver bra mat,inte pizza och annan skräpmat
Svårigheten är hur ska vi leda de frivilliga, vi har inte folk till detta.
problemet var att vi hade för lite brandmän mot antalet frivilliga släckare. svårt att styra de frivilliga eftersom man inte kunde ha en
brandman med dom på alla ställen
Som brandman var man ofta barnvakt åt folk på äventyr.
för lite brandpersonal för att effektivt styra frivilliga resurser
Vi borde ha fler radioapparater att dela ut till frivilliggrupper.

Bra

Det va rejäl oordning på frivilliga, helt plötsligt dök det upp ett 10-tal som ingen visste något om....
Frivilliga släckare ville hjälpa till, men de flesta fick inte hjälpa till och satt hemma och väntade dag som natt. Ett samtal att de inte
behövdes skulle inte vara mer än rätt när dem avbryter sina liv bara för att hjälpa till. Skandalöst.
Det har ofta varit svårt att sätta frivilliga i arbete. Man kan inte släppa iväg dom hur som helst, och det har skapat frustration. Det skulle
kanske vara bättre om de frivilliga var organiserade så att man inte behöver styra upp lika mycket.
Dom kan vara risk för att dom inte är nog försiktig
Civila ska inte vara i skogen när det brinner!
Frivilliga släckare sprang överallt och skulle släcka. Hade fult upp att räkna in dom så att vi inte har tappat bort någon eller några.
Man får hålla lite koppel och tydliga restriktioner om aggerande för att trygga egen direkt säkerhet och slangars säkerhet(indirekt egen)
, lära ut att se skillnad på insatsens prio och vad som sedan tillhör eftersläckning.
Svårt när det kommer får många att få till jobb till alla och sen veta vad de kan
Det var väldigt många frivilliga, kanske 30 stycken men vi var 6 brandmän så vi kunde inte styra dem så de blev tillslut irriterade och
upprörda och lyssnade inte på de order som vi gav dem, vissa situationer blev rent av farliga pga att vinden vände sjukt snabbt och
röken bitvis var väldigt tjock
För lite brandmän för att tydligt instruera frivilliga i släckningsarbete
Illa formulerad fråga, "samverkan" vad menas med det?
Hade vi tex radioapparater till de som kom, nej. Hade det kunnat bli bättre, ja. MYCKET!
Frivilliga i all ära men om dom hamnar i ett läge där dom inte kan lämna området och liknande så är det inte bra. Dom kanske inte kan
ringa och liknande. Vilka kläder har dom? vilken kunskap har dom? Vem har egentligen koll på vart dom är och hur många? Om någon
saknas vad gör man då? Har dom åkt hem eller är dom kvar i området? Om en sådan här extrem situation uppstår igen så ska man
nog tänka till innan man släpper in civila släckare i området. Gäller naturligtvis inte dom som transporterar vatten med fordon.
Här finns det mycket att önska, när man har så många frivilliga som hjälper till så måste det finnas någon som registrerar detta på ett
bra sätt så man vet vilka som varit ute och vart samt tider. Vi kanske måste göra någon form av blankett som är lätt att fylla i och som
kan användas av alla styrkeledare som är ute, detta med tanke på att många frivilliga bara har dykt upp på brandplatserna, finns dålig
dokumentation på detta idag vilka som varit ute och vart.
Fördel med FRG, för övrigt kändes det som fritt fall
Bristande organisation och ledning av civilister
Hade vi inte haft de frivilliga så hade vi haft väldigt stora problem att fylla den luckan. Sen finns så klart mycket att önska vad gäller
organisering och ledning av denna jätteresurs, men om inte vi kan möte detta behov tror jag inte heller att vi kan ha för stora
förväntningar på t.ex. FRG. Vi kan också bli bättre på att leverera tydliga väl avgränsade arbetsuppgifter vilket skulle underlätta för de
som organiserar frivilliga. Ofta var det kanske vår "beställning" som inte var nog tydlig för att kunna utföras på rätt sätt, då bör man nog
skylla på sig själv istället för de frivilliga.
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Långa pass med lite återhämtning när det var som värst. Problem med att fylla upp material för allt var ute på larm. Man förlitade sig
lite på att varje station skulle lösa alla problem själv. Många på kåren hade bakjour för dom som varit ute på larm för att dom skulle
orka, trots alla hade semester. Mycket extrajobb för SA med trasiga pumpar och annan materiel, jourbyten etc.
avlösningsbiten var svår att lösa, det förstår jag. Men att jobba över 3 timmar och sedan köra hem 4 timmar för att vila 8 och sedan ut
igen är inte bra. Men, det var ett speciellt läge.
Långa pass
Långa pass utan avlösning.
Alldeles för många timmar i sträck
Det blev lite väl långa arbetspass, men för mig fullt förståeligt med tanke på omständigheterna.
Man ska inte behöva vara på en brand i 25 timmar i streck. Sedan skulle det vara bra om man hade filtermasker.
Arbetstider
En aning svårt att ha/få kontroll på arbetstider, byten mm.
Lite väl långa arbetspass, 2,5 dygn som längst och svårt att få ut mat.
Fick jobba alldeles för långa pass. Trots att det fanns folk från våran egen station som hade varit hemma och vilat ett dygn och hade
kunnat byta av oss så fick dom åka till Vemdalen och vila till nästa morgon när dom kom ner medans vi fick vara igång i 25h. Den
logiken förstod vi aldrig.
Var lite väl långa pass där i början
Alldeles för många som gjorde för långa pass
Sömn
För långa pass bitvis

Arbetstid

För långa pass innan man fick av byte
Långa pass
Det var väl inte optimalt med den brand som man jobbade på i 25 h.
För långa arbetspass på grund av för lite folk.
Initialt är såklart arbetsmiljön ansträngd men även där blev det bättre över tid.. största risken i början var nog att det gick hårt åt några
få brandmän med många timmar utan vila och sömn, upplevde dock att många ändå ville arbeta trots erbjudande om avlösning.
Inte bra att jobba i 24 timmar i sträck
Lite sömn
Långa 24 timmars pass
Långa arbetspass
Långa arbetspass
Långa arbetspass med rejält hög arbetsbelastning är inte optimalt över tid men det fungerade ändå bra utifrån förutsättningarna.
Långa arbetspass som då man skulle få vila avbröts p g a andras behov av hjälp. Har förståelse för det då det var extremt i sommar.
Långa arbetspass vilket varit nödvändigt.
Långa pass
Långa pass på chaufförer är inte okej,
Långa pass, dåligt med mat gör att arbetsmiljön inte direkt är bra
Långa arbetspass ibland.
Jobbat för långa pass innan men blev avbytt
Långa arbetspass

Arbetstid
Arbetstid
Arbetstid
Arbetstid
Arbetstid

otroligt varmt. och långa pass.
Finns ingen annan arbetsgrupp som skulle acceptera så många arbetstimmar och så lite sömn i så många dagar.
Långa pass men i det stora flöt det på
Saknades folk, långa arbetsdagar och korta pauser
Skärpning bättre ordning på vilka som jobbbat 4 dygn i sträck etc
Små chanser till återhämtning
Långa pass initialt
Ingen sömn
Stressnivån låg för högt under för lång tid när jag jobbade som IB dagtid
Svårt att få en ordentligt bra arbetsmiljö under sånna omständigheter. Långa slitsamma pass.
ingen roation på aktiva brandmän, långa arbetspass
Tung för vissa och lätt för andra. Vet att Vemdalen fick sitta på stationen i Sveg en längre tid. Utan att bli avbryta mot trötta.
Vi var på insats i över 50 timmar utan avlösning. Trots att befälen lovat detta flera gånger.
För långa arbetspass vilket gör att riskmedvetenheten sjunker och då görs felbeslut.
Långa arbetspass, lite vila, kontrollen över frivilliga var undermålig
Ok
Jag kan ju bara svara för mig själv, men jag hade det bra förutom att man kanske skulle vart två då man åkte flera mil på okända
skogsvägar .
Allt var frid och fröjd.
Arbetsmiljön har fungerat bra i staben, svårt att svara på hur det fungerat på övriga platser.
Bra

Arbetstid
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Arbetstid
Arbetstid
Arbetstid
Arbetstid
Arbetstid
Arbetstid
Bra
Bra

Bra efter omständigheterna
Bra miljö
Bra trots hårda villkor bra m mat o dryck
den var bra .
Bra! Man kan inte ha för höga krav i skogen!
Bra.
Både bra och sämre
Den har fungerat bra
Den har varit bra.
Det blir ju speciellt att jobba när det är extrema händelser. Jag har jobbat dagtid i staben (tidig morgon till sen kväll) och getts möjlighet
att sova på nätterna. Sedan hade jag jour och åkte på larm en natt så det blev nåt dygn som jag var vaken. Jag tycker att arbetsmiljön
för min del ändå har varit helt ok med tanke på omständigheterna.
Det finns säkert en hel del övrigt att önska, men i stort upplever jag att vi lyckades kommunicera ut vikten av ett högt säkerhetstänk
hela vägen ut till enskilda i skogen. Det kan vara en del av anledningen till att det blev relativt få och lindriga skadefall.
Det funkade bra.
Det har fungerat bra,
Med tanke på omständigheterna och bristen på personal så tycker jag att det fungerat bra!
Det har väll varit så bra som det kan bli.
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Jag upplevde att man hade bra koll inom sektorerna. Men man arbetade ofta alldeles för långa pass.

Bra

Så bra som de kunde efter omständigheterna
Vad jag har fått till mig hade sektorcheferna bra koll. Det jag tänkt på i efterhand är att jag inte tror att hjälmar användes i nog stor
utsträckning.
Tack vare frivilliga och företag fick vi mat o vatten.
Bra
Efter förutsättningarna kan jag inte klaga på något.
Bra
Ett stort säkerhetstänk hela insatsen. Endå skadorna var skavsår
Var väll helt okej
Fick mat vatten vila och jobbade i 12 timmars pass. Så man var vid gott mod hela insatserna.
Fungerat bra
Funka bra
Funkade bra
Bra
Funkat ok, dock svårt att hinna hålla rent.
Funkat.
Funkat.
För att vara skogsbrand har det fungerat bra.
bra
bra

Bra
Bra

Bra
god
Bra
Gått bra på mina insatser
har inget att klaga på arbetsmiljön
Helt okej.
I det stora hela bra

Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra

Den har funkat bra
Det var helt ok
Det var helt ok
Inget att klaga på vare sig ute på fält eller i stab.
Inte uppfattat några problem
Bra
Bra
Jag klarade mig från långa insatser. Fick bra med vila.
Bra miljö i förhållande till insatserna
bra
Helt ok under omständigheterna
Bra skydd
Med tanke på omständigheter så fungerade den
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miljön var varm och härlig.. men arbetsmiljön var bra anser jag
Bra
mycket varierat dock finns ett utpräglat säkerhetstänk som grund i verksamheten
Oftast bra, vissa situationer mindre bra t.ex. brist på utrustning
Ok
Ok
OK.
Bra
Okej
Miljön har varit ok
Satt i stab och Transporter bra miljö
Det har varit okej.
Okej
Bra
Så god den kan vara i skogen.
Svårt att få koll på arbetsmiljön när det blir så stort. Tycker ändå med tiden att alla tog ansvar och aldrig problem att få fram material
om det var nödvändigt.
Under de pass jag gjorde fungerade det bra.
Under omständigheterna bra.
Vi jobbade säkert och trygg med hela brandkåren.

Bra
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Bra

Bra
PÅ det stor hela tycker jag att arbetsmiljön var acceptabel
Överlag bra
ÖVERLAG OK, MEN DET BLIR LÄTT ATT "MAN KÖR PÅ" OCH TÄNKER FÖR LITE KRING ARBETSMILJÖN
Varm sommar, ännu varmare vid bränderna.
Arbetsmiljö under sommarens extrema omständigheter är svår att handskas med och det finns nog inget bra facit hur man ska lösa det
på ett bättre sätt.
Självklart extremt varmt sotigt och jävligt men det är det ju inte så mycket att göra åt
Blir lite ohygieniskt efter några dagar
Extremt varmt.
Rökigt
Brant och stenar som släpper, livsfarligt
Brinner det så blir det rök. Ofrånkomligt
den är alltid dålig vid skogsbrand
Varmt och lite sömn
Svår situation, långa dagar, varmt.
varmt
Rökigt stressigt// fullt normalt under rådande förhållanden

Bra
Bra
Bra
Bra
Miljö
Miljö
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Det är vad det är. Långa pass, fysiskt tungt, smutsigt

Miljö

Extremt oländig terräng. Borde kanske fått brinna ut istället.
Gå i skogsbrandsrök flera gånger flera timmar varje dag
Gå i skogsbrandsrök flera gånger flera timmar varje dag
Inte så mkt rök
Detta är helt enkelt ingen bra arbetsmiljö.
Men med tanke på hur många som arbetade på platsen så har vi lyckats med arbetsmiljön. Inte många tillbud alls.
Vi fick hjälp med att göra en riskanalys och ut efter den jobbade vi väldigt säkert.
Det klart att arbetsmiljön inte blir optimal under sådana här omständigheter men tycker att det är en del av att vara i räddningstjänst.
Varmt
Rökig miljö. Varmt
Lite hjälpmedel för att transportera ut mtrl, vi fick hand bära allt ( Skulle vilja ha en fyrhjuling med vagn)
Masker och fordon som kunde hjälpa ut med slagg och matrieal
Med den värmebölja som var under den tiden så blev det mycket jobbigt för släckpersonalen, men underlättades av ledningen genom
att civil personal fick begränsad tid ute i skogen
Skogsbränder är aldrig bra arbetsmiljö.
På en skogsbrand är det inte bra miljö att vistas i, mycket sot å brandrök, övrigt hyfsat bra.
Rök, hetta från eld, hetta från sol, slit av att gå långa sträckor och bära slang och diverse annat material. Dvs inget som gått att göra
så mycket åt.
Rökigt
saknar ac i bilarna. 28 gr varmt å 20 mil inte bra
varmt

Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö

Sommarens värme kan vi inte påverka, och platserna med branta bergväggar och stenig mark kan vi heller inte påverka
Svårt att få bra arbetsmiljö vid brand, rök, sot, avsaknad av dricksvatten och toalett.
Svårt att få till en god arbetsmiljö under skogsbränder.
Svårt läge .
Toaletter, dricksvatten, rök, sot och hetta!
Tungt att bära allt mtrl i händerna
Vad kan man göra åt miljön i ett sådant trängt läge?

Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö

Varmt
varmt
Varmt
Varmt
Varmt med vindar
Varmt och skitigt såklart,men så är det och inte så mycket att göra något åt
även om jag ej aktivt deltog i släckning var jag i dålig luftmiljö mycket.
Bättre rökskydd
Bättre rökskydd
För lite andningsmasker
Dåliga andningsskydd samt skyddskläder
Andningsskydden tog snabbt slut/gick sönder.
Arbetsmiljön tyckte jag var bra då vi fick den utrustning som vi behövde.

Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Skyddskläder
Skyddskläder
Skyddskläder
Skyddskläder
Skyddskläder
Skyddskläder

Det var dåligt med munskydd
En 2'a endast pga klädseln
Slut på munskydd gick inte att få tag i
Bristen på mat var under all kritik samt våra kläder. Det regnade sista natten och vi var totalt genomblöta. Många fick skoskav då
stövlarna inte direkt är gjorda för att gå långt och i terräng.
Det blir väldigt varmt i munskydd. Men man får tänka på att det var långa dagar
Det är nog en själv som fuskar med munskydd
Det är som det är på skogsbränder, men möjlighet till tvätt, tork av kläder. Utbytessystem av kläder vid längre insatser.
Fanns inget andningsskydd att tillgå så blev lite halvjobbigt att andas mellanåt. Men i övrigt så var arbetsmiljön bra med dom
förutsättningar vi hade
Det mesta i fordon och klädsel borde uppdateras,
Fler munskydd till räddningstjänsten
För lite och felaktig utrustning och svårigheter att ta hand om smutsig utrustning.
för lite skyddsutrustning tunga hjälmar
Munskydd tog slut gort
Kan tycka att vi behöver ett bättre enklare andningsskydd
För varma kläder för en sådan sommar
I stort sett mycket bra! Givetvis har det varit önskvärt att ännu tidigare kunna erbjuda frivilliga mm exempelvis filtermasker när de jobba
nära branden.
Ingen mask
Munskydd utan kolfiltermask är inte okej.

Skyddskläder
Skyddskläder
Skyddskläder
Skyddskläder

Dåligt med personlig utrustning. Handskar, andningsskydd, hjälm/mössa/keps.
Mycket pga stora brister i klädseln.
Möjlighet att tvätta kläder och duscha mellan varje pass
Det mesta har varit bra, men inget vidare att gå i samma skitiga kläder under flera larm
Räcker inte att ha bara munskydd när det rök som värst
Slarvar med andningsskydd
hade varit bra med ett ombytes ställ så man kunnat tvätta mellan larmen, så man slipper dra på sig skitiga ställ och kontaminera alla
bilara.
Undermåliga kläder för uppgiften
Återigen gamla sluta kläder som passat dåligt.
Återigen gamla sluta kläder som passat dåligt.
Varma stövlar
Väldigt rökigt Maskerna höll inte tätt på nå vis
Dålig
Dålig
dålig koll på personal, samt ingen uppdatering av läget
Dålig kontakt med IB /SOS. Dåligt förberäda på alla plan i organisationen
Dålig med mat på nattpassen

Skyddskläder
Skyddskläder
Skyddskläder
Skyddskläder
Skyddskläder
Skyddskläder
Skyddskläder
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Finns alltid att förbättra , skyddsutrustning , arb tider , vila ( tur att ingen gjorde illa sig svårt ) mm mm

Undermålig

För klent med manskap på de insatser jag varit på
Hade kanske kunnat organiserats något bättre
Hungrig, dålig utrustning
I högsta grad lagt på eget ansvar. Ingen säkring alls av hur och vad som släpps ut i markerna.
I stab i Östersund var det bara lite väl rörigt och mycket folk och prat under det mest intensiva skedet.
I stort varit eget skyddsombud!
Ingen bra arbetsmiljö
Ingen framförhållning angående personal, avlösning, mat, vätska, personlig utrustning, "schemaläggning", ...
Ingen som brytt sig om arbetsmiljön,anser att det är ledningens uppgift att se till och informera om sådant!
Kan alltid bli bättre
Mat och tid att vila var det lite av
Min känsla var att arbetsgivaren ej ens funderade på detta.. förvaring av mat och vätska i stekande sol..? Skyddsmasker, reflexvästar
även till brandmän..
mycket blev lidande då resurserna var för lite.
Mycket dålig utrustning!
Dåliga rutiner att följa om ens några!
Vem var ansvarig för arbetsmiljön?!
Åter igen, hur kan vi vara så dåliga på detta med skogsbränder som vi är?
Bara tur att ingen dog eller blev allvarligt skadade.
Hoppas tillbudsrapportering uppmanas och kommuniceras ut för alla att ta del av och reflektera över.
Mycket stressig miljö där rollerna i vissa lägen inte var tydliga.
Mörkt o kallt på natten , tunna overaller som var kall o blöt , inget ombyte . Ingen pannlampa.

Undermålig
Undermålig
Undermålig
Undermålig
Undermålig
Undermålig
Undermålig
Undermålig
Undermålig
Undermålig
Undermålig
Undermålig

Oorganiserad
Som tidigare nämnt. Dålig kommunikation, vi fick info om att området vi var på skulle evakueras via sr.se ej från stab el ib.
Sovplats. Mat. Skatt
Stressig
Svårt att ge ett svar. Alla skogsbränder är olika.
Ta fram instruktioner till personal som ska ut, se förra frågan. När det gäller arbetstider fungerade det mindre bra framförallt i början. Vi
borde ta fram ett system för hur vi ska jobba med scheman och avlösningar även för nyckelpersoner (insatsledning) i förväg. Stora
risker med för långa arbetstider och lite sömn. Bra (lagad) mat måste på plats tidigt. I Fågelsjö blev man väldigt utlämnad den första
tiden p.g.a. resursbrist vilket ledde till stor psykisk belastning och mycket ensamarbete i RL-rollen.

Undermålig
Undermålig
Undermålig
Undermålig
Undermålig
Undermålig
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Kommentarstexter fråga 30 - Mat och vatten

Kluster

Det som behövdes fanns tillgängligt
Det fanns alltid något att stoppa i sig när tillfälle gavs
HUR MYCKET SOM HELST UNDER DEN PERIOD JAG VAR MED (SLUTET AV BRÄNDERNA)
Allt flöt på bra
Ang tillgången på mat och vatten så är det frivilliga som sett till att det fungerat bra. En stor eloge till dem.
Kan inte klaga... pizza 1 km upp i skogen... kunglingt
bra
Vi fick sponsring på vatten och proteinbaars
Bra
Bra
Bra
Bra
Folk kom med mackor
Fanns alltid vatten och mat
Fanns god tillgång på mat och dryck
Ja av frivilliga och markägare
mat och vatten med jämna mellanrum
Mat och vatten har funnits.

Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra

Mat och vatten har funnits.
bra
Bra
Fanns tillräckligt
Bra
Logistiken fungerade perfekt pga Hemvärnets organisation.
Bra

Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra

Bra
Det fanns gott om både lagad mat och dricka
Det var aldrig nå problem
Bra
Bra
jag tycker att vi fick ordentligt med både mat och vatten
Bra
Svårt att säga men överlag någorlunda okay.
Bra
Bra i helhet, otydlig struktur vem som ägde mathanteringen
Bra mat
Bra mat
Bra mat och vatten försörjning överlag

Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra

Tack vare frivilliga och företag fick vi mat o vatten.
Har fått det vi beställt
God mat
bra med dryck och mat
Nöjd, mätt och glad
bra med mat
Var ej i behov av mat och vatten hade vi så vi klarade oss
Bra med mat och vatten, blev erbj hjälp av civila.
Bra med mat.
Bra med tillgångar med vatten & mat där jag har varit
bra med vatten o mat
Bra och mycket mat o vatten
Måste berömma sonfjället, då mat och vatten fanns hela tiden.
bra ordnat när alla började få rutiner på allt.
Tack vare frivilliga.
Bra service
Bra service med mat och vatten
Bra tillgång till vatten, de flesta matlådor va inte bra
Bra.
Bra.

Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra

Funkat klockrent för min del
Allt fanns i container
De var bra ordnat
Ja vi kunde förse oss i förväg
Många frivilliga ordnade med mat innan hemvärnet tog över
Lagad måste varje dag
Fanns så det räckte åt alla
Det fungerade ganska bra även om vi aldrig visste när den skulle komma.
Blev bättre när hemvärnet lagade mat.
Helt perfeckt
Det har fungerat bra
Det har fungerat bra.
Det har funkat bra förutom att när frg tog över ansvaret så vart det svårt att få ut tillräckligt med vatten
Det har funnits bra med mat och vatten till mig när jag jobbade i stab. Även när jag var på larm som brandman fick jag mat. Det var en
kvinna som kom med kall pizza.
Det har varit bra
Det var bra
Hade alltid tillgång

Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
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Bra
Bra
Bra
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Det var bra tills det kom fram att det ska förmånsbeskattas. Frivilliga som GER oss mat för det hårda arbetet vi utförts, sen ska det
skattad. Bedrövligt.
fungerade ok
Detta har fungerat riktigt bra, inte brist på varken vatten elr mat.
Mat har funnits i överflöd.
Fanns i överflöd på Sonfjället
Fungera fantastiskt bra i fågelsjö iaf
Hammarstrand otroligt duktiga frivilliga som kom med mat och vatten med jämna mellanrum
Ja absolut.
Mat fick man alltid!
fungerade bra
Fungerade i stort mycket bra i staben Östersund.
Fungerat bra
Vi hade fått mycket mat och vatten
Vi hade fått mycket mat och vatten
Det har varit helt otroligt vad folk och företag har ställt upp med mat/dryck resurser.
Grymt grymt jobb av dom som skött detta
Fungerat bra
Fungerat bra i staben, vet ej hur det fungerat i övrigt.
Fantastiskt hur frivilliga kommer kämpandes uppför berget för att ge oss mat och dryck och vi ska slippa på ner... Det blir en sorts
gemenskap.
Funkade bra.

Bra

Funkat bra
Funkat bra.
Grymt bra av markägaren i hedeviken. Resterande insatser godkänt
Gått bra på mina insatser
Har alltid blivit bra servad med mat
Har fungerat bra.
I Härjedalen var vi så lånkt bort från maten så man fick ta med sig lite till brandplattsen.

Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra

Allmänheten har varit helt fantastiska att fixa vatten och fika åt oss.
Vi fick den mat och det vatten vi behövde.
Helt suveränt.
Det kom ut mycket mat genom frivilliga.
Väldigt nöjd.
Inga problem
den var god
Upplevde att man inte behövde vara hungrig eller törstig.
Hade med egen ryggsäck med det jag behövde för ett dygn ute. Färdigpackad på station i väntan på ev larm. Den var klar för insats
hela sommaren. Lätt att ta med och täckte upp de olika tiderna på dygnet
Jättebra mat inne på TH
Fanns gott om mat och vatten där jag var
Nästan för mkt ibland t.o.m

Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra

Jättebra respons från frivilliga och från stationerna
Kanon bra
Leverans av både mat och vatten har fungerat bra under insatser.
Mat via frivilliga, jättebra
Kanon
missades under en dag då frivilliga missuppfattat var maten skulle, dock över alla insatser bra!
Ja, både vatten och mat
mycket bra
Mycket bra
När man bett om mat o vatten så har man fått det. Sen fanns det alltid vatten på plats.
Mycket bra
Fanns tillräckligt
Mycket bra
Mycket bra matleveranser, främst från civila.
Klockrent med Hemvärnets kok
Mycket bra med civila som ordnat med mat och vatten.
Mycket bra men tyvärr så missbrukas förmånerna en hel del.
Upplevde inga större problem
Oftast funkat bra
Otroligt bra service både från befäl och frivilliga

Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra

Otroligt bra service både från befäl och frivilliga
På brabdplast har det kommit ut mat om det pågår länge. Vatten hade vi med i bilarna.
Behövde varken vara törstig eller hungrig
Var ej med tillräckligt för att egentligen kunna svara. När jag var med var det bra
ja
Vi fick matleveranser redan på de första larmen vid hade på hemmaplan så det var jätte bra.
Väldigt imponerad över hur samhället ställer vid krissituation.
Mycket gott om mat och dryck
Mycket gott om mat och dryck
Inga problem inne på staben
Vi hade det bra, mycket mat och dryck.
Vid större brand ok
Vid arbetet i stab fanns det tillgång mat och vatten
Väldigt bra med mat och vatten.
I stab i Östersund fanns det god tillgång på mat och vatten.
som sagt - verkade i stab
Stabsarbetare

Bra
Bra
Bra
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Bra
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Inget att klaga på.

Bra

Mat fanns, problem att få ut den till oss på fältet
Vatten fungerade, mat lite si och så
Det var problem med att få ut vatten till dom som var ute i sektorn
För många olika aktörer som körde ut mat till sonfjället
Fick ej mat.bommade oss
Ej bra med detta bubbelvatten när man är ordentligt törstig.
Har varit på larm där varken rakel eller telefon har fungerat och inte fått mat utskickat på över 10 timmar
mycket problem med det
Man visste inte när det var mattider och det var dålig kommunikation om det
Inte bra
För mycket mat på Storbrättan. Mycket som förstördes. Man har ju inte tid å äta mer än nödvändigt iaf.
Jobbade vig ett dygn mitt i skog o sektorchef glömde att ordna mat.
Ingen lev av mat på vissa sektioner
Dåligt med mat från förbundet, tur de finns privata.
Vi fick ordna mat och vatten själva
Vi hade köpt med oss energikakor och drickor i bilarna. För någon mat Kom ut 1gång av 8 larm.
Matallergier är tyvärr inte optimalt vid sådana här situationer.
Har inte samma möjlighet att få hjälp som vår grannstation, utan får ordna det själva.
Man fick ingen rast alls till att äta.
Dåligt med mat på nattpassen

Dåligt
Dåligt
Dåligt
Dåligt
Dåligt
Dåligt
Dåligt
Dåligt
Dåligt
Dåligt
Dåligt
Dåligt
Dåligt
Dåligt
Dåligt
Dåligt
Dåligt
Dåligt
Dåligt
Dåligt

Åter igen, vad har vi för rutiner resurser för att få detta att fungera?
Dom (frg) räknade varje smörgås man tog, lite irriterande när man hade jobbat 16h, trött och hungrig.
Måste ha bättre kontroll på dom som är ute i arbete, och fråga om dom behöver mat eller vatten.
Otydligt ibland vem som ansvarade för uppgiften.
Lite mat
Vatten ok, maten var varierande kvlite och leverans
ont om mat och vatten vid längre insatser

Dåligt
Dåligt
Dåligt
Dåligt
Mer riktig mat
Mer riktig mat
Mer riktig mat

Kom inte riktigt hela vägen ut med mat så det räckte till alla.
Kanske liten mer nästa gång
För lite mat o vätska för antal timmar i skogen.
Gick ofta hungrig
Efter många om och men lev. av pizza, vilket inte är den behövliga födan, efter en lång arbetsdag, utan kost.
Bättre att portionera ut mindre mängd oftare , än för mycket mat som blir dålig .
Bra mat i början med en del husmanskost, bedrövligt en bit in i veckan bland annat vid storbrättan. Vet inte vad det va vi fick men det
var inte ätbart
Bra med vatten, dålig mat.
Kald mat
För mycke godis och chips. Mer varm mat hade varit bättre
Fanns i överflöd. Men det var förmycket smaksatt vatten. Inte gott att dricka när man dricker mycket vatten.
Det blev mycket dålig mat och dryck. Snacks och energidryck. Vid en insats kom civila med godis och energidryck. Men ett problem
med energidryck är att den är laxerande. Det var överlag skapligt. Helst vid de större bränderna. Men när man kom till en "mindre"
brand hände det att man jobbade i 15-20 timmar innan man fick någon mat.
fungerat väldigt bra. i början var det lite väl mycket läsk och pizza men det blev bättre.
Varje stationschef skulle haft ett bankkort
Förrutom fryst pankaka så var det bra.
För mycket bubbelvatten och för lite vanligt vatten.
Dåligt med vatten
Ha lite mer koll på på personal med allergi er. Tex laktos
Dålig kvalitet och lång väntan på mat.
Mer frukt och mat, mindre chips och godis. Aldrig mer kolsyrat vatten!!!!!
Ingen brist på vatten eller mat, men det skulle vara önskvärt med kylda drycker och mackor som inte legat i värmen i flera dygn,
Pizza ej bra mat längre tid
Si o så på maten Många mackor från dagen före
Dåliga alternativ vid allergi, blev utan mat flera dagar
Fick inte ett enda lagad mål mat under 50 timmars insats. Levde på chips och mackor.
Slut på dricksvatten
Kunde ha varit bättrw
Vatten tillgången bra. Maten sämre
Mer riktig mat
Vi hade bra bra med mat men inte alltid vettig mat

Mer riktig mat
Mer riktig mat
Mer riktig mat
Mer riktig mat
Mer riktig mat
Mer riktig mat
Mer riktig mat

Dricksvatten såg vi till själva att basbilen var proppad med när det började brinna runt om i landet. Maten var mestadels mackor från
frivilliga. Efter 27h fick vi lagad mat i Gällö, har för mig att den var av någon frivillig även den.
tidigare skede och mer riktig mat
Mat o dricka kom till sist, gött.
Fick vänta i flera timmar på mat
Vi fick till slut mat och vatten. Det fungerade sen
Tog lång tid innan nån bestämde om mat. Man va less på pizza.
tog lite tid
Efter första dygnet på storbrättan tycker jag att försörjningen fungerade utmärkt.
Blev utan mat i 18 timmar våran första vända i Storbrättan men vatten fick vi gott om.
Som sagt, vi fick vänta 11 timmar mellan lunch och middag. Inte OK!
Sämre i början av insatsen.
Fick vänta länge ibland på mat och vatten
Tog lite tid första dagen, sedan fick vi mer mat än vi hann äta.
Bättre och bättre under insatsens gång. Under all kritik från början med pizza som basföda. Bra mat måste komma på plats fortare,
redan efter ett dygn!
tog för lång tid att få näring
tog för lång tid att få näring
Men inte första dygnet

Mer riktig mat
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I början var det dålig support med mat. Blev mkt bättre mot slutet av insatsen

Tog lång tid

Det är alltid svårt första dagarna, men sedan var allt igång & alla fick mat och dryck. MVG till dom gröna som skötte maten =)
Från början sämre, efter nån dag blev det bättre.
Fått bra med mat och vatten men det tog 8 timmar innan första maten kom
Först i början va det lite si å så med det men det vart bra tillslut
Första 2 dagarna eller så var både vatten och mat lite av en bristvara. Men efter det så började allt rulla på väldigt bra och det kom
hela tiden ny mat och nytt vatten med mer eller mindre jämna mellanrum.
I början va de katastrof men sen blev de bra
I början ganska dåligt, men det blev bättre med tiden
Fick mat sent ibland
Jag gick nog upp ett par kilo under veckan.. Bra ordnat både i staben Östersund och i staben i Sveg. Däremot vet jag att det var
problem, framför allt inledningsvis, med mat- och vattentransport ut i skogen.
Kunde ta flera timmar innan maten kom efter vi hade sagt till om mat (Kunde dröja 3-4 timmar) vatten hade vi gått om
Maten har funkat bra för det mesta
Med tiden så blev det jätte bra
under all kritik. Förbundet måste kunna lösa sådant bättre och snabbare vid större händelser. Hade det inte varit för privatpersoner
som kom med mackor och dricksvatten/kaffe. så hade vi nog inte sett mat fören efter 24 timmar på plats.
Lång väntan vid något tillfälle
Mycket bra under senare delen av bränderna när jag var involverad.
Något sent men bra mat
Något sent men bra mat
När hemvärnet började leverera mat efter några dagar blev det riktigt bra.

Tog lång tid
Tog lång tid
Tog lång tid
Tog lång tid
Tog lång tid

Sämre i början av perioden. Mot slutet i princip obegränsat.
Bättre och bättre ju längre det gick
Bättre ju längre in i perioden vi kom. I början så hölls det igen lite, men sedan så var det inte några problem alls här
Till en början fungerade det ej. Efter några dygn kom det igång. Första dygnet = 7 pizzor på 25pers.. inte bra.
Sätt in hemvärnet i ett tidigt skede så är det inga problem.
Dem som kom dit som hjälp styrka kunde vara utan mat och vatten ett tag då de va dåligt med info innan.
vid längre insats , att det alltid skrivs tid och datum när mat ,mackor görs.
Vi blev bortglömda vid ett tillfälle
Vi måste bli bättre reserv mat i förstabilar typ konservmat
Ibland missades maten och kom ej ut till dem som skulle ha haft det innan skift byte
På vissa ställen fanns allt och andra ställen mycket begränsat.
första dagarna när vi beställde egen pizza fungerade det bra. Sedan när FRG tog över blev det väldigt rörigt. Vissa larm fick vi dåligt
med mat, andra var det överflöd av mat som fick kastas. Känns som det var dålig kommunikation om hur många vi var på varje ställe
I vissa fall mycket bra, ibland ingen mat och dricka vatten ur slangen
Ibland tog det väl lång tid att få fram någon första mat/fika. Kan vara bra att någon fixar lite enkel, snabb energi i form av enklare
fika/bröd tills riktig mat kommer (när man ser att det är en skogsbrand a 10 ha eller så).
Imponerad över hur bra det har fungerat, iaf under dom stora bränderna. Dom små på hemmastationerna blir det sämre på.
På vissa insatser har det varit överflöd på mat, det svåra var att veta hur länge det legat ute i värmen. Inte alltid att man såg till att
skugga förnödenheterna.
Ingen mat på första branden
Va väldigt olika på olika platser

Tog lång tid
Tog lång tid
Tog lång tid
Tog lång tid
Tog lång tid
Varierat
Varierat
Varierat
Varierat
Varierat
Varierat
Varierat

Har varit beroende på vart vi har varit
Ja i stora drag så fungerade det bra. Endast enstaka tillfällen som det var lite Väl lång tid mellan matintagen. Man fick se till att man
hade lite mat och vätska med sig själv.
Stora insatser funkar mat bra, sämre när man åker på smålarm som. Lir långdragna
vid två tillfällen har jag varit utan på ganska korta men intensiva pass
Vid tre tillfällena man missat både mat och vatten.
Stora insatser funkar mat bra, sämre när man åker på smålarm som. Lir långdragna
Under en av de insatser jag var på, gick vi runt ca 2 timmar för att försöka hitta en brand som ett brandplan hade pekat ut. När vi inte
hittade denna brand fick vi åka hem. Efter ca 1 mil på hemvägen fick vi syn på branden, och rapporterade in detta. Efter ca 7 timmar
hörde SOS av sig och frågade varför vi inte hade kommit tillbaka till stationen ännu. Någonstans hade informationen att vi håll på med
en insats försvunnit. Detta resulterade i att vi inte ha något vatten eller mat. När vi till slut blev avbytta av en annan station, hade dessa
dock med sig nötter och vatten till oss.
Vi var placerade långt in i branden och det är nog anledningen till att det var svårt.
Inte vid alla bränder men de som varade längre. Sedan kunde det ju vara 3-4 larm som var i 2,3 timmar å då fick man ju ingen mat
Det fungerade olika under de aktuella dagarna. Även här skulle man behöva förbereda hur det ska gå till och avdela personal i
tillräcklig omfattning att planera och utföra uppgiften.

Varierat
Varierat
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Kommentarstexter fråga 32 - Sömn och vila

Kluster

blir lite sömn men det är frivilligt
Bra
bra
bra
Bra
Bra
bra
Bra
Bra
bra avlösning
Det blev många långa pass. Men det gick ganska bra ändå under så extrema omständigheter
Det har funkat för mig som inte var med i början.
Det har gått bra.
Det va mindre, men god komunikation med kringvarande sektorchefer om att jag lade ner huvudet en stund.
Det är bara att gilla läget och gōra sitt jobb
Eget val
Eget val
Eget val att sova lite och jobba mycket

Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra

En blandning mellan pliktkänsla och personligt engagemang
Fick sömn
Fullt tillräckligt. Det blir det man gör det till.
Fullt tillräckligt. Det blir det man gör det till.
Fungerat bra inom tidsramen som var.
Funkade bra för min egen del
Funkat ganska bra.

Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra

Gick bra men det tog på krafterna
Gått bra på mina insatser
Haha. Nej. Det har jag inte, men jag valde det själv.
Har fungerat bra,ingen har blivit tvingad till jobb.
Har fått sömn o vila
Har inte haft några problem att utföra de insatser jag skulle på den sömn och vila jag fått.
Har inte varit ute i den omfattning att det har varit ett problem.
Hårt arbete är kul
I och med att jag inte jobbat flera dagar i sträck har det inte varit något problem
I staben gjordes ganska omgående en tjänstgöringslista vilket gjorde att jag kunde sova. Vissa positioner i staben arbetade alldeles
för mycket (personalplanering)
inga
Inga problem
Ingen fysisk ansträngning att sitta i staben

Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra

Ja man fick vila .
ja vad göra när det brinner, bara kämpa på
Ja vi fick vila mellan insatserna
Ja, när vi var vid sonfjället så jobbade vi effektivt ca:12 timmar/dag sen Ca:1,5 timme i transport/dag. Vi hade turen att få bo på hotel i
Sveg och hade möjlighet att duscha och sova ordentligt!
Jag fick nog med sömn och vila
Jag kunde styra mina dagar. Jag jobbade alldeles för länge första insatsen men senare hade jag hotellrum. Den vakna tiden
tillbringades i staben.
Jag o alla andra var ju riktigt utslitna efter några dygn, men i en sådan extrem situation får man bita ihop.
Jobbade ca 14-15h pass, så det fanns gott om timmar kvar på dygnet att sova.
jobbade dygns vis
Jobbat 17-25h i sträck. Å fick sova ett par timmar innan de va dags igen.
Jorå.. det va ok med vila.
Kanon
Klart att både sömn och vila blir lidande under rådande omständigheter. Man får försöka så gott det går.
Kommentaren gäller vår station, och vi är få som jourar emellanåt.
Kunnat genomföra de uppdrag som jag fick.
Lite tid för återhämtning men fungerade ändå ok utifrån förutsättningarna.
Långa pass men bra vila emellan.
Man behöver mindre än man tror ;)

Bra
Bra
Bra
Bra

Man måste nog bloda på lite en sådan här gång.
Man valde själv att jobba. Så då är det bara att jobba. Vila kan man göra sen.
Man var själv klart trött men jag klarade mig bra
Okej
Okej
Relativt kort insats
Som på luckan
Som sagt, det blir många och långa dygn men man klarar dom tack vare dom fantastiska kollegor jag har
Sov hemma
Sova kan man göra sedan
Sova när man vet att det är brist på brandmän??
Sover dåligt i vanliga fall så det här störde inte sömnen mer eller mindre.
Sovit bra.
Såklart lite sömn men inget omänskligt från mitt håll.
Såklart lite sömn men inget omänskligt från mitt håll.
Till viss del ja.
Tillräckligt
Tillräckligt för att lösa dessa uppgifter

Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
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Tillräckligt.

Bra

Tufft i någon dag i början av bränderna men det passade mig, hade inte velat vila mer än det jag fick, var fullt kompetent att utföra
mina arbetsuppgifter och kände att vi fick mycket gjort tack vara begränsad sömn och det gavs tillfälle att vila efter någon dag vilket var
tillräckligt för mig personligen.
Tycker det har varit bra.
Var bara med en helg och det funkade jätte bra.
Var bara med ett dygn
Var bara ute ett dygn så behövde inte sova
Var där bara ett dygn
Var där bara ett dygn
Var inte ute så länge att det var nödvändigt med sömn i arbetet.
Var långt imellan gångerna jag var iväg
Vart lite vila mellan larmen
Vi fick tillräckligt med vila om vi ville.
Vi kunde planera våra insatstider ganska hyggligt.
Vila kan man göra sen det är släckt
Viloläget var dåligt men med tanke på förutsättningarna bättre än väntat
Överlag klarade jag mig skapligt.
Övernattning på hotell med frukost
Arbetspassen kunde bli lite väl långa även i staben.
Bra att blanda in frivilliga i grupperna för att spara på personalen

Bra

Brist på personal.
Bätrre koll på personal
Det fanns för lite folk så det blev alldeles för lite vila. mellan 4-5 timmar per dygn i
6 dagar. Ett dygns vila och 2 dygn med 5 timmars vila mellan. Men vad skulle vi göra det behövdes folk!
Det är just det där med avlösning.
För få brandmän i skogen. För många brandmän i staben.
För lite. Dåligt info när avlösning skulle komma
För mycket sömn då vi blev beordrade att åka hem isf att vila på plats och slutföra uppgiften. Slöseri med tid!
För många timmar per pass
Första natten somnade jag 04:30 nästa larm 05:00. Om man i ett tidigt läge prövar att ordna 24 timmars pass tror jag fungerar bäst
Hade gärna stannat runt sveg istället för att åka tillbaka till Funäsdalen för vila.
Ja det gör jag men det borde ha funnits ett tak för hur många timmar man fick arbeta i ett sträck.
Jag kunde ändå få 6-7 timmar de flesta nätter. Självklart blir mans sliten av att man arbetar väldigt intensivt de övriga timmarna på
dygnet, men det fungerar under en begränsad period. Däremot var en farhåga att sliten och trött personal hade gått ner sig totalt om vi
hade fått flera och tyngre "bakslag", t.ex. begränsningslinjer som föll eller nya stor bränder. Min upplevelse var att det inte fanns någon
tydligt och klar plan för att byta ut hela eller delar av ledningsorganisationen om detta hade hänt.
Kanske skulle varit kortare pass varje gång vi for ut
Kommunikation så får man vila
Känns som de va dålig koll på hur länge vi jobbat. Men jag har förståelse med tanke på omfattningen av mängden brandmän i tjänst
Lite eget ansvar att se till att få vila, svårt då man vet behovet och gärna vill ställa upp. "Mina brandmän" var tydliga med att tala om att
de inte orkade efter långa insatser, utan behövde välförtjänt vila, x antal timmar.
Lite kortare pass ev.

Bättre planering
Bättre planering
Bättre planering

Mera avlastning
Om man ser att det blir en långvarig insats som denna kanske man skulle planera för att personalen får en eller ett par dar ledigt när
dom jobbat typ 5-7 dagar.
Pga brist på utbildad personal på våran station, så blev det många timmar i skogen. Så vi fick IB och skicka en annan station under ett
dygn iallafall.
SAMMA SAK HÄR, "MAN KÖR PÅ". NÄR JAG HADE PASSNING SÅ HADE VI KUNNAT VARA MER EFFEKTIVA GENOM ATT
BYTT UT OSS FRÄSCHA MOT DE SOM VAR SLITNA
Satt mycket på passning. Första dygnen negativt
Självklart hade kortade arbetsdagar varit att föredra och om insatserna skulle fortgått över ännu längre tid hade jag behövts det men
som det var nu gick det bra.
Svårt då samordning av insatser varit klen.
Vid större bränder skulle man kunna ta ut försvaret att sätta upp militärtält så t.ex. den som ska köra hem kan gå och sova en stund.
128 arbetstimmar från 11-22 Juli
Alla jobbade så gott det gick och vilan blev väl si och så
Det är konstigheter.
dåligt
Dåligt
Ett skämt! Många jobbade mycket mer än man borde. Jag offrade familj och semester bara för att det skulle funka hjälpligt och inte
ens ett personligt tack eller besök, besviken.
Gick tillbaka till ordinarie anställningen i bedrövligt skick.
Jag hamnade på en skogsbrand i 25 h i streck vilket gjorde att många i styrkan blev ineffektiva på slutet.
Jobba 30 timmar. Vila 12 timmar. Jobba 30 timmar. Vila 8 timmar. Sammanfattning: nej.

Bättre planering
Bättre planering

Långa pass och lång rrsväg
Många jobbade under för lång tid och var inte effektiva.
Måste bli bättre
Nej det vart sagt 12 timmars pass men tog 30h att få avbytare
Påfrestande
Sov dåligt den natten
Sov i brandbilen obekvämt
Svårt att släppa arbetet när personal behövs
Var helt utslagen i två dygn och var tvungen att vara hemma från jobbet för att vila men det får man ju såklart ingen ersättning för. Den
var jag ett vrak under dessa två dygn. Bara satt och grina så var inte så mycket till familjefar heller.
Väldigt långa arbetspass.
18 timmar i sträck utan sömn, jobbigt
20 timmars pass på näset var riktigt tungt
3-5timmar /natt
4 timmars sömn per natt
Av naturliga skäl svårt med avlösning.
Ble lite sömn
Blev dåligt med sömn de gånger man var borta på insatta i närmare dyng

Dåligt
Dåligt
Dåligt
Dåligt
Dåligt
Dåligt
Dåligt
Dåligt
Dåligt
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Bättre planering
Bättre planering
Bättre planering
Bättre planering
Bättre planering
Bättre planering
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Dåligt
Dåligt

Dåligt
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För lite sömn
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Blev inte många timmar sömn och sen på det igen. Men det är bara att gilla läget.

För lite sömn

Blev lite tufft när vi startade med 27 timmarpass
Blev långa arbetspass
Blev något långt pass
Blev väldigt långa dygn, och man hann inte återhämta sig helt till nästa pass
Brist på sömn i början 12 tim perfekt,, inte 26 -30 tim
De klart att mera sömn varit önskvärd, men samtidigt så är man ju målinriktad och vill nå ett mål innan man ger upp. Så absolut
möjlighet till sömn, men jag tror att samtliga skulle jobba på exakt lika igen om de skulle hända igen, för vi löser det helt enkelt!
De är bara att bita ihop
det blev lite sömn vissa dagar
Det fanns inte tid till tillräcklig vila. Inte räddningstjänstens fel.
Det vart långa pass när vi åkte vid kl 18 för att börja jobba 20.00-08.00. , sen hemresa på 2 timmar .
Då man är deltidare har man ju två jobb och bara för det brinner stannar ju inte ordinarie jobb, så det har blivit minimalt med sömn
Dåligt med sömn pga nattlig aktivitet.
Efter lite strul så hittade man ett rum till mig
Ett dygn är kanske i längsta laget med två dygns vila emellan
Ett tag blev det utryckning en gång om dagen i 2 veckors tid. När varje skogsbrand tog minst 8 timmar att släcka kan man känna att
man inte hade fått nog vila.
Fanns inte folk att tillgå i sommar så vi körde på nästa varje dag under V29
Fick en kvart här och där
Få brandmän och många larm.
För lite sömn

För lite sömn
För lite sömn
För lite sömn
För lite sömn
För lite sömn
För lite sömn

För lite sömn och vila
För lite sömn, svårt att få till det med så mycket insatser.
För långa arbetspass.
För långa insatser på 26 timmar som mest.
För långa pass
För långa pass innan avbyte.
för långa pass och lite sömn

För lite sömn
För lite sömn
För lite sömn
För lite sömn
För lite sömn
För lite sömn
För lite sömn

För långa pass och lite sömn
Ganska dåligt med sömn
Hade vart bra med mer sömn
Hann inte sova
Har svårt att sova ute på larm
Hårt arbete. Många larm. Lite tid för sömn. Enträgen vinner
I efterhand så skulle man ha sovigt mycke mycke mera.
I gällö känndes det nästan som man blev bortglömd och hade varken chans eller möjlighet att vila men dock va ju situationen lite
speciell så inte konstigt
Ingen avlösning på allt för långa pass
Ja blev lite sömn
Jag jobbade i 15 tim/dygn i en veckas tid, skulle nog behöva lite mer sömn men jag hade långt ifrån värst, så det va ändå ok.
Jobbade mycket nätter, svårt att få riktig sömn på dagtid när det är varmt och det var mycket ljud

För lite sömn
För lite sömn
För lite sömn
För lite sömn
För lite sömn
För lite sömn
För lite sömn
För lite sömn

Kanske för lite sömn
Konstant larm
Kort vila tid
Kort vila tid
Lite svårt att hinna återhämta sig när man jobbar 24timmar i stöten och sedan kanske har någon timme i bilen innan man är hemma
igen och när det är så extremt så att alla behövs vill man ju inte bara sitta hemma utan hjälpa till så mycket som möjligt å då blir
sömnen lidande
Lite sömn
Lite sömn
Lite sömn
Lite sömn
Lite sömn blev det ju men vad ska man göra vi är inte fler. Jag tycker att det är den enskildes ansvar att känna om man orkar eller inte.
Likaså säga ifrån om man är slut.
Lite sömn en vecka i sommar.
Lite sömn en vecka i sommar.
Lite sömn initialt, blev bättre
Lite vila
Lite vila
Lite återhämtning. Hotellet vi bodde på hade dålig luft. Svårt att sova 4 i ett litet rum
Långa arbetspass
Långa arbetspass med lite vila under den första veckan.

För lite sömn
För lite sömn
För lite sömn
För lite sömn
För lite sömn

Långa larm. Trötta chaufförer.
Långa pass
Långa pass med kort återhämtnings tid
Långa pass utan vila
Långa pass, lite vila.
Långa pass...
Man fick inte mycket sömn, det blev långa pass utan vila
Man kunde välja själv hur många pass man tog, dock ej under jourveckan som blev lite stressigare
Man va uppe i varv så det va svårt att koppla av
Mindre med vila
Många larm gjorde att man fick dåligt med sömn.
Många långa arbetspass
Många nätter med dålig sömn.
Många och långa pass, även nattetid, och värme på det. Slitsamt! Har ändå kunnat genomföra insatserna bra. Det är när jag kommit
hem och slappnat av, som tröttheten har kommit.
Oavbruten tjänstgöring fram tills avlösning, efter påtryckning till pers.ansvarig. Med andra ord ca. en veckas normal arbetstid.
Självklart så blir inte återhämtningen optimal när larmen dras tätt och insatserna blir väldigt långa... Samtidigt kan jag tycka att det är
en del av att vara deltidare....

För lite sömn
För lite sömn
För lite sömn
För lite sömn
För lite sömn
För lite sömn
För lite sömn
För lite sömn
För lite sömn
För lite sömn
För lite sömn
För lite sömn
För lite sömn
För lite sömn
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som utbildad med kunskap om vatten/tankbil/strategier behövdes man på plats så mycket man bara orkade

För lite sömn

sov 5 timmar av 60 timmar
Sov och vilade för lite initialt på grund av stort engagemang och mycket arbete.
Svets branden vart det långt pass.
Svårt att hinna sova så mycket när man inte hinner vara hemma något mellan larmen.
Svårt att somna efter insats, blev nån timme innan man åkte igen,
Svårt att sova
Svårt att sova pågrund av att man inte kunde släppa jobbet när man väl hade fått gå och vila
sömn och sömn. det är ju bara att bita ihop och jobba på.
Sömn och vila är viktigt. I uppstart av skogsbränder som blir långdragna får man vara beredd på att den varan blir minimal dom första
2-3 dygnen. Sen är det en styrka att få jobba kontinuerligt för att skaffa sig en bättre bild av skadeområdet och se hur effekten av
åtgärderna blir, som befäl.
Tolvtimmarspass blev 16-17 timmar långa eftersom att man fick sitta i skogen i fyra timmar för att få skjuts hem. De fyra timmarna
hade man hellre sovit hemma i sängen så att man var pigg för nästa pass.
Under och i denna (krigs zon) kaos blir det hög arbets frekvens och då även längre pass med hög fysisk verksamhet
Va e jobbig och hård period
Vart långa dagar . 14-16 timmar arbete om dagan i värmen så klart det tar på kroppen efter en veckas arbete.
Vi hade inte möjlghet att vila
Vi körde 12 timmars pass och på det var det 2 timmar dit och 2 timmar hem plus ducsh och klädtvätt efter varje pass, så lite trött blev
man efter några dygn
Vilade då och då, men man hade fullt upp med att jobba.
väldigt lite sömn
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Även när man vilar så är det svårt att släppa sina arbetsuppgifter, telefonen ringer hela tiden både från kollegor samt anhöriga/vänner.
Bättre scheman för avlösning i tid!
Det gick ganska bra att sova någon timme i bilen eller på en tuva, även fast man jobbat i över 30 timmar. Det som kändes jobbigast
var att mellan larmen visste man inte när nästa larm kom. Har man varit hemifrån i 40 timmar och ska försöka sova, är det svårt att
slappna av för man vet inte om man måste iväg när som helst. Det skulle underlätta att man blir larmfri i t ex 8 timmar, för att kunna
koppla av och sova riktigt. Vi blev faktiskt avlösta av kollegor som hade semester. Vi kom hem mitt i natten. Då kom dom och hjälpte
oss att återställa. De tog över jouren över natten så att vi fick sova i lugn och ro. Det gjorde att vi fick bättre återhämtning.
Det ska tidigt organiseras med avbytarschema.
Det var svårt att planera sömn och vila för vi väntade på överlämning. Vi gick efter schema för att få vila.
Ett långpass första dygnet sedan kunde vi jobba i skift.
Fungerade bra på slutet
Första 2 dygnen var det mest dygnspass som blev, men efter det så kom vi in i 12h pass som vi på stationen själv gjorde upp och det
funkade kanon.
Första fem dagarna blev det mellan 30 minuter till 2 timmar sömn/natt med 15-20 timmars insatser däremellan så de dagarna var tuffa.
Sedan blev det bättre när vi fick göra 12-timmarspass
Givetvis så har vi förts tre dagarna som man bara som små stunder, men senare så fick vi till nått typ av chema =)
Men nu så här efteråt så skulle man helt klart har gjort bättre jobb om man sovit mer. Det erkänner jag!
Men de vart svårt att släppa detta också, så när man väl skulle hem & sova så var det svårt att slappna av. De va som att man ville få
ett slut på de innan man kunde lägga sig & sova på riktigt.
ifrån början var det dåligt med sömn det styrdes upp senare med skiftgång
Inledningsvis nej men eftersom så blev det bättre med 12 timmars pass
Inledningsvis så var det inte så mkt sömn, dock, när vi hamnade på Storbrättan så upprättades ett schema som vi följde.
Innan våran station på schema för oss så vart de lite lite vila

För lite sömn
Schema
Schema

Inte i början. Arbetspass på 30+ timmar följt av kort vila (som värst 40 min) och sen ytterligare 30+ timmar. Bättre så småningom när
det gavs möjlighet till nattvila. Svårt att sova på dagen när det var så varmt.
jobba 12 ledig 12 var ok anser jag.
Jobbade 12tim ledig 24tim
Jobbade även min fasta tjänst samtidigt så blev lite intensivt men annars så hade våra stationsbefäl lagt upp ett bra schema som gav
24h vila mellan passen
på våran station körde vi 12 timmars pass på den stora branden i pålgård och bytte av varandra så vi kunde åka hem och sova 7-8
timmar oftast innan vi skulle byta av igen.
Vi jobbade i ca 12-14 timmar sedan vila i 24 timmar (hemma) så våran station delade upp oss i 3 grupper vilket funkade kanon så kom
vi med ett leende och lämnade med ett leende. 😃😁👍
Vid den sektor jag var vid så var vi alla ribbare från samma station och fixade avlösningarna på 12 timmars pass. Hade bara två ute på
natten och resten delade på dagtid
Viktigt om vi blir länge på plats att Styrkeledare och sektorchefer ser till att några får vila lite i omgångar.
Det vart ganska lite sönm under dagarna vi var i Härjedalen. Annars var det ok.
Dåligt med sömn första dygnen men blev bättre
Dåligt med sömn i början
Eftersom jag var på larm på natten så sov jag kanske inte tillräckligt, men övriga nätter har jag sovit hyfsat. När jag var i Sveg var det
dock svårt att sova eftersom jag hade mediatelefonen som kunde ringa när som helst plus att hemvärnet hade rum i samma korridor
och satt uppe och pratade mitt i natten. Sista natten i Sveg valde jag att sova hos en av kommunikatörerna istället för där var det tyst.
Vila (rast) under dagtid var det inte heller så lätt att få till eftersom man alltid hade saker att göra.
Fanns ingen personal att byta med i inledningen.
Ibland

Schema

ibland för långa pass 12 timmar och mer
Ibland var det tight mellan larmen och man hann åka på jobbet på morgonen. Men det är ju ens eget fel isf.
Ibland väldigt intensivt och långa pass.
Lite dåligt vissa dar men man var ju iväg för att arbeta
Mitt eget ansvar. Blev lite långa pass och lite sömn stundvis.
Många larm med korta mellanrun och delvis väldigt långa insatser utab möjlighet till avlösning
under en kortare tid, ja
Vart långa pass ibland
Vissa dagar/nätter så var det svårt att få ihop tankarna pga sömn brist
Vissa dygn blev de bra och vissa inte mycket somn å vissa ingen alls
Vissa pass var sämre o vissa bättre
Vissa pass var uppåt 24h, men kunde även bli ett dygns "vila" däremellan. Då jag har ett ordinarie jobb som också ska göras, så är det
klart att det var lite återhämtning.

Varierande
Varierande
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Kommentarstexter fråga 34-Vad har du lärt dig?
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<mycket
Allt
Allt jag inte viste om skogsbränder innan
Hur det fungerar
Man har fått tänka i lite andra banor.
Man lär sig alltid nåt nytt
Massa!
Massor
Massor olika så klart. Allt från hur fort det går när vinden vänder och det går åt helvete. Till veta mer vad man själv klarar att pressa sig
i extrema situationer
Massor!
På några veckor 2018 har man lärt sig vad jag tror annars skulle ha tagit många år! Otroligt intressant, lärorik och jobbig sommar.
Många tankar kring hur dåligt rustade vi egentligen är inför större bränder/katastrofer.
Massor, att samarbetet måste fungera och utrusning
Massor. Mycket finns att förbättra men fantastiska insatser på det stora hela:)
Mer erfarenhet
Om allt möjligt
Erfarenhet och nya kunskaper i mitt jobb som rib
Erfarenheten
Fått stor erfarenhet,
Hur allt fungerar på en skogsbrand
Hur allt funkar under skogselden. Den här var mina första insatser.
Ja det är mycket det
Mycke
Mycke, då jag va ny inom yrket
Mycket
Mycket
Mycket
Mycket lärorik sommar
Mycket om allt
Har inte någon stor erfarenhet av skogsbrand över huvud taget så allt
Har lärt mig massor om hur det fungerar vid en så stor katastrof
har samlar kunskap och erfarenheter på några veckor som annars skulle ta flera år att förskansa sig
Lärorik sommar, finns mycket att jobba på samt att frivilliga tjänar lika som brandmän, så nästa sommar jobbar jag som frivillig till
samma lön och slipper ansvar.
otroligt lärorikt. förhoppningsvis kommer vi i den här utsträckningen aldrig mer behöva rycka ut. men det vi lärde oss är obetalbart.
Planering och allmän erfarenhet
Rutin
Skulle kunna skriva nästan hur mycket som helst, men mycket i sin helhet när det gäller en brand i denna omfattning
Säkra uthållighet tidigt, sammanställ kontaktvägar för externa kommunikatörsresurser.
Sömn är viktigt.
Kan vara läge att "sponsra" inlägg på Facebook vid kris.
Fixa egna infon "i första hand" och leverera till media "i andra hand", de vill alla ha "senaste nytt" hela tiden vid stora händelser och det
äter upp tiden.
Det behövs extern ljudupptagning för livesänd/telefoninspelad presskonferens.
Gör en bildbank och uppdatera mediasidan på webben för händelsen.
Skapa utrymme för händelsen i kampanjutrymmet på hemsidan tidigt.
Samla viktiga länkar för innevånarna och kontaktvägar till media i dokumentet för kommunikatör i stab.
Viktigt med dörrvakt på fältstaberna.
Viktigt med kommunikatörer i fältstaberna.
Namnlappar för privatpersoner i staber.
Större kontroll vid VMA för korrekt information och att SMS/samtal till fasta telefoner når ut inom rätt område.
Befäl/chef som är redo att tala med P4 efter VMA.
Lägg in tid för omvärldsbevakning.
Logga aktiviteter och beslut.
Visuell input/grafik/kartor är bra till informationen.
Kommunerna kan behöva input för info till evakuerade.
Hur når vi analoga innevånare när tekniken fungerar och innevånarna generellt när tekniken inte fungerar?
Desinformation sprids från privatpersoner och anställda, ibland av okunskap. Håll lite koll på diverse Facebook-anslagstavlor för
drabbade orter och lämna korrekt information och referera till kanaler med korrekt info.
Vi behöver rutiner och riktlinjer för frivilliga resurser - mååånga hörde av sig via våra kanaler.
Operativa personalen behöver mer kunskap om hur staben arbetar och vad den gör. Och om våra kanaler där vi har information till
innevånarna och medarbetarna.
Jag behöver veta hur jag förväntas använda Wis.
Fältstaberna behöver e-postadresser.
Vi kan behöva ha riktlinjer för hur medarbetarna agerar på sociala medier och vilka slags uttalanden och förfrågningar de gör för
förbundets räkning. "Varit ute i 14 timmar...", "Kom hit med spadar och motorsågar!" Även vad som är ok att dela när det kommer till
foton.
Dropboxen behöver mer utrymme eller snabbare tömning vid stora händelser.
Vi behöver ta med fältstabernas info vid presskonferenser även om de leds av andra räddningstjänster.
Jag har lärt mig att jag tycker att det är roligt att jobba i stab. Att jag trivs när det händer saker hela tiden.
För mig blev det lite problem med att det var min jourvecka samtidigt som jag blev inkallad till stabsarbete och jag har lärt mig att jag
måste vara tydligare med mina kollegor på deltiden om hur det egentligen ligger till och att jag mest troligt inte är något att räkna med
under den veckan. Exakt hur man ska lösa det vet jag inte. Vi använde ju alla resurser till max och det fanns inte så många att byta
med eftersom alla redan hade jour eller var slutkörda.
Har lärt mig massor som jag tar med mig i mitt fortsatta arbete.
Planering, tydlighet, struktur, rollfördelning, uthållighet, kommunikation och dokumentation är närmast det jag tänker på och som jag
tror att jag ännu mer kommer att ha med mig vid såväl mindre som större händelser framåt. Egentligen handlar mycket om sådant som
man innerst inne vet men som man inte har omsatt i praktiken under sådana här omständigheter tidigare.
Massor om skogsbränder och större ordinära händelser. Hur en stab fungerar
Massor, från att hålla ordning i stabsrum till att det borde finnas spårningsutrustning på viss utrustning i terrängen mm mm
Som ny i detta yrke har låg lärt mig väldigt mycket inom yrket. Samt väldigt mycket om ni själv. Att jag klarar mer än jag tror. Samt att
när det gäller finns det människor som ställer upp.
Det var mina första skogsbränder som jag deltagit i. Så egentligen så har jag lärt mig allt det praktiska vid bekämpning av
skogsbränder! T.ex: hantering av olika sorters pumpar, slangar och kopplingar. Har även fått insikt i hur viktigt det är med tillgång till
helikoptrar och flyg samt fordon för frakt av material i skog och mark! Har även lärt mig att brandvärnen är viktiga och att vi behövs!
Men ska vi kunna göra riktigt stor nytta så krävs det att vi har relevant och bra utrustning för de uppgifter vi kan tänkas ställas inför!
Hur mkt som helst! Alltifrån de "mindre" insatserna där alla kämpade och drog åt samma håll, där vi fick bukt på bränderna i tid till de
större i Pålgård och Sveg där de externa resurserna i Stab var stor tillgång och lärorikt.
Även samarbetet mellan Sveg och Östersund som helikoptersamordnare(något vi bör utse vid alla skogsbränder med fler helikoptrar i
området samt flera insatser) var enligt mig en viktig detalj både när det uppkom nya bränder då vi snabbt och effektivt kunde lösgöra
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helikopterresurser på bästa sett och nyttja dom där behovet var som störst, och även att nyttja direkt-kontakten som jag hade mellan
piloter och skadeplatschefer.
Viken av att ha kontroll över frivilliga in/ut samt hålla ledningsplatsen "ren" från spring bland alla aktörer, ledningsplats bör ej vara
detsamma uppsamlingsplats för personal, dock kanske i närområde men avskilt.
Lite om mycket när de gäller bränder i skog o mark
Att bekämpa skogsbränder
Att bekämpa stora skogsbränder.
Att hantera vår utrustning som vi har att tillgå vid skogsbrand
Bekämpa skogsbränder
Brandsläckning
Bättre släckmetod
Mer erfarenhet mm
Hantera större bränder
Hur det brinner i skog, släcka
Lärt mig mycket om skogsbränder. Hur fort dom kan sprida sig och hur farliga dom kan vara.
Om skogsbränder, spridningsrisker mm
Skogsbränder. Det var min första sommar med bränder i denna storlek
Skogsvrand
Släcka eld
Släcka skogsbränder mer ingående
Hur agera vid skogsbrand
Hur man hanterar en skogsbrand som befinner sig för långt bort för att kunna dra slang eller på annat sätt få tag på vatten.
Hur man ska gå till väga
Hur man släcker skogsbränder
Mer om skogsbrandsbekämpning i stor skala
Hantera olika pumpar på olika bilar och brandsprutor bl.a.
Många saker ,mest ha fått lite mer rutin på sånt vi läst eller övat.bra till nästa gång
Olika angräppsvägar. Men det är olika vart man kommer, vi fick i ett tillfälle söka branden ganska länge. Det är som sagt olika vart
man än kommer.
Olika bekämpningsmedel
Skå gräsbrand i kant med granruska( om vatten saknas)
Väldigt mkt om skogsbränder
Allt från hur en riktigt stor skogsbrand funkar, från hur ledningen jobbar osv.
Allt från hur en riktigt stor skogsbrand funkar, från hur ledningen jobbar osv.
Släcka skogsbränder, hantera vår utrustning, ta egna beslut.
7års erfarenhet på 2 veckor!
Mycket ang organisationen vid dessa händelser.
Hur man effektivast släcker skogsbränder, hur man kordenerar.
Om skogsbrand och mig själv.
Alltid lär man sig något nytt, men denna sommar mest om samannbete mellan stationer och olika metoder för släckningsarbetet
Är det brant, se upp. Kroppen behöver inte så mycket sömn första dygnen. Olika släckmetoder från marken. Mycket info utbytt med
norskarna
Hantera skogsbrand och samverkan med andra stationer
Ansvar, taktik/ släck metoder
Och hur samhället / civila ställer upp och det fungerar i kritiska situationer.
Jag har lärt mig om att man snabbt ska söka sig upp på höga höjder för att hitta branden. Eftersom många bränder startas av
blixtnedslag. Jag lärde mig även hur fruktansvärt viktigt det var att snabbt vara på plats med rätt utrusning när man upptäckte en ny
brand. Varenda minut är avgörande i början av en brand. Jag lärde mig hur effektivt det är men granruskor och ryggsprutor som första
insatts! Sedan förstod jag hur viktigt det är att tidigt försöka kartlägga branden.
Att förbereda sig själv med lite mat vatten och extra kläder, telefonladdare m.m
Att ta med vätska och något att äta
Att vara beredd på långa pass vid större brännden
Ombyte kläder laddning telefon
Se till att ha egna underkläder osv packat i en väska på station ifall det blir skogsbrand
Se till att ha gott om vätska i bilar under sommartid
Ta med ombyte . En rygga att bära grejor i
Tänk på att ta med extra kläder eventuellt bättre kängor
.
Att inte ha jour sommartid
Att lönen är för dålig
Att man måste ta försig /slå sig fram ifall man skall få jobba öt
?
.
.
.
Ingen kommentar
Ja
Att vi har för dåliga resurser och att vi på mindre brandkårer inte får tillräckligt med material vi har gamla ärvda bilar förbundet
prioriterar inte oss på utkanten med många mil till hjälp kommer vi borde väl ha bättre grejor som fungera och inte bara Östersund
med omnejd ha kanon grejor
det brinner lätt när det är torrt
Försöka få fram mycket vatten tidigt
Går dåligt att göra nåt utan bra tryck till slangarna
Hur mina kolleger beter sig under långa pass med lite mat och sömn
Mycket om att transportera materiel i svår terräng
Noggrannhet med kartor och information kommer man väldigt långt med när det gäller slingbilar iaf😉
O inte ge upp
.
.
T
Uthållighet och vikten av att ha en bil bra packad med extra kläder och så. Och hur man kan bli utsatt för ensamarbete innan det
hinner organiseras upp med sektorer.
Val av kläder samt att inte ha några sommarplaner om samma situation återkommer
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Varma sommar är obra
Varmt
arbete i stab samt logistik
Att det va dålig ledning på plats. För många små chefer.
Att det är viktigt att vara tydlig,
Att jag känner mig trygg i att leda okunniga i mitt arbete, bollar eller prioriterar fram rätt beslut för att klara uppgiften både med
utrustning och personalfördelning.
Att leda och motivera.
Att man gör en brytpunkt som alla utgår ifrån samt planerar en stund innan man skickar ut sina styrkor så att alla har en uppgift!
Bra stabsutbildning/utbyte med s-Stockholms brandförsvar
Jag har som AL lärt mig lite mer hur man styr upp, framför allt hur ja hanterar alla frivilliga som vill hjälpa till.
Lärt känna personal. Hur stabsarbete fungerar. Insatschefsrollen.
Stabsarbete
Fått mer förståelse av vikten av en tydlig stabsstruktur mm
första gången jag agerat som sektorchef så det va en ny erfarenhet.
Att vara noggrann vid överlämning efter insats. Att ha mycket folk i början för att sedan eventuellt trappa ner. Att det finns alldeles för
lite vatten i brandbilarna i Lillhärdal. Kalla in helikoptrar tidigt
Olika stabsverktyg.
Att vi är mycket starkare än en ensam kommun men att även vi behöver hjälp vid större insatser.
Sett vissa befäl växa i sin roll.
Otroligt viktigt att någon tar befälet och fattar gemensamma beslut. Det behöver nog inte alltid bli perfekta beslut, det blir antagligen
mycket bättre ändå.
Lärt mig mer om skogsbränder och att leda grupper.

Ingen kommentar
Ingen kommentar
Ledning
Ledning
Ledning
Ledning

Förberedelse, kommunikation och organisation är viktigast
Behovet av att snabbare våga ta initiativet och starta upp stabsarbetet.
När det gäller taktik och metod är det inget nytt. Men när det gäller samverkan, kommunikation och ledarskap är det mycket som man
kommer ta med sig.
Arbetsledning, sammverkan, släcka med takmonterad vattenkanon och samtidigt samverka med Norska räddningstjänsten, taktik vid
skogsbränder, att en stabil situation snabbt kan bli kritisk, vikten av bra kläder.
Kommunikation , planering
Logestik, bättre metod för att transportera mtrl för hand
Logistik, mat och återhämtning är väldigt viktigt och det här kan nog bli återkommande om klimatforskarna har rätt!
Att återställa materialet är viktigt
Organisation .
Se tidigare svar. Det finns stora resurser att använda som vi inte är bekanta med i vardagen. Att använda staben som resurs i jobbet
som RL. M.m.
Tänk stort
Att var lyhörd samt kommunicera med övriga på ett smidigt sätt även om inte radiokommunikation alltid har fungerat så har vi funnit
andra lösningar.
Vi har mycket att se över tex. kommunikation , logistik, dokumentation frivilliga mm. när det händer så här extrema händelser. Tror att
dessa lärdomar är något vi kan ha med även på dom mindre händelserna.
Organisation kring skogsbränder.
Otroligt mycket om hur både bränderna men även organisationen fungerar
Stor skadeplats, sektorer mm.
Att tilldelade sektorchefter inte lyssnar på styrkor som varit först på plats.
att spara på vatten, men ändå släcka så mycket som möjligt.
att man orkar mer än man tror.
Organisatoriskt, metodval, självkännedom, allmänt om skogsbrand
Hur orgsnisatuonen fungerar och samarbetet
Att vi ska vara snabbare och skicka mer resurser i det första läget. Vara tydlig med vad som gäller när det är efter bevakning/
överlämning. Att återta brandmateriel ( slang mm) för att kunna återanvända vid ev nya insatser.
Jag har lärt mig en del om organisation och behov vid storskaliga skogsbränder/insatser och vikten av att tidigt få till en ledning med
tillräcklig kapacitet för att kunna styra en större organisation tidigt
Organisation, taktiker m.m
Att alla höjer sig när det blir såna här stora insatser
Att man måste ta kortare vätskepausar väldigt ofta orkar mycket mer då
Att man orkar mer än man tror och det har varit lärorikt att ha varit med om så många stora bränder
Att orka mer än vad man tror
Jobba hårt o länge
Jobba hårt o länge
Jobba lugnt å metodiskt utan stress går bäst
Jobba långa pass
Kroppen tål mer än vad man tror är möjligt
Hur man fungerar under tuffa arbetspass är en erfarenhet jag tar med mig från sommaren.
Att ta tag i saker när det händer något, va kreantiv själv och inte bara bli uppsssad
Att ta tag i saker när det händer något, va kreantiv själv och inte bara bli uppsssad
Mycket, men i stort lärt känna mig själv mycket bättre och hur jag fungerar i min roll som RL.
Lärde mig mycket om kontakter med helikoptrar och helikopterföretag och om hur jag själv och andra fungerar under extrem
arbetsbelastning i stabsarbete över tid. Vikten av att sedan tidigare känna/känna till dom som samverkan sker med blev tydligare.
Att aldrig lãmna över en skogsbrand till efterbevakning innan den är riktigt nedsläckt
Att det behövs mer luft stöd. Snabbare avlösningar vid skift byten
Att det behövs mycket resurser
Att det finns otrolig vilja att hjälpa till
att det fungerar när det händer något
Att det går mera vatten än man tror till att släcka nere i backen " under " jord.
Att det är rätt tungt att släcka skogsbränder
Att det är svårsläckt
Att det är svårt att dra slang i skogen
Att eftersläckningen funkar ordentligt
Att elden vandrar fort i vinden
Att fast vi är ett så pass stort förbund så kan våra resurser fortare än vi anar bli otillräckliga
Att man inte ska jobba så många timmar i sträck
Att man inte ska nonchalera elden.
Att man är inte stålmannen och kan inte jobba hur länge som helst
Att mat, vila och vätska är viktigt under dessa förhållanden
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Att skogsbrändera engagerar mycket folk.
Att stora insatser o långa behövs för att vara säker på att en skogsbrand är säkrad
Hur fort det går med skogsbränder.
Hur otroligt fort det kan bli total katastrof.
Hur svårt det kan vara att släcka en skogsbrand
Hur svårt en skogsbrand kan vara, svårt med logistik
Att vi är för lite personal och att utan tankbil är det svårt att släcka skogsbränder effektivt.
Hur bra mina kollegor är.
När man inte trodde det kunde bli jävligare, så var det bara en försmak om vad dom komma skulle. Förvänta dig alltid det värsta.
RESPEKT, VIKTEN ATT HA EN RYGGSÄCK PACKAD VID LARMSTÄLLEN; EXTRA KLÄDER, VATTENPÅSE, POWERBARS ETC
Skogsbränder kostar pengar och kräver resurser
Svårigheter med att ha överblick över en sådan stor mängd människor och övriga resurser. Enormt viktigt att anteckna allt från början
till slut.
svårt med stora insattser, stor uppslutning från almänhete
Var med rädd om den egna kroppen.
Vikten att hålla sig i form bl.a
Äta, dricka även fast man inte känner sig hungrig.
Som nyanställd i förbundet med sommarens skogsbränder som första larm om brand, så har jag fått erfarenhet och lärdom hur eld rör
sig och hur snabbt det kan ändras från ett bra läge till ett dåligt. Ökad förståelse för hur en eld kan sprida sig utan synliga
sammankopplingar.
Att ta de säkra före de osäkra tänka om en två gånger extra.
Att alla gick och väntade på den här helgen, alla prognoser som gick att få visade på en extremt varm och torr period. Det är bättre att
mobilisera upp inför sådana perioder och vara bättre förberedd, och kunna mobilisera ner om det inte visade sig bli något större av
det.
Vikten av att växla upp snabbt i stab och förbereda egen operativ personal. Att vi följer väderindex och förbereder oss efter vad den
visar. Vara mycket tydligare vem som är RL och om det är flera RL vilka mandat dessa har. Att vi måste öva stabsarbete för att få
bättre förståelse vad det innebär. Få personal att arbeta prestigelöst, om jag normalt har en funktion som Rcb, RL men får en annan
roll under liknande händelser så är det bara att ställa in sig i ledet och göra jobbet under dessa förutsättningar.
Att hur mycket det krävs av alla hur mycket arbete det blir vid den extrema värme och torka, resurser mm. Och att det fungerade
mycket bra totalt sett.
Mycket, att när det väl blir kris så ställer alla upp.
Att det är ett stort jobb med skogsbrand. Att det måste fungera med alla inblandad för alla behövs
Skogen är stor
Bra släckmeoder.
Att tänka positivt och jobba på. Lärt mig nya sätt att enklast möjligt få fram slang och vatten. Att jobba tillsammans, inte köra sitt race.
Förståelse över hur fort en brandsituation kan ändras.
Jag har fått enorm erfarenhet och en större glöd för räddningstjänst.
Har fått träffa så mycket bra folk inom detta område, så alla som hade med detta och göra har gjort ett grymt jobb och lärt mig mycket
på vägen.
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Kanske låter sjukt men jag skulle lätt göra om de! =)
När allt var över och vardan kom tillbaka så var de som att nått fattades.
Man är allt störd! =)
Jag tror och hoppas att skogsbränderna 2018 har gjort räddningstjänsten starkare på många sätt.
En gemenskap som jag aldrig upplevt inom detta yrke förut iaf.
Kamratskap. Osv
Massor!! hur fort det ändras från ingenting till full kalabalik och att man litar på sina lagkamrater och ledningen. Jag ärsupernöjd att jag
fått uppleva detta.
Samarbete och kamratskap. Brandbekämpning.
Samarbete och kamratskap. Brandbekämpning.
samarbetet fungerar mycket bra
Att alla hjälps åt så blir det lättare å smidigare
Att samarbeta med många stationer
Att tillsammans klarar man allt
Att tillsammans klarar man allt
Jobba bättre i grupp och ensam är ej stark..
att vi är duktiga när vi hjälper varandra
Det är en stor erfarenhet att ha varit med om en så händelserik sommar,att samarbeta med bra människor,man blir väldigt
sammansvetsad som grupp
Ju fler som lyssnar ju bättre blir det å framför allt mat så man får ny energi
Oj, hur jäkla bra vi är.
Samarbete
Samarbete med andra stationer
Samarbete och laganda Att jobba länge utan sömn
Sammarbete
Stort engagemang av samhället, knyta kontakter
Att ta emot hjälp och att folk i allmänhet ställer upp på ett bra sätt.
Jobbade ihop oss vi som åkte på varje larm under v29 då det var som värst för oss. Fått mycket kunskap inom skogsbränder och hur
man går tillväga.
Att med pannben och samverkan är inget omöjligt!
Att tillsammans är vi starka och man kan plåga kroppen längre än man tror för att klara uppgiften man är tilldelad
Lärt mig mera att samarbeta med flera olika grupper både räddningspersonal och markägare och frivilliga
Betydelse av samarbete mellan olika aktörer för att uppnå mål. Vatten vatten Vatten, när marken är så torr som den var i sommras
måste ytterkanten av branden vattengjutas hela tiden!
Samarbete med cevila o mellan olika grupper
Att allt är möjligt bara man hjälps åt
Att det finns mycket resurser som kan nyttjas
Betydelsen av en fungerande samverkan!
Bra: I stort sett hanterade vi sommarens skogsbränder på ett bra sätt, en positiv anda och med god samverkan mellan väldigt många
aktörer.
Mindre bra: Vi kan bli bättre på nästan varje punkt. Vi bör framför allt fundera över vad vi kan lära för att bli bättre på stora/långvariga
insatser (inte nödvändigtvis skogsbränder). Större förmåga i stabsarbete. Större möjlighet att växla upp till större ledningsorganisation
(sektorch - sk.p.ch - rl är för litet när det växer som det gjorde i somras, vi ska inte behöva uppfinna ett nytt system med funktioner som
vi inte är vana att arbeta i när en händelse inträffar).
Sedan ser jag att det är många andra som har betydligt större hemläxa än oss: MSB i första hand, kommunerna i andra (iaf H-dalen).
Länsstyrelsen tycker jag fungerade bra, vilket nästan var överraskande efter "Hubbe 2"-övningen.
Dokumentationen måste bli bättre samt att sambandet kan förbättras, men framförallt hur otroligt viktig frivilliga och privata aktörer är
vid stora långvariga händelser!
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Samverka med andra, nya kunskaper om bränder
Samverkan
Samverkan , vilka resurser som krävs och finns
samverkan mellan många enheter
Samverkan tänka stort
Då jag fick jobba på nivån över vad jag är utbildad för fick jag större inblick i vad det innebär. Samverkan med stationer jag aldrig
tidigare jobbat med. Viktiga lärdomar om att släcka markbrand i större storlek och omfattning än jag sett förut.
Bortsett från att min egna station fått vässa kunskap och rutin så har jag fått samverka med andra kårer vilket varit lärorikt. Men
framför allt så ser jag numera annorlunda på frivilliga/markägare, som en resurs istället för några som är i vägen eller bara nyfikna. På
några av larmen hade vi en fantastisk hjälp med slangdragning vid ankomst.
Att frivilliga har behövts för att kunna få kontroll på bränderna. Hjälpen från luften har varit nödvändig.
Att mobilisera vid stora insatser och jobba över gränserna.
Att räddningförbundet inte håller måttet på stora insatser, borde ta hjälp av tex militären, som har stor erfarenhet av stabsläge och
fokusera egna resurser på släckning/begränsninsarbetet.
Att Räddningstjänsten Jämtland har mycket att lära av andra organisationer utanför blåljusvärlden samt att det är extremt mycket
"revir-pinkeri" bland medelålders, heterosexuella, vita män (som jag också är), fortfarande. 2018. Under skarp insats. Hmmm
Att samarbete med civila kan fungera mycket bra, då de får förutsättningar för vad som är deras uppgift, och inte får handla på eget
initiativ.
Hur man kan samverka i nödlägen
Att samarbetet mellan olika organisationer inte fungerar helt perfekt.
Hur samverkan kan fungera eller inte fungera
Att samhället ställer upp när det gäller. Frivilliga och företag hjälper till, samhället har fått upp ögonen för en fungerande
räddningstjänst.
Jag kan inte allt utan måste lyssna på människor runt mig som har kännedom om objektet och utgå från det i mitt handlande och
bedömningar.
Bättre uppstart vid insats, samverkan
Att vi inte är nog förberedda för såhär stora händelser, att man kanske borde ta hjälp i ledningen från andra aktörer som är mer
utbildade inom detta, räddningstjänsten borde lägga mer krut på att jobba operativt.
Om samarbete, mellan oss på stationen och andra. Sammanhållningen är helt annan nu. Samt att bli mer effektiv.
Att tidig insats gör allt och samverkan med ortsbefolkningen nyttja de resurser som finns på plats
Arbeta effektivt vid skogsbrand
Att det är viktigt att ha rätt utrustning och ändamålsenlig utrustning
Att hålla begränsningar hjälper otroligt mycke
Att inte ha för bråttom utan försöka få en överblick innan man drar ut slang å insatsväg
att man ska sträva efter vatten som släckmetod om det är möjligt
att ni sätter in flyg försent
Olika taktiska metoder, gällande barnd i skog och mark.
Om olika resurser samt taktik
Att ta tid tjäna tid.
Behovet av utrustning förändras vid 12-24 timmars pass
Mera taktik kring skogsbränder
Har lärt mig att varje sekund vi sparar in i början av en insats kan spara in flera timmar i slutändan.
Hur det fungerar vid sådana stora skogsbränder. Rutiner och vilka släckmetoder som är mest effektiva
Lösa problem, om pumpen går sönder så löser man problemet på annat sätt.
Inte lägga på onödigt mycket vatten. Ha koll på vart branden är på väg. Har man vinden med sig, så självslocknar det när bränslet tar
slut.
Urvärdera och prioritera.
Större erfarenhet och färdighet när det kommer till skogsbränder. Vilka strategier man kan använda sig utav
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En hel del... Främst metoder och taktik vid större skogsbrandsbekämpning. Hur man går till väga vid större insatser.
Taktik och metod för skogsbrand.
Taktik skogsbrand
Att teorierna bakom skogsbränders beteende stämmer i verkligheten, att vi måste börja tänka mer taktik och inte indianöverfall vid
skogsbränder, att vi beöver utveckla och öva vår stabsverksamhet m.m.
Jag har lärt mig att tolka brandområdet bättre. Jag har använt för mig nya metoder att göra begränsningslinjer. Gödseltankar, trampa
myrstråk med bandvagn, skördare och skotare både med och utan vattentank, vattenspridare mm. Sen har hela stabsarbetet varit
otroligt lärorikt.
Otroligt mycket gällande taktik vid skogsbränder, och mycket mer kunskap gällande organisation vid större händelser.
Snabb insats av helikopter bra. Bra organisation behövs en som pekar med hela handen så inget står stilla. Alla snabba bra insatser
kan minska spridning av elden
Släckteknik, vad som behövs tas med från stationen, hur viktigt det är med sömn,vätska och bra kondition. Och vad man klarar av när
det gäller.
Att man måste sätta i rejäla resurser när branden är liten, framförallt när det råder rejäl torka samt värmen som var.
Hur viktigt det är att hitta en brand i tid och ta alla obeservationer på allvar. Jag tycker man pratar för lite/ inte alls om hur viktigt det är
med taktik och tidspressen vad gäller att lokalisera bränder i ett så tidigt skede som möjligt. Mer resurser i ett tidigt skede, och ta alla
misstänkta bränder på stort allvar!
Bra med rätt taktik och bra när man är många som hjälper till
brandsläckning tekniskt, folk ställer upp om man ber dem.
Taktik. Teknik. Samarbete mellan olika delar
Met om släckmetodet för skogsbrand och samverkan
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Kommentarstexter fråga 36 - Finns det något som kan förbättras?

Kluster

Allt
FINNS ALLTID SAKER SOM KAN FÖRBÄTTRAS
Det finns de alltid
förmodligen det mesta
Klart man alltid kan bli bättre på något. Om möjligt få fram snabbare resurser är ju något man kan sträva efter.
Klart man alltid kan bli bättre på något. Om möjligt få fram snabbare resurser är ju något man kan sträva efter.
Av allt man lär sig så brukar det finnas något att lära sig vidare
Allt för oss som inte bor centralt
Det finns det alltid.. övning och utbildning
Var med för kort tid för att ha någon direkt synpunkt. Men förbättringar kan man alltid göra
Saker kan alltid förbättras
allt
Se alla mina tidigare svar. Jag skriver gärna mer utförligt kring val av material, fordon, personalresurser, operativ redundant ledning,
kommunikation, ...
Det finns det alltid
De är mycket som går att förbättras.
Men i första hand ska man nog föröka utbillda mer & se till att vi har alla tjänster fyllda när vi går in i nästa sommar.
De tycker jag är en bra början.
Finns det säkert. Stora hela mycket nöjd
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Det mesta såklart. I detta yrke blir man aldrig proffs.
I stort sett allt. Vi är i grunden underdimensionerade. Vi får problem redan om det sker två vardagshändelser samtidigt. Men det ligger
på politikernivå.
I organisationen är det bara kommunikation mellan stab/IB och skadeplats (när det gäller "mindre" bränder) som jag upplevt som
begränsad. Jag förstår att det varit svårt, men det kan vara något som kan förbättras.
Allt går att förbättra
så gott som allt!
Allt kan bli bättre. Både material och personal!

ALLT
ALLT

det finns alltid saker att förbättra, men i det stora tycker jag att allt fungerade bra
Det mesta, utrustning, bilar, personal, kommunikation, logistik
Enkelt, allt kan förbättras!

ALLT
ALLT
ALLT

ALLT
ALLT

ALLT

ALLT
ALLT
ALLT

Men framförallt samband, resurser, och rutiner.
Nedskrivna checklistor att följa och bläddra i har verkligen hjälpt
Ge oss riktiga grejer,! Jag anser att vi har alldeles för lite utrustning/resurser och den vi har är föråldrad och knappt funktionsduglig.
Förstår att det är dyrt men jag upplevde otroligt stor frustration över att inte kunna vara effektiv när jag tog mig ut i skogen för att släcka
bränder.
Hoppas verkligen att det sker en förändring snart, väldigt snart om det ska kännas inspirerande att jobba som brandman.
Vi har väldigt mycket att jobba med och ta tag i. Hoppas vi som förbund är modiga nog att erkänna det!
Samverkan, material, utrustning
Det finns säkert mycket som kan förbättras men ur mitt perspektiv så måste dokumentationen förbättras i alla led under pågående
insats.
När arbetet blir så omfattande är det bra med en skriftlig rapport om vad som hänt, vilka beslut som tagits och vad som förväntas
under kommande arbetspass. Vi fick en sådan beskrivning vid några tillfällen och den gav en stor trygghet när samtliga i staben fick
samma information när man gick på ett nytt pass.
Kommunikation mellan staber, dokumentation frivilliga, arbetsscheman mm.
Annordna utbildning för frivilliga
Vi bör åtminstone gå igenom teoretiskt hur vi ska jobba på ett säkert sätt när det är civil personal med, för deras säkerhet och för att få
det effektivt i sättet att jobba.
Hanteringen av frivilliga resurser, samt viss del av kommunikationen mellan de olika grupperna
Vet ej men säkert
Vet ej men säkert
Ingen kommentar
Men vad vet ej
Överlag BRA
Bort med bubbelvattnet
Vet ej
Ja
finns säkert nått
finns säkert nått
Se tidigare svar.
Det finns det säkert. jag tycker allt gick förhållandevis bra.
De går alltid att förbättra insatser
Det finns alltid sont som går att förbättra
Går säkert att förbättra saker. Men ingen va väl beredd på storleken av sommarens bränder
Vi har redan nu gjort förändringar till det bättre med stasutbildning samt arbetskläder mm sedan hänvisar jag till tidigare kommentarer.
Svårt att säga men det är klart att det finns
Kan inte komma på ett exempel, då det var mer eller mindre kaos i Sverige under denna tid så är det svårt att säga att vissa saker var
dåligt då det inte var en normal period. Men saker finns alltid att förbättras.
Redan uttryckt mina åsikter.
Se tidigare kommentarer.
Det klart att de alltid finns saker som kan förbättras, men det känns som att dessa har jag redan tagit upp i insatsrapporterna.
Mer pengar åt räddningstjänsten
Se tidigare kommentarer.
0
0
0
0
0
0
.
0
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0

Ingen kommentar

0
0
Det finns alltid saker att förbättra. Men över lag tycker jag att det mesta funkat bra, speciellt med tanke på bränderna storlek och
antalet personer, både civila och anställda hos någon aktör. Och självklart så måste man även ta med i beräkningarna att inte många
har varit med om så här pass omfattande insatser.
Mer folk i beredskap
flera brandmän bör anställas
0
0
0
0
Se föregående svar
Mer personal i jourgrupperna
0
.
0
0
0
0
0
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0
0
Ja, skrev om det i svaret på föregående fråga.
0
radiosamband mellan olika enheter
Kommunikation
Kommunikationen och mer information
Kommunikationen
Kommunikation, kompetens, resurser.
Kommunikation
Helikopter in tidigt
Lyssna på personalen i skogen
Kommunikation
Helikopter in tidigt
Lyssna på personalen i skogen
Det finns det väl alltid, men möjligen att man skulle börjat ännu tidigare med att bygga upp staber och ledning
Bättre styrning.
Förberedelser vid extrema väderförhållanden
Staben som sätter fok på arbetsuppgifter där behövs fler personer

Ingen kommentar
Ingen kommentar
Ingen kommentar
Ingen kommentar
Kommunikation
Kommunikation
Kommunikation
Kommunikation
Kommunikation logistik
Kommunikation luftburet
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Starkare ledning på plats som har möjlighet att få en total överblick av branden.

Ledning

Säktions ledarna måste får mer avlastning
Även brandstationerna borde gått upp i stabsläge. Inte enbart ledningen.
Att man klargör vem som har befälet, så det inte förekommer olika direktiv
Staben Östersund
Ledningen behöver mycket mera samordning. När cheferna framförallt från östersund bytte av varandra var det många gånger rena
lappkast i 180 grader vad gällde taktik angrepp och tillvägagång. Mycket bättre ledning från Sundsvall upplevde jag. Ett större lugn i
ledningen då.
Allt. För min egen del tänker jag att vi ska utveckla "ledningsdoktrin", och stabsriktlinjer (även öva detta). Befäl i alla led behöver
fortsätta att bli bättre på att förstå FWI-systemet och omsätta detta i praktiken.
Vi bör även ta fram ett antal stöddokument som kan underlätta vid ledning av stor skadeplats (t.ex. färdiga mallar för ut/in-checkning i
skadeplats m.m).

Ledning
Ledning
Ledning
Ledning
Ledning

Sedan finns säkert en massa att göra när det kommer till skruv och mutter, metod/taktik, men det får andra svara för.
Veta hur vi ligger till, mer info
Lyssna på räddningsledare på plats
Se föregående samt bättre stab
Ökad kunskap om radiokommunikation för samtliga och en bättre inställning och vilja hos RiB personal.
Samordningen mellan stab och resurser
Att släcka bättre innan man lämnar över är övertygad om att många bränder kunnat stoppats i tid
Bättre organisation
Grundförmågan, tidig stab.
I tidigt skede få till ledning och styrning på skadeplatsen
Bättre koll från ib/stab så att man verkligen har kommunikation som funkar
Snabbare beslut, våga ta obekväma beslut tidigt. Arb miljö ute i skog o mark . Mm mm
Utveckla och öva vår stabsverksamhet. Öka kunskaperna hos befälen gällande taktik vid skogsbrandsläckning.
Vissa saker har jag nämnt redan tidigare men det viktigaste är att förbereda oss för liknande insatser. I mitt fall tänker jag mest på
stabsarbetet som vi även har påbörjat i vårt samarbete med Stockholm. Det är mycket som behöver ses över och det är farligt att "vila
på hanen". Vi behöver komma igång med kraft när det gäller detta.
Vi måste ha bättre rutiner, dokumentation, riktlinjer inför större händelser
Att komma igång med stab tidigare. Det märktes stor skillnad att jobba mot en insatschef som bara hade en insats mot IB som ska
jobba mot flera. Ett färdigt protokoll för personal som kommer till och lämnar olycksplats vore önskvärt och att vi utsett en
personalansvarig tidigare.
Stabsarbete, dokumentationsbehov, ledningsstruktur, tidig hkp, inte avsluta förtidigt
Dokumentera allt, se över personalresurserna tidigt, bättre struktur och snabbare uppbyggnad av stab.
Militär istället för frivilliga.En kombination utav militär och räddningstjänst,både i ledningen och brandmän!
Bättre förberedelse, kommunikation och organisation.
Bättre kommunikation till de som är i front. Kanske bli skickad till närmaste brand istället för längst bort. Ta hjälp av dem som har
lokalkännedom.
Ser att det finns förbättrings områden från brandmannen till RL. Tydlighet, organisation (staber) och kommunikation är tre viktiga
områden.
Kommunikationen och arbetstider. Ledningen bör veta var folk är och hur länge de jobbat.
Snabbare stabslägen för att stötta med personal, logistik osv frågor. Två rakel på RL (1 raps och 1 skadeplatskanal). Dra större/fler
styrkor direkt (överstark)
Bättre ledning och snabbare beslut om tex helikopter
Som jag skrivit tidigare så bör man komma ihåg att använda sig av länsstyrelsens kartavd för att få fram bra kartunderlag och även
listor på fastighetsägare. De var en stor hjälp.
Jag tror att man tidigt bör informera deltidsstationerna om att det kommer vara många insatser under en intensiv period så att man kan
resursfördela bättre redan från början. Om alla kommer på första stora larmet finns det inga kvar att byta av med senare.
Det hade varit bra med telefonnummer som ledde till en funktion istället för person redan från början.
Jag tror också att man med fördel skulle ha gjort den här enkäten tidigare för jag känner att jag inte riktigt minns allt nu.
Logistik och alltid ha fler kontakter som finns tillgänglig när det gäller akuta frågor och trasigt material. Som SA på en station (när man
har semester igentligen, och rodda allt ändå för det är upprorsstämning annars) och ingen svarar när man ringer och har trasigt
matrial,grejor som fattas, är inte kul alls. Som SA är man aldrig ledig och kan slå av telefon.
Ang vilka som skall få
Chans att jobba öt
Sms grupper för alla stationer för att nå personal smidigt
Bättre uppstyrning med förfrågan om personalbehov. Skicka ut ett mail eller sms i början av händelsen och fråga när man kan komma
in extra och jobba. Då har sen den som fördelar ut jobb en lista med vilka som kan jobba. Inget bra system att man måste gå in på RC
och erbjuda sin tjänster.
Få ut mat snabbare
att man inte ska behöva vänta så länge på att få åka iväg och börja jobba
Ansvarsområde över att det ska kollas, servas, olja, smörjning, mm på maskiner som ska gå i flera dygn
Bättre support med riktig mat och dryck från början. Det är viktigt med energi om man ska kunna jobba
När man ska åka på passningslarm kan man få ett för larm där de står typ 30 min innan. Hinner packa med sig grejor
Bättre kommunikation med dom som kör ut mat samt dom som plaserar ut avbytare
Kortare arbetspass
Kortare arbetspass mera avbyten
Ersätterplanering måste bli snabbare och säkrare. Man kan inte flytta avbytestid hur många gånger som helst. Man siktar på att nöta
på till avsagd tid då är man rätt trött och sliten vid 6 timmar senare efter redan avklarade 24..
Vi kan använda resurserna vi har bättre. Låta folk vila innan de är helt utslitna.
Ha mera resurser på ytterområdena så man inte sliter ut folket på att bära ut grejorna som behövs,så man sparar på krafterna tills man
skall börja bekämpa branden
Smidigare överlämning vid skiftbyte. Mat på nätterna
Använda sig av heltidsbrandmän i större utsträckning vid alla insatser
Bättre underhåll på motorsprutorna
Att i tidigare skede tänka på de saker som jag nämnde i tidigare kommentar. Hur jobbar vi på minst sårbara sätt. Genom att ha en
tydlig struktur där den som kommer som avlösning lätt kan förstå och ta vid där föregående person avslutade.
Vid större bränder, få ut vattenbombning tidigare.
Kommunikation. Information och tillgång till luftburna resurser tidigare. Fågsjö branden hade blivet en helt annan sak om det funnits
fler helikoptrar att tillgå första dagen
Brandflyg o Information vid stor brandrisk .
En drönare till tex yttre befäl så att man snabbt kan få överblick.
Kanske ett brandflyg i Sverige?
Sveriges resurser från räddningstjänst och militär att ha tillgång till vattenbombning. Nu räddades vi av privata aktörer!
Mer luftbekämpning direkt när en brand startar
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Snabbare helikopterinsatser.

luftburet

Snabbare rekvidering av helikopter
Kalla in helikoptrar o vattenflygplan tidigare
Skogsbrandflyg bör vara ute vid liknande torra somrar, då brandrisken är extrem.
Flyg är viktigt gärna i ett tidigt skede
Drönare
Snabbare insatser med helikoptrar hade kunnat minska totala skadorna.
Mer flygplan
Mera resurser i luften redan i början på insatsen
mer helikoptrar tidigare
snabbare beställning av vattenbombningsplan..
Helikopter bör skickas omgående när vi begär det
Samordning mot frivilliga, materialtillgång, ledning
Förbättrat sammarbete mellan organisationer. Bättre lägesinformation
Få markägare att hålla stigar o gamla bakvägar röjda o gärna uppmärkta ,hålla vägbommar öppna
Snabbare kontakt med lantbrukare
Förbundet skötte sig bra. Men MSB o andra myndigheter måste agera snabbare
Ta hjälp från andra ställen tidigare
Mer resurser från början.
snabbare och större första insats
Mera resurser på en gång

luftburet
luftburet
luftburet
luftburet
luftburet
luftburet
luftburet
luftburet
luftburet
luftburet
luftburet
Samverkan
Samverkan
Samverkan
Samverkan
Samverkan
Samverkan
Tidigare insats
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Tidigare insats

Organisatoriskt vid en början av en Storbrand.
Att det sätts in mer resurser direkt. Speciellt vid en sådan torr och het sommar . Tyckte det tog tid innan många förstod allvaret.
Utifrån omständigheterna gjorde alla bra ifrån sig men ta in fler resurser tidigt och ha avbytarscheman tidigt.
Då det är tort ute dra på från början med resurser, backa sedan om det är lugnt
Dra på stort i början på en brand och sen tagga ner eftersom ist..
Självklart finns det alltid saker som kan förbättras. Dock kan jag inte komma med något konkret exempel nu.

Tidigare insats
Tidigare insats
Tidigare insats
Tidigare insats
Tidigare insats
Utrustning

Förutom att kolla över så RD-radioapparaterna som är ute faktiskt är funktionsdugliga.
Standardisering på slangsidan internationellt sett
Utrustningen
Släckbilar
Lite bättre kläder och skor till skogs och gräsbränder samt att man kan få möjlighet att kanske köpa en sådan Rakel som
fjällräddningen har via förbundet till rabatterat pris då dom var de ända som höll batteri och fungerade
Kläder för skogsbrand. Mer batterier för radioapparater.
RD-radio, mycket dålig batteritid. kanske man kan ha laddare och reservbatterier i bilen så kan man bara byta när det är slut? den här
gången fanns det reservbatterier på brandstationen i Hammarstrand, men det tog för långtid att få upp dom till pålgård med tanke på
hur fort dom tog slut i radioapparaterna.
Bättre tekniska kommunikations prylar. Nya Radioenheter skulle ev vara på sin plats. Ny utrustning så som slang/Kyrkor/enklare
kopplingar/strålrör motorsprutor,fyrhjuling.
skyddsutrustning
Kvaliteten och anpassning av material för skogsbränder! Bra anpassade bärmesar för slang saknade jag. Även anpassade fordon för
transport av personal och utrustning i terräng! Ett stort dilemma var bristen på smalslang under insatserna.
Materiellt så är det svårt att få det att räcka till när det är behov av mer utrustning överallt. MSB-containrarna bör innehålla viss mängd
servicemateriel för att tex rensa skräp i vattenspridarna. Vi bör ha med en serviceman som kan underhålla materielen under insatsen.
Om vi har utländska styrkor underlättar det om vi har övergångar mellan svensk standard och den typ av kopplingar som används av
den hjälpande styrkan. Vi bör titta på vilken typ av kartor som vi bör använda. Den med rutnät och koordinater var praktisk.
Inköp av material
Fler deltidsbrandmän/värn
Skicka ut flera personer och styrkor på att leta eventuella bränder
6hjuling eller liknande fordon tillgängligt på station
Material
Mer utbildning (tex i preppen) kring skogsbrand. Bättre kläder och utrustning.
Fordon, kläder, GPS, nån typ av mat förvaring vid sommarvärmen.
Att snabbt få en karta över området som man ska hålla/bekämpa hade varit till stor hjälp.
Fyrhjulingar,drönare för att lokalisera branden,bättre batteri till rakeln
Anpassade arbetskläder och släckutrustning (ryggdunkar, stålsopar och stålkrattor, skyydsmasker,). Väskor eller bälten el dyl att
förvara vattenflaskor och enklare proviant under insatsen.
Bättre teränggående fordon
Lokalt placerad vattenbehållare till helikopter
Vatten sprutor att hänga på ryggen
Fler rakelkanalerna vid stora insatser
Ha en större buffert med slang och personal!
Utbildning inom skogsbrand. Materialupprustning, såsom motorsprutor.
Tillgång till materiel behöver förstärkas som sprinkler och smal slang
Bättre utrustning på stationerna
Mer o bättre utrustning bland kläder o lampor , handskar , regnskydd .
Ja tex nån dämpning på motorsprutan, våran havererade.
Det måste finnas fler pumpar räfsor och slang.
Våra resurser på fordon, mtrl och verktyg att arbeta med
Bättre utrustning.
Nu har ju vi redan fått en riktig släckbil, men den hade vi inte i somras.
Kartor,
fyrhjuling på alla stationer
Mer vatten resurser
Kartor
Kommunikations material. Tex radio
Se över utrustning
Nya motorsprutor
Måste finnas ett annat kommunikation system när vi är mitt i ingenstans och varken Rakel eller telefon fungerar.
Kläder (dock på gång). Jag upplevde en stor förbättring överlag medan tiden gick.
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Vi har alldeles för dåliga kartor, gps i bilen kan man inte lita på när man är ute på skogsbränder, visade mycket fel. Jag fick köra efter
Google map , den är mycket bra. Vi skulle Behöva lösa det.
Bättre utrustning. Som 25 mm slangar och mer 6-hjulingar.
Mer utbildning på säkert vatten pumpar. Handhavande av utrustning överlag .
Kommunikation (RAKEL), kartmaterial.
Kommunikation, bättre kläder och skyddsutrustning, klarare instruktioner, säkrare arbete (folk blev utskickad på en ö helt ensam för
släckningsarbete såg jag, det är inte okej, det är livsfarligt)
Kommunikation och kontroll över var personal befinner sig vid insats. Uppgraderade kartor.

Utrustning

Överlämning vid skiftbyte, mycket tid som försvinner där. Bättre kommunikation mellan alla. Snabbare ut med fler radioapparater.
Utrustning. Ledning(öva)
All ledning kan bli avsevärt mycket bättre. Bättre material överallt allt bättre radioapparater
Massor av årets erfarenhet. Bättre radioapparater. Självklart att det ska fungera att kommunicera mellan röda, gröna m.f. Mer
info/status ut till brandmän i skogen. Lättare/ snabbare att få ut extrautrustning och helikoptrar och helst brandflyg.
Anser att helikopter bör sättas in direkt vid en insatts. Samt bättre skor. Kängor
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Kommentarstexter till fråga 37 – Hur mår du
Ej varit på brandplats
Vi är stärkta inför nya händelser
Tråkigt att vi inte nyttjas oftare. Vi har lokalkännedom på många plan.
Mår bra.
bra
Känner mig stolt och nöjd för att kunnat hjälpa till i somras
Bra
känns bra att fått varit med och sett hur bra det fungerade med allt från köks personal till dom i skogen
Under alla dessa bränder har jag oroats över att någon av mina kollegor ska komma till skada men nu känns det bara bra.
Dom har inte satt några djupare spår
Mår bra, men var mosig ett par veckor efter insatsen.
Tog ett tag att hämta igen sig efter bränderna, men en vecka efteråt så var man tillbaka till sitt vanliga själv.
Har fått höra så mycket positivt från allmänheten om de insatser som gjordes i sommar.
Känns skönt att veta att man gjort en betydande insats!
Har lite problem med min astma. Han aldrig få med mig nån medicin när vi får.
Det skulle kännas tråkigt om man inte hade deltagit i sommar.
Jag mår alltid bra
Jag stortrivdes i min roll och ser det bara som en positiv upplevelse trots ovana och tvivel till och från under insatsen. Jag tar med mig
många lärdomar både i rollen och om mig själv.
Mycket nöjd över mina insatser
Det känns att man har gjort en insats.
Jag är superstolt över att ha varit en del sommarens bränder och jag tycker att jag har lärt mig så mycket både under och efter detta.
Känner mig stolt och säkrare på mitt jobb
Nä men jag var inte så hårt utsatt
Jag är stärkt i min roll som brandvärnsman och är redo och villig att köra även sommaren 2019 på samma sätt!
Bra, gillar jobbet som brandman.
Ser tillbaka på sommaren som en intressant/rolig insatts sommar. Känner sig nöjd med det man uträttade och fick vara med om.
Sommaren blev inte den vila som man behöver.
Gjorde det man kunnde
Bra! Känner däremot att vår insats (som varit sjukt slitsam) är åsidosatt av arbetsgivaren.
Tog ett tag att återhämta sig men nu har det gått så lång tid att den biten inte är ett problem längre
Själv förtroendet kanonbra
oförändrad
oförändrad
Sömnproblem har kommit av och till. Var väldigt trött dagarna efter hemkomst. En viss tomhet infinner sig efter en liknande insats (kanske
en släng av PTSD?). Saknar feedback över om man gjort bra ifrån sig eller inte vid insatserna och vid mediaframträdanden. Är trots allt
tacksam över att ha haft förmånen att delta vid sommarens insatser i ledande roller under lång tid.
Jag kommer att minnas sommarens skogsbränder som en spännande och intensiv period. Direkt efteråt, när jag hade gått på semester,
orkade jag dock inte läsa något om skogsbränder i tidningarna för då var jag ganska trött på dem.
Ont i fötterna (hälsporre) 😁 men är på bättringsvägen.
Tyckte det var bra sammanhållning i grupperna jag jobbade i
Utbränd
Vad tror ni? För en deltidsbrandman är det mycket i övrigt som skall hinnas och orkas med i vardagen, såsom det "vanliga" jobbet t ex.
Men brinner ju för detta jobb såklart!
Jag mår bra! Det är nog mest familjen som slitit mest med mig frånvaro denna sommar. Men jobbar starkt på de =)
Det är många fruar & barn som skulle fått en hyllning för att vi fått låna deras fam medlemmar!
Tror inte vi har några skilsmässor pga bränderna på vår station, vad jag vet=)
Är en stolt brandman.
Hur bra som helst. Lärt mig otroligt mycket 😃
En bra känsla som när jag i ett litet samhälle fått möjlighet att vara med och förbättra och hjälpa till. Sammanhållningen mellan människor
stärks och det blir ett samtalsämne som många av oss är en del av.
Otroligt stolt och glad över att fått varit med. Se hur himla bra vi är, alltifrån frivilliga, brandmän, hemvärnet mm mm. Och hur vi alla enas
och kämpar mot samma mål.
Det tog väldigt lång tid att återhämta sig. Jag var ute i 9 dagar i sträck, och det tog ca 3 veckor innan man började känna sig tillbaka i
"verkligheten". Det var besvärligt att få ordning på sömn och matrutiner. Första veckan efter så isolerade jag mig lite, för jag orkade inte
träffa folk. Det var tecken på utbrändhet. Jag har varit utbränd en gång för ca 15 år sedan och jag kände igen symtomen. Men en sak som
hela tiden följt mig är engagemanget och viljan hos alla som man mött. Det har gett mycket energi och gjort att man hanterat allt bättre.
Jag mår bra.
Jag mår bra utifrån det resultat vi uppnådde, men kan inte neka till att det var tufft att börja "höstterminen" med den arbetsbelastning som
insatserna innebar. Att det sedan har resulterat i en hel del merarbete i efterhand i kombination med personalbrist på förebyggande för att
jag känner mig mentalt sliten fortfarande..
Ok
Har tagit lång tid med att komma tillbaka till samma engagemang. Har varit lite likgiltig.
Var mycket trött strax efteråt. Men fick vila ikapp.
Bra
Bra
Var jobbigt under alla insatser. Men känner mig betydligt mer redo om det skulle bli en till sommar med liknade väder och bränder.
Är bara skog som brunnit upp, skog finns det gott om i Sverige.
Försvann ett par semesterveckor men hade lön för det
Har hunnit återhämta mig, men det känns lite som att sommaren försvann alltför fort med så mycket arbete med bränderna. Självpåtaget
till viss del.
hela min semester försvann, inte enkelt att ta ledigt från ordinarie jobb efter att semestern gått upp i rök! har försakat familj och vänner för
att jobba med bränderna. Kändes ändå viktigt att hjälpa till så mycket man bara orkade!
Intressant
Som vanligt
Känner mig stolt och en erfarenhet rikare
Bra. det är alltid intressant och lärorikt med lite större insatser och jag tycker räddningstjänsten löste uppgifterna bra trots det lite
kaosartade läget.
<3
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Kommentarstexter
Fått träffa mycket trevligt och kompetent folk
Fick utmattnings besvär efter insatserna. Mår bättre idag
Bra
Bra
Känner mig stark och trygg i min yrkesroll
Lite sliten är man nog fortfarande
Lite sliten är man nog
Mår bra, är i stort nöjd med min insats och att kunna hjälpa andra där det behövts.
Jag mår bra
Ja,jag mår bra, men det tog säkert ett par veckor efter att allt hade lugnat ner sig innan jag var på topp igen
Mkt bra erfarenhet.
Har varit en bra erfarenhet
Har varit hemskt sliten men det går över 😁
Var trött någon vecka efter jourveckan men nu är man pigg igen
Tycker att det var roligt och intressant under sommaren, då man samlar på sig kunskap och erfarenhet.
Jag borde ha visat att jag kunde ha hjälpt till mer.
Roligt samtidigt som man förstår dom drabbade
Sommarens insatser har inte påverkat mitt välmående, varken negativt eller positivt.
Har en vansinnig hosta sen sommaren. (Rökhosta. Nej,jag är inte rökare :))
Jag mår bra efter en tuff sommar, men det va roligt oxå
Utarbetad
Inga krämpor
Jag mår jättedåligt och har ont i kroppen och är fortfarande helt slut, men ingen har frågat hur man mått eller fått någon hjälp till
rehabilitering.
Stolt över min insats och inga men
Man är trött. Kommer efter.
Trött och uppgiven.
Känner en stor frustration över hur det är att jobba som rib personal.
Känner inte att jag fått uppskattning för det jobb som jag har gjort.
Det var så många timmars jobb för att det ska funka, långt efter det slutat brinna.
Jag hoppas på förändring och att "ribandet" blir en inspirerande arbetsplats även under större larm.
Mår väldigt bra själv. Provar ta med mig erfarenheten. Familjen fick ta mycket stryk under bästa sommarmånaden och det kan fortfarande
ligga kvar
Fortfarande trött i omgångar då jag en del gånger sov 3 timmar på 3 dygn
Har inga problem eller besvär med något efter bränderna
Har inga problem eller besvär med något efter bränderna
Sommaren tog otroligt mycket på krafterna och jag har än idag inte återhämtat mig psykiskt.
Mår som en prins
Jag mår bra men det var väldigt intensiva dygn i sommar. Jobba, äta, sova, lite tid med de närmsta. Nu är ordningen återställd.
Inga problem
Jag mår väldigt bra, trots att man jobbade halva semestern så hann man med och njuta av den fina sommaren.
bra
Efterarbetet har varit tungsamt och tagit mycket tid från den ordinarie verksamheten. Vilket medför att man kommer efter och det blir
mycket arbete för att komma ikapp.
Det känns bra att ha varit delaktig i arbetet.
Toppen!!
Var rätt dränerad efteråt, hade haft några veckor semester precis före bränderna och jobbade bara på efter. Hade varit nyttigt med lite
ledighet.
Var en del tuffa nätter med mycket stress kring akuta VMAs som har satt sig och fortfarande är en emotionell trigger.
Mycket efterarbete till viss del pågrund av dokumentation brister under insats
Det tog några dagar innan jag kände mig utvilad igen, men det är inget som jag kände som ett problem.
Även om det är slitigt i stunden så lär man sig väldigt mycket och det är en obeskrivlig erfarenhet man får med sig.
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Ord och antal till fråga 39
Ord
LÄRORIKT
VARMT
KAOS
SVETTIGT
KATASTROF
INTENSIVT
SAMARBETE
STORT
JOBBIGT
SAMVERKAN
ERFARENHET
GEMENSKAP
INTRESSANT
KAOTISKT
OVERKLIGT
SLIT
SLITSAMT
EXTREMT
OMFATTANDE
ROLIGT
SPÄNNANDE
TILLSAMMANS
VARM
ÖVERVÄLDIGANDE
BRÄNDER2018
ENGAGEMANG
FRAMTIDEN
GALEN
GRYMT
HETT
HJÄLTAR
INFERNO
KUL
LAGARBETE
LÄRDOM
OFATTBART
RESURSKRÄVANDE
RÖKIGT
SAMMARBETE
SKRÄMMANDE
STÖKIGT
SVÅR
TORRT
TRAGISKT
UPPLEVELSE
UTMANANDE
UTMANING
VET
VÄRME
ALDRIGMER
ANGAGEMANG
ANSVAR
BITVIS
BRA
BRANDIGEN
BRANDKATASTROF
BRANDSOMMAREN
BRANDVÄRNETSAVESTHEDAY
CHILLYBOW
DAGSATTVAKNAMSB
DRAGIT
DRICKMYCKEVATTWNINNANDULÄGGERDIG
DYRT
ELD
ETTHELVETE
F:N
FAN
FASANSFULLT
FASCINERANDE
FIGHT
FINNS
FYFAN
FÅR
GALET
GIVANDE
GRÄNSLÖST
HEKTISK
HEKTISKT
HELVETE
HELVETET
HEMSKT
HETTA
HISTORISKASKOGSBRANDSOMMAREN2018
HOPPAS
HUVVA
HÄNDELSERIK
HÄNDER
HÄRLIGT
IGEN
IMPONERANDE
INGA
INTESIVT
JAHANUIGEN
JOBB
JOBBIGA
JOBBIT
KAMRATSKAP
KEN

Antal
23
16
12
11
10
9
8
7
6
6
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

KLIMATFÖRÄNDRING
KLIMATFÖRÄNDRINGAR
KOMPLEXT
KONTROLLERATKAOS
KRIGS
KRIS
KRISBEREDSKAP
KULJOBBIGT
KÄMPARANDA
LIVSERFARENHET
LOJALITET
LYCKAT
LÄRDOMSFULLT
LÄRORIK
MAKTLÖSHET
MARKÄGARNA
MONUMENTALT
MÄKTIGT
MÅNGA
MÖRKER
NATURKATASTROF
OFÖRBEREDD
OFÖRHINDERBART
ONÖDIGA
ORD
OROVÄCKANDE
PLIKTEN
PRÖVNING
PÅFRESTANDE
REDBULL
REPRIS
RESPEKT
RESURSFATTIGT
SAMHALL
SAMHÖRIGHET
SEMESTERFÖRSTÖRARE
SITT
SJUKT
SKAPLIGTLARM
SKAPLIGTVARMT
SKIT
SKITKUL
SKOGSBRAND
SKOGSBRANDSBEKÄMPARPROFFSEN
SLITIGT
SNYGGT
SOMMAR
STACKEN
STOLT
STRESSIGT
STRUL
STRULIGT
STRÅ
STYRKEDEMONSTRATION
SVÅRTILLGÄNGLIGA
SYND
TACKSAMHET
TANKESTÄLLARE
TORRT.JU
TRÖTTSAMT
TUFFT
TUNGT
UNDERBEMANNAD
UPPSKATTNING
UPPSLUTNING
UTMATTANDE
UTVECKLANDE
VATTEN
VERKLIGHETEN
WOW
ZON
ÖVERMÄKTIG

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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