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Förord 

Det var med spänning som vi handlade upp konsulten som skulle få göra fram-
tidsstudien för kommunal räddningstjänst. Vi ville ha någon som med ett ex-

ternt öga – utan tidigare kunskap eller erfarenhet av skydd mot olyckor – 
kunde sätta sig in i vår bransch och komma med tips och kloka ord om fram-

tiden. Det går ju som bekant inte att skåda in i framtiden men det går att tolka 
nuet för att rusta sig bättre inför vad som komma skall. Vi ville börja med att 
titta på den ”vanliga” världen där utanför brandstationsportarna, för att sedan 

snäva ner och gå närmare räddningstjänstorganisationens roll och utmaningar. 

Vi har bett konsulterna att fokusera på organisationen som finns i kommunen 
för skydd mot olyckor enligt lagen om skydd mot olyckor, dvs. både utryckande 

frågor och förebyggande frågor. Det handlar således inte enbart om kommu-
nala räddningsinsatser. Men vi hoppas och tror att, förutom för räddnings-
tjänstpersonal, kommer den här rapporten att kunna vara av intresse för andra 

aktörer än räddningstjänstorganisationerna inom samhällsskydd och 
beredskap. 

Projektet har pågått under år 2016 och resultatet samlas nu i denna slut-
rapport. Som en del i projektet har konsulterna även tagit fram en kortversion 

av rapporten. Rapporten kommer även att föredras av konsulterna inom ramen 
för projektet vid valda tillfällen under år 2017. Ni hittar vem som har deltagit i 

projektets olika grupper i bilagan. 

Vi ser fram emot att fortsätta diskussionerna om framtiden för de kommunala 
räddningstjänstorganisationerna, och tror att konsulternas arbete kommer att 
kunna utgöra en bra grund för workshops, egen eftertanke, uppslag till vidare 

forskning eller studier samt i sig själv tjäna som inspiration inför utveckling av 
samhällsskydd och beredskap. 

Styrgruppen 

Sandra Danielsson, Samuel Koelega, Jon Moln-Teike och Björn Sund. 
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Sammanfattning 

Den här rapporten beskriver det samhälle och landskap som den kommunala 
räddningstjänsten möter mot år 2030. Rapporten bygger på en omfattande 

omvärlds- och framtidsanalys som visar på betydelsefulla konsekvenser och 
utmaningar för räddningstjänsten i framtiden.  

Räddningstjänsten kommer i framtiden att behöva prioritera sitt arbete an-
norlunda mot idag. Även om den ”traditionella” verksamheten, att rycka ut och 

snabbt vara på plats när en olycka har skett, kommer kraven på att verksam-
heten arbetar mer långsiktig och förebyggande att öka ännu mer. Samhällsför-

ändringar, förändringar i olyckslandskapet och ökade krav på samarbete över 
såväl geografiska som organisatoriska gränser bidrar till att fokus för rädd-

ningstjänstens arbete behöver förflyttas. Därtill kommer den tekniska utveckl-
ingen som förändrar kommunikationslandskapet, ger utökade möjligheter till 
övervakning och larm och automatisering samt driver på utveckling av nya 

material och släckningsprodukter och metoder. 

Räddningstjänstens verksamhet behöver arbeta mer med långsiktig planering 
och scenarioanalys för att skapa beredskap i tanke och handling samt att träna 
för stora och spektakulära olyckor samtidigt som verksamheten behöver foku-

sera mer på vardagsolyckorna där många, framför allt gamla, skadas och 
förolyckas, ibland i onödan.  

Urbaniseringen och förtätningen av våra städer samt de demografiska utma-

ningarna gör tillvaron mer komplex för räddningstjänsten. Att komma in tidi-
gare i samhällsplaneringen, arbeta förebyggande i stadsplaneringen blir allt 
viktigare. Vidare ökar kraven på räddningstjänsten att kommunicera med lo-

kalbefolkningen som uppvisar att större mångfald i språk, kultur och sedvän-
jor. Att ta tillbaka rollen som någon som faktiskt räddar liv och kommer till 

undsättning när människor är i nöd, och inte skall behöva ha poliseskort för att 
sköta sitt jobb, blir också allt viktigare.  Kopplat till dessa utmaningar kommer 
behovet av rekrytering som bedöms öka i framtiden, inte minst i glesbygd där 

det blir allt svårare att få tag i deltidsbrandmän. 

Slutligen måste räddningstjänsten samordnas på en nationell nivå. Skälen är 
flera men de viktigaste är att kunna allokera rätt resurser vid stora och krä-

vande insatser, kanske genom att hålla nationella och/eller regionala buffertar 
av olika resurser. Detta behov ökar, inte minst i tider som dessa med tillta-
gande osäkerhet och ökad risk för konflikter i Sveriges närområde. 
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1. Från dåtid till framtid 

Dåtid, nutid och framtid är inte tre helt olika tidsperioder, de är olika delar av 
ett och samma flöde, av ett ständigt framjagande ”nu”. När vi vill försöka få en 

skarpare bild av framtiden så kräver det att vi skaffar oss kunskap om det som 
är idag och som har varit. Välkommen till en resa från historien via nuet till 

framtiden! 
 

1.1 En kort tillbakablick 

Elden har sedan människans gryning varit både vän och fiende. Hotet från el-

den blev ännu mer omfattande när våra förfäder började flytta samman i byar 
och städer där en eldsvåda snabbt kunde hota hela staden. Redan i romarriket 

inrättades de första organisationerna för att bekämpa brand i staden. Under 
medeltiden ansvarade stadsvakten framför allt för att varna och påkalla upp-
märksamhet, men det var först under 1800-talet som brandbekämpningen blev 

mer yrkesmässig och man började inrätta brandkårer. Under 1900-talet har 
brandkårens uppgift kompletterats dels i riktning mot förebyggande av eld, 

dels mot att även hjälpa till vid t.ex. trafikolyckor, översvämningar, svåra stor-
mar etc. Nu står brandkårens efterföljare, räddningstjänsten, inför nya och 
delvis helt andra utmaningar. Genom att studera dagens utveckling i form av 

trender och att analysera hur dessa kan komma att påverka kraven på den 
framtida räddningstjänsten vill MSB bidra till samtalet om hur morgondagens 

räddningstjänst skall se ut och fungera. 
 

1.2 Uppdraget, syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte och mål 

Studien ska syfta till att om möjligt få underlag för en djupare förståelse för hur 

den framtid, som räddningstjänsten ska verka i, skulle kunna se ut, och därmed 
bidra till en bild av räddningstjänstens framtid. Studien syftar till att komplet-

tera såväl den nationella risk- och förmågebedömningen som den analys som 
genomfördes i regeringsuppdraget Stärkt krisberedskap. Studien ska skapa 
förutsättningar för genomförandet av så tidiga åtgärder som möjligt redan nu 

för att möjliggör en gynnsam utveckling av räddningstjänsten. Syftet är även att 
möjliggöra en djupare förståelse för framtida utveckling inom området skydd 

mot olyckor eller egentligen hela området krisberedskap, inklusive civilt 
försvar, bättre.  

Målet med studien är att skapa en bredare förståelse för vad som får betydelse 
för den kommunala räddningstjänsten framöver i relation till övriga samhället. 

Avsikten är att bredda perspektiven i förhållande till säkerhetspolitisk utveckl-
ing, klimatförändringar och demografiska förändringar.  
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1.2.2 Frågeställningar 

Frågeställningar som studien ska svara på handlar dels om samhället, dels om 

organisationen räddningstjänsten:  
1. Vilka är de mest karaktäristiska utmaningarna inom krisberedskaps-

området i framtiden? Drivkrafter, samhällstrender och 

branschtrender?  
2. Vilka aktörer kommer att bli nyckelaktörer och varför?  

3. Vad innebär punkt 1 för konsekvenser för räddningstjänsten? 
Hur kommer räddningstjänstens roll se ut?  

4. Vilka är de största utmaningarna för kommunal räddningstjänst?  
5. Vilka är framgångsfaktorerna för den kommunala 

räddningstjänsten i framtiden?  

6. Vilken förmåga behöver räddningstjänsten ha (med hänsyn taget till 
de lokala förhållandena)?  

7. Vilka krav och förväntningar ställer svaren i punkt 3-6 på framtida 
kompetensbehov och kompetensutveckling för svensk 
räddningstjänst?  

8. Vilka är framgångsfaktorerna för att utveckla förmågan inom 
räddningstjänstområdet hos aktörerna?  

 
Med ”räddningstjänst” avses den organisation som idag finns i kommunerna 

för att hantera uppdraget enligt LSO.  
 

1.3 Hur man fångar framtiden 

Grunden för alla framgångsrika försök att se in i framtiden är att skaffa sig en 

rejäl kunskap om nuet, och framför allt om vad som håller på att förändras i 
nuet. Eftersom det är lätt att vår vilja, längtan och rädsla påverkar våra tolk-
ningar av omvärlden är det viktigt att vi bygger vår kunskap på observationer 

så långt det är möjligt.  

 

Figur 1. En schematisk framställning över hur man bygger framtidsstudier från 
grunden. I övrigt se texten. 
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Trender är namnet på de förändringar i nuet som vi har anledning tro kommer 

att vara med och forma framtiden. En vanlig metafor är att man kan se trender 
som stenblock som kommit i rullning nerför en brant bergssida. Vissa är stora, 
runda, tunga och vi kan förvänta oss att dessa kommer fortsätta rulla länge än. 

Andra är mindre, mer oregelbundna och svårare att veta vart de kommer att ta 
vägen och hur länge de kommer att rulla vidare. På samma sätt är det med 

trender, vissa är stabila över lång tid, andra varar bara en kort tid innan de 
försvinner eller förbyts i sin motsats. På sin väg nerför berget kommer sten-

blocken att orsaka en massa effekter. Nya stenar kommer att dras med i rörel-
sen, saker kommer förändras, flyttas och kanske försvinna. På samma sätt är 
det med våra trender, de orsakar en mängd olika konsekvenser, vissa uppfattar 

vi som negativa, andra som positiva. Det är summan av alla våra trender till-
sammans med sina olika konsekvenser som tillsammans bygger upp bilden av 

framtiden.  

Baserat på trendernas konsekvenser kan man i nästa steg göra goda gissningar 

om vilka utmaningar som, i det här fallet, räddningstjänsten kommer att ställas 
inför, vilka förmågor som sannolikt kommer att krävas och därmed kan man 

också dra slutsatser om t.ex. framtida kompetensbehov. 

1.3.1 Hur kan rapporten användas i vår verksamhet? 

Många tycker att det är intressant och spännande att läsa om framtiden och 
vad den kan innebära i form av olika förändringar. Tyvärr stannar också många 
där. För den som verkligen vill öka sin organisations framtidsberedskap 

kommer här ett förslag till arbetsgång: 

1. Skapa en ”framtidsgrupp” som jobbar tillsammans, kanske två till 
fem personer. 

2. Ögna igenom rapporten och välj ut de trender som ni tror har 
störst påverkan på just er organisation. Det räcker med tre till fem 

trender. 

3. Resonera i gruppen om vilka konsekvenser som just dessa trender 
kan komma att få. Ta hjälp av förslagen i rapporten men stanna inte 
där! Ni vet själva bäst hur er organisation fungerar, vilka svagheter och 

styrkor den har. 

4. Välj ut de tre till fem viktigaste konsekvenserna, gärna både hotfulla 
och de som är mer positiva, och gör handlingsplaner för ni skall 
möta hoten och ta vara på möjligheterna. 

5. När ni känner att ni är igång med de första handlingsplanerna och allt 

flyter på kan ni gå tillbaka till punkt två ovan och välja ut nya 
trender och konsekvenser att jobba med. 

En rapport om omvärld och framtid är i sig ingenting värd. Det är den som 
kombinerar resultaten från rapporten med kunskap om den egna organisat-

ionen som skapar verkligt värde och en ökad beredskap inför framtiden! 



12 

 

 

1.4 Läsanvisning 

I huvudrapporten sammanfattas alla de trender som kommit upp under arbetet 
inklusive deras konsekvenser i två huvudgrupper: megatrender (beskrivs i 
kapitel 2) som påverkar brett och under lång tid, samhällstrender som är 

mer kopplade till vårt eget samhälle här och nu. För att öka överblickbarheten 
har vi sedan delat upp beskrivningen av samhällstrenderna i fyra olika grupper, 

eller världar: 

• Kapitel 3. Ny tidsålder – antropocen. Det är inte längre natur-
krafterna som ligger bakom de största förändringarna på jorden, det är 
människan. 

• Kapitel 4. Ny människa. Ekonomisk, teknisk och medicinsk utveckl-
ing har gett en ny människa med nya värderingar, längre liv, delvis 

andra prioriteringar och en annan syn på auktoriteter. 
• Kapitel 5. Nytt samhälle präglat av motstridiga trender, handel och 

protektionism, fred på vissa håll men krig och terror på andra, växande 

demokrati på vissa håll och växande despoti och diktatur på andra. 
• Kapitel 6. Nya verktyg, ofta baserade på datorer och datakommuni-

kation, påverkar fritid, arbete, nyhetsrapportering, arbetsmarknad, 
politiken och mycket annat. 

Dessa fyra världar skapar tillsammans förutsättningarna för räddnings-
tjänstens arbete vilket beskrivs i kapitlen: 

• Kapitel 7. Nya olyckslandskapet som sammanställer de olika 

trendernas påverkan på det ”landskap” där räddningstjänsten kommer 
att vara aktiv i framtiden. 

• Kapitel 8. Nya prioriteringar sammanfattar samhällets och 
medborgarnas nya krav och förväntningar på räddningstjänsten i 
framtiden. 

• Kapitel 9. Nya samarbeten lyfter speciellt vilka samarbeten som 
trenderna pekar på kommer att bli viktiga och varför. Här samman-

ställer vi också vilka aktörer som kommer att bli viktiga i framtiden. 
• Kapitel 10. Nya förmågor slutligen belyser några av de förmågor 

och kunskaper som morgondagens räddningstjänst kommer att behöva. 
I detta kapitel pekar vi också ut vilka kompetenser som kommer att bli 
viktigare i ljuset av trenderna. 

• I kapitel 11 ”Dagens räddningstjänst om framtidens” redovisar 
hur olika grupper ser på framtidens räddningstjänst, vilka uppgifter 

den skall ha och vem som skall vara huvudman t.ex. 
• Slutligen har vi författare skrivit en lite mer personlig reflektion om 

framtidens räddningstjänst i kapitel 12 ”Författarnas 
sammanfattande slutsatser”. 

Vill du fördjupa dig i trenderna, deras konsekvenser och vilka utmaningar de 
kan förmodas medföra, så finns allt detta att ta del av bilaga 1. I bilaga 2 fram-

går också vilka som varit inblandade i framtagandet av omvärldsanalysen och 
några milstolpar i arbetet. Inom ramen för uppdraget genomfördes också en 

enkätundersökning som också beskrivs i bilaga 2. 
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1.4.1 Var hittar jag svaren på frågorna? 

Omvärldsanalysens svar på de åtta frågorna ovan, finns spridda i rapporten 

beroende på vilka trender som har störst påverkan på just den frågeställningen. 
I tabellen nedan har vi angett var man i första hand kan finna svaren på 
respektive fråga med feta X  och i andra hand med tunnare X. 

 1.  

Trender 

2.  

Aktörer 

3 och 4. 

Konsekven-

ser och ut-

maningar 

5 och 6. 

Framgångs-

faktorer och 

förmågor 

7.  

Kompetens 

8.  

Områdets 

aktörer 

Kap 2. X X X  X X 

Kap 3. X X X  X X 

Kap 4. X X X  X X 

Kap 5. X X X  X X 

Kap 6. X X X  X X 

Kap 7.   X X   

Kap 8.   X X   

Kap 9.  X X X  X 

Kap 10.   X X X X 

Kap 11.  X    X 

Kap 12.   X   X 
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2. Megatrender – globala 
drivkrafter 

Dagens och morgondagens utveckling formas av en stor mängd förändringar i 

världen runt omkring oss. När vi söker drivkrafterna bakom dessa förändringar 
finns det några trender som ofta återkommer som pådrivare till övriga. Vi 

kallar dessa "drivers" eller ”megatrender” för att de verkar pådrivande på stora 
delar av utvecklingen och på en övergripande nivå1. Nedan presenteras de för 
räddningstjänsten viktigaste megatrenderna. Vill du läsa mer om respektive 

trend finns dessa och ytterligare ett antal trender beskrivna mer i detalj i bilaga 
1. 

2.1 Klimatförändringar  

Världens ledande politiker, företagsledare och investerare utgår idag från att vi 

människor har ökat mängden växthusgaser2 i atmosfären vilket fått till effekt 
att temperaturen på jorden gradvis ökar. Trots att det under senare tid gjorts 

flera stora framsteg, inte minst Parisavtalet, är läget ingalunda under kontroll. 
Det tar tid att vända en supertanker och det tar ännu mycket mer tid att vända 

klimatutvecklingen. Kanske kan vi hoppas att temperaturstegringen globalt kan 
hållas under 2 grader men säkert är det inte. 

Konsekvenser för räddningstjänsten 
De konsekvenser som främst berör räddningstjänsten är de följdeffekter som 

en högre temperatur kan få på vädret lokalt. Några exempel på effekter som 
ofta nämns är3: 

• Längre perioder av torka och därigenom ökad risk för skogsbrand 
samt risk för vattenbrist för både hushåll och näringsliv, inte minst 

lantbruket. 

• Längre perioder med riktigt heta värmeböljor där sjuka och äldre till 
och med riskerar att dö av uttorkning och utmattning. 

• Häftigare stormvindar med ökad risk för stormfälld skog, avblåsta 
tak och andra stormskador som försvårar framkomligheten. 

• Kraftigare skyfall med ökad risk för översvämningar, vattenskador, 
försämrad vattenkvalité etc. 

• Höjd havsnivå med åtföljande risk för översvämningar, vattenskador 

på egendom och infrastruktur samt inträngande av saltvatten som 
allvarligt skadar dricksvattentäkter. 

                                                             
1 Självfallet är dessa "drivers" inte det enda som påverkar men de är viktiga och påverkar flera olika 

områden på ett tydligt sätt.  
2 I första hand koldioxid men också ett antal andra gaser, t.ex. ozon, lustgas och metan. 
3 Exempel på sammanställningar av konsekvenser av klimatförändringen: 

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimatforandringens-konsekvenser-for-samhallet-1.3880 
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• Med högre temperaturer kan vi också riskera att få nya smittsamma 

sjukdomar som leder till pandemier. 

• Matbrist, social oro, flyktingvågor och till och med krig när vissa 

områden blir obeboeliga och människorna där tvingas söka sig till nya 
platser4. 

Alla dessa konsekvenser kommer att leda till krav på att räddningstjänsten 

agerar för att säkra medborgarnas hälsa och välbefinnande, säkerställa infra-
struktur och samhällets funktion. 

Hur vi skall gå tillväga för att minska våra utsläpp av växthusgaser är en svår 
och omtvistad fråga. I grunden är det enkelt, mängden som släpps ut måste 

minskas radikalt. Problemet är att det inte kan göras utan att det får i det 
närmaste katastrofala konsekvenser för hela samhället. Därför pågår just nu ett 
enormt arbete med att hitta alternativ till olja, bensin, gas etc. inom alla an-

vändningsområden. Här finns inte mycket som räddningstjänsten själv kan 
göra förutom att arbeta för att hålla sina egna utsläpp så låga som möjligt. Där-

emot behöver räddningstjänsten se över hur man klarar sin egen bränsleför-
sörjning när oljeanvändningen skärs ner eller kanske stoppas helt. 

 

2.2 Åldrande befolkning  

Förr i världen hade många människor slitit ut sig innan de ens hade nått sin 
60-årsdag. Idag dör många människor vid en ålder över nittio och till och med 

över hundra år. Bakom denna utveckling ligger kombinationen av mindre slit-
samt arbete, större tillgång till mat och mycket mer avancerad medicinsk vård. 
I kombination med sjunkande födelsetal leder utvecklingen till ett samhälle 

med stora grupper pensionärer som skall vårdas och försörjas av en relativt 
liten grupp i arbetsför ålder. Även om födelsetalen i Sverige och Nordeuropa 

åter har börjat närma sig nivån för hållbar demografi (2,1 barn per kvinna) så 
är vi inte där ännu5. Länderna i södra Europa är långt därifrån och där kan 

problemen väntas växa6. 

När fler lever längre så innebär det avsevärt fler år där rörelseförmågan och 

kroppens robusthet minskar. Risken att snubbla, halka etc. ökar och effekterna 
på kroppen av fallet ökar. I en nödsituation är också förmågan att själv ta sig 

från t.ex. en eldsvåda, kraftigt begränsad. Om personen dessutom har t.ex. 
demens så kanske man inte ens förstår att det är fara å färde eller vart man 
skall gå för att sätta sig i säkerhet. 

                                                             
4 Källa: Bland annat Erland Källén, professor i meteorologi, DN 2008-02-14 

samt https://sv.wikipedia.org/wiki/Följder_av_en_global_uppvärmning. Problemen att avgöra exakt 

vilken effekt klimatet har på krig och konflikt speglas i The Guardian 2015-03-09, ”Does climate change 

really cause conflict?” https://www.theguardian.com/vital-signs/2015/mar/09/climate-change-

conflict-syria-global-warming. För en djupare problematisering se 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0962629814000791.  
5 En några år gammal men genomarbetad prognos fram till 2050 finns på: 

http://www.scb.se/statistik/BE/BE0401/2008A01/BE0401_2008A01_SM_BE18SM0801.pdf 
6 För en mer djupgående belysning av situationen i Europa hänvisas till 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Population_statistics_at_regional_level/sv 
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Figur 2. Antal levande födda barn per kvinna i några olika länder i Europa. Blå 
punkt markerar medelvärde huvudstad, streck medelvärdet i hela landet, bruna 
punkter medelvärde olika regioner inom landet. Källa Eurostat, se även texten 
med fotnot. 

Konsekvenser för räddningstjänsten 
En viktig konsekvens är påverkan på samhällsekonomin. Om alltför stor del av 
befolkningen är pensionärer och inte bidrar så skapar det problem för sam-

hället. Risken finns att neddragningar måste göras på en mängd andra om-
råden för att finansiera vården och omsorgen om de äldsta. Detta kan självfallet 
även drabba räddningstjänsten och de aktörer som man samverkar med. 

Den andra viktiga konsekvensen är den kraftigt ökande risken att äldre 

personer är inblandade i de olyckor som räddningstjänsten skall hantera. Detta 
kan innebära problem för den drabbade att själv ta sig i säkerhet, att förstå vad 
som händer (t.ex. vid demens) och problem att höra larm och instruktioner. 

Detta ställer krav på räddningstjänsten att både ha information om var det 
finns äldre och vilka begränsningar de eventuellt har. Här krävs samarbete med 

t.ex. hemtjänst och vårdgivare för att ha aktuella uppgifter. 
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Figur 3. SCB:s prognos över andelen äldre i samhället fram till 2050. 
 

2.3 Postmoderna värderingar 

Dagens människor ser inte på livet, sig själva och samhället på samma sätt som 

för 50 eller ens 25 år sedan. En forskare som ägnat mycket fokus åt denna fråga 
är Ronald Inglehart7 som har valt att kalla dessa nya värderingar för post-

moderna, värderingarna som kom efter de moderna värderingarna8. Mycket 
förenklat kan man säga att hans slutsats är att människor har blivit allt mer 
fokuserade på sitt eget självförverkligande, i motsats till fokus på överlevnad, 

och allt mindre auktoritetstroende, i motsats till att blint tro på och lyda aukto-
riteter, kungar, kejsare eller gudar9. Denna generella förändring tar sig sedan 

en mängd olika, och mer alldagliga, uttryck, t.ex. i synen på samkönade äkten-
skap, på jämställdhet, på barnuppfostran och på invandring. Det finns även 
tydliga skillnader, när det gäller hur mycket dessa värderingar har förändrats, 

mellan äldre och yngre, mellan de med längre och kortare utbildning, mellan 
stad och land samt mellan olika länder. 

                                                             
7 Se t.ex. klassikern Ronald Inglehart, Modernization and Postmodernization (1997). Hans fortsatta 

arbete inom World Values Survey kan följas på worldvaluessurvey.org 
8 De moderna värderingarna kan, mycket förenklat, sammanfattas som den klassiska industrins, och 

viss mån militärens, värderingar: effektivitet, produktivitet, hierarkier, massans samlade kraft etc. Även 

den klassiska naturvetenskapens rationella och analytiska syn på tillvaron kan kopplas hit. 
9 I den senaste internationella undersökningen hade utvecklingen tagit ett steg tillbaka mot mer 

traditionella värderingar. Kanske är detta ett tillfälligt ”hack i kurvan” eller så är det ett trendbrott vi ser. 

På lite längre sikt är trots allt utvecklingen fortfarande mycket tydlig i riktning mot självförverkligande 

och antiauktoritära värderingar. 
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Figur 4. Diagram över hur värderingarna i ett antal länderna skiljer sig från 
varandra. Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/World_Values_Survey 

Konsekvenser för räddningstjänsten 
För räddningstjänsten märks förändringen kanske framför allt när man möter 
människor som inte på samma sätt som tidigare är beredda att respektera 

auktoriteter t.ex. i form av avspärrningar eller tillsägelser och att man ifråga-
sätter räddningstjänstens beslut och handlingar. 

Spänningen mellan människor med olika värderingar kan också påverka rädd-
ningstjänstens arbete, både inom den egna organisationen och när man sam-

verkar med andra organisationer. Den som känner till mönstret kan ta det med 
ro, för andra kan det bli mycket provocerande att möta människor med annor-

lunda värderingar än de egna (som vi ju alla tycker är självklara). 

2.4 Urbanisering – en växande obalans 

Allt större andel av världens befolkning bor i städer, allra snabbast är utveckl-
ingen i de allra största städerna. Alltmer av jobb, kultur, makt och resurser 

koncentreras till de större städerna. Effekten blir att allt fler människor både 
tvingas och lockas att söka sig dit, både för försörjning och för att förverkliga 

sina livsdrömmar.  

Storstäderna växer invånarmässigt avsevärt snabbare än de växer i antal 

bostäder. Resultatet blir överbefolkning, trångboddhet och i många delar av 
världen växer slumområdena snabbt. I Sverige försöker man delvis lösa 

problemen genom förtätningar av bostadsbeståndet med effekten att hela 
stadsbilden blir allt trängre för både människor och fordon. 
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Figur 5: Befolkning i olika kommungrupper i Sverige 1968-2015, SCB 

Landsbygd och glesbygd minskar sin andel av befolkningen, men inte antalet 

invånare i absoluta tal10. Däremot ökar medelåldern genom att majoriteten av 
de som flyttar ut är unga vuxna, vilket leder till att andelen i barnafödande 

ålder minskar och i nästa steg även barnafödandet. De som bor kvar i mindre 
samhällen eller på landet måste i allt större omfattning pendla in till städerna 

för att få jobb och utbildning. Dagtid finns endast ett fåtal i arbetsför ålder kvar 
i mindre samhällen och på landet. Bland de äldre är en stor andel ensamstå-
ende äldre kvinnor som nu ensamma har ansvar för hus och gård sedan maken 

har gått bort.  

Resultatet blir att vi får trånga, överbefolkade storstäder och att stora delar av 
övriga landet får en minskande andel i yrkesverksam och barnafödande ålder. 
Resultatet blir att skillnaderna mellan storstad och resten av landet ökar. 

Konsekvenser för räddningstjänsten 
För räddningstjänsten i storstaden är den kanske största utmaningen de allt 
större problemen att ta sig fram på grund av ökad trafik på ett begränsat väg-

nät. Om en brand eller olycka skulle inträffa under rusningstid kan det bli svårt 
för räddningstjänsten att komma fram inom rimlig tid. Många av våra allra 
mest komplexa byggen, t.ex. Söderlänken, tunnel- och järnvägsnät under mark 

samt stora köpcentra, ligger också inom våra storstadsområden11. 

För småsamhällen och landsbygd är det kanske största problemet att mycket 
färre personer idag har möjlighet att ställa upp som deltidsbrandmän. Vissa är 
för gamla, andra arbetar långt bort, ytterligare andra har arbeten som man inte 

på ett enkelt sätt kan lämna med kort varsel, t.ex. vård eller processindustri. 
Resultatet blir att svårigheterna att rekrytera deltidsbrandmän ökar. Det finns 

                                                             
10 Glesbygdskommuner, enligt SKL:s definition, minskar i antal invånare, men det gör inte ”kommuner i 

glesbefolkad region”. I och med att Sveriges befolkning som helhet ökar så minskar andelen av 

befolkningen i glesare områden. 
11 Det har framförts att förtätningen av bebyggelsen skulle kunna vara ytterligare en försvårande 

omständighet men kring detta är meningarna delade. 
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även en risk förknippad med en ökad andel ensamboende äldre i hus på landet 

med t.ex. ved- eller pelletseldning. 

 
Figur 6. Karta över antal demografiska sårbarheter. Ju rödare färg desto mer 
sårbar är demografin i respektive kommun och ju blåare desto mer robust. Källa: 
Nordregios rapport ”Att möta demografiska förändringar” sidan 17, kartdesign 
Johanna Roto. Publicerad med tillstånd. 

Centraliseringen av resurser, också inom kommunerna, leder till att avståndet 

till all blåljusservice12 ökar för den som själv inte bor i centrum13. Polisen, 
ambulanssjukvården och räddningstjänsten har alla lång väg att köra innan 
man är framme vid olycks- eller brottsplatsen vilket självfallet leder till längre 

väntetider och ökad otrygghet14. 

                                                             
12 Detta gäller även vård som t.ex. BB och annan service som t.ex. bensinstationer. 
13 Detta gäller även de som tillfälligt bor utanför centrum, t.ex. turister. 
14 Se t.ex. rapporten ”TÅLA Trygghetsskapande åtgärder för landsbygden” Granberg, Stenberg med flera, 

Linko ̈ping University Electronic Press, 2010. 
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2.5 Allt mer globaliserad och konfliktfylld 
värld  

Krig, och hot om krig, har under de senaste åren ökat i vår del av världen. 
Annekteringen av Krim och striderna i östra Ukraina och andra före detta Sov-
jetrepubliker har tagit kriget till Europa. Krigen i mellanöstern, Afghanistan 

och delar av Afrika genererar flyktingströmmar som vi inte sett tidigare. 
Fundamentalistisk och högerextrem terror dödar människor i många länder, 

även i Europa och Norden. Allt fler auktoritära ledare i länder, både i och ut-
anför Europa, skapar också osäkerhet om framtiden. Vi ser allt fler försök från 

främmande makt att påverka och styra utvecklingen även i vårt eget land. Till 
denna kategori av hot kan även läggas den internationella, organiserade 
brottsligheten som drar med sig större tillgång på vapen, sprängämnen och en 

obefintlig respekt för människoliv. 

Konsekvenser för räddningstjänsten 
Generellt innebär en ökad osäkerhet ett ökat krav på räddningstjänsten att vara 
beredd, inte minst eftersom räddningstjänsten har en viktig roll inom civilt 

försvar. Detta ställer krav på såväl utbildning, förberedelser och materialan-
skaffning som inte tidigare varit aktuellt. 

Idag är det mer sannolikt att vårt land drabbas av terrorbrott, t.ex. av den typ 

som har drabbat Paris, Nice och nu senast Berlin, än av krig. Detta innebär att 
räddningstjänsten behöver förbereda sig på15 t.ex. skottskador och sprängska-
dor med ett stort antal skadade och döda vid samma tillfälle. Effekterna av den 

organiserade brottsligheten, med skjutningar och sprängningar, blir liknande 
men i mindre skala. 

Ett mer svårgripbart hot, som också måste finnas beredskap för, är att främ-
mande nationer eller terrorgrupper attackerar IT-infrastruktur inklusive sam-

bandskanaler och sociala medier, antingen enskilt eller i kombination med mer 
konventionella attacker. Vad skulle hända om en fientlig aktör sprängde flera 

järnvägsstationer och skolor samtidigt som man störde ut Rakel, det vanliga 
mobiltelefonnätet och Internet? Klarar räddningstjänsten det idag? 

2.6 Digitalisering och ny teknik 

Räknestickan var ännu på 70-talet ingenjörens viktigaste beräkningshjälp-

medel. Så kom räknedosan, datorn, internet och allt förändrades. I början av 
90-talet var brev, telefon och fax fortfarande de viktigaste sätten att sända 

meddelanden på. Så kom Internet, e-post och Facebook och allt förändrades 
igen. I början av 2000-talet var mobiltelefonen framför allt ett "pratverktyg". 
Så kom iPhone och allt förändrades ytterligare en gång. Och efter varje 

förändring frågade vi oss själva: ”Nu kan det väl inte hända så mycket mer?” 

Det är lätt att tro att de största förändringarna redan har passerat men mycket 
tyder på att det vi sett bara är början. Enorm beräkningskraft och lagrings-

kapacitet i fickan med möjlighet att både sända och ta emot information från 
hela världen kommer att fortsätta att påverka hur vi lever och arbetar. Nya 

                                                             
15 Intervju med terrorforskare Hans Brun. 
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användningsområden som t.ex. AI, artificiell intelligens som diagnostiserar 

säkrare än de bästa läkarna, helt nya funktioner som t.ex. 3D-skrivare, VR-
glasögon, skälvkörande bilar, självständigt tänkande robotar, hopkopplade på 
helt nya sätt som t.ex. AR, augmented reality16, skapar hela tiden nya möjlig-

heter, nya utmaningar och nya hot. En mer detaljerad beskrivning av trenden 
finns i bilagan. 

Konsekvenser för räddningstjänsten 
Alla typer av organisationer, både offentliga och privata, måste hela tiden hålla 
sig uppdaterade om vad som händer och fortlöpande ta ställning till vilken ny 
teknik man skall ta till sig och vad man skall välja bort. För att detta skall fun-

gera väl måste organisationen öka sin förmåga att ifrågasätta och förändra sina 
arbetssätt och rutiner, utbilda och träna sin personal och utveckla sin kommu-

nikation med omvärlden, i takt med att ny teknik införlivas. Vi formar våra 
verktyg, men de formar också oss! Detta gäller i särskilt hög grad räddnings-
tjänsten där skillnaden mellan att rätt använda tillgänglig teknik, eller att inte 

göra det, kan vara ett antal förlorade människoliv. 

De teknikområden som förefaller ha störst potential för räddningstjänsten är: 

• Möjligheten att effektivisera samverkan med allmänheten genom 
smarta telefoner. Den som larmar kan filma och fotografera olyckan för 
att ge insatspersonalen en första bild av vad som väntar på olycks-

platsen. Information kan också spridas till ideella krafter, t.ex. Röda 
Korset eller Missing People, som både kan bjudas och handledas genom 

sina telefoner, t.ex. vid eftersök.  

• Möjligheten att använda mer eller mindre självstyrande bilar, drönare 
och släckrobotar. Självkörande bilar skulle, om löftena från tillverkarna 

uppfylls, kunna minska antalet olyckor märkbart. Självkörande brand-
bilar skulle, t.ex. i glesbygden, kunna möta byns deltidsbrandmän vid 

själva branden och därmed spara flera viktiga minuter. Drönare skulle 
kunna bevaka stora skogsområden till låg kostnad för att larma så snart 

som tecken till brand syns till. Självständiga släckrobotar skulle kunna 
ta sig in i lokaler dit man inte kan sända mänskliga brandsoldater. 

• AI, artificiell intelligens, skulle kunna användas vid komplexa bränder i 

t.ex. industrier eller stora byggnader och skulle kunna analysera risker 
och föreslå åtgärder baserade på den samlade globala erfarenheten. 

Det finns också ett antal riskområden som räddningstjänsten behöver vara 
uppmärksam på: 

• Dataintrång i räddningstjänstens system kan ställa till stor skada och 
vara katastrofalt i ett akut läge. 

• Risk att man gör sig beroende av systemen och inte längre lär sig t.ex. 
gatunamn utan helt litar på sin GPS. 

• Vilseledande information kan planteras för att vilseleda insatserna. 

                                                             
16 AR, augmented reality, innebär att användaren samtidigt ser verkligheten runt omkring sig och 

information från en dator. Det kan vara en stridsflygare som får information om flygplanen omkring 

honom, det kan vara en turist som får information om sevärdheterna runt torget via sina datorglasögon. 
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• Avsiktliga eller oavsiktliga avbrott i datakommunikation och 

informationsflöde gör den som är van att ha tillgång till GPS och kartor 
på Internet helt handfallen. 

• Risk för att beslutsfattare får så mycket information att deras beslut 

påverkas negativt. 

Här finns både mycket stora möjligheter och mycket stora hot, frågan är om 

Sveriges räddningstjänster är redo att anta utmaningen att fånga möjligheterna 
och blockera hoten? 

2.7 Framtiden utifrån megatrenderna 

Baserat på våra sex megatrender kan vi nu måla upp den troliga utvecklingen 

fram till 2030. Det är nästan alltid enklare att förutse vad som kommer att 
hända än när det kommer att ske. Slumpen kan spela oss stora spratt när det 

gäller den exakta timingen av när en trend får ett tydligt genomslag. I ljuset av 
detta har vi valt att dela upp framtidsbilderna i två steg. I det första steget 
skissar vi på de närmaste fem årens utveckling i ljuset av våra sex trender. I 

steg två tar ut svängarna lite extra och är lite mer spekulativa för att måla upp 
hur det kan komma att se ut fram mot år 203017, baserat på trendernas 

utveckling idag.  

2.7.1 De närmaste fem åren 

År 2021 har klimatförändringarna fått flera tydliga effekter runtom på vår jord. 
Även Sverige har drabbats av extremt väder och havsnivåer högre än tidigare 
rekord. På grund av politikens oförmåga har initiativet främst tagits över av 

företag, banker och investerare som av rent ekonomiska skäl försöker stoppa 
den negativa utvecklingen och skynda på den positiva. Räddningstjänsterna 

runtom i Sverige har vid flera tillfällen fått hantera större, väderrelaterade 
händelser, än någonsin tidigare. 

Trenderna ”den åldrande befolkningen” och ”postmoderna värderingar” har 
också fortsatt utvecklas, men med mindre dramatiska konsekvenser. Här är det 

mer fråga om en smygande utveckling. Andelen äldre fortsätter krypa uppåt, 
kostnaderna för vård och omsorg lika så. Viljan att på ideell bas ta hand som 

sina gamla krymper och allt större del av kostnaden hamnar på den offentliga 
sektorn. Utrymmet för andra delar av t.ex. kommunal verksamhet krymper, 
även för räddningstjänsten. Ännu tydligare blir konsekvenserna av dessa två 

trender när de kombineras med ”urbaniseringen”. Eftersom en viktig aspekt av 
urbaniseringen är att majoriteten av alla unga vuxna har flyttat in till stor-

städerna blir utmaningen med den åldrande befolkningen än större i resten av 
landet. Vem skall vårda dem och vem skall betala?  

År 2021 har den fortsatta urbaniseringen lett till akuta infrastrukturproblem i 
alla våra storstäder. Trots stora satsningar på bostäder är trångboddheten 

fortfarande stor och till detta kommer kraftigt ökade problem med transpor-
terna. Framkomligheten morgon och kväll är på många håll katastrofalt dålig. 

                                                             
17 För den som vill läsa mer om möjligheter och begränsningar när det gäller att göra prognoser om 

framtiden rekommenderas boken The Signal and the Noise av Nate Silver å det varmaste. 
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Den hårdare politiska ton som växte fram efter det att flera länder, inklusive 

USA, röstat fram nya ledare har inte löst världens konflikter. Nya stora flyk-
tingvågor har skapats av nya konflikter men Europa har nu effektivt stängt sina 
gränser så problemen hopar sig i och kring konfliktområdena. En handfull 

terrordåd har drabbat norra Europa, dock inga riktigt stora. 

Digitaliseringen har stormat vidare och påverkar område efter område. Det 
tydligaste exemplet är de allt mer självständiga bilarna. På välskötta vägar med 

tydliga sid- och filmarkeringar kan bilar idag köra utmärkt helt utan förare. När 
man kommer utanför det välskötta vägnätet blir det fortfarande svårt. Effekten 
har ändå blivit att de traditionella trafikolyckorna har gått ner men att vi har 

fått några nya typer orsakade av brister i programvaran för självkörande bilar. 
Den stora majoriteten av nya personbilar är idag elbilar, möjligen med någon 

form av mindre kompletterande bensinmotor. Däremot har cybersäkerheten 
inte lösts och cyberbrott är fortfarande ett stort problem. 

2.7.2 Fram mot 2030 

År 2030 ser vi en värld som hunnit förändras rejält jämfört med år 2016. 
Klimatkrisen har blivit uppenbar för alla inblandande, inte minst havsytans 

höjning, i kombination med hårdare vindar, har blivit kännbar. Även skyfall 
och långa torkperioder förekommer och orsakar stora skador. Problemen för-

djupas av att befolkningen i Sverige, och nästan alla andra länder i världen, har 
koncentrerats i några få megastäder som nästan alltid ligger nära kusten. 

Framkomligheten i dessa megastäder är katastrofal och många bor mycket 
trångt. Övergången till självkörande elbilar har dock bidragit till en rejäl för-

bättring, luften är bättre och trafiken flyter klart bättre. På flera håll funderar 
man på att förbjuda människokörda bilar under rusningstrafik. Bensin- och 
dieselbilar är sedan länge hänvisade till områden utanför storstäderna. Rädd-

ningstjänsten har blivit allt mer beroende av drönare och helikoptrar som inte 
fastnar i rusningstrafiken. 

Oron i omvärlden fortsätter att påverka vårt land, inte minst genom terrordåd 

från både högerextrema och islamistiska grupper. Även om den allt mer avan-
cerade underrättelsetjänsten, där många olika aktörer samverkar, lyckas för-
hindra många dåd har man inte kunna stoppa allt. Även om många dåd skett 

utanför Sveriges gränser har vi ändå blivit påverkade, bl.a. för att vi har behövt 
sända hjälp till drabbade grannstater. 

För kommuner utanför de större städerna är den största vardagsutmaningen 
att hantera den stora andelen äldre. Kostnaderna har fortsatt öka liksom pro-

blemen att hitta vårdpersonal och att få den kommunala ekonomin att gå ihop. 
Svårigheterna att få tag i arbetskraft har lett till att flera kommunala verksam-

heter jobbar allt mer med robotar, både i vård och räddningstjänst. I många 
mindre samhällen har den lokala deltidsbrandkåren försvunnit och ersatts av 

brandbilar och ”brandbekämpningsrobotar” som både kan störa sig själva och 
fjärrstyras från regionens centrala räddningscentral. I de fall det finns intres-
serade lokala föreningar har dessa fått träning i hur de kan samarbete med 

robotarna i akuta lägen. 
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3. Ny tidsålder – antropocen 

Det är inte längre naturkrafterna som orsakar de största förändringarna på vårt 
klot, det är människan. Forskare har därför föreslagit att den senaste geolo-

giska tidsåldern, holocen18, nu har ersatts av antropocen, människans tidsål-
der19. Exakt när gränsen mellan holocen och antropocen skall dras är omdisku-

terat. Ett förslag är att gränsen passerades redan år 195020 medan andra menar 
att vi ännu inte lämnat holocen. Fakta står dock kvar, aldrig tidigare har vår 
värld formats så mycket av oss människor som idag. Och självklart är de av 

människan orsakade klimatförändringarna en av de viktigaste megatrenderna 
inom detta område. 

 

3.1 Olje- och råvarubrist 

Experter har under många år kommit med olika typer av varningar när det 
gäller råvaror och mineraler som riskerar att ”ta slut”21, inte minst när det gäl-

ler den för världsekonomin livsnödvändiga oljan. Samtidigt hävdar andra att vi 
inte behöver oroa oss, vi kommer alltid att hitta mer olja, gas eller vilken råvara 

det än handlar om. Svensken Kjell Aleklett har under det senaste decenniet 
ägnat mycket tid åt frågan om "peak oil", när vi passerar jordens maximala 
oljeproduktion. I sin nyutkomna bok22 argumenterar han starkt för att den 

traditionella oljeproduktionen förmodligen redan har peakat men att andra 
typer av oljeproduktion, t.ex. fracking och utvinning av olja ur oljesand, täcker 

upp för nedgången i råoljeproduktionen ytterligare några år. Hans prognos är 
att tillgången på olja på världsmarknaden kommer att minska i takt med att 

produktionen sakta sjunker och i takt med att de länder som fortfarande har 
stora oljeresurser själva kommer att förbruka allt större andel av den olja som 
pumpas upp. Förenklat kan man säga att Alekletts analyser pekar på att värl-

dens oljeproduktion, alla kategorier summerade, kommer att toppa runt 2020 
och absolut senast strax efter 2030. Tyvärr är den olja som finns kvar tillräcklig 

för att påverka klimatet mer än vi skulle vilja. Däremot pekar Aleklett på att 
IPCC:s mest dystra scenarier inte kan förverkligas på grund av brist på kol, olja 
och gas. 

Även många andra råvaror riskerar att bli allt svårare och dyrare att utvinna 

eller få fram, t.ex. bomull, sällsynta jordartsmetaller, som vänds mycket inom 
t.ex. elektronikindustrin, platina, silver, tantal, uran och zink. 

                                                             
18 Holocen, tiden efter den senaste istiden. 
19 Antropocen kan översättas med "människans tidsålder" efter grekiskans antropos som betyder 

människa och cen som betyder ny. Antropocen föreslogs år 2000 av nobelpristagaren och 

atmosfärskemisten Paul Crutzen. 
20 Se artikel "What mark will we leave on the planet?", Scientific American, september 2016 sida 25ff. 
21 Egentligen handlar det, i de flesta fall, om att återstående fyndigheter är så svåra och dyra att utnyttja 

att priserna riskerar att blir astronomiska. Några av de grundämnen som uppges ha minst marginaler är 

antimon, hafnium, indium, platina, silver, tantal, uran och zink. 
22 En värld drogad av olja, Kjell Aleklett, 2016 
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Konsekvenser för räddningstjänsten 
En konsekvens av sjunkande tillgång till olika råvaror, inte minst olja, kan bli 
att räddningstjänstens egen verksamhet påverkas eller till och med hotas.  

Eftersom villkoren här är de samma för alla landets räddningstjänster är detta 
en fråga som man lämpligen arbetar med gemensamt, både vad gäller 

inventering och åtgärdsplaner.  

Redan idag pågår ett omfattande arbete globalt för att ersätta olja och kol som 
energikällor. Den mest lovande utvecklingen är olika former av solenergi som 
växer mycket snabbt runtom i världen. För att lagra energi, t.ex. över natten, 

används allt oftare antingen batterier eller vätgastankar. Här uppkommer flera 
nya och komplexa situationer för räddningstjänsten med nya och oväntade 

risker. 

En annan fråga är om de bristsituationer som vi kan komma att möta innan 

2030 kan få andra konsekvenser och mer våldsamma konsekvenser. Här går 
tankarna framför allt i riktning mot globala kriser, ökad internationell 

instabilitet, krig och terror. 
 

3.2 Kravet på miljöansvar ökar 

För några decennier sedan var miljöfrågan något som främst engagerade miljö-

aktivister och en liten grupp forskare. Idag är det världspolitiker, som presi-
denterna i Kina och USA23, som driver på utvecklingen tillsammans med de 

stora investerarna. Fler och fler, inte minst de stora pensionsförvaltarna, efter-
frågar i allt högre grad "klimatsäkra" investeringar och ställer krav på att börs-
bolagen redovisar "klimatrisker" i sin verksamhet. Även den breda allmänheten 

inser allvaret och ställer krav på "klimatsmarta" varor och tjänster. 

Konsekvenser för räddningstjänsten 
Det vore naivt att inte räkna med att kraven även på räddningstjänstens 

klimat- och miljöpåverkan kommer att öka. Ett exempel är uppmärksamheten 
kring miljöpåverkan av brandskum som konstaterats på flera håll i landet. 
Räddningstjänsten kommer att ställas inför krav på att både redovisa och 

minska sina klimat- och miljöeffekter24. 
 

3.3 Framtiden för jorden under "människans 
tidsålder" 

3.3.1 De närmaste fem åren 

Under de kommande fem åren kommer den tydligaste konsekvensen av 

antropocen-trenderna att vara omställningen från bilar med bensin och diesel 

                                                             
23 När detta skrivs är fortfarande Obama president. Hur nästa president kommer att agera är fortfarande 

oklart och motsägelsefullt, t.ex. har Trump och Al Gore träffats och diskuterat samtidigt som en känd 

”klimatförnekare” har utsetts till chef för Environment Protection Agency. Källa ”Trump Meets Former 

Vice President Gore in New York: Gore” NY Times 2016-12-05. 
24 Det kan till och med bli så att miljöhänsyn går före skydd av egendom i vissa lägen i framtiden enligt 

vissa bedömare. 
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som bränsle till olika varianter av elbilar. Vi kommer också att se en impone-

rande tillväxt av alternativ energiproduktion, framför allt i form av solceller. 
Även om Sverige denna gång inte kommer att ligga i framkant25 kommer vi 
ändå att se en omfattande tillväxt även i vårt land. 

När det gäller olja och naturgas är det svårare att förutse framtiden. Att till-

gången på världsmarknaden med stor sannolikhet kommer att börja minska 
kan pressa upp priset rejält. Ett annat, och i dagsläget lika sannolikt, alternativ 

är att den minskade efterfrågan på grund av elbilar och solceller gör att priset 
sjunker. 

3.3.2 Fram mot 2030 

År 2030 har tillgången på olja på världsmarknaden gått ner märkbart samtidigt 
som alternativen har vuxit kraftigt, inte minst olika lösningar baserade på lokal 

produktion. t.ex. solceller. Olika typer av energilagring kompletterar under 
solfria perioder, framför allt batterier och vätgastankar. Bilarna drivs numera 
av el, och kanske vätgas, och tyngre fordon har hittat sina lösningar. Tack vare 

de kraftigt sänkta priserna på solceller har kostnaden för energi i många länder 
sjunkit radikalt och många fattiga har idag en mycket bättre levnadsstandard är 

tidigare. 

Alla organisationer, både offentliga och privata, förväntas agera för att minska 
sin påverkan på klimatet och sin förbrukning av råvaror det råder brist på. 
Detta gäller självfallet även räddningstjänsten. 

Klimatets effekter i kombination med brist på flera viktiga råvaror har lett till 

flera stora omställningar för världens befolkning. Ännu så länge har dock 
effekterna på världspolitiken varit begränsade och de konflikter som förekom-
mit har kunnat hanteras någorlunda fredligt. Däremot har de stora flykting-

strömmar som det förändrade klimatet orsakat ställt stora krav på alla 
inblandade. 

 

                                                             
25 Dels på grund av sämre läge med långa vintrar, dels på grund av olyckliga beslut om skatt på solceller. 
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4. Ny människa 

I en tidsålder där människan blivit den viktigaste förändringskraften på jorden 
tyder mycket på att också människan själv håller på att förändras. Nya, mer 

antiauktoritära värderingar och en annan fördelning mellan olika ålders-
grupper leder till en mängd olika konsekvenser. Den nya människan i den nya 

tidsåldern innebär stora förändringar i förutsättningarna för räddningstjäns-
tens arbete. 
 

4.1 Minskad respekt för auktoriteter i 
samhället 

Färre och färre är idag villiga att underordna sig gruppens, ett politiskt partis 
eller en religiös ledares auktoritet. Idag väljer allt fler själva vad man tycker och 

hur man agerar. Processen har gått längst i utvecklade industriländer som 
Japan, Sverige och övriga Skandinavien men förändringens riktning har i det 
långa perspektivet varit likartad i nästintill alla världens länder. 

Konsekvenser för räddningstjänsten 
Det blir allt svårare att organisera sig enligt traditionella, hierarkiska strukturer 
och allt viktigare att "få med sig människor" genom att väcka deras engage-
mang. Detta gäller inte minst räddningstjänsten själv som behöver hitta funge-

rande former för organisering och motivation av medarbetarna i denna nya 
miljö. 

Det blir också svårare att få människor att följa order, tillsägelser och respek-

tera avspärrningar, t.ex. vid olycksplatser. Detta kan bli extra svårt i ett akut 
nödläge när tiden inte tillåter långa förklaringar och motiverande samtal. 
Denna trend kan även spela in som en drivkraft när det gäller flera av de 

efterföljande trenderna. 
 

4.2 Nån-annan-ismen – fler ser främst till sin 
egen säkerhet 

En annan del i av det post-moderna värderingsskiftet är att vårt fokus på 

självförverkligande ökar, mitt livsmål är framför allt att förverkliga mina 
drömmar, möjligheter och förmågor. Familj, fack, kyrka, parti, föreningar, alla 

får de underordnad betydelse. Det kan också finnas en risk för ”ekonomism”, 
dvs. att man inför beslut funderar på ”vad ger detta mig?”26. Samtidigt kan 

kraven på skydd för den egna personen bli desto starkare. Om jag skadas, kan 
jag då uppfylla mitt livsprojekt? 

                                                             
26 Det skall dock sägas att samma grundläggande drivkraft, att förverkliga sitt livsprojekt, i vissa fall kan 

leda till att man ställer upp för andra, t.ex. genom olika typer av engagemang, se trend om ”civilkurage” 

nedan. 
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Konsekvenser för räddningstjänsten 
För räddningstjänsten är en viktig konsekvens att man riskerar att inte få den 
hjälp av allmänheten som man kanske är van sedan tidigare. En annan viktig 
konsekvens är att det kan bli svårare att rekrytera personal, inte minst 

deltidspersonal.  

En annan konsekvens är att kraven på att inte drabbas av skada eller lidande 
kan bli mycket höga. Rädda mig, rädda mitt hus, rädda mina tillhörigheter! 

Kraven handlar inte bara om överlevnad, de handlar om själva livsmeningen 
och möjligheten att fullfölja sin livsvision. En liknande trend har redan blivit 
tydlig inom konsumentområdet27 i form av ökade krav på produkter och 

tjänster kombinerat med minskad acceptans för felaktigheter och förseningar. 

 
Figur 7. Utvecklingen inom konsumentområdet när det gäller kundernas 
förväntningar.  
 

4.3 Living on the edge 

Ett extremt uttryck för utvecklingen vi just beskrivit är de människor som vill 
spänna bågen hårdare än alla andra. Genom att utmana gränser av alla de slag 

provar de sin egen förmåga och får på köpet en rejäl adrenalinrusch som belö-
ning. Under arbetet med denna rapport har vi fått flera galna exempel: männi-

skor som tror att de kan åka jetski från Sverige till Baltikum, som tror att de, 
utan träning och rätt utrustning, kan paddla kajak från Åland till Stockholm 

etc. På YouTube28 finns en mängd andra exempel på människor som tar riktigt 
stora risker för att förverkliga sin livsdröm29. 

                                                             
27 Denna utveckling drivs inte på bara av just av denna trend utan av flera olika, t.ex. den generella 

individualiseringen och den minskade respekten för auktoriteter. 
28 Sök t.ex. på ”base jump” eller ”wing suit”. 
29 Ett exempel är Göran Kropp som blev räddad av Jönköpings räddningstjänst när han övade inför ett 

seglingsprojekt. 
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Konsekvenser för räddningstjänsten 
För de lyckliga och de skickligaste går många av dessa äventyr bra, för några 
andra går det illa. Då är det ofta räddningstjänsten30 som måste ta risken att ta 
sig fram till den förolyckade och ta hand om hen, ofta med stor risk för det egna 

livet. 
 

4.4 Det nya civilkuraget – fler tar större 
ansvar för andra 

Under många år har vi haft aktörer som Röda Korset och Frälsningsarmén som 
hjälpt människor i nöd. Idag har vi fått ett antal kompletterande initiativ som 
”Missing People Sweden”31 och ”Refugees welcome”32 som genom sociala 

medier samlar människor som vill vara med och ställa upp ideellt. Ofta saknar 
man formell organisation och jobbar enbart via sociala medier och endast 

projektorienterat, inga långa åtaganden. 

Konsekvenser för räddningstjänsten 
Att människor är villiga att ställa upp på sin fritid för att hjälpa till är självfallet 
positivt, men räddningstjänsten måste lära sig att använda denna nya och inte 

helt förutsägbara resurs. Hur och när kontaktar man denna typ av organisat-
ioner? Hur säkerställer man samband? Hur sätter man gränser? Engagerade 

frivilliga är helt klart en resurs, men en resurs som räddningstjänsten måste 
lära sig att hantera och styra33. 
 

4.5 Den framtida människan 

Vi har haft en lång utveckling mot mer antiauktoritära och självförverkligande 
värderingar, men det finns tydliga tecken på en tillbakagång i vissa avseenden. 
Världen över skördar auktoritära politiska alternativ framgångar, det senaste 

och tydligaste exemplet är valet av Donald Trump till USA:s president. Vad 
betyder det? Kommer hela utvecklingen att börja gå i motsatt riktning? Eller 

var det bara ett tillfälligt avbrott på resan, ett avbrott som snart är överstökat, 
och resan fortsätter i samma riktning som tidigare? Eller har vi hittat en ny 

balanspunkt som vi råkade gå ett steg förbi men nu är tillbaka på? Det är inte 
lätt att svara på. Det är dock mycket svårt att se att vi skulle gå hela vägen till-
baka till auktoritära och överlevnads-relaterade värderingar. Den mest sanno-

lika utvecklingen är nog ändå att vi antingen pausar någonstans runt dagens 
värderingar eller fortsätter resan. Nedan gör vi ändå ett försök att måla upp 

framtiden. 

4.5.1 De närmaste fem åren 

Vi kan räkna med att människor kommer att präglas av ännu mer av motsätt-

ningar vi sett växa fram under de senaste decennierna: mer trygghet – mer 

                                                             
30 Även sjöräddning, fjällräddning och ambulanssjukvård kan drabbas på liknande sätt. 
31 Se http://missingpeople.se 
32 Se http://refugees-welcome.se 
33 Det handlar dels om hur frivilliga kan ledas och organiseras, dels om att regelverket för denna typ av 

insatser inte är helt klart. 
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”living-on-the-edge”, mer självcentrering – mer frivilligt engagemang. Även om 

ropen på ”den starke ledaren” hörs runtom i världen så betydde det inte att 
man, var och en, var beredd att inordna sig nya auktoritära system. Den aukto-
ritet man ropade på skulle endast utövas mot andra, t.ex. invandrare. 

4.5.2 Fram mot 2030 

Ett sätt att hantera trendframskrivningen, i en situation när utvecklingen är 

såhär motsägelsefull, är att måla upp mer än en framtidsbild eller scenario.  

Scenario ett: Den långsiktiga utvecklingen fortsätter 
Om de långsiktiga trenderna fortsätter, och kanske till och med tar fart igen, 
kommer vi till 2030 att ha ett samhälle ännu mer präglat av motsägelser. Indi-

vider som samtidigt ställer allt större krav på sin egen trygghet samtidigt som 
man verkligen vill leva ”on-the-edge”, och om något händer skall ”någon annan 

komma snabbt och rädda mig”. Många kommer att ställa upp ideellt för att 
hjälpa medmänniskor, samtidigt som fler och fler kommer att stämma ”allt och 
alla” om deras hus skadas det minst vid en släckinsats. Detta kommer att leda 

till krav på dokumentation av allt som vård, polis, ambulanssjukvård och rädd-
ningstjänst gör. ”Vi måste ha papper på allt när vi blir stämda…” 

Scenario två: Den långsiktiga utvecklingen vänder tillbaka 
Om dagens ”hack” i kurvan visar sig vara början på en omsvängning har vi 
2030 en situation där vi rört oss tillbaka mot en kombination av ”ego” och 
”grupp”, av ”jag, mig och mitt” och ”vi, familj, samhälle”. Respekten för aukto-

riteter återvänder några steg. Utvecklingen kommer inte att stanna upp, 
snarare kommer vi att se en pendelrörelse som rör sig fram och tillbaka. 
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5. Nytt samhälle 

På den nya jorden skapar den nya människan ett nytt samhälle som på flera 
sätt skiljer sig från det samhälle vi är vana vid. Människor som tidigare var 

relativt väl spridda över landytan samlar sig nu i allt större städer. Ramarna för 
det politiska spelet förändras. Nya maktcentra skapas och andra bryts ner. Nya 

konflikter och nya samarbeten ser dagens ljus. Stater kollapsar och terror-
organisationer kommer och går. Folk, som bott på samma ställe i århundran-
den och kanske årtusenden, sätts i rörelse. Det är ett nytt samhälle vi ser växa 

fram! Hur påverkar det räddningstjänsten? 
 

5.1 Ökad bostadsbrist 

Sveriges befolkning har ökat mycket snabbare än vi har byggt nya bostäder, 
framför allt i storstadsområdena men också i resten av landet. Idag är det end-
ast enstaka kommuner som har balans eller överskott på bostäder. Boverket 

beräknar att vi kommer att behöva bygga cirka 88 000 nya bostäder per år de 
närmaste fyra åren, varefter takten sjunker till cirka 54 000 bostäder per år. 

Detta skall jämföras med en takt på 32 000 bostäder per år under perioden 
2012-15.34. Detta kommer att ställa mycket stora krav på alla inblandade, både 
kommuner, byggare, finansiärer och regeringen. 

I mindre och medelstora orter finns ofta relativt gott om plats att bygga men i 

våra största städer är det idag svårt att hitta bra mark, i bra lägen, att bygga på. 
Ett annat problem är att byggkostnaderna i Sverige är mycket höga, endast 

Schweiz har högre i Europa, och Tysklands ligger 43 % under Sveriges35. Effek-
ten blir att nyproducerade boenden antingen blir mycket små eller mycket dyra 
vilket begränsar vilka som har råd att flytta in. 

Konsekvenser för räddningstjänsten 
När storstäder förtätar sina nuvarande bostadsområden leder detta inte sällan 
till att det blir trångt att komma fram på gatorna när en ökad befolkning skall 
färdas på existerande vägnät. Höga byggnader i trä har föreslagits som en lös-

ning på de höga byggkostnaderna36. Detta är inte odelat positivt för räddnings-
tjänsten. Hur bekämpar man brand i ett åttavåningshus i trä? 

En annan stor utmaning är att många, inte minst nyanlända, tvingas tränga 

ihop sig i små lägenheter för att över huvud taget ha någonstans att bo. Vid 
brand eller annan akut situation kan detta leda till problem med t.ex. 
evakueringen. 

 

                                                             
34 ”Ett nytt Stockholm behöver byggas inom fem år” SvD 2016-06-30, rapporten från Boverket finns på 

http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2016/reviderad-

prognos-over-behovet-av-nya-bostader-till-2025/ 
35 ”Byggandet ökar – till höga priser” SvD 2016-11-13 
36 ”Ny trend: Smarta höghus i trä” SvD 2016-09-27 
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5.2 Allt mer belastad transportinfrastruktur 

I och runt våra storstäder, har utbyggnaden av vägar, järnvägar och flygplatser 
varken motsvarat befolknings- eller trafikökningen under senare år. Effekten 
blir att små störningar kan få stora negativa konsekvenser med omfattande 

trafikstockningar som följd, problem som sedan fortplantar sig vidare i 
systemet.  

Utanför storstäderna är problemet oftare stora brister i underhållet med sänkt 

framkomlighet, sämre komfort och ökad olycksrisk som resultat. Att komma till 
rätta med dessa problem kommer att kosta stora summor, att inte göra det 
kommer också att kosta, fast på ett annat sätt. 

Konsekvenser för räddningstjänsten 
För räddningstjänsten är stopp i vägtrafiken det största hotet. Tänk om det 
skulle börja brinna mitt i värsta rusningstiden, och tänk om det dessutom 
skulle vara lite snö och halka. Skulle räddningsfordon, polisbilar och ambulan-

ser alls komma fram? Eller om två besökande kryssningsbåtar skulle kollidera 
mellan Nacka och Lidingö med ett stort antal skadade som följd. Skulle man 

kunna få alla skadade till sjukhus? 

Ännu värre kan det bli om t.ex. en lastbil börjar brinna i någon av alla tunnlar 
som idag byggts i våra storstäder. Förutom att många kan drabbas kan det vara 
nära nog omöjligt för räddningstjänsten att komma fram till lastbilen och 

släcka. 
 

5.3 Ökad migration och ökade 
flyktingströmmar 

Ingen har kunnat undgå förra årets omfattande flyktingström till Europa och 

Sverige. Under 2015 tog Sverige emot 163 000 flyktingar, dubbelt så många 
som 1992 då kriget på Balkan pågick37. Idag är många vägar stängda men flyk-

tingarnas behov av skydd finns kvar, även om det inte syns vid vår gräns. SCB:s 
prognoser pekar på ett stort inflöde mot 2030 och Arbetsförmedlingen har pe-

kat på ett behov av arbetskraftsinvandring på 64 000 personer under lång tid.38 

Konsekvenser för räddningstjänsten 
Ur räddningstjänstens perspektiv leder den ökande migrationen till flera olika 
konsekvenser. En är de anlagda bränder som, sannolikt, främlingsfientliga och 

rasistiska grupper ligger bakom. En annan är överbelagda flyktingförläggningar 
där många människor bor tillsammans, ibland långt från närmaste brandstat-
ion. En tredje konsekvens är att många flyktingar tvingas tränga ihop sig i 

mycket små lägenheter. En fjärde är att många när de kommer hit varken be-
härskar svenska eller engelska, vilket ställer till problem t.ex. vid information 

                                                             
37 http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-01-01-

Nastan-163-000-manniskor-sokte-asyl-i-Sverige-2015.html 
38 http://www.svt.se/nyheter/inrikes/arbetsformedlingen-sverige-behover-stor-invandring-for-att-

undvika-arbetskraftsbrist 
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eller akut fara39. Inom några år kommer flera av dessa problem med största 

sannolikhet att vara lösta. Däremot kvarstår utmaningen att bryta segrege-
ringen och bygga förtroende mellan räddningstjänst och olika grupper av 
nyanlända. 

 

5.4 Ökad mångfald med ökade sociala och 
ekonomiska skillnader 

Under många år har hotade människor kunna söka sin tillflykt till Sverige. Det 

har ställt krav på t.ex. utbildningsväsende men också bidragit med mycket 
kunnande, kreativitet och, inte minst, framgångsrika företagare, artister och 
fotbollsspelare som Zlatan Ibrahimovi�. En stor utmaning för Sverige har 

varit att vi haft svårare än många andra länder, t.ex. Canada och USA, att få 
nyanlända i arbete vilket har lett till att de ekonomiska klyftorna har ökat. 

Resultatet har blivit så kallade ”utanförskapsområden” där få har fasta jobb och 
samhällets auktoritet i vissa fall är satt på undantag. Problemen 
uppmärksammas mest i samband med stenkastning på polis och 

räddningstjänst men finns där hela tiden. 

Konsekvenser för räddningstjänsten 
Att bygga förtroende och kontaktnät är nyckel för räddningstjänsten och för 

hela samhället. Om det inte finns respekt för polisen och en tilltro till rädd-
ningstjänsten får andra grupperingar makten, till skada för både invånare och 
landet som helhet. 

 

5.5 Striden om sanningen allt intensivare 

I den amerikanska valkampanjens slutskede visade Donald Trump upp ett 
dokument som påstods bevisa att Hillary Clinton hade kunnat göra mer för att 

stoppa dödandet av amerikaner i Benghazi 2012. Problemet var att dokumentet 
var en förfalskning från den ryska ”nyhetstjänsten” Sputnik, och att Trump 

hade blivit varnad av amerikansk underrättelsetjänst att just detta, att förfals-
kade dokument, skulle kunna dyka upp40. På Twitter cirkulerade vintern 2015 

ett påstått brev från Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist där han påstods 
ha erbjudit sig att sälja vapen till Ukraina41. Turkiet har vid flera tillfällen för-
sökt förbjuda eller genom hot stoppa information och diskussion om folkmor-

det på armenier 1915. Exemplen kunde göras många fler. Auktoritära regimer 
försöker styra inte bara sina egna länder utan även flödet av information och 

debatten. 

Konsekvenser för räddningstjänsten 
För räddningstjänsten är utmaningen att, framför allt i en krissituation, kunna 
sprida trovärdig information som når fram till medborgarna. Risken är ju up-

penbar att all denna desinformation och vilseledning leder till att vi till slut inte 

                                                             
39 Det är inte bara språket som kan utgöra problem. Även den kulturella förförståelsen kan leda till att 

information inte når fram även om mottagaren rent tekniskt behärskar språket. 
40 ”The Fake October Surprise”, Newsweek 2016-11-04.  
41 ”Sverige erbjuder sig sälja vapen till Ukraina i förfalskat brev” SvD 2015-02-21 
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tror på något alls. För att klara av att nå ut i en krissituation behöver rädd-

ningstjänsten bygga förtroende och kunskap redan i vardagen. Hur blir man 
hela folkets räddningstjänst? Vilka kanaler fungerar? Hur skall vi formulera 
oss? 

 

5.6 Ökat fokus på "value for money" i 
offentlig sektor 

Diskussionens vågor går höga. Kan vi tillåta vinst i välfärden? I skolan? I vår-

den? Får vi valuta för skattepengarna? Används våra gemensamma resurser 
effektivt? Olika drifts- och ägarformer föreslås och förkastas. Slöseri och dåliga 
upphandlingar kritiseras. Hur skall vi få ut mest nytta av våra gemensamma 

resurser? Att flera trender, inte minst åldrande befolkning, kommer ställa än 
större krav på de offentliga finanserna i framtiden gör inte saken enklare. 

Dessutom finns mycket som tyder på att många andra skattebaser, t.ex. före-
tagsvinster42 och fastigheter43, kan bli svårare att beskatta i framtiden. Vi kan 
räkna med att striden om kommunens, regionens och statens pengar kommer 

att bli än hårdare i framtiden. 

Konsekvenser för räddningstjänsten 
Flera räddningstjänster uppger44 att de ännu inte har känt av den ekonomiska 

press som många andra kommunala verksamheter drabbats av. Mycket pekar 
dock på att detta kommer att ändras. För dem som redan fått sparbeting kom-
mer kraven sannolikt att öka, för dem som tidigare sluppit kommer kraven på 

sänkta kostnader att dyka upp. Men det handlar inte bara om att få ner kostna-
den i kronor, det handlar också om vad samhälle och medborgare får ut av 

räddningstjänsten. Hur effektiv är man? Hur stor trygghet skapar man? Hur 
stora värden har man räddat? Och, hur skall det mätas? Morgondagens rädd-
ningstjänst kommer att ställas inför svåra frågor! 

 

5.7 Ökat fokus på regioner och 
regionförstoring 

Debattens vågor har gått höga om hur Sveriges regionindelning skall se ut i 

framtiden. Regeringen har inte lyckats att få majoritet för sitt förslag och Alli-
ansen är inte heller enad i frågan45. Problemen med dagens ”lappverk” är väl 
kända men vad gör vi i stället? Något behöver göras men just nu verkar ingen 

ha ett tillräckligt bra förslag för att övertyga någon annan46. Vad som kommer 
att hända är minst sagt osäkert. 

                                                             
42 Flera tecken tyder t.ex. på att vi kan komma att se ett ”skattekrig” när det gäller företagsskatter som 

effekt av Brexit och Trumps seger i USA, se t.ex. ”Dags att förbereda sig för ett skattevärldskrig” ledaren 

DI 2016-11-25 
43 När det gäller fastigheter är problemen framför allt att få igång byggandet. Då kan det vara svårt att 

höja fastighetsskatten. 
44 Enligt vad som framkommit i flera av våra intervjuer. 
45 Se t.ex. ” Blandade reaktioner på misslyckat regionförslag” Omni.se publicerad 2016-11-25 
46 En intressant översikt över de politiska ståndpunkterna finns t.ex. i ”Regionhaveriet ett misslyckande 

för rikspolitiken” ledarstick i DI 2016-11-25 
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Konsekvenser för räddningstjänsten 
För räddningstjänsten innebär osäkerheten om framtidens regioner att man 
måste planera utan att veta var gränserna kommer att gå och vem man förvän-
tas samarbeta med i framtiden. Den bästa strategin är sannolikt att förbereda 

sig för flera olika framtida scenarier och inte låsa fast sig i en viss konstellation.  

Det finns också en uppenbar risk att stat, län, regioner och länsstyrelser under 
lång tid framåt kommer att ägna mycket tid åt denna typ av frågor och därmed 

mindre tid åt det som har med räddningstjänsten att göra. 
 

5.8 EU-harmonisering inom allt fler områden 

EU:s arbete med att skapa ett mer sammanhållet och framgångsrikt Europa har 

nu pågått i många år. Ett viktigt projekt har varit att minska skillnaderna mel-
lan länderna för att därmed öka utbyte och handel. För att lyckas med detta har 
man på område efter område infört europagemensamma regler. Många gånger 

har det varit underlättande och framgångsrikt, ibland missriktat och 
försvårande.  

Även om EU mött ett antal motgångar, t.ex. Brexit, under senare år så fortgår 

processen, och arbetet med att ”harmonisera” medlemsländerna kommer med 
all sannolikhet att fortsätta. När så sker är chansen stor att även räddnings-
tjänsten kommer att beröras. 

Konsekvenser för räddningstjänsten 
På grundläggande nivå behöver Sveriges räddningstjänster ha någon form av 
gemensam bevakning av vad som händer i EU och få signaler om/när något 
händer som kan komma att påverka deras verksamhet. Kanske behöver man 

också någon som tar mer aktiv del i EU-arbetet och verkar för rimliga beslut 
och vettiga tillämpningar. Det är också viktigt att det jobb som redan görs, och 

den information som samlas in, av t.ex. MSB verkligen når ut till berörda 
parter. 

 

5.9 Det framtida samhället 

5.9.1 De närmaste fem åren 

År 2021 har storstäderna fortsatt att växa, både genom höga födelsetal och in-
flyttning. Bostadsbrist och framkomlighet har, som resultat av befolknings-

ökningen, blivit ännu tuffare. Eftersom de insatser som gjorts för att få arbets-
lösa i arbete inte räckt till har de ekonomiska klyftorna ökat orsakar uppblos-
sande konflikter och bråk. Skillnaden mellan de rikaste och fattigaste i landet 

har fortsatt öka. Även skillnaden mellan hur olika medier och aktörer väljer att 
beskriva samhället ökar allt mer. Inom offentlig sektor har det blivit allt svårare 

att få pengarna att räcka till. Besparingsprogram drabbar allt fler. Diskussionen 
om framtidens region- och kommunindelning är återigen på tapeten.  

5.9.2 Fram mot 2030 

Efter flera års misslyckade försök att bryta den negativa ekonomiska och soci-
ala utvecklingen, med ökande klyftor, vågade man efterhand ta allt mer dras-
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tiska grepp. Man hittade vägar att få ”alla” vuxna ut på arbetsmarknaden och i 

arbete, oberoende av bakgrund. Alla partier fick offra någon av sina ”heliga 
kor” men till slut så lyckades man och idag minskar både arbetslösheten och 
klyftorna. Genom sitt breda språkkunnande och goda lokala kontakter har Sve-

rige kunna spela en central, och lönsam, roll i förnyelsen av Mellanösterns 
energiförsörjning.  

Medierna har allt mer blivit ”klubbtidningar” som presenterar världen för de 

egna supportrarna men de flesta har lärt sig att ta rapporteringen med en nypa 
salt. I skolorna har man arbetat fram metoder för att hjälpa eleverna att själva 
balansera sin ”mediala kost”. 

Den allt större andelen äldre sätter press på ekonomin i samhället och alla of-

fentliga verksamheter får hjälpa till att spara. Flera förändringar har gjorts 
både vad gäller kommuner och regioner men inte som vi trodde år 2016. Även 
EU har påverkats och är idag både mer styrande om än för en mindre grupp 

länder. 
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6. Nya verktyg  

I den nya världen har vi människor fått nya och fantastiskt avancerade verktyg 
till vårt förfogande. Vi kan se ut i universum och vi kan skåda in i livets minsta 

byggstenar, och till och med klippa och klistra i själva livets kod. Men det vi alla 
kanske främst påverkas av är den hisnande utvecklingen inom den digitala 

tekniken. 

6.1 Informationsflödet ökar dramatiskt 

Hur vi än räknar så ökar informationsflödet exponentiellt. Fler böcker, fler 
tidningsartiklar, fler vetenskapliga artiklar, fler inlägg på sociala medier för att 

inte tala om de helt gigantiska volymerna av digitala mätdata som hela tiden 
genereras av kassaapparater, ekonomisystem, vetenskapliga mätinstrument, 

våra egna ”smarta prylar” som kan mäta både våra aktiviteter och hur vi mår. 
Dessa nya möjligheter har till och med gett upphov till en ny rörelse ” The 
quantified self movement” där fokus ligger på att mäta sig själv och sin kropp47. 

Samma utveckling ser vi nu när det gäller både hus och bilar. Sensorer som 

mäter ”allt” byggs in och kopplas ihop via datakommunikation. Bilens eller 
husets situation och tillstånd mäts och följs upp hela tiden. Data samlas in och 
kan analyseras både direkt och i efterhand. Med hjälp av algoritmer och AI kan 

åtgärder genomföras helt utan människans inblandning, t.ex. larma om 
temperaturen i ett rum stiger över ett visst värde. 

Konsekvenser för räddningstjänsten 
För räddningstjänsten kan utvecklingen mot ”smarta” hus och bilar ses som en 
fortsättning på de allt mer omfattande systemen med brandvarnare och auto-
matlarm, bara nu så mycket mer komplext. Om en miljon hus har 500 senso-

rer, alla med möjlighet att själva larma räddningstjänsten, behövs inte särskilt 
stor felfrekvens för att vi i stort sett hela tiden skall få falska larm tillsammans 

med de riktiga larmen. 

Många smarta bilar har möjlighet att själva ringa upp och varna om bilen 

krockat, kört av vägen eller börjat brinna. Informationen kommer snabbt, obe-
roende av om förare och passagerare är vid medvetande. Och den anger nära 

nog exakt position. 

Brandmän i utsatta lägen kan förses med sensorer som varnar innan de utsätts 
för kritiska temperaturer eller andra faror.  

Både möjligheterna och riskerna är otaliga och svåra att överblicka. Det vi kan 
vara säkra på är att kraven på räddningstjänsten att kunna hantera och rätt 

analysera inkommande information kommer att öka avsevärt. Lyckas man hitta 
verktyg och metoder att använda alla dessa data kan man öka både sin 

                                                             
47 Gary Wolfs TED-talk över ämnet ” The quantified self” ger en bra introduktion 

(https://www.ted.com/talks/gary_wolf_the_quantified_self#t-208579). En beskrivning av fenomenet 

finns på https://en.wikipedia.org/wiki/Quantified_Self 
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effektivitet och rädda ett antal människoliv. Lyckas man inte kommer 

överflödet bara att göra allt mycket värre. 
 

6.2 Filterbubblorna formar vårt 
informationsflöde allt mer 

I den informationsöversvämning som vi alla befinner oss mitt i har flera aktö-

rer ryckt ut till vår ”hjälp”. Vi kan få nyheter sållade och presenterade just för 
oss. Vi får se annonser som behandlar just det vi sökte på nätet för en liten 

stund sedan. När vi söker på ett kontroversiellt begrepp får vi endast upp den 
sida vi själva sympatiserar med. Till detta kommer att ”delningar” från vänner 
blir allt viktigare, vänner som ofta är ganska lika oss själva. Resultatet blir att vi 

trots det ofantliga flödet endast får se en liten, liten rännil, anpassad just för 
oss. Detta fenomen kallas ibland för ”filterbubblor”. 

För den enskilde kan dessa bubblor kännas avlastande och underlättande men 
för samhället som helhet bidrar de till polarisering och försvårar mötet mellan 

olika grupper, övertygelser och kulturer. De gamla grekerna hade sin Agora där 
man möttes för meningsutbyte, var finns vår tids mötesplatser? 

Konsekvenser för räddningstjänsten 
Ur räddningstjänstens perspektiv är filterbubblor framför allt problem när det 
gäller att nå ut med information, antingen den är förebyggande eller akut, till 
allmänheten. Att gå ut med meddelande på radio når bara ett litet fåtal, liksom 

teve. Vad skall man då göra istället? Kan man göra samarbetsavtal med de 
stora aktörerna inom sociala medier? 

Ett klart mindre, men ändå verkligt, problem är räddningstjänstens egen per-
sonals filterbubblor. Vilken verklighet lever personal och chefer i? Har man 

förankring i samhällets olika delar? Vet man ”hur snacket går”? 
 

6.3 Förändrat medielandskap 

Denna trend är egentligen bara ytterligare en konsekvens av det vi redan be-
skrivit. När tryckpress och papper inte längre är de självklara verktygen för att 
sprida nyheter och opinion, vad händer på med våra traditionella medier? Tid-

ningen var ju en genial uppfinning för sin tid. Tillsammans med det journalist-
iska arbetssätt som växte fram under decennier och sekel blev papperstid-

ningen en hörnpelare i den moderna demokratin, en tredje ”statsmakt” som 
granskade och debatterade för att hålla demokratin på rätt spår. Allt finansierat 
med en kombination av annonser och läsarnas pengar. 

I vår tid har annonspengarna till allt större del flyttat över till digitala medier 

och läsarna har vant sig vid att det mesta skall vara ”gratis”. Frågan som de-
batteras nu är vem som skall granska makten och vem som skall betala. 

Konsekvenser för räddningstjänsten 
Effekten av denna trend liknar i mångt och mycket den föregående trendens 

påverkan på räddningstjänsten, det blir allt svårare att på ett enkelt sätt nå ut 
brett. 
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6.4 Robotisering, automatisering och AI 

Redan i beskrivningen av megatrenden ” Digitalisering och ny teknik” nämndes 
den senaste tidens stora framgångar inom automation, robotar, självkörande 
bilar och system som själva kan ta in och värdera information och dessutom 

med denna som grund fatta väl grundade beslut. Mest känt är kanske IBM:s 
projekt Watson, en dator som först slog två amerikanska Jeopardy-mästare för 

att nu ha tagit jobb som framgångsrik läkare och diagnostiserar cancerpatien-
ter bättre än sina mänskliga kollegor48. Självkörande bilar finns redan på 

vägarna49 även om tillverkaren fortfarande vill att föraren skall ha beredskap 
att ta över om systemet skulle göra ett misstag. 

Man skulle kunna säga att vi ser två typer av ”robotar”, dels robotar i overall, 
dels robotar i kostym. Robotar i overall är de som utför fysiska arbetsuppgifter, 

kör bil, flygplan eller ubåt, svetsar karosser, sköter transporter på sjukhus50 etc. 

Robotar i kavaj har ”kontorsjobb” eller möjligen läkarrock. De kan ”läsa in” 

stora mängder information51 och använda den på ett intelligent sätt, som vår 
cancerläkare Watson ovan. De kan hjälpa till med juridiska spörsmål som att 

skriva aktieägaravtal52, förvalta aktier53 och kan till och med sitta i lednings-
gruppen för en av enheterna inom konsultbolaget Tieto54. 

Konsekvenser för räddningstjänsten 
Robotar i ”overall” kan påverka räddningstjänstens arbetssituation både posi-

tivt och negativt. Positivt om självkörande bilar blir säkrare än dagens, om man 
kan skapa släckrobotar som kan gå så människan slipper, luftövervaknings-

robotar som kan spana efter skogsbrand eller bortsprungna barn. Det finns 
massor av möjligheter. På den negativa sidan har vi problem med robotar som 
inte klarar av sina uppgifter, självkörande bilar som spårar ur55, sjukhusrobotar 

som kör ner folk etc. Hur skall man t.ex. säkerställa att en självkörande bil som 
ändå krockar inte helt plötsligt försöker starta just när räddningstjänsten har 

kommit fram? Och hur ser man till att självkörande bilar förstår att vägen är 
avspärrad på grund av en olycka? 

För robotar i ”kostym” finns också uppgifter inom räddningstjänsten, framför 
allt vid komplexa bränder med risk för bildande av giftiga gaser och explos-

ioner. Självklart kan även en medicinsk rådgivare som är tillgänglig ute på 

                                                             
48 Se t.ex. ”Vem skall jobba?” SvD 2016-10-31. 
49 Se t.ex. ”Snart blir alla nya Teslabilar självkörande” SvD 2016-10-21, ”Snart kust till kust i 

självkörande bil” DI 2016-10-21, ”Lastbilarna rattar rätt i gruvmörkret” DI 2016-09-19 med flera. 
50 ”De nya Autonoma Mobila Robotarna (AMR) transporterar gods över hela sjukhuset och kan själva 

öppna dörrar och ta hissen. De moderna sensorsystemen gör att roboten snabbt upptäcker och smidigt 

tar sig förbi hinder. AMR kan därför röra sig på ett säkert sätt i alla lokaler där människor finns.” Texten 

hämtad ur annons för Blue Ocean Robotics hösten 2016. 
51 En mänsklig läkare som skall hålla jämna steg med Watson behöver ägna 120 timmar varje vecka åt 

att läsa in den senaste cancerforskningen (samma källa som ovan). 
52 ”När juristerna skapade vår avtalsrobot blev den så bra att vi nu själva använder den i vår rådgivning.” 

Text ur annons för Avtal24 i DI 2016-08-26 
53 ”Kinneviks robotrådgivare förvaltar redan mångmiljardbelopp” DI 2016-11-14 
54 ”Robot tar plats i ledningsgruppen” DI 2016-10-19 
55 I artikeln ”Ska bilen kunna offra sin ägare?” diskuterar Simon Winter vilka etiska regler som skall 

styra självkörande bilar i konfliktsituationer. FoF 2016-1 
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fältet vara till stor hjälp i en akut situation. Eller så skulle man kunna få hjälp 

att analysera kommunens olycksstatistik och få tips om var åtgärder skulle få 
störst positiv verkan. Även här finns självklart risker, risken att göra sig bero-
ende, risken att tekniken inte fungerar i ett akut läge, risken att tekniken gör 

misstag, vem är då ansvarig? 
 

6.5 Ökad cyber-sårbarhet 

På samma sätt som Internet har gjort så mycket information och underhållning 
tillgänglig för oss har det också gjort oss själva tillgängliga för nätets brotts-
lingar. Nät-tjuvar som vill stjäla våra lösenord, helst till bankkonton och kre-

ditkort, nät-huliganer som mest vill ställa till oreda, nät-kidnappare som försö-
ker kidnappa våra datorer för att kunna kräva lösensumma och nät-spioner 

som vill åt företags eller myndigheters känsliga information. Nät-brottslingar 
finns i många varianter. Från att tidigare ha varit mest en kamp mellan unga 
hackers och de stora telebolagen ser vi idag framväxten av organiserad nät-

brottslighet, med eller utan statligt understöd. 

Konsekvenser för räddningstjänsten 
Självfallet är inte räddningstjänsten undantagen hoten på nätet. Lockelsen att 

stjäla, förstöra och manipulera gäller också de data som räddningstjänsten är 
satt att förvalta. Att räddningstjänsten har en del av ansvaret för civilt försvar 
gör att även främmande makt kan vilja hacka sig in och kika på planerna. 

Kanske framgår det var känsliga installationer finns? Var de sårbara punkterna 
finns? 

I vår informationsinsamling har det framkommit att flera räddningstjänster 
helt och hållet förlitar sig på den kommunala IT-säkerheten, en kompetens som 

inte självklart är tillräcklig för att hantera säkerhetshoten vid större terroran-
grepp eller vid höjd beredskap56. I ljuset av ökat IT-beroende, ökade cyber-

attacker och räddningstjänstens centrala roll i civilt försvar behöver skyddet för 
räddningstjänstens system stärkas och inte göras beroende enbart av den 

kommunala kompetensen. 
 

6.6 Nya energikällor växer i det tysta 

Mycket tyder på att vi inom kort kommer att ha passerat jordens maximala 

oljeproduktion samtidigt som vi redan har passerat gränsen för en hälsosam 
mängd växthusgaser i vår atmosfär. När detta skrivs, hösten 2016, har lufttem-
peraturen på nordpolen tidvis legat 20 grader över det normala och vattentem-

peraturen 4 grader högre än vanligt57. 

Men det finns alternativ. Sedan några år tillbaka växer solel eller solceller så 
det knakar och överträffar gång efter gång experternas prognoser. Förutom 

drivkrafter som miljö och framtida brist på olja drivs utvecklingen framåt av 

                                                             
56 Se t.ex. ”Kommuner vet för lite om IT-säkerhet” Dagens Samhälle 2016-36. Behovet av fördjupad 

kunskap om IT-säkerhet har också lyfts i flera intervjuer. 
57 http://www.aktuellhallbarhet.se/temperaturen-pa-arktis-ligger-20-grader-det-normala/ publicerad 

2016-11-24 
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samma logik som datorvärlden, ständigt sjunkande priser och ökande pre-

standa. Enligt flera bedömare kommer det inom bara några år bli svårt att fi-
nansiera något annat än solbaserade energianläggningar. Allt annat kommer 
att vara dyrare, både i investering och i drift. Enligt uppgift58 skulle 60 % av 

jordens befolkning redan idag kunna försörjas enbart med solenergi. Vi andra, 
som har lite för mycket moln och lite för långa vintrar måste hitta komplette-

rande lösningar som vind- och vattenkraft. Enligt vissa bedömare kan det till 
och med bli så att vi inte bryr oss om att pumpa upp all olja som är kvar, det 

blir helt enkelt för dyrt och komplicerat. 

Konsekvenser för räddningstjänsten 
Den största utmaningen för räddningstjänsten kommer att bli hur man skall 
hantera alla de solcells-anläggningar och energilager (i princip ett stort antal 

sammankopplade batterier eller tankar med vätgas) som kommer att kunna 
finnas i alla typer av fastigheter. I ett hus som brinner kan man stänga av 
strömmen, i ett hus med taket fullt av solceller strömmar elektriciteten hela 

tiden. I källaren kan det finnas stora mängder batterier och/eller vätgas-
flaskor59. Vad händer om det börjar brinna? Om gasflaskorna börjar läcka? Om 

ledningarna till solcellerna har dragits slarvigt? Om utvecklingen får det ge-
nomslag som många tror kan vi förvänta oss detta i majoriteten av våra hus i 

god tid innan 2030. Är räddningstjänsten redo att hantera de situationer som 
kan inträffa? 
 

6.7 Framtidens verktyg 

6.7.1 De närmaste fem åren 

Möjligheten att sprida angelägen information till hela samhället har fortsatt 
minska. Olika kanaler, olika språk, olika kulturer och dessutom allt mer effek-
tiva filterbubblor gör det nästan omöjligt att nå ut. I stället jobbar alltfler sam-

hällsaktörer med att bygga upp kombinationer av människor och olika kanaler 
som tillsammans kan föra informationen vidare till så många grupper som 

möjligt. 

Digitaliseringen har också möjliggjort en helt ny nivå av automatisering och 
framför allt robotisering, även i offentlig sektor. År 2021 är det fortfarande 
mest fråga om avancerade försök och prov men riktningen tydlig. På alltfler 

områden kommer alltmer att skötas av robotar, både fysiskt och intellektuellt. 
På köpet får vi en ännu större cyber-sårbarhet som vid ett antal tillfällen har 

fått riktigt allvarliga konsekvenser. 

Den koldioxidfria energiproduktionen börjar ta allt mer fart och lokal energi-

produktion, inte minst sol, är inte längre en nischföreteelse. 

                                                             
58 Se t.ex. boken ”The Switch. How solar, storage and new tech means cheap power for all” av Chris 

Goodall 
59 Se t.ex. ”Vanligt på utsidan – smart på insidan” DI 2016-11-26 där Hans-Olof Nilssons hus, helt 

frikopplat från elnätet, beskrivs. För att klara hela året har han t.ex. 48 batterier á 95 kg i källaren och i 

tuber har han 1 700 normalkubikmeter vätgas. 
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6.7.2 Fram mot 2030 

Genom en kombination av teknikutveckling och lagstiftning har vi år 2030 

skapat en informationsstruktur som både rymmer möjligheter till snabb och 
bred samhällsinformation i akuta situationer och en personligt anpassad ny-
hetsförmedling. Mediabranschen har helt omformats och idag inser fler och 

fler att om man vill ha värdefull och någorlunda korrekt information så kostar 
det samtidigt som robotjournalister gör allt mer av de grundläggande 

arbetsuppgifterna. 

Robotar finns idag i så gott som alla branscher och nästan alla har jobbat till-
sammans med en robot någon gång. Både på verkstadsgolvet och kontoret er-
sätter och kompletterar robotarna idag sina mänskliga arbetskamrater. Striden 

om var gränsen mellan människa och maskin skall dras pågår för fullt liksom 
diskussionen om vad de som ersatts skall ägna sig åt istället.  

Det som förr kallades alternativ energi är idag det nya normala. Endast i un-
dantagsfall väljer någon att investera i traditionella energislag. De stora, trad-

itionella energibolagen kämpade länge emot utvecklingen men har nu tvingats 
att anpassa sig, eller försvinna. 
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7. Nya olyckslandskapet – 
fokusförskjutningar och 
glidningar 

Den framtida värld som trenderna målar upp är samtidigt likadan som vår och 
på många sätt helt annorlunda. Det nya "olyckslandskapet" skiljer sig på flera 
punkter från dagens och framför allt från gårdagens. När man i text skall för-

söka fånga denna utveckling är det lätt att läsaren tolkar beskrivningen som att 
det gamla helt försvinner, vilket det sällan gör. Det vanliga är att det gamla 

finns kvar, kanske byter form och roll, men lever parallellt under långa peri-
oder. Cykel och järnväg försvann inte när vi fick ”bilens tidsålder”. Vattenkraf-
ten försvann inte när vi fick ”atomkraftens tidsålder”. Det handlar om att fokus 

förskjuts, att nya områden och synsätt ”glider” in i bilden och traditionella ”gli-
der” lite mer till sidan. Men sällan försvinner de helt! Några av de viktigaste 

fokusförskjutningarna och glidningarna som trenderna pekar ut beskrivs 
nedan. 

7.1 Från ”spektakulärt" till ”trivialt" 

En eldsvåda är alltid uppseendeväckande. Ingen som ser, hör eller känner luk-

ten kan gå oberörd därifrån. En trafikolycka är dramatisk för dem som drabbas 
och alla dem som t.ex. tvingas sitta i kö medan de skadade tas om hand och 

vägen rensas.  

 
Figur 8. Antal omkomna i olika olyckstyper. (Källa: LSO under tio år, MSB 2015) 

Men idag är det inte dessa tydliga, synliga och spektakulära olyckor som kräver 
flest offer. Det är i stället mattkanter, trösklar och dåligt snöröjda trottoarer 
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och entrétrappor. Inga flammande lågor, inga långa bilköer, inga reportrar, 

bara de närmaste känner över huvud taget till vad som hänt.  

Liknande erfarenheter redovisas från länder något längre söderut under ex-

trema värmeböljor. Äldre och sjuka sitter eller ligger hemma, har svårt att sova, 
får inte i sig tillräckligt med vätska och orkar inte göra något åt saken. Många 

dör men i sina hem utan att skapa någon uppmärksamhet. Även i Sverige ökar 
dödligheten när temperaturen stiger60. 

Konsekvenser för räddningstjänsten 
Den som har som uppgift att skydda befolkningen mot sjukdom och död orsa-

kad av yttre händelser kan inte enbart fokusera på det som är "spektakulärt" 
utan måste söka djupare efter det som skadar och dödar idag.  

 

7.2 Från "litet och ofta" till "stort och sällan" 

På den tiden när nästan alla hus i Sverige var byggda av trä, nästan all mat 
lagades över öppen eld, när många fortfarande hade halm på golvet inne, då var 

det inte konstigt om det brann lite här och där både nu och då. Och de som på 
den tiden bekämpade bränder fick många tillfällen att praktisera sina kun-

skaper. Idag har antalet tillfällen minskat av många olika skäl men resultatet är 
det samma: Det blir färre och färre tillfällen att praktisera sina kunskaper. På 
grund av klimatförändringar och i den mån terroraktioner genomförs i Sverige 

som i många europeiska länder så tenderar, å andra sidan, det som väl händer 
att bli stort och svårt att hantera, t.ex. skogsbranden i Västmanland eller Brei-

viks attack i Norge. Som en intervjuad forskare sa: "Vi kan inte räkna med att 
folk skall kunna lära sig på jobbet. De kanske bara tvingas vara med om en 
enda terrorhändelse under hela sitt yrkesliv. Så kallad "on the job training" är 

inte längre nog. 

Konsekvenser för räddningstjänsten 
Utbildning och träning av personal till räddningstjänsten måste byggas upp så 

att alla får tillräcklig träning trots att de stora olyckorna och attentaten, som tur 
var, händer mycket sällan. Dels behöver man öva tillsammans med de andra 
aktörer som man kommer att möta i verkligheten, dels behöver man använda 

de möjligheter som den nya tekniken med t.ex. simuleringar, VR och AR ger att 
skapa realistiska scenarier och känna att man tränar så nära verkligheten det är 

möjligt. 
 

7.3 Från ”vänlig” till ”aggressiv” biologi 

Inför risken att en räddningsinsats kan komma att handla om eller försvåras 

antingen på grund av aggressiva mikroorganismer i form av t.ex. fågelinflu-
ensavirus, blodsmitta eller annat, behöver räddningstjänsten ha en annan 

beredskap idag än tidigare. 

                                                             
60 Se t.ex. Läkartidningen 2007-07-24 nummer 30, " Dödsfallen i Stockholm  

ökar med värmen " 
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Konsekvenser för räddningstjänsten 
För att hantera en mer ”aggressiv” biologi krävs både kunskap, metodutveckl-
ing och kanske nya verktyg och regler. 
 

7.4 Från olycka till "ond avsikt"  

Det är en stor skillnad att rycka ut till en olycka, brand eller trafikolycka när 
man vet att det "bara" handlar om att ta hand om själva olyckan. Det är något 

helt annat att rycka ut när man vet, eller tror, att någon med ond avsikt skadat 
och dödat en mängd människor. Om man dessutom har på känn att den som 
ligger bakom alltihopa kanske inte är neutraliserad utan fortsätter att sprida 

död och kaos61 blir stressen ännu värre. 

En något mindre dramatisk men ändå liknande situation hamnar de brand-
män, ambulanser och poliser som larmas till ett visst område för att där utsät-
tas för bakhåll och attacker med t.ex. stenar och molotovcocktails.  

Konsekvenser för räddningstjänsten 
Här måste räddningstjänsten, tillsammans med MSB, samverka med både ter-
rorforskare och erfaren militär för att ta fram riktlinjer och träning för att för-

bereda personalen och hjälpa dem att agera så säkert som möjligt. 
 

7.5 Från raka uppdrag till komplexa 

Det har redan berörts men tål att nämnas igen, olyckor och hot som orsakas av 

klimat och terror tenderar att bli mer komplexa62, svåröverskådliga och svår-
förutsägbara. En lägenhetsbrand i ett hyreshus kan vara nog så komplicerad 
med spridningsrisk etc. När en hel skog brinner och vinden plötsligt vänder och 

friskar i blir alla faktorer som skall vägas samman inför nästa beslut omänsk-
liga att hantera. Om en terroristorganisation samtidigt angriper flera olika mål, 

och kanske även angriper kommunikationer och annan infrastruktur blir be-
slutsfattandet snabbt mycket komplext och till och med kaotiskt.  

Konsekvenser för räddningstjänsten 
Här behövs sannolikt både avancerad träning men också forskning. Hur skall 

man bäst agera i ett läge där komplexiteten överskrider vad en människa kan 
omfatta, framför allt under tidspress? 

 

                                                             
61 I många mer terrordrabbade länder har terroristerna satt i system att t.ex. spränga en första 

sprängladdning där det finns mycket folk samlade för att en stund senare, när polis, räddningstjänst och 

ambulanser har hunnit fram spränga en andra laddning. 
62 Ett exempel på definition av begreppen är följande: Komplicerad: Orsak-verkanssamband 

beständiga, men de kan krävas mycket arbete för att identifiera dem. Befintlig kunskap kan användas. 

Komplex: Orsak-verkanssamband är föränderliga och oförutsägbara. Man måste prova sig fram för att 

förstå hur systemet fungerar. Kunskap byggs och utveckla efterhand. Kaotisk: Förändring sker ständigt 

och i snabb takt. Det är omöjligt att förutse vad som ska ske och det är omöjligt att hinna utvärdera. 

KÄLLA: Dave Snowden, Cognitive Edge 
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7.6 Från ”hjältar” till "maktens lakejer" 

Vi har sett det vid upprepade tillfällen, i Sverige och andra länder, hur ungdo-
mar angriper polis, ambulans och räddningstjänst som ryckt ut för att släcka 
bränder, rädda människor och återställa ordningen. Olika experter har olika 

förklaringsmodeller men faktum kvarstår, räddningstjänsten är inte längre de 
varmt välkomnade hjältar de en gång var. Istället uppfattas de som en del av 

den förhatliga makten. 

Konsekvenser för räddningstjänsten 
Räddningstjänst, tillsammans med polis och ambulanssjukvård, måste jobba 
mer med att bli en del av hela samhället och återigen bli hela landets rädd-

ningstjänst (och polis, ambulanssjukvård etc.). För detta krävs både föränd-
ringar inom räddningstjänsten och i hur man arbetar för att bygga förtroende 

med de medborgare man är satt att betjäna. 
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8. Nya prioriteringar 

Omvärldens trender driver fram det nya olyckslandskapet som i sin tur driver 
fram nya och delvis annorlunda krav på hur räddningstjänsten prioriterar. 

Flera av dessa prioriteringar har redan fått genomslag i vissa av landets rädd-
ningstjänster men våra intervjuer visar samtidigt att detta långt ifrån gäller 

alla. Det finns fortfarande mycket kvar att göra! 

När vi i formuleringarna nedan skriver ”från” det första och ”till” det andra, 

menar vi inte att det första helt försvinner för att ersättas av det andra. Snarare 
menar vi att vi går från en situation där det idag, eller helt nyligen, enbart var 

fokus på det första till att fokus måste delas mellan det första och det andra. 
Det handlar alltså inte om att ersätta en enögdhet med en annan utan att börja 

använda båda ögonen. 
 

8.1 Från reaktivt/rycka ut även till 
proaktivt/förebygga 

Räddningstjänstens roll har historiskt alltid haft sin grund i att snabbt kunna 

reagera vid t.ex. en brand. Efterhand har mer och mer fokus lagts på förebyg-
gande arbete, det är ju bättre att huset aldrig börjar brinna än att släcka det 
aldrig så snabbt och effektivt. Mycket tyder på att den förebyggande sidan i 

framtiden kommer att betonas avsevärt mer och breddas till att inte bara risker 
relaterade till brand utan också helt andra olycks- och risksituationer63. Detta 

måste dock ske utan att förmågan att rycka ut när något akut ändå händer för-
svagas, snarare pekar trenderna på att kraven på snabb och effektiv insats 

kommer att fortsätta öka64. 

Konsekvenser för räddningstjänsten 
För räddningstjänstens innebär detta flera nya utmaningar som måste mötas 
samtidigt som man måste bevara förmågan till akuta räddningsinsatser. Några 

exempel krav som denna förändring kommer att ställa: 

• Förebyggande arbete kräver andra kunskaper och synsätt och an-

nan utbildning än många i dagens räddningstjänst har. Detta blir ex-
tra tydligt när det förebyggande arbetet skall omfatta frågor som trad-

itionellt inte ingått i räddningstjänstens ansvars- eller kompetensom-
råde så som fallolyckor och suicid. 

• Förebyggande arbete kräver också helt andra samarbetspartners 
än de traditionella. Om fortsätter med exemplen fall och suicid så kan 

det handla om att arbeta tillsammans med hemvården, skolan, pens-
ionärs-organisationer, distriktssköterska eller andra. Andra områden, 

t.ex. klimat, kan kräva samarbeten över kommun- och regiongränser. 

                                                             
63 Förutom trenderna har denna utvecklings också starkt stöd i både intervjuer och enkäter. 
64 Se t.ex. trenden ”Nån-annan-ismen”. 
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• Det är inte självklart att dessa nya kunskaper finns hos dagens perso-

nal. Skall då personalen utvidgas, bytas ut eller kanske vidareutbildas? 
Eller går det att rekrytera personer som både klarar både det operativa 
och förebyggande? 

 

8.2 Från det akuta även till det långsiktiga 

I takt med att fokus breddas från dagens brand- och trafikolyckor till ett bre-

dare spektrum med mer inslag av förebyggande arbete ökas också kraven på att 
tänka långsiktig. Om räddningstjänsten t.ex. skall kunna bidra till att minska 
de negativa effekterna av klimatförändringarna, behöver man arbeta tillsam-

mans med samhällsplanerare och samhällsbyggare så att inte hus byggs på 
utsatta platser, att inte livsviktig infrastruktur drabbas vid plötsliga skyfall etc. 

Detta är ett jobb där man behöver överblicka hela fastighetens eller infra-
strukturbyggets livslängd. Det kanske inte är något problem att bygga på en 
viss plats idag, men om havsnivån höjs rejält under 50 eller 100 år, hur blir det 

då?65 

Konsekvenser för räddningstjänsten 
Den här prioriteringen ställer också ökade krav på utökat samarbete, framför 

allt med samhällsplanerare, infrastrukturansvariga och byggare, men också 
andra relevanta aktörer för att förstå, simulera, förebygga och mildra effekter 
av klimatförändringarna inklusive deras effekter på försörjningen av dricks-

vatten el, mat, värme samt dess påverkan på livsviktiga funktioner som avlopp, 
kommunikationer inklusive TV, radio och internet.  
 

8.3 Från "rena släckjobb" även till 
"lagarbete" 

Räddningstjänstens insatser kan förväntas bli allt mer komplexa. Det är inte 
längre bara små, enkla hus som brinner. Det kan vara stora komplexa byggna-

der med egen energiproduktion på taket, stora energilager i källaren, med stora 
underjordiska utrymmen med många människor. Eller så kan det vara stora 

klimatorsakade händelser, skogsbränder, översvämningar eller torka, där 
många olika aktörer måste samverka för att tillsammans lösa uppgiften. Om 
varje räddningstjänst förr i världen allt för ofta försökte klara ”sina bränder” på 

egen hand kan vi i framtiden förvänta oss att allt fler insatser kommer att kräva 
en kombination av flera aktörer, både andra räddningstjänster och aktörer 

utanför denna krets. 

Konsekvenser för räddningstjänsten 
Återigen hamnar samarbete och kompetens i fokus. För att samarbetet ska fun-
gera i skarpt läge behövs regelbundna övningar tillsammans med andra som 

kan bli inblandade, t.ex. trafikverket om det är en tunnel, företaget om det är 
ett stort lager eller en stor produktionsanläggning etc., inte bara andra 

                                                             
65 Problemet har redan uppmärksammats i USA där strandfastigheter, i bland annat Florida, redan har 

börjat sjuka i pris på grund av ökad risk för översvämning i spåren av klimatförändringarna. Källa: 

”Perils of Climate Change Could Swamp Costal Real Estate”, NYT 2016-11-24 
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räddningstjänster och blåljusaktörer. När det gäller de komplexa byggnaderna 

och anläggningar så krävs också kontinuerligt översyn för att vara helt uppda-
terad på förändringar som skulle kunna påverka olika typer av insatser.  

När det gäller stora räddningsuppdrag, som skogsbränder, översvämningar och 
omfattande terrorattentat, så kan detta kräva ett omfattande samarbete med 

frivilliga, både i form av traditionella frivilligorganisationer, typ hemvärnet, och 
nya, internetbaserade, typ Missing People. Även detta kräver sin kompetens 

och att man hittar former för övning och informationsutbyte. 
 

8.4 Från lokalt även till regionalt och 
nationellt 

I linje med föregående punkt så kan vi förvänta oss att vi allt oftare kommer att 

behöva hantera situationer som sträcker sig över såväl kommun- som kom-
munförbunds- och regiongränser. Och vi kommer inte att veta vilka gränser 
som kommer att behöva överskridas. Räddningstjänsten i Sverige kommer 

därför att behöva hitta organisatoriska lösningar som inte kräver att t.ex. en 
översvämning eller en skogsbrand håller sig inom ett visst kommunalförbund 

eller region utan som dynamiskt kan organisera om sig efter behov och 
förutsättningar. 

Konsekvenser för räddningstjänsten 
Den här prioriteringen leder till ökade krav på flexibilitet och att snabbt kunna 

transportera stora resurser till olyckor och händelser avsevärt längre bort än 
räddningstjänsten normalt gör. Att flytta utrustning kräver transportkapacitet i 

form av lastbilar, att flytta personal kräver fordon lämpliga för detta. Samtidigt 
behöver det finnas en viss lokal kapacitet kvar.  

Behovet av övergripande ledning och styrning ökar också när ett stort antal 
räddningstjänster, från olika håll i landet, tillsammans skall bidra till en om-

fattande insats. Kanske behövs här någon form av nationellt ”lager och logistik-
system” som sammanställer vilka transporter som pågår och ger prognoser 

över när vad kan tänkas anlända till en viss punkt. Helst skall systemet också 
kunna sända ut information till alla inblandade och t.ex. be en viss transport att 
snabba på eller ta det lite lugnare. 

Det är också rimligt att denna typ av samarbeten underlättas av om alla in-

blandade parter har samma, eller åtminstone liknande, organisationsstruktur 
och benämningar av nyckelpersoner. Man kan även fundera på viss samord-
ning av t.ex. material skulle underlätta arbetet. 

 

8.5 Från pump och slang även till drönare, 
Instagram och robotar 

Traditionellt släckningsarbete har varit handfast och hjälpmedlen har varit 

mekaniska. I takt med omvärldens utveckling kommer räddningstjänsten att 
behöva anpassa sig till en värld där det klassiska, mekaniska kommer att be-
höva kompletteras med allt mer funktioner från den digitala världen. Att 
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räddningstjänsten skall ha tillgång till aktuella kartor och väl fungerande GPS 

har länge varit ett självklart krav66 men det stannar inte där. Räddningstjänsten 
måste också lära sig att dra nytta av alla de andra tekniska innovationer som 
väller fram. Hur använder man all den information som uppkopplade sensorer 

i byggnader och bilar kan bidra med? Hur hanterar man det ökande antalet 
automatlarm? Hur drar man nytta av t.ex. drönare med kamera som kan ta sig 

till olycksplatsen före alla brandbilar och ge en första överblick? Hur använder 
man Facebook, Instagram och andra sociala tjänster för att informera allmän-

heten och kanske även för att informera sig själv? VR-baserad utbildning? 
Självkörande bilar? Robotar som själva kan ta sig fram i svår terräng67? 

Konsekvenser för räddningstjänsten 
Inom detta område finns stora möjligheter men också en del risker. För att på 

bästa sätt dra nytta av ny teknik behöver man inom räddningstjänsten ha en 
genomtänkt strategi för hur man utvärderar nya lösningar, värderar om de är 
värda att införa och, i så fall, snabbt sprida dem i landet. Detta är inget som en 

enskild räddningstjänst kan göra. Här krävs att någon central aktör, varför inte 
MSB tar på sig en ledande roll och tillsammans med landets räddningstjänster 

hittar snabba och effektiva former. Det kan också krävas rekrytering av helt nya 
kompetenser. 

En stor utmaningar med införande av all ny teknik är att man i princip alltid 
underskattar påverkan på den egna organisationen (inklusive fackliga avtal). 

Skall man få maximal nytta av nya tekniska lösningar måste man vara beredd 
att lämna gamla arbetsformer (och avtal) och tillsammans hitta nya, om inte är 

risken stor att det nya bara blir dyrt och dåligt.  

En annan stor utmaning är att organisationen inte får bli allt för beroende av 

dem. Om GPS:en störs ut eller stängs av under en krissituation, kan vi då fort-
farande läsa en vanlig karta? Om någon hackar sig in våra system, har vi då 

kompetens att slänga ut hen? Och om vi inte klarar det, har vi då back-up-
rutiner? 

 

8.6 Från tacksamhet och beröm även till krav 
och kritik 

Räddningstjänsten var länge allmänhetens hjältar som riskerade sitt liv för att 
hjälpa oss andra. Idag ser bilden delvis annorlunda ut. Samhället vill se att 

räddningstjänsten tar ett större ansvar i det förebyggande arbetet, och inte bara 
vad det gäller brand. Allmänheten är idag mer kravställande och förväntar sig 
”hög servicenivå” i form av effektiv och snabb insats och tvekar inte att stämma 

den som inte uppfyller förväntningarna. Vi kan förvänta oss att kraven på t.ex. 
dokumentation och ”evidensbaserade insatser”, som i vården, kommer att läg-

gas även på räddningstjänsten, framför allt för att kunna hantera eventuella 
stämningar och skadeståndskrav.  

                                                             
66 Under arbetet har det lämnats flera kommentarer att inte ens detta har varit självklart tills helt 

nyligen. Brandmän uppges ha använt privata GPS:er och mobiltelefoner i brist på rätt utrustning. 
67 En hund- eller ponnyliknade robot, avsedd att bära tung utrustning, utvecklas t.ex. just nu för 

amerikanska försvaret. 
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Konsekvenser för räddningstjänsten 
Att inte vara den självklara hjälten kan innebära en svår omställning. Här 
måste räddningstjänsten ta lärdom av andra som redan tvingats göra samma 
resa och fundera på rutiner och arbetsformer måste förändras. Krävs tydliga 

avtal mellan räddningstjänst och större fastighetsägare där man reglerar prio-
riteringar och arbetssätt? Behövs hjälm- eller kroppskameror för att systema-

tiskt och regelbundet alltid dokumentera vad som hänt under en insats? Behö-
ver man jobba ännu mer tillsammans med försäkringsbolagen för att komma 

överens om hur man skall agera och inte68? 

Den kritiska attityd som räddningstjänsten idag kan möta behöver dels hante-

ras genom olika slag av förtroendeskapande åtgärder, dels genom ökad kom-
petens i kommunikation och konfliktlösning. 

 

8.7 Ökat fokus på släckning med miljöhänsyn 

För räddningstjänsten, liksom dess föregångare, har fokus alltid varit att rädda 
liv och egendom i stunden med alla till buds stående medel. Under senare år 

har det visat sig att detta synsätt, att rädda liv och egendom med alla tillgäng-
liga medel, i vissa lägen står i direkt motsats till att rädda liv och egendom samt 

ta hänsyn till miljön i det längre perspektivet. Tydligast blir dessa motsätt-
ningar när det gäller miljöskadligt brandskum69 men det kan även handla om 
annat som räddningstjänsten gör. Här kommer det att ställas allt högre krav på 

att räddningstjänsten, liksom alla andra verksamheter, undersöker hur verk-
samheten som helhet kan minska sin långsiktiga miljöpåverkan. 

Konsekvenser för räddningstjänsten 
Att analysera sin miljöpåverkan kan vara nog så svårt för en förutsägbar verk-

samhet som t.ex. en industri eller ett transportföretag, att göra det för en verk-
samhet som aldrig vet vad som kommer att hända är och vilka situationer man 

kommer att möta är naturligtvis ännu svårare. Trots detta kommer både all-
mänhet och beslutsfattare att kräva att räddningstjänsten ser över all sin verk-

samhet, såväl övning, beredskap som insatser, och göra det som går för att 
minska miljöpåverkan.  

8.8 Ökat fokus på civilt försvar 

I ljuset av en allt hotfullare omvärld, med både en stärkt hotbild och fler inter-

nationella konflikter i vår närvärld70, har allt fler lyft fram räddningstjänstens 
roll som en viktig del av civilt försvar. Om en höjd beredskap eller en uttalad 
krigssituation skulle drabba Sverige så har räddningstjänsten en viktig roll att 

spela i skyddet av civilbefolkningen.  

                                                             
68 Det görs idag genom ett koncept som handlar om restvärdesräddning, se www.rvr.nu. 
69 Se t.ex. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/brandskum-har-forgiftat-over-500-platser  eller 

http://www.nyteknik.se/miljo/har-kommer-det-giftigt-brandskum-ur-kranen-6393829 
70 Konflikterna och hoten gäller dels Rysslands allt mer provocerande agerande både i luftrummet och 

på nätet, t.ex. sannolika angrepp på Demokraters och Republikaners servrar i USA inför valet 

kombinerat med aktiva desinformationskampanjer, dels konkret aggression t.ex. i form annektering av 

Krim. 
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Konsekvenser för räddningstjänsten 
Inom detta område finns fortfarande många obesvarade frågor. Vilken utrust-
ning behöver inskaffas? Behöver räddningstjänsten förbereda sig mot attacker, 
både fysiska och via nätet? Vad innebär detta konkret för utbildning och be-

manning? Vilka kostnader drar detta med sig? 

Även ett större terrordåd skulle kunna göra att vi hamnade i en krigsliknande 
situation med många skadade och krav på att snabbt och effektivt kunna prio-

ritera, hantera och transportera dessa. 
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9. Nya samarbeten 

Vi har sett hur det nya "olyckslandskapet" ställer nya krav på räddnings-
tjänsten, krav som den inte kan möta ensam. Nedan har vi samlat några av de 

viktigaste kraven på samarbete som trenderna har pekat ut. Bilden stärks även 
av den utvärdering av LSO som MSB lät göra 201571. 

9.1 Samarbete mot vardagsdöden 

Antalet döda i brand och trafik minskar samtidigt som helt andra typer av 

olyckor tar allt fler liv, inte minst fallolyckorna. Till skillnad mot brand och 
trafikolyckor har dessa vardagsolyckor inte något spektakulärt över sig. Tid-

ningarna rapporterar inte, teve gör inga reportage, behovet är inte spektaku-
lärt. Ändå dör människor varje dag året runt, ofta i onödan.  

Den gråa vardagsdöden kräver helt andra angreppsmetoder än de som rädd-
ningstjänsten vanligen arbetar med. Här krävs samarbete med hemtjänst, 

vårdinrättningar och kanske byggare och ytterligare yrkesgrupper. 

9.2 Samarbete mot klimateffekterna 

Det är inte räddningstjänstens ansvar att stoppa klimatförändringarna men 
däremot att se till att effekterna får så små negativa effekter som möjligt. Bero-

ende på vilken klimateffekt det handlar om så skiftar motparten. När det gäller 
torka kan det handla om att samarbeta med skogsägarna och de som har egen 

brunn. När det gäller skyfall och översvämningar kan det handla om att arbeta 
tillsammans med både kommunal planering och de fastighetsägare som riske-

rar att drabbas, även trafikverkets och kommunens vägbyggare kan behöva 
göra olika åtgärder för att minska de negativa effekterna72. 

9.3 Samarbete mot terrordöden 

Om, eller när, en större terrorattack genomförs i Sverige kommer alla blåljus-

aktörer, plus vården och eventuellt försvaret, att behöva samverka för att mi-
nimera effekten. Lyckas attacken eller attackerna kan plötsligt ett stort antal 
skadade och döda behöva hanteras samtidigt. Om attacken är väl planerad kan 

dessutom gator vara blockerade, samband vara utslaget och allmänheten för-
satt i panik. Då gäller det att alla inblandade aktörer har tränats för att lösa sina 

uppgifter i nära samarbete och trots svåra yttre omständigheter. 

9.4 Samarbete mot komplexa (och 
undanglidande) hot 

När Ryssland annekterade Krim började det som en komplex och förvirrande 
attack med "små gröna män" och motstridiga budskap i ryska medier. Det var 

först när Krim hade annekterats som det visade sig vem som låg bakom. Risken 

                                                             
71 LSO under 10 år, MSB837 – mars, 2015 
72 ”Sveriges första skyfallsväg invigd” SvD 2016-08-31 
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att Sverige skulle attackeras på samma sätt måste fortfarande betraktas som 

mycket liten men det hindrar inte att vi måste förbereda oss, inte bara på trad-
itionella angrepp utan också på komplexa, otydliga och motstridiga attacker. 
Desinformationskampanjer, IT-attacker mot nyckelfunktioner och försök att 

placera "rätt" personer på strategiska positioner pågår redan idag. I denna 
komplexa och svårtydda hotbild måste räddningstjänsten lära sig att samverka 

med såväl det militära försvaret som med säkerhetspolis och underrättelse-
tjänst, såväl civil som militär. Vad gör vi om våra IT-system attackeras? Om vi 

märker att okända personer försöker skaffa sig tillträde till kritiska områden 
eller lokaler? 

9.5 Samarbete för bättre kommunikation och 
större legitimitet 

I Sveriges så kallade ”utanförskapsområden” saknar många människor tillgång 

till svenska språket, man saknar positiva kontakter med kommun och myndig-
heter, man kanske också saknar jobb. Resultatet blir en känsla av att inte vara 
del av samhället och lätt också en känsla av att ”samhället är vår fiende”. För 

hela det offentliga Sverige, på alla nivåer, är detta en stor utmaning som måste 
lösas för att vårt samhälle skall fungera. Räddningstjänsten kan både bidra 

genom att stärka sina relationer med människor i dessa områden och kan också 
dra nytt av vad andra aktörer gör. 

9.6 Samarbete för nya arbetsmetoder och 
nya verktyg 

Det är inte bara de yttre hoten som kallar på ett intensivare och mer genomar-

betat samarbete, det är även alla de nya verktyg och hjälpmedel som både den 
digitala och analoga tekniken hela tiden förser oss med. Den tiden är förbi när 

alla kunde sitta och "uppfinna hjulet" i sitt eget garage. Lärdomar måste snabbt 
bli allas egendom. "Best practice" måste prövas fram och sedan spridas inom 
landets räddningstjänster och till andra som kan ha glädje av kunskaperna. Alla 

behöver inte göra om alla misstag, det är smartare att lära andras när man kan. 
 

9.7 Nyckelaktörer i framtiden 

Den arena som den kommunala räddningstjänsten agerar på är komplex med 
ett stort antal aktörer med olika huvudmän, kommunala, statliga, privata och 
ideella. Trots komplexiteten görs här, baserat på omvärldsanalysen, ett försök 

att peka ut de viktigaste nyckelaktörerna för räddningstjänsten i framtiden. 

När vi beskriver det samhälle som växer fram i kapitel 5 Nytt samhälle är de 
viktigaste nyckelaktörerna de som återfinns på nära håll i lokalsamhället. 
Hemtjänst och socialtjänst får en allt viktigare roll i arbetet mot vardags-

olyckor, inte minst på grund av det ökade vård- och omsorgsbehoven samt 
mottagande av migranter. Andra nyckelaktörer är övriga blåljusaktörer, 
såsom polis och ambulans. Även olika frivilligorganisationer, både de 
traditionella och de nya baserade på sociala medier, kan förväntas bli viktigare 

på grund av ökad kostnadstryck och ökade krav på besparingar inom välfärden.  
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I takt med den ökande urbaniseringen blir också samhällsplanerare och 

andra aktörer i kommun, region och stat, med ansvar för infrastruktur och 
bebyggelse viktigare samarbetspartners för räddningstjänsten. Även aktörer 
med kunskaper om klimatförändringen och dess konsekvenser kommer 

att bli viktiga. 

I kapitel 6 Nya verktyg kommer nyckelaktörerna för räddningstjänsten att 
vara olika teknikföretag som materialutvecklare och IT- företag som 

utvecklar digitala verktyg som VR, simuleringsverktyg och drönare samt före-
tag som forskar på och utvecklar nya typer av brandskyddsutrustning 
och släckmaterial. Både traditionella och nya medier kommer att bli 

viktigare i framtiden. 

När vi beskriver det Nya olyckslandskapet i kapitel 7 framstår Hemtjänst 
och Socialtjänst återigen som de viktigaste aktörerna för att förebygga ”var-
dagsdöden”. Men här blir också aktörer som SMHI och andra aktörer med 

kunskap om klimatförändringarna och deras konsekvenser som centrala. Även 
skogsägare och jordbrukare blir viktiga för att förebygga risker hantera 

situationer orsakade av klimatförändringar som torka och översvämningar och 
svår kyla. Att vara förberedd på det oförutsägbara som terroraktioner, upplopp 

och social oro kräver att räddningstjänster tränar och samarbetar med polis, 
sjukvården samt lokalbefolkningen i utsatta områden. Föreningar, 
skolor och det lokala näringslivet blir också nyckelaktörer i det nya olycks-

landskapet. Vikten för räddningstjänsten att skapa långsiktigt förtroende till-
sammans med dessa lokala aktörer kan inte nog understrykas. Andra viktiga 

nyckelaktörer utifrån det nya olyckslandskapet är försvarsmakten och MSB. 
Även om krigsrisken inte är akut så går det inte att utesluta att Sverige kan dras 
in i konflikter som blossar upp. MSB är viktiga för att säkerställa behoven 

utifrån en nationell nivå samt samordna de olika lokala resurserna. 

När vi sammanfattar bilden av räddningstjänsten i framtiden i kapitel 8 Nya 
prioriteringar framstår det klart att räddningstjänsten kommer att behöva gå 

i en riktning mot mer förebyggande proaktivt arbete med mer av långsiktighet. 
Olyckslandskapet i framtiden visar tydligt på ökade krav på samarbete med ett 
stort antal aktörer över såväl geografiska som organisatoriska gränser med mer 

av regionalt och nationellt perspektiv. Kanske den viktigaste nyckelaktören i 
framtiden är räddningstjänsten själva. Räddningstjänster har kompetens att 

organisera och leda stora insatser, en engagerad personal samt lång erfarenhet 
av samarbete. Det går att bygga vidare på och kanske utöka uppdraget och an-
svaret för räddningstjänsten i framtiden. Det kommer att kräva att kompeten-

sen breddas och fördjupas inom räddningstjänsten med plats för fler specia-
lister, kommunikatörer och analytiker knutna till verksamheten i vardagen.  
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10. Nya förmågor 

Baserat på omvärldens förändringar, i form av våra trender, och konsekven-
serna som dessa trender för med sig i form av krav och förväntningar kan vi nu 

ange ett antal förmågor som framtidens räddningstjänst måste skaffa sig. 
 

10.1 Förmåga att ta till sig nya metoder och 
nya verktyg 

Gång efter gång ser vi hur ny teknik, nya lösningar, nya arbetsmetoder slår 

igenom överraskande snabbt. En räddningstjänst som ansvarar för människors 
liv kan aldrig ursäkta en enda människas död eller livslånga invalidisering med 

att "vi har inte lärt oss använda den nya tekniken ännu". 

Förmågan att ta till sig nya metoder och verktyg i arbetet handlar om att kunna 
utvärdera vilka nya metoder som organisationen skall ta till sig, när det är 
rätt tid att göra detta, att, när tiden är mogen, snabbt säkerställa att alla 
lär sig nyheterna och att snabbt anpassa rutiner, regler, lagar och ut-
bildning till de nya förutsättningarna. Detta är inget som den kommunala 

räddningstjänsten gör på egen hand. Lagar och kanske även regler och utbild-
ning måste anpassas på nationell nivå. Andra myndigheter och samarbetspart-
ners måste också anpassa sina aktiviteter till den nya situationen. En öppen, 

levande och prestigelös dialog mellan olika räddningstjänster och med berörda 
myndigheter är en nödvändighet för att detta skall fungera men också tydliga 

rutiner och utpekade ansvariga för olika delar av processen. 
 

10.2 Förmåga att arbeta mot vardagsdöden 

I takt med att livsstil och teknikutveckling allt mer ändrar "olyckslandskapet" i 

landet måste också räddningstjänsten hitta sin roll i de nya förutsättningarna. 
Redan idag är fallolyckor en större kostnad än trafikolyckorna. Om löftena om 

säkra självkörande bilar blir verklighet kan vi kanske komma ännu närmare 
nollvisionen för trafikdödade. Om ny teknik med uppkopplade sensorer som i 
tid varnar och påminner om allt från bortglömda stekpannor till adventsljus-

stakar som riskerar att ta eld kanske även eldsvådorna kan bli färre. Kan vi då 
acceptera att den allt större gruppen äldre i allt högre grad dör av fallolyckor, 

och andra vardagsolyckor, utan att göra något åt dessa? 

Om räddningstjänsten skall värna människors liv och egendom så måste man 
ständigt undersöka inom vilka nya områden man kan bidra till att rädda liv, 
hälsa och egendom. 
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10.3 Förmåga att tänka efter innan 

Risken för många typer av olyckor kan minskas avsevärt genom att göra rätt 
från början. Inom brandskyddet har det länge varit regel att t.ex. se till att lager 
av kemikalier och bränslen skall hanteras på vissa sätt för att minska risken för 

antändning och, om detta händer, minska risken för att elden sprider sig. Inom 
trafiken har små rondeller lett till att olyckorna inte blivit färre men mer lind-

riga. Nu är frågan: Hur kan räddningstjänsten bidra till att vårt samhälle i stort 
byggs mer säkert redan från början. Kan vi bygga hus för att förebygga olyckor 

av alla slag? Kan vi bygga vår stadsmiljö för mer säkerhet? Skulle räddnings-
tjänsten kunna bli en viktig kugge i framtidens stadsbyggnad? 
 

10.4 Förmåga att snabbt kraftsamla över 
geografiska gränser 

Flera av de typer av olyckor och katastrofer, framför allt orsakade av klimat och 
terror, som trenderna pekar på är av typen att de inträffar sällan, men när de 
väl inträffar så krävs omfattande insatser av både personal och materiel och 

dessutom ofta under lång tid. Det är inte försvarligt att alla kommuner skall 
bygga upp stora egna resurser för att kunna möta dessa hot på egen hand. En 

bättre lösning är att man fördelar ansvaret för att bygga upp beredskap över 
alla kommuner och att man säkerställer att resurser snabbt kan flyttas dit där 

de behövs. Här kan uppstå behov av att sammanställa information var resur-
serna finns, hur snabbt de förbrukas och vart man skall vända sig för att få tag i 
ytterligare. Här skulle det kunna vara till stor hjälp om det fanns ett gemen-

samt ”lager och logistik-system” denna typ av resurser dit alla kommuner var 
anslutna och som sköttes av någon central myndighet. 

Flera källor har också tryckt på behovet av att öva tillsammans över olika grän-
ser och att skulle vara värdefullt att någon gemensam resurs kunde stödja de 

gemensamma insatserna, både vid övning och i skarpt läge, inte för att ersätta 
ansvarsprincipen utan för att hjälpa de inblandade att leva upp till den. 

 

10.5 Förmåga att snabbt kraftsamla över 
organisationsgränserna 

På samma sätt som kraftsamling över de geografiska gränserna kommer att 
krävas vid en större olycka eller terrordåd måste även resurser kunna samlas 

från flera olika organisationer73. På samma sätt som militären förr i världen 
kunde "rekvirera hästar och vagnar" behövs rutiner, regler och lagar för hur 

resurser i ett akutläge skall kunna samlas för att möta ett akut hot. Här krävs 
sannolikt både träning, rutiner för samordning, regler som alla känner till för 
hur samordningen skall fungera (jämför med situationen vid en trafikolycka 

där alla vet sina roller). 
 

                                                             
73 Här avses inte bara de traditionella kris- och olycksaktörerna utan även t.ex. aktörer som hemvård, 

skola, privata företag, gamla och nya frivilligorganisationer. 



59 

 

 

10.6 Förmåga att vara hela samhällets räddare 

Vi har sett hur trenderna pekar på ett samhälle som på många sätt är långt 
mycket mindre enhetligt än Sverige varit under de senaste århundradena. Stad 
och land, centrum och förort, hög- och lågutbildad, infödd och inflyttad, man 

och kvinna. En mängd skiljelinjer, både synliga och osynliga, går genom vårt 
land. Räddningstjänsten kan inte, och får inte, bara vara en litens grupp räd-

dare och hjältar. Om räddningstjänsten skall kunna göra sitt jobb även i fram-
tiden är det helt avgörande att alla känner att detta är "min räddningstjänst". 

För att klara detta måste räddningstjänsten bygga relationer och förtroende 
med hela samhället. För att lyckas med detta krävs dels att mångfalden inom 
räddningstjänsten tillåts bli större för att bättre spegla samhället, dels att man 

till vardags bygger relationer med människor och områden där förtroendet idag 
är svagt. Som så ofta är förmodligen den bästa vägen att gå att olika räddnings-

tjänster provar olika vägar och att man har ett levande och rikligt utbyte av 
erfarenheter så att någons goda erfarenheter snabbt kan spridas till andra. Här 
kan en extern aktör bidra genom att skapa arenor för att underlätta detta ut-

byte, antigen i form av fysiska mötesplatser eller i form av digitala. 
 

10.7 Kompetensbehoven mot år 2030 

Utifrån omvärldsanalysen pekar mycket på att räddningstjänstens behöver 
bredda och utveckla sin kompetens inom ett antal områden. Vi har uppfattat 
att räddningstjänsten är mycket framgångsrik när det gäller akuta och konkreta 

räddningsuppdrag med traditionellt fokus som bränder, trafikolyckor etc. I 
framtiden kommer det enligt vår analys att ställas andra krav mot mer av före-

byggande och långsiktigt arbete med fokus på nya uppgifter som civilt försvar, 
terroraktioner och ökat antal klimateffekter som översvämningar och bränder. 
I ljuset av det vill vi här ange kompetensområden som blir än viktigare mot 

2030.  

10.7.1 Teknisk kompetens 

Framför allt kommer IT-utvecklingen och digitaliseringen fortsätta att förändra 
tillvaron för människor och organisationer. Det gäller att dra nytta av möjlig-

heterna och bemöta hoten och utmaningarna. 
• Kompetens att kommunicera med människor i sociala medier och 

liknande 
• Kompetens att ta till sig och/eller utveckla digitala hjälpmedel som 

stödjer verksamheten 
• Kompetens inom IT-säkerhet 
• Kompetens att genomskåda och avslöja försök till informations-

manipulation 
• Kompetens inom materialutveckling, nya släckningsprodukter, 

automatisering/robotisering, självkörande bilar och nya 
kommunikationsverktyg 

• Ökad kompetens inom byggteknik inklusive kunskaper om solcellsan-
läggningar och ”smarta hus” med avancerade IT-system  
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10.7.2 Social och kulturell kompetens 

Kraven på social och kulturell kompetens ökar när kraven på förebyggande 

arbete ökar.  
• Utveckla kompetensen att kommunicera, prata med och föra ut bud-

skap om räddningstjänstens arbete till de som nyligen kommit till 
Sverige 

• Kompetens att samarbeta med och förstå övriga förvaltningar i 
kommunen, kanske främst hemtjänst och socialtjänst för att än bättre 
förebygga vardagsolyckorna 

10.7.3 Kompetens inom samhällsbyggnad 

Att komma in tidigare i samhällsplaneringen verkar vara en framgångsfaktor i 

det förebyggande arbetet för räddningstjänsten. 
• Kompetens att bygga in olika aspekter av säkerhet och riskminimering 

tidigt i samhällsplaneringen 
• Kompetens kring klimatförändringens påverkan på samhället 
• Kunskaper om samhällsplanering och infrastruktursatsningar och 

förmåga till samarbete 

10.7.4 Ledningskompetens 

Räddningsledare och brandbefäl är nog så kompetenta när det gäller många 

olyckor. I framtiden ökar dock kraven på att leda större och mer spektakulära 
händelser som t.ex. stora skogsbränder, terrorattentat eller konflikter som kan 
eskalera till upplopp eller rent av till krig. 

• Kompetens att leda, samarbeta och kommunicera över såväl 
geografiska som organisatoriska gränser 

• Kunskap om lagar och regelverk samt kompetens att hantera dessa i 
krissituationer 

• Teamkompetens med aktörer även utanför räddningstjänsten och 
krisberedskapen 

10.7.5 Kompetens kring nya uppgifter 

Med förnyat fokus på nya uppgifter som civilt försvar och risk för terror samt 

mer fokus på långsiktig planering och förebyggande arbete behövs också 
kompetensutveckling. 

• Kunskap om civilt försvar 
• Kunskaper om olika aspekter av terrorhot, taktik, vapen mm. 
• Kunskaper om mikrobiologi i samband med spridning av smitta etc. 
• Kontinuerlig kompetensutveckling kring nya släckmetoder och verktyg  

10.7.6 Att vara en auktoritet och förebild i samhället 

Historiskt har brandmän varit samhällets hjältar. I ett samhälle med ökade 

klyftor och kulturella skillnader samt värderingsförändringar med minskad 
respekt är detta inte längre givet.  

• Kulturell kompetens för att profilerar räddningstjänsten som en organi-
sation som speglar samhället vad gäller mångfald och jämställdhet 

• Kommunikationskunskaper för att skapa och upprätthålla dialog med 
medborgarna i lokalsamhället 
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• Kompetens om omvärldsutveckling och framtid för att kunna agera mer 

proaktivt och med auktoritet 

 

10.8 Förmåga att gå framtiden till mötes  

Hela den här rapporten genomsyras av övertygelsen och erfarenheter att den 
som ser ut i världen, undersöker vad som händer där ute och som sedan sätter 

sig ner och verkligen tänker till, har större chans att möta morgondagen väl 
förberedd. Att sitta på sin kammare och klaga över förändringens styrka och 
hastighet har aldrig varit en framgångsrik väg. Tvärtom brukar det vara de som 

är beredda att ge sig ut i blåsten som har minst att frukta. Men tänka gör man 
nästan alltid bättre om man då och då får tillfälle att dela sina funderingar med 

andra. Som avslutning vill författarna till denna rapport uppmuntra, utmana 
och uppmana dig som läsare att ta del av grunderna hur man tänker om fram-

tiden och, framför allt, att dela dina tankar och funderingar med andra, både 
inom räddningstjänsten och utanför. Genom att ständigt stöta och blöta olika 
observationer, tankar, trender och konsekvenser så ökar du, kära läsare, både 

din egen och din organisations förmåga att möta framtiden på ett framgångs-
rikt sätt. Missa inte den möjligheten! 
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11. Dagens räddningstjänst om 
framtidens 

I arbetet med att fånga olika aspekter av morgondagens räddningstjänst har 

också ett antal personer verksamma i och omkring dagens räddningstjänst fått 
ge sin syn. Frågorna har ställts till såväl deltids- som heltidsbrandmän, brand-

befäl, räddningsledare, ansvarig nämnds politiker, ansvarig tjänsteman på 
länsstyrelsen samt personal på MSB. Alla har fått svara på samma frågor i form 
av en webbenkät. Mer detaljer om enkäten finns i bilaga 2. 

I arbetet med omvärldsanalysen och dess konsekvenser kom frågan ofta upp 

vilken typ av uppgifter som räddningstjänsten kunde förväntas arbeta med i 
framtiden, och vilken organisatorisk hemvist räddningstjänsten skulle ha. 
Skulle det även i morgon vara de akuta åtgärderna som var viktigast eller skulle 

de förebyggande få ökad tyngd? Och skulle fokus ligga kvar på dagens arbets-
uppgifter i form av att släcka bränder och ta hand om trafikolyckor, eller skulle 

nya uppgifter uppta mer tid? Förväntar man sig att räddningstjänsten kommer 
att fortsätta att vara kommunal, eller i kommunförbund, eller väntar man sig 

ett förändrat huvudmannaskap? Det fanns många spännande frågor att ställa! 
Det var också viktigt att skilja på vad respektive person förväntade sig och han 
eller hon ville skulle hända. Låt oss börja med den troliga utvecklingen! 

11.1 Trolig utveckling för räddningstjänsten 
till år 2030 

De två frågorna som ställdes var: 

1. År 2030, oavsett vad du själv önskar, vad bedömer du är mest troligt att 

den kommunala räddningstjänsten kommer att arbeta med? 
  1 = Främst arbeta med planering och förebyggande åtgärder 

  7 = Främst arbeta med att hantera akuta händelser 

 2. År 2030, oavsett vad du själv önskar, vilket av påståendena nedan passar 
bäst med din bedömning? 
  1 = Den kommunala räddningstjänsten kommer främst att arbeta  

  med samma typer av hot och olyckor som idag, t. ex bränder och 
  trafikolyckor 

  7 = Den kommunala räddningstjänsten kommer främst att arbeta med 
  andra typer av hot och olyckor än idag, t. ex terrorhot, klimathot, civilt 
 försvar 

Svaren gavs som en siffra mellan 1, det första alternativet och 7, det senare 

alternativet, eller någonstans däremellan.  
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På första frågan fördelade sig svaren på följande sätt mellan de olika 

alternativen och de olika svarsgrupperna: 

Figur 9. Svarsfördelning på fråga 1. I övrigt se förklaring i texten. 

Först och främst kan vi konstatera att det finns ett stort mått av samsyn. Alla 
grupper har liknande fördelning mellan de olika svarsalternativen. Tre grupper, 

räddningschefer, säkerhetschefer och MSB-personal, skiljer ut sig något genom 
att lägga större tyngdpunkt på ”planering och förebyggande” än övriga. Brand-

män och brandbefäl har aningen större tyngdpunkt på ”akuta händelser”. 

Hur blir då bilden om vi studerar svaren på andra frågan och ”traditionella” 

kontra ”nya” uppgifter? 

Figur 10. Svarsfördelning på fråga 2. I övrigt se förklaring i texten. 

Även i denna fråga är samsynen mycket stor mellan grupperna, men om vi skall 

se närmare på skillnader som ändå finns så kan vi konstatera att brandmän, 
brandbefäl och ordförande i kommunal nämnd alla har sin tyngdpunkt till 
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vänster i skalan. Till höger på denna skala hittar vi främst räddningschefer, 

säkerhetschefer samt personal på Länsstyrelse och MSB. 

Vi kan nu låta statistiken74 hjälpa oss att fokusera på de skillnader som ändå 

finns. 

 

Figur 10. Svaren på fråga 1 och fråga 2 kombinerad i ett och samma diagram. I 
övrigt se förklaring i texten. 

De olika gruppernas svar på fråga ett avgör placeringen i sidled medan svaren 
på fråga två anger placeringen i höjdled. Vi ser då att brandmän och brandbefäl 
placerar sig till höger i diagrammet, dvs. mer fokus mot det akuta räddningsar-

betet medan övriga grupper ligger på motsatta sidan. I höjdled skiljer framför 
allt Länsstyrelsen ut sig som den grupp som framför allt förväntar sig ett fram-

tida fokus på ”nya uppgifter” men kommunala ordföranden och brandmännen 
återfinns i motsatt position. 

 

11.2 Önskvärd utveckling till år 2030 

Vi kan nu ställa den förväntade utvecklingen mot den utveckling respektive 
grupp önskar se. Frågorna var identiska med frågorna ovan med den enda 

skillnaden att vi nu frågade efter ”vad tycker du är önskvärt?”. 

Låt oss börja med att studera svaren på fråga fem, hur man vill att fördelningen 

mellan ”akut” och ”förebyggande” skall se ut! 

                                                             
74 Vi använder ett så kallat balansmått, d.v.s. differensen mellan andelen som har svarat 5-7 och 1-3 på 

skalorna.   
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Figur 11. Svarsfördelning på fråga 5. I övrigt se förklaring i texten. 
 

Även om mycket fortfarande är lika, t.ex. har nästan alla grupper sitt maximum 

i mitten av skalan, så är skillnaderna klart större än i föregående frågor. Vi ser 
också att brandmän och brandbefäl svarar på liknande sätt men skiljer sig mot 

övriga grupper. I den andra änden av skalan ser vi att Länsstyrelsens handläg-
gare och kommunernas säkerhetschefer sticker ut mest. 

Då kan vi gå vidare och undersöka svaren på frågan om vilken typ av uppgifter 
man hoppas att främst jobba med. 

  
Figur 12. Svarsfördelning på fråga 6. I övrigt se förklaring i texten. 

Denna gång är svaren lite mer samlade igen. De som skiljer ut sig något är 
brandmän, brandbefäl och ordföranden som lägger större vikt till vänster 

”samma typ” och länsstyrelsens handläggare som lägger större vikt till höger 
”andra typer”. Med dessa svar som grund kan vi nu göra en karta som visar de 
olika gruppernas önskade läge. 
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Figur 13. Svarsfördelning på fråga 5 och 6. I övrigt se förklaring i texten. 

I kartan över den önskvärda framtiden ser vi att brandmän och brandbefäl pla-
cerar sig nere till höger, dvs. fokus på ”akut” och ”traditionellt”. I motsatta hör-

net finner vi Länsstyrelsens handläggare. Nere till vänster hittar vi kommunala 
nämndsordföranden. 

Om vi nu lägger samman kartan över trolig och önskvärd framtid får vi följande 
bild: 

  
Figur 14. Svarsfördelning på fråga 5 och 6 jämfört med fråga 1 och 2. I övrigt se 
förklaring i texten. 

Vi ser då att de olika gruppernas önskvärda positioner, orange markering, är 
klart längre ifrån varandra än vad man bedömer troligt. Man kan kanske sam-
manfatta bilden på följande sätt: Brandmän och brandbefäl drar mer mot 

”akut” och ”traditionellt” men inser att verkligheten inte kommer att bli riktigt 
så. I andra ändan av skalan önskar Länsstyrelsens tjänstemän det motsatta, 

men de inser också att det inte kommer att bli så som de önskar. 
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På grund av den manliga dominansen bland de svarande är det svårt att uttala 

sig om skillnader i svar mellan könen. En liten skillnad kan dock noteras i att 
de kvinnliga brandmännen visar att de är lite mer inriktade på förebyggande 
arbete som en trolig utveckling. De ser också förebyggande arbete något mer 

som en framgångsfaktor. Vidare är de lite mer inriktade mot att ”räddnings-
tjänsten breddar sitt uppdrag” är en framgångsfaktor. Slutligen tycker de gene-

rellt att det är viktigare att räddningstjänsten speglar befolkningens mångfald, 
arbetar mer med omvärldsanalys och har en förmåga att ändra räddnings-

tjänstens uppdrag och att samverka med andra. 
 

11.3 Huvudman och utförare till år 2030 

I enkäten ställdes också frågor om vem som kommer att utföra de arbetsupp-

gifter som idag utförs av den kommunala räddningstjänsten. Även här ställdes 
frågor både om vad man bedömde troligt och vad man bedömde önskvärt. När 
det gällde huvudman gavs alternativen ”den egna kommunen”, ”flera kommu-

ner i samverkan”, ”landsting/region”, ”stat”, ”annan”. När det gällde utförare 
gavs samma alternativ plus alternativet ”privata aktörer”. 

 
Figur 15. Svarsfördelning på fråga 3. I övrigt se förklaring i texten. 

Vi kan konstatera att alla grupper förväntar sig att framtidens huvudman 
kommer att vara flera kommuner i samverkan. 
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Figur 16. Svarsfördelning på fråga 4. I övrigt se förklaring i texten. 

Även när det gäller utförandet är det flera kommuner i samverkan som är helt 
dominerande. 

Om vi då lägger samman svaren på de två frågorna och återigen skapar en karta 
över den troliga framtida huvudmannen respektive utföraren får vi följande 

bild. 

 
Figur 17. Svarsfördelning på fråga 3 och 4. I övrigt se förklaring i texten. 

Tyngdpunkten för samtliga grupper ligger väl samlad i området ”kommuner i 

samverkan”. 

Om vi då flyttar fokus till den önskvärda huvudmanen i framtiden får vi 

följande svar. 
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Figur 18. Svarsfördelning på fråga 7. I övrigt se förklaring i texten. 

Vi ser nu att svaren för de olika grupperna skiljer sig avsevärt mer åt än i före-
gående frågor. När det gäller kommuner i samverkan så är fortfarande kom-
munala ordföranden, räddnings- och säkerhetschefer starkt för. Mindre entusi-

astiska är däremot brandmän och brandbefäl som framför allt skulle vilja se ett 
förstatligande, en åsikt de delar med Länsstyrelsens och MSB:s personal. 

Hur ser man då på önskvärd utförare? Finns det stöd för t.ex. privatisering av 

räddningstjänsten som i Danmark? 

 
Figur 19. Svarsfördelning på fråga 8. I övrigt se förklaring i texten. 

Återigen är bilden här mer splittrad. Ordföranden, räddnings- och säkerhets-
chef är fortfarande varmast anhängare av lösningar med kommuner i samver-
kan. Mest kritiska är brandmän och brandbefäl nära följt av MSB-personal och 

Länsstyrelsens personal där många hellre skulle se en statlig lösning. När det 
gäller MSB finns även en öppning för regioner/landsting att ta över. Intressant 

är också att förvånansvärt många ser den egna kommunen som ett attraktivt 
alternativ. Privatisering däremot verkar inte ha något större stöd i någon av 

grupperna. 
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Om vi då kikar på vår karta över huvudman och utförare så har tyngdpunkten 

från den troliga framtiden, som ju låg helt och hållet på kommuner i samver-
kan, kompletterats med ytterligare en tyngdpunkt på statligt huvudmannaskap 
och utförande. 

 
Figur 20. Svarsfördelning på fråga 7 och 8. I övrigt se förklaring i texten. 
 

11.4 Sammanfattning 

Vi kan konstatera att på det övergripande planet finns stor samsyn om den tro-
liga utvecklingen i form av en viss förskjutning mot mer planering/förebyg-
gande och något mer av ”nya” arbetsuppgifter. De stora skillnaderna finner vi 

när vi frågar efter hur man önskar att framtiden skulle se ut. Här kan finnas 
anledning att fundera på om det skulle vara värdefullt att försöka skapa möjlig-

het för samtal om vad som är på gång och vad det kan innebära för att ge alla 
en chans att lyfta sina synpunkter och tankar. Inför framtiden är det viktigt att 

de olika aktörerna i krisberedskapen pratar ihop sig och tillsammans hjälps åt 
att hitta konstruktiva vägar framåt. 
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12. Författarnas 
sammanfattande slutsatser 

I detta kapitel tar vi författare oss lite större friheter att dela med oss av våra 

egna bedömningar och tankar.  
 

12.1 Klimat- och miljöutmaningar 

Detta kan vara den absolut största och mest konkreta förändringsfaktorn som 

kommer att forma utvecklingen fram till 203o75. I ett land som historiskt varit 
väl förskonat från såväl allvarliga stormar som skyfall, översvämningar och 

långvarig torka kan detta bli en stor omställning. Det svåraste kan vara att ha 
fantasi nog att i god tid komma på alla olika följdeffekter som t.ex. en storm 
eller ett skyfall kan innebära. Här kan det krävas en kombination av kreativt 

arbete och nära samverkan med olika experter, t.ex. SMHI. Det kommer också 
att ställas krav på att arbeta tillsammans med samhällsplanerare och byggare 

för att inte bygga in framtida katastrofer i dagens byggprojekt. 

Omställningen bort från fossila bränslen kommer också att förändra förutsätt-
ningarna för räddningstjänstens arbete. Hus som själva producerar stora 
mängder el och lagrar den i källaren blir vanligare. Det räcker inte längre att 

stänga av ingående ström för att kunna jobba säkert. Bilar med batterier eller 
vätgastankar som vid en olycka beter sig på andra sätt än dagens bensin och 

diesel blir också vanligare. 

En fråga vi ställer oss är om räddningstjänsten idag har rätt kompetens för att 

vara den aktör som sammanför klimatprognoser, meteorologiska analyser, 
stadsplanering och byggande till en klok helhet. Klarar dagens organisation att, 

om så skulle behövas, skaffa sig den kompetens som kommer att krävas? Och 
går den att kombinera med dagens bemanning? 

 

12.2 Urbanisering och demografiska 
utmaningar 

Omflyttningen av folk, förändringen i demografisk och ekonomisk tyngdpunkt, 
medför stora konsekvenser för såväl land som storstad. För landet, och speciellt 

för glesbygden, innebär förändringarna utmaningar att hinna fram, att hitta 
personal, inte minst deltidsbrandmän, i den glesare delen av landet. Här är det 
spännande att fundera på olika okonventionella lösningar. Hur kan ny teknik 

användas? Kan vi stationera ut fjärrstyrda brandbilar runtom i de mindre by-
arna som genom fjärrstyrning och egen intelligens kan ta sig fram till olycks-

platsen och där tillsammans med frivilliga, lokala föreningar och t.ex. anställda 

                                                             
75 Denna uppfattning delar vi med deltagarna i enkätundersökningen som pekade ut klimatet som den 

viktigaste trenden tätt följt av urbanisering och osäkrare omvärld/terrorhot. 
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i hemtjänsten, göra en första insats? Är räddningstjänsten beredd att arbeta 

tillsammans med dessa olika grupper? Och har de personer, som skall hoppa in 
och hjälpa räddningstjänsten, fysisk och intellektuell kapacitet att klara av 
uppdraget att vara ”först på plats”. 

I storstaden förefaller en av de stora utmaningarna att handla om trängsel i 

trafiken, och därmed svårigheter att komma fram. Här är frågan hur mycket 
och hur snabbt nya tekniska lösningar kan hjälpa till att lösa problemen. Det 

finns en uppenbar risk att kostnaderna för ett fungerande brandförsvar i fram-
tidens storstad kan bli avsevärt mycket dyrare på grund ökat behov av mer 
avancerad teknik, t.ex. ökat behov av att använda helikoptrar. En annan möj-

lighet, som inte heller är gratis, är att bygga ut systemet med bussfiler och mot-
svarande så att räddningstjänsten i hög grad har ”fri väg” på alla viktiga vägar 

och leder. Liksom i glesbygden kan en del av lösningen vara att stationera ut 
resurser, t.ex. självkörande eller fjärrstyrda brandbilar, runtom bostads- och 
industriområdena. Liksom i glesbygden måsta man också här undersöka möj-

ligheten att samverka med lokala krafter. 
 

12.3 Kommunikation med samhället 

En annan stor utmaning i storstadsområdena kan bli att skapa förtroende och 
att kunna kommunicera i alla de olika etniska, kulturella och språkliga grup-
peringar som är dagens storstad. För att skapa förståelse och förankring be-

höver räddningstjänsten själv anställa personer med flera olika bakgrunder än 
idag, men det räcker inte. Till detta måste man också genomföra aktiviteter i 

personalgruppen för att lära sig att kommunicera, även om just den kollega 
som kan just det språk som gäller på denna olycksplats inte är på plats. För att 
kunna kommunicera krävs både kunskap och vilja, dessutom kan smarta stöd-

system, tänk Google Translate fast bättre, göra stor skillnad i en akut situation. 
 

12.4 Teknikutmaningar 

Teknikutvecklingen fortsätter att förändra förutsättningarna för både företag 
och samhälle. Räddningstjänsten utgör inget undantag! En mängd nya tekniker 
kan vara mycket användbara i räddningstjänstens arbete, och andra kommer 

att kunna göra arbetet mycket mer besvärligt. Nyckel till hela detta område är 
förmåga att följa utvecklingen, att tidigt värdera vilka tekniker som kommer att 

vara till hjälp och vilka som kommer att bli till problem, och sedan snabbt ta 
fram metoder, strategier och kompetens för att möte hoten och ta vara på möj-
ligheterna. Detta gäller inte bara den lokala räddningstjänsten utan även på 

regional och nationell nivå. Regler och lagar behöver anpassas. Metoder tas 
fram och utbildningar uppdateras. De reaktioner vi fått från olika personer 

under arbetets gång pekar inte på att detta fungerar fullt ut idag. Om inte detta 
arbete är snabbt och effektivt så kan, i ytterlighetsfallet, människor dö för att 

lagar och regler inte är uppdaterade.  

Här är det rimligt att MSB tar en tydligare roll, inte nödvändigtvis som utförare 

av tester och utvärderingar, men som samordnare, fördelare av utvärde-
ringsuppdrag och spridare av erfarenheter och slutsatser. In några fall kan det 
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också vara befogat att beställa specifik teknikutveckling även om det historiskt 

många gånger visat sig vara mindre lämplig väg att gå76. 

Digitaliseringen, som kommer att erbjuda stora möjligheter till effektivare, 

säkrare och snabbare insatser, har också en allvarlig baksida, det ökade beho-
vet av cybersäkerhet. Här är det svårt att känna att räddningstjänsten, eller 

andra berörda myndigheter, tar denna fråga på tillräckligt allvar. Att, som 
många räddningstjänster gör, luta sig mot den kommunala säkerhetskompe-

tensen kan i bästa fall fungera under fredliga omständigheter. Om Sverige 
skulle utsättas för en mer allvarlig situation handlar det om helt andra hot, och 
helt andra motståndare, än våra svenska kommuner är kompetenta att hantera. 

 

12.5 Att vara beredd på det oförutsedda 

Även om vi genom analys och fantasi kan förutse mycket av det som kan 
komma att hända så kommer det fortfarande att hända saker vi inte har bered-

skap för. Kan man förbereda sig för att möta det oförutsedda? Kan man lära sig 
att möta det man inte har lärt sig att möta? Vi författare har inga säkra svar på 

dessa frågor men kan konstatera att denna typ av frågor just nu är mycket 
uppmärksammade både i våra intervjuer och i den internationella diskuss-

ionen. Här skulle man på nationell nivå behöva inventera kunskaper och erfa-
renheter från tidigare försök i att förbereda för det oväntade, t.ex. utbildningar 
av typen ”kaospiloter”. Ett sätt är att arbeta med omvärlds- och scenario-

analyser för att skapa beredskap i tanke och handling. En annan sida som 
många lyfter fram är behovet av att lära känna sina egna reaktioner i en situat-

ion av stor osäkerhet. Hur fungerar jag som individ? Hur fungerar vi som 
grupp? Här finns flera möjligheter att undersöka för att ta fram utbildning för 
det oförutsedda! Ansvaret faller framför allt på den nationella nivån77. 

 

12.6 Att klara rekryteringen 

Framtidens räddningstjänst står inför flera utmaningar när det gäller rekryte-

ring. Fyrtiotalisterna har gått i pension och därmed har viktig erfarenhet gått 
förlorad som tar tid att bygga upp. För att möta de nya kraven på förebyggande 
arbete krävs en något annorlunda bakgrund än dagens. Samma sak gäller 

kraven på t.ex. att kunna kommunicera med människor från andra kulturer och 
språk. Den nya tekniken ställer sina krav liksom behoven att bättre spegla 

samhället som helhet. Alla dessa kompetenser måste självfallet kombineras 
med de kunskaper och egenskaper som krävs i den akuta situationen. Går det 
över huvud taget att hitta dessa personer som både har de teoretiska kunskaper 

och erfarenheter som krävs samtidigt som den har den fysiska förmåga som 
krävs i ett akut läge? Går det att hitta personer som både kan och vågar? 

Dessutom skall de stå ut med obekväma arbetstider. 

                                                             
76 Ett klassiskt exempel i mängden är utvecklingen av skoldatorn Compis som snabbt blev omkörd av 

teknikutvecklingen. 
77 Exempel på detta är t.ex. uppmärksammade och prisbelönta böcker som ”Not Knowing. The Art of 

Turning Uncertainty Into Opportunity” av Steven D’Souza och Diana Renner samt ”Simple Rules How 

to Succeed in a Complex World.” av Donald Sull och Kathleen M. Eisenhardt. 
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Till detta kommer utmaningarna att över huvud taget kunna rekrytera personal 

i de mer glest befolkade delarna av landet, och i ännu högre grad till tjänsterna 
som deltidsbrandmän. Detta har varit en av de frågor som oftast kom upp un-
der våra intervjuer och oron är stor runtom i landet. Enligt en debattartikel i 

Expressen78 uppfattar vissa deltidsbrandmän det nya avtalet som en klar 
försämring vilket inte motparten SKL instämmer i79. Om debattörens beskriv-

ning av avtalet speglar stämningen bland landets deltidsbrandmän kommer 
läget i framtiden kunna bli än allvarligare. För att lösa situationen kommer det 

sannolikt att krävas en kombination av olika åtgärder. Ekonomisk ersättning är 
naturligtvis inte oviktigt men ofta bara en del i ett missnöje som omfattar 
mycket mer. Här behövs en mer omfattande analys av deltidsbrandmännens 

situation och hur man kan göra den mer attraktiv. Mycket tyder på att det 
kommer att krävas nya lösningar på hur civilt arbete och att vara deltidsbrand-

man skall kunna kombineras. Förr fungera det bra att lämna sitt jobb på den 
lokala industrin eller jordbruket för att släcka en brand. Idag är nästan alla 
arbetsplatser så ”slimmade” att detta inte fungerar. Kanske skulle man fundera 

mer på att kombinera t.ex. med kommunala jobb, eller varför inte med jobb i 
kyrkan, som ju är en av få aktörer som finns företrädd i hela landet. 

 

12.7 Krav på räddningstjänsten själv 

Räddningstjänsten står inför ett stort antal utmaningar som dessutom i flera 
fall är motsägelsefulla. Några av de som kan bli tuffast är: 

• Att kombinera operativt och förebyggande i samma organisat-

ioner. De två uppgifterna kräver olika synsätt, olika samarbetspartners, 
olika kompetenser och uttrycker sig ofta i olika kulturer. Klarar rädd-
ningstjänsten att kombinera dessa? 

• Att klargöra vad som skall ingå i uppdraget. Skall räddnings-

tjänsten arbeta med att t.ex. förebygga trafikolyckor, suicid, fallolyckor, 
förgiftningar eller kanske dödsfall på grund av alkoholmissbruk? För 

att bara ta några av de vanligaste dödsorsakerna. 

• Att kombinera ett närmande till hela samhället och 

spetskompetens. 

• Att fylla tiden för operativ personal mellan insatserna med 
meningsfulla uppgifter. 

• Att förändra sin personalsammansättning för att mer spegla 
samhällets. 

                                                             
78 Expressen 2016-12-15 ” Snart kan Sverige stå utan brandmän” 

http://www.expressen.se/debatt/snart-kan-sverige-sta-utan-brandman/ 
79 SKL beskriver avtalet på följande vis: 

https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/faktaochstatistik/faktaomavtaletforraddningstja

nstiberedskaprib17.10859.html 
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• Att uppfattas som värdefull ur den kommunala ledningens 

perspektiv. 

• Att utöka samspelet med medborgare i form frivilliga, både i 

traditionella och nya organisationsformer. 

• Att klargöra sin roll inom civilt försvar. 

För att klara detta behöver räddningstjänsten som organisation som förmår 
förändra sig själv utan att slitas sönder inifrån. Kanske är förmågan att driva 
framgångsrikt förändringsarbete den allra viktigaste? 

 

12.8 Krav på nationella och regionala nivån 

Fokus för denna rapport ligger på det som idag är den kommunala räddnings-
tjänsten men för att den skall kunna fungera på bästa sätt krävs att aktörer på 

nationell nivå så som Polis, Sjöfartsverk, MSB och Länsstyrelser bidrar med det 
som bäst löses på denna nivå. Nedanstående punkter bygger på slutsatser och 

lärdomar ur hela det material som ligger till grund för denna rapport, inte bara 
det som redovisas i skrift ovan. Vi som författare vill samtidigt göra klart att 

våra förslag behöver diskuteras och analyseras och att det vi skrivit endast är 
att se som uppslag till framtida analyser och diskussioner. 
 

12.8.1 Länsstyrelsens roll? 

Vid upprepade tillfällen under arbetet har kritik riktats mot Länsstyrelsens 

uppdrag, roll, kompetens, praxis etc. Vi författare har inte möjlighet att avgöra 
om denna kritik är befogad men det är uppenbart att Länsstyrelsens roll inte 
upplevs tillföra den kommunala räddningstjänsten varken kunskap eller per-

spektiv. Om Länsstyrelsen skall ha kvar sitt uppdrag är det angeläget att dis-
kutera igenom vad Länsstyrelsen skall göra, vilken kompetens som krävs för 

detta och hur man skall säkerställa att verksamheten bidrar till samhällets 
trygghet och säkerhet. 

 

12.8.2 Att skapa ramar för samarbete 

Många av de viktigaste trenderna80 och de tyngsta konsekvenserna pekar på en 

klart ökad risk för ovanliga, men omfattande händelser kommer att bli allt 
vanligare. Ingen kommun och inget räddningsförbund kan ensamt bygga upp 

resurser, varken i manskap eller utrustning, för att möta varje sådan situation. 
Istället måste vi bygga upp en förmåga att snabbt "omgruppera" resurser från 
flera olika aktörer för att gemensamt möta utmaningen, t.ex. en stor översväm-

ning eller skogsbrand. Vissa debattörer driver synpunkten att svaret på denna 
utmaning är en formell hierarki med statlig styrning i toppen. Även om hierar-

kier ibland kan fungera utmärkt så är det inte den enda möjliga lösningen, och i 
många fall inte ens den bästa. Det är t.ex. väl känt att hierarkier har svårt att 
stödja samarbete mellan två grupper som befinner sig i olika hierarkiska 

                                                             
80 Framför allt förväntade effekter av klimatförändringarna och ökad risk för terrorattentat men även 

flera av de andra trenderna pekar i samma riktning. 
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grenar. Ofta förväntas de inblandade "gå tjänstevägen" och detta leder ofta till 

förseningar och informationsförstoppning högre upp i organisationen. Ett al-
ternativt sätt att organisera samarbete kan illustreras med hur Internet fun-
gerar. Trots att ingen sitter och godkänner varje ansluten dator och varje an-

sluten server så fungerar det oftast utmärkt! Varför? Jo, därför att det finns 
några enkla grundregler som alla måste följa men som ger stora möjligheter till 

kreativ frihet för de inblandade. Ett annat exempel är forskning kring modula-
risering i framför allt bilindustrin. Lärdomarna där är att varje modul bör hålla 

så mycket som möjligt av komplexiteten inom sig och ha så enkla, tydliga 
gränssnitt mot omgivningen som möjligt. Med detta som förebild kan man 
tänka sig att räddningstjänsten fortsätter att vara kommunal men att man från 

nationellt håll ställer tydliga krav på vilken kapacitet varje enhet minst måste 
ha, och hur kommunikation till och från enheten skall hanteras. Det kan t.ex. 

handla om att det alltid finns ett känt telefonnummer som går direkt till ansva-
rig chef. Det kan handla om att standardisera benämningar på olika befatt-
ningar så man alltid vet vem man skall fråga efter.  

En annan möjlig lärdom är att varje funktionsenhet bör ha en hög grad av 

självförsörjning, man skall kunna klara mycket inom den egna gruppen inte 
vara beroende av andra. Med detta synsätt är det t.ex. enkelt att en enhet till en 

annan plats utan att dess funktionalitet minskar eller försvinner. 
 

12.8.3 Att hålla nationella buffertar 

En konsekvens som vi ser på flera ställen i materialet är behovet av reservkapa-
citet för att möta större och/eller långvariga insatser, inte minst vid klimat-

baserade kriser såsom storm, torka och skyfall. Förutom extra resurser på 
kommunal nivå är det rimligt att samhället avsätter gemensamma buffertar på 
nationell (och kanske även regional) nivå som kan sättas in när de lokala resur-

serna är uttömda. Här kan smart användning av tekniken säkerställa att det 
alltid finns aktuella uppgifter på vad och hur mycket som finns var. 

Någon behöver också ha en överblick över aktuell tillgång på viktiga resurser 

för att se hur resurser kan styras om i krissituationer. Det förefaller praktiskt 
att detta görs nationellt och att man från nationell nivå specificerar vad man 
förväntar för miniminivåer på kommunal och regional nivå, samt hur man vill 

att detta rapporteras in så att uppgifterna är rimligt aktuella. 
 

12.8.4 "State-of-the-art" kunskap, metoder och utbildningar 

I våra intervjuer har det ibland framkommit synpunkterna att nationella ut-
bildningar och tjänstemän på nationell nivå inte har hängt med i teknik- och 

metodutvecklingen. Vi som författare kan inte själva avgöra om detta stämmer 
men vill betona vikten av att den nationella nivån alltid arbetar målmedvetet 

för att hålla högsta möjliga kunskap om utvecklingen samt verka för att rele-
vanta nyheter snabbt integreras i utbildningar och regelverk. 

Det förefaller rimligt att det på nationell nivå finns personer som ansvarar för 
att hela tiden ta in nya kunskaper, ny teknik, nya metoder och tillsammans med 

utvalda, intresserade lokala räddningstjänster, testa dessa. Så snart en nyhet 
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verkar ha potential så måste en process startas som utvärderar hur dess infö-

rande påverkar metoder, regelverk, lagstiftning, utbildning etc. Ett program för 
hur den bäst skall erbjudas lokala räddningstjänster startas och inbjudan går 
ut. 

Det kan också finnas skäl att ge den nationella nivån rätt att kräva en viss tek-

nisk miniminivå av den lokala nivån (i ljuset av skillnaden i förutsättningar). 
Alla svenskar skall kunna känna att man har tillgång till en viss miniminivå 

lokalt. Det är också viktigt att andra räddningstjänster och blåsljusmyndigheter 
vet vad man kan förvänta sig när man behöver samverka. 
 

12.8.5 Kan MSB göra något för glesbygden? 

Problemen glesbygden har nämnts flera gånger. En lösning som har föreslagits 

är att skapa någon form av samarbete mellan olika aktörer, t.ex. olika blåljus-
myndigheter, och ta fram former för en ny form av kombinerad trygghets- och 
säkerhetsombud, likt de försök med trygghetsstyrkor i Norrland som föreslogs 

för fem, sex år men som då inte nådde ända fram. Här skulle MSB, genom sitt 
nationella perspektiv, kunna ta initiativ och driva fram en utveckling till nytta 

för stora delar av vårt land! 
 

12.8.6 Har MSB glömt bort räddningstjänsten? 

Flera har under arbetets gång frågat om MSB har glömt bort den kommunala 
räddningstjänsten. Man saknar stöd, tycker utbildningarna inte hänger med (se 

ovan) och efterlyser tydligare krav och meningsfull uppföljning. Det förefaller 
finnas en brett och väl förankrat behov av en mer aktiv och tydlig myndighet 

som tar ledningen i säkerhetsarbetet. 
 

12.8.7 Våga gå före, MSB! 

Under arbetet med denna rapport har vi författare träffat många olika MSB-
personer, alltid med hög kompetens, mycket professionella och med god för-

ankring i räddningstjänstens vardag. Tar man del av det omfattande utbudet av 
rapporter och utredningar inser man att det finns mängder av kunskaper inom 
myndigheten. Samtidigt med allt detta goda kan vi ana ett mått av räddhågsen-

het. Varför tar MSB inte tydligare initiativ mot t.ex. kommunerna? Varför lyfter 
man inte frågor som behöver lyftas? Varför uppfattas man inte som den som 

driver utvecklingen framåt? Vi kan inte stödja detta med siffor eller forsknings-
data men får ändå en tydlig känsla av landets räddningstjänster skulle fungera 
klart mycket bättre om MSB sträckte på ryggen, lyfte den symboliska flaggan 

gick före i arbetet för ett tryggare och säkrare Sverige. 
 

12.9 Slutord 

Den bild som vi som författare har fått under vårt arbete med denna omvärlds-
analys är att räddningstjänsten står inför ett antal krävande utmaningar. Även 
om flera av dessa utmaningar kan bli krävande att hantera så ser vi dem inte på 

något sätt som omöjliga, så länge som alla inblandade parter är beredda att ta 
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in ny kunskap, omvärdera gamla sanningar och i samarbete bygga ny kunskap 

och nya metoder. Här ligger också det största hotet mot räddningstjänsten, att 
man inte förmår ta in ny kunskap och ifrågasätta sina egna gamla sanningar 
och övertygelser.  

Klarar man inte detta kommer framtidens räddningstjänst riskera att hamna i 

en kris långt större än den polisen idag går igenom81. Det kan bli en framtid 
ingen av oss vill se… 

                                                             
81 Några exempel på källor: 

1. "En svensk tiger" en bok av DN-journalisten Hanne Kjöller 

2. Poliskris leder till massavhopp – och färre uppklarade brott http://www.sydsvenskan.se/2016-11-

19/poliskris-leder-till-massavhopp-och-farre-uppklarade-brott 

3. ”Politikerna förstår inte allvaret i polisens kris” http://www.svd.se/politikerna-forstar-inte-allvaret-i-

polisens-kris 

4. Debatt i ”Veckans brott” med poliser samt Anders Ygeman, Dan Eliasson och Leif GW Person, tisdag 

13 december 
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13. Bilagor 

I dessa bilagor redovisas dels de trender som togs fram under workshopar och 
intervjuer (avsnitt 13.1-13.3) inklusive ett antal kompletteringar och fördjup-

ningar, dels beskrivs metodik och vilka som deltagit i de olika stegen i arbetet 
(avsnitt 13.4). 

13.1 Drivkrafter/Megatrender 

Trender som starkt påverkar och driver på utvecklingen inom en mängd olika 

områden, inklusive många av trenderna i samhället och branschen. 
 

13.1.1 Ökat hot om terror, krig och konflikt i närområdet 

I Sverige är vi vana att höra om terrorattacker och kränkningar av grannländers 

integritet från andra delar av världen. Idag är hoten och kränkningarna mot 
vårt land inte längre hypotetiska utan reella. 

I Europas närhet, inte minst i mellanöstern, rasar flera långdragna och uppen-
bart svårlösliga konflikter med stora konsekvenser, inte minst i form av förlo-

rade människoliv82 och flyktingströmmar. I Europa har vi annekteringen av 
Krim och konflikten i östra Ukraina. I Sveriges närområde uppträder vår 
närmsta stormakt, Ryssland, respektlöst och provokativt. På hemmaplan har vi 

haft såväl försök till terrorattentat på svensk mark83 som personer som bott här 
och utfört attentat i t.ex. Köpenhamn. Det kan också handla om olika gruppe-

ringar84 som attackerar varandra på ett mer våldsamt sätt än vi sett tidigare. 
Detta märks inte minst i våra storstäder där kriminella gäng bekämpar 

varandra med ett stort antal skjutningar och sprängningar85 till följd. 

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Drivkrafterna bakom terrorhoten är idag framför allt fundamentalistiskt ori-
enterade religiösa grupper samt högerextrema grupper86. Mycket tyder på att 

socialt sammansvetsade grupper, med stöd av sociala medier, bygger upp en 
helt egen världsbild där terror och våld är accepterade beståndsdelar87. Dessa 
grupper stöds inte sällan av aktörer utanför Sveriges gränser, t.ex. IS i Syrien 

och Irak.  

Drivkraften bakom Rysslands kränkningar av svensk nationell integritet är 
omdiskuterad. Några menar att Ryssland under Putin har nya stormaktsam-

                                                             
82 År 2014 dog 32 000 personer i terrordåd runtom i världen vilket är en niofaldig ökning sedan år 

2000. ”Allt fler döda i terrordåd” FoF 2016-01. Mer information finns i ”Global terrorism index 2016” 

(http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/Global%20Terrorism%20Index%202016_0.pdf) 
83 Hit kan t.ex. brandattentat mot flyktingförläggningar och boenden för ensamkommande flyktingbarn 

räknas. ”Ökad vaksamhet på asylboenden” SvD 2016-10-22 
84 T.ex. har två barn dött av brottsliga sprängningar under senaste året. ”Exceptionellt att två barn dör” 

SvD 2016-08-24 
85 ”Stor ökning av handgranater” SvD 2016-08-26 
86 Källa: intervju med Hans Brun, terrorforskare. 
87 Se också ”Raseri driver dagens terror” av Kenan Malik i SvD 2016-08-11 
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bitioner och verkar för att åter skaffa kontroll över delar av det forna 

östblocket. 

Just nu förefaller hotbilden vara stabil eller möjligen något försvagad. Framti-

den måste dock betraktas som mycket oviss och kan med kort varsel både bli 
avsevärt bättre och klart allvarligare än idag. 

Konsekvenser och utmaningar 
Sverige som land behöver på ett helt annat sätt än tidigare utveckla en förmåga 
att tidigt identifiera, värdera och möta olika typer av hot, både storskaliga och i 
mindre skala, t.ex. självmordsbombare. Att möta hoten handlar både om att 

agera mot hotet, framför allt en uppgift för militär och polis, och om att ha en 
god förmåga att ta hand om eventuella konsekvenser, t.ex. större mängder ska-

dade, avbrott i samhällsviktiga funktioner, bränder etc. 

De terrorattacker som vi främst behöver ha beredskap för är skjutningar och 

sprängningar men också anlagd brand88. Enligt tillfrågade terrorforskare är 
sannolikheten för andra typer av attacker, t.ex. gas, smutsiga bomber eller bio-

logiska attacker mindre sannolika. Däremot pekar man på att om en attack 
lyckas kan det handla om att på mycket kort tid tvingas ta hand om och priori-

tera vården av ett stort antal skadade och döda, och att detta är något som 
svenska aktörer inte alltid är så vana att göra.  

En framgångsrik terrorattack, t.ex. lyckad sprängning av ett oljeraffinaderi på 
Hisingen i Göteborg, kan leda till stora skador och många skadade89, vilket i sin 

tur kan ställa stora krav på tillgång till personal, materiel och vårdresurser. För 
att lösa detta måste resurser enkelt kunna föras över mellan kommuner, rädd-
ningsförbund och regioner utan en massa administrativa hinder. 

Även om inget konkret händer riskerar rädslan och osäkerheten att få negativa 

konsekvenser på både individers hälsa och hur vi fungerar som samhälle. Ris-
ken finns att grupper ställs mot varandra, vilket både kan leda till direkta kon-

frontationer och till att räddningstjänsten och andra samhällsaktörer uppfattas 
som hot i stället för som en hjälp. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
En viktig framgångsfaktor för räddningstjänsten och hela lokalsamhället är 

förmågan att bryta utsatta gruppers isolering och hjälpa dem att bli en del av 
samhället [se t.ex. försöken med Rosengårdsungdomar och lokala räddnings-
tjänsten]. För att detta skall lyckas behöver räddningstjänsten och övriga aktö-

rer skaffa sig förmågan att kommunicera även med dessa utsatta grupper, 
bygga relationer och på sikt förtroende. Detta i sin tur kräver kunskaper om 

t.ex. språk, kultur, religion och historia. Förmodligen är den mest framkomliga 
vägen att använda sig av ambassadörer som kan överbrygga klyftor åt båda 

håll. 

                                                             
88 ”IS tar på sig brand i Malmö” SvD 2016-10-22 
89 Forskning efter bombattentaten i London 2005 visar att blodsmitta, i detta fall framför allt gulsot men 

skulle också kunnat vara hivsmitta, var ett oväntat stort problem för både drabbade och 

räddningspersonal. ”Blodsmitta risk efter bombattack” FoF 2006-08 
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Förmåga att verka i otrygg miljö, både tillsammans med polis och militär och 

ensamma. 

Förmåga att förflytta resurser i form av personal, materiel etc. mellan olika 

organisationer lokalt, regionalt och nationellt. Kanske behövs också en nation-
ell pool av resurser att ta till vid riktigt stora händelser? 

Förmåga att samverka med andra under hotfulla omständigheter. 

Förmåga att snabbt komma överens om hur arbetet skall organiseras och ledas 
när flera aktörer skall jobba tillsammans. 

Tillgång till kommunikationssystem som är svåra att slå ut för en eventuell 

motståndare. 
 

13.1.2 Den politiska arenan allt mer svårförutsägbar 

Både i kommuner och i riksdagen har den politiska arenan blivit allt mer svår-
förutsägbar. De två, tidigare så tydliga blocken, har nu på de flesta håll ersatts 

av minst ett ytterligare block. På vissa håll kan den politiska situationen till och 
med vara ännu mer komplex med flera nya, ideologiskt oklara, partier som är 

med och delar på makten. Tydliga majoriteter blir allt mer sällsynt. Väljarna 
blir allt mer svåra att förutse och många vill framför allt "straffa" de nuvarande 
makthavarna. Vem som kommer i stället är inte alltid så viktigt. 

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Spänningar mellan stad och land, mellan rika och fattiga, mellan utbildade och 
mindre utbildade, mellan infödda och inflyttade bidrar sannolikt till utveckl-
ingen. Men också en tilltagande populism som spär på och bidrar till att öka 

eventuella klyftor. Att människor i allt högre grad kan hålla sig gömda i sina 
"filterbubblor" utan att utsättas för andra människors synsätt och erfarenheter 

förstärker problemen. En övertro på "kommersiellt baserad kommunikation", " 
politisk förslagenhet" och "smarta drag" kan ha bidragit till föraktet mot de 

traditionella politikerna. 

Konsekvenser och utmaningar 
Det blir svårare att förutse vilken politik som kommer att vägleda beslut och 
lagstiftning. Aktörer beroende av staten måste ha beredskap för flera olika sce-

narier. Risken för kortsiktiga beslut ökar. 

När alternativa partier på kort tid får många mandat får människor med bris-

tande kunskaper och helt utan politisk vana stor makt över processer och be-
slut. Risken att alla parter lockas ta till "publikfriande åtgärder" ökar när kam-

pen om makten är hård. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
En framgångsfaktor för räddningstjänsten är att ha en ständig dialog med be-
slutande politiker och med stor integritet försöka förklara räddningstjänstens 

situation och uppdrag för att minska risken för politiska beslut som fattas på 
felaktiga grunder. 

Alla som arbetar med räddningstjänst på olika nivåer behöver ha en beredskap 
för att de politiska förutsättningarna kan komma att förändras och att detta 
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kan komma att påverka den egna verksamheten.  

 

13.1.3 Ökat fokus på regioner och regionförstoring 

Hur många, och hur stora, regioner skall Sverige delas in i? Vad skall styras 

kommunalt, regionalt och av staten? Just nu är frågan om hur vårt land skall 
delas in högaktuell och omdiskuterad. Efter att ha legat i malpåse under allian-

sens styre har den nuvarande regeringen åter tagit upp frågan. Arbetet bedrivs 
av Indelningskommittén vars arbete pågår. Närmast kommer en delredovis-

ning att presenteras senast den 31 januari 2017. Uppdraget skall vara klart och 
slutredovisas senast 31 augusti 201790. I förslaget som diskuteras kommer Sve-
rige att delas in i 6 regioner som då blir en ny läns- och landstingsindelning91. 

Polisen, och dessförinnan Försäkringskassan, har gått från flera regionala 

myndigheter till en samlad nationell. Fler och fler kommuner bildar rädd-
ningstjänsteförbund där man jobbar tillsammans över kommungränserna. Det 
höjs rop på förstatligande av skolan och specialistvården. Kanske har vi inom 

bara några år ett litet antal riktigt stora regioner. Även inom räddningstjäns-
tens område pågår diskussioner om sammanslagning, samordning, ledning etc. 

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Historiskt har (s)-regeringar verkat för större kommuner och större regioner. 
Samverkan över större ytor är ett behov som lyfts fram. Om Sverige kommer att 
delas in i färre men större formella regioner är osäkert i dagsläget, inte alla är 

så förtjusta i frågan. 

Konsekvenser och utmaningar 
Risk för förlorad lokal förankring i fråga om närhet till medborgarna och t.ex. 
personlig kännedom om lokala förhållanden. Kostnadseffektivt. Högre specia-

listkompetens och uthållighet. Starkare ledningsförmåga. 

Risk att förståelse för den kommunala helhetssituationen minskar. Möjligheten 
att jobba brett inom kommunen med förebyggande åtgärder minskar. Större 

samlade resurser under en gemensam ledning. Ett flertal utredningar om 
framtida regioner, myndighetsområden, larm och ledning med mera kommer 
att förändra "kartor" och "processer" för räddningstjänsten. 

Att behålla koppling och förankring i kommunerna. Rekrytering av 

deltidsbrandmän.  

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Hitta former för ledarskap och samarbete med övriga aktörer.  

Bevara både en stark lokal förankring i kommunen och en god kunskap om 
kommunens behov. 

 

                                                             
90 http://www.sou.gov.se/indelningskommitten/ 
91 Flera argument både för och emot har lyfts fram i debatten. Några exempel: ”Sverige vet inte vad 

regional röra är” Dagens Samhälle 2016-30, ”Storregioner till vilken nytta” ledare SvD 2016-11-21, 

”Därför krävs en regionreform” debattartikel DI 2016-10-29, ”Kritikerstorm mot nya Sverigekartan” DI 

2016-10-26, ”Riskabelt när nya län hastas fram” debattartikel SvD 2016-11-04 
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13.1.4 Ökad migration och ökade flyktingströmmar 

Ingen har kunnat undgå den våg av flyktingar som anlänt till EU under de sen-

aste åren92. Förra hösten kunde vi se en kraftig ökning av flyktingar från fram-
för allt Syrien, Afghanistan, Irak och Somalia och från ytterligare några länder i 
Afrika. Människor har alltid vandrat och flyttat till länder där livschanserna är 

större. Sverige har tagit emot många invandrare genom åren, främst efter 
andra världskriget när behovet av arbetskraft var stort. Men Sverige har också 

tagit emot flyktingar som behöver skydd i stor omfattning, t. ex. under kon-
flikterna och krigen på Balkan i början av 90-talet och Irakkriget i början av 

00-talet. 

På senare år har flyktingströmmarna från krigsdrabbade länder och områden 

ökat. Det har lett till en intensiv debatt i Sverige om flyktingmottagande. Efter 
den stora flyktingvågen förra hösten införde Sverige begränsningar i mottagan-

det. Skälen var dels att får ordning på mottagandet och dels för att Sverige inte 
på egen hand, tillsammans med Tyskland och några få länder till i EU, kunde ta 
ett oproportionerligt stort ansvar. Några länder, framför allt i forna Östeuropa 

vägrar fortfarande att uppfylla sina åtaganden enligt gällande avtal när det 
gäller mottagande av flyktingar. 

Exempel 
Den största gruppen invandrare under 2015 kom för andra året i rad från Sy-
rien, ett land som haft inbördeskrig i flera år. Det har lett till att många därifrån 
har sökt sig till Sverige de senaste åren. Nivåerna av invandring till Sverige är i 

ett historiskt perspektiv rekordhöga93, liksom nivåerna av utvandring.  Av de 
som invandrade under 2015 var knappt var fjärde, totalt drygt 30 000 perso-

ner, födda i Syrien. Alla som flyr och söker asyl blir inte beviljade. Under 2015 
sökte 163 000 människor asyl i Sverige94.  

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Krig, konflikt och terror i medelhavsområdet, mellanöstern och Afghanistan. 

Statsterror och hunger i Afrika t.ex. i länderna söder om Sahara. Små ekono-
miska förutsättningar och dåliga framtidsutsikter i många länder. Allt detta 

leder till en rekordstor migration och flyktingström. 

EU är en stark aktör som kan påverka utvecklingen av migrationen. I dagsläget 

finns ett avtal med Turkiet att de inte släpper vidare flyktingar till EU. Samti-
digt är flera länder i f.d. Östeuropa starkt restriktiva till att ta emot flyktingar. 

Från att ha haft väldigt generösa regler har nu både Tyskland och Sverige be-
gränsat mottagandet bl. a. genom ID-kontroller vid gränsen till Danmark och 
Tyskland. 

Migrationen kommer med säkerhet att fortgå under lång tid framöver, och så 

länge krig och konflikter pågår i Mellanöstern och Afrika kommer flyktingarna 
att fortsätta att komma under överskådlig framtid. Antalet flyktingar som 

                                                             
92 http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html 
93 SCB 
94 http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-
migration/Migrationsverket---mitt-i-varlden-2015.html 
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kommer till Europa är svårt att sia om bland annat på grund av oenigheten 

inom EU kring mottagande. 

Konsekvenser och utmaningar 
Mänskligt lidande, fattigdom och traumatiska upplevelser drabbar människor 
på flykt undan krig. När de kommer till ett nytt land ska de söka asyl och vänta 

på beslut, ofta i flyktingförläggningar där många ska leva tillsammans under 
väntetiden. Att lära sig och ta del av allt som handlar om lagar, regler och per-

sonlig säkerhet samt den roll som räddningstjänst, polis och ambulanssjukvård 
har blir en viktig uppgift. 

En annan konsekvens är språkförbistringar och kulturkrockar. Sammantaget 
förändrar detta kravbilden för räddningstjänsten. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Språk och kulturkompetens. Spegla samhället i stort när det gäller rekrytering 

samt förmåga att kommunicera med hela samhället inklusive minoritets-grup-
per. Förebyggande arbete när det gäller brand, drunkningsolyckor med mera. 

Det blir också viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera 

så att personalen bättre speglar samhället genom att arbeta med mångfald och 
jämställdhet i räddningstjänsten. 
 

13.1.5 Minskad respekt för auktoriteter i samhället 

Forskare har visat att världens länder, med några få undantag, på lite sikt har 

utvecklats mot ett allt större ifrågasättande av auktoriteter och givna struk-
turer. Förr var byskolläraren, prästen och distriktsläkaren traktens auktorite-
ter. Idag googlar var och en sina symtom för att hitta en lämplig behandling, 

innan man går till doktorn. Värderingsförändringen hänger samman med en 
lång tids välståndsutveckling som leder till en ökad individualisering och 

självförverkligande.95 

En negativ effekt av den minskade respekten för auktoriteter är att aktörer som 
t.ex. SOS Alarm, Ambulansen och andra får helt nya problem att möta. Under 
2015 var hela 32 % av samtalen till SOS Alarm bus- och felringningar96. Männi-

skor med "småskråmor" kräver att få bli hämtade av ambulans. Bilister re-
spekterar inte räddningstjänstens avspärrningar vid trafikolyckor, vilket bland 

annat leder till både ökad risk för de skadade och för dem som arbetar för att 
hjälpa de skadade. Dödsfall har förekommit inom räddningstjänsten av dessa 
orsaker. 

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Trots att dessa värderingsförändringar är väl dokumenterade så är drivkraf-
terna bakom fortfarande omstridda. Handlar det om nya tankeströmmar eller 

om nya ekonomiska förutsättningar? Eller finns det helt andra förklaringar? 

På senare tid har den långsiktiga utvecklingen bromsat in och till och med i 

några fall gått några få steg tillbaka mot mer traditionella värderingar. Det är i 

                                                             
95 http://www.iffs.se/world-values-survey/ 
96 ”Busringningar fortsätter störa larmcentraler” SvD 2016-10-05 
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dagsläget svårt att säkert avgöra om detta är en tillfällig "andhämtning" eller 

om vi kan se fram mot en mer cirkulär utveckling där olika värderingar avlöser 
varandra i en fortsatt ringdans? 

Konsekvenser och utmaningar 
Myndigheter, och inte minst myndighetspersoner ute på fältet, kommer att 

möta helt andra situationer än sina föregångare. Skadade som kräver att få 
flyga helikopter till lasarettet, bilförare som helt struntar i avspärrningar, 

branddrabbade husägare som stämmer räddningstjänsten för att de inte släckt 
tillräckligt snabbt och framgångsrikt. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Formell respekt kan i vissa fall ersättas av lokalt upparbetat förtroende och 

personlig kännedom.  

Nya metoder för att hantera situationer där enskilda eller grupper vägrar att 

acceptera myndighetspersonernas tillsägelser. 

Kommunikationsförmåga, förmåga att övertyga och förklara för olika 
människor, ofta under stor stress från båda parter. 

 

13.1.6 Nån-annan-ismen – fler ser främst till sin egen 
säkerhet 

Nån-annan-ismen är en ism som dök upp i slutet av 90-talet och är ett uttryck 
som beskriver en inställning där individen förväntar sig att någon annan ska ta 

itu med ens problem. En del handlar om att människor är mer utbildade idag, 
vilket leder till ökad kravställning på service och bemötande. En annan del 
handlar om ren egoism och en bristande förmåga till självinsikt. 

För några leder individualismen till att de nästan helt fokuserar på sig själva 

och sitt eget. Man förväntar sig att andra skall ställa upp, göra sin plikt och ta 
risker man själv aldrig kan tänka sig att utsätta sig för. Man kräver att ambu-

lansen skall hämta vid minsta antydan till skada eller sjukdom eller att gå före i 
kön på akuten. Man kräver också att polisen omgående skall lösa inbrott eller 
andra brott som drabbar en.  

Exempel  
Konflikter mellan personer förskjuts mot polisen, uppfostran skjuts mot sko-
lan. Operatörer på SOS Alarm har vittnat om personer som ställer orimliga 
krav och ibland tar upp värdefull tid för ”riktiga larm”.  

Människor som vill ta extrema risker som skidåkning i farliga omgivningar, 

vattenskoteråkning på Östersjön med mera. Förväntan finns att man alltid blir 
räddad och omhändertagen oavsett hur dumdristigt man betett sig. 

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
En värderingsförändring som drivs på individualiseringen samt trenden mins-

kad respekt för auktoriteter. Den senare kommer delvis från en mer kravstäl-
lande generation.   

Trenden kommer fortsätta att växa men kan komma att mattas något av en ny 
generation som söker ordning och reda samt trygghet och stabilitet, de sena 
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80-talisterna och de tidiga 90-talisterna som ibland kallas Generation 

Ordning97.  

Konsekvenser och utmaningar 
Privata frågor förskjuts till att bli samhällsuppgifter. Samhället skall reda upp 
konsekvenser t ex av en misslyckad plastikoperation. Onödiga och tidsödande 

konflikter där personal inom räddningstjänsten och liknande i värsta fall hind-
ras i sitt arbete. När samhället/organisationer kommer in i problem/situationer 

sent kan misstro mot stat och organisationer öka. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Räddningstjänsten måste vara bra på att ”ta folk” och kommunicera på ett sätt 
som inger respekt och auktoritet. Det blir viktigt att informera och kommuni-

cera nyttan med olika insatser, även i det förebyggande arbetet. 

Räddningstjänsten behöver utveckla omvärldsanalys och öka kunskapsinten-

siteten kring samhällsutvecklingen. 
 

13.1.7 Åldrande befolkning 

Andelen äldre i befolkningen ökar. De äldre är visserligen friskare längre än 

någon tidigare generation men vårdbehoven i livets slutskede växer ändå allt 
snabbare. Värst är läget i länder med stor andel äldre och få ungdomar, t.ex. 
Japan, Italien, Spanien och Grekland. Sverige ligger relativt bra till tack vare 

invandring och bättre födelsetal. 

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Den ökade andelen äldre beror på minskade födelsetal som i de flesta utveck-
lade länder (och allt fler u-länder också enligt Hans Rosling). På lång sikt kan 

förändringen förklaras av övergången från fattigt jordbrukssamhälle nästan 
helt utan pensioner och åldringsvård till rik välfärdsstat med både resurser och 

vård.  

I det något kortare perspektivet kan vi se att efterkrigstidens relativt många 
barn, stabila familjer och hemmafruar ersatts av kortare relationer, färre barn 
och dubbelarbetande föräldrar. Kanske ser vi just nu nästa fas i utvecklingen 

med återgång till stabilare familjer, födelsetal på 1,9-2,0 barn per kvinna, färre 
skilsmässor men fortfarande med två arbetande föräldrar (Källa: Familjen 

blomstrar i individualismens tid, prof. Gøsta Esping-Andersen, SvD 2016-10-
11). 

Konsekvenser och utmaningar 
Med en ökad andel äldre i samhället, framför allt om gruppen äldre som inte 

kan/vill/får arbeta ökar starkt, blir samhällsekonomin betydligt mer ansträngd 
(samtidigt som samhället sparar in på de mindre barnkullarna). Det ligger nära 

till hands att varna för att allt större del av samhällets gemensamma ekonomi 
kommer att behöva avsättas för våra gamlas behov. Därmed minskar resur-
serna för andra områden, t.ex. räddningstjänst. 

                                                             
97 Kairos Future, Global Youth/Drömsamhället 2007, 2013, 2016 
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När allt fler äldre, som kan vara allt sjukare, bor hemma ställer detta speciella 

krav på räddningstjänsten. Det kan t.ex. vara svårt för en äldre att själv ta sig ut 
snabbt nog, och kanske omöjligt att komma ut genom t.ex. ett fönster eller via 
balkongen. Den ökande fetman hos äldre kan göra problemen ännu större. 

Utmaningen blir extra stor i de delar av landet där andelen äldre är som störst, 

inte minst vissa glesbygdsområden. I kombination med allt större andel av de 
yrkesverksamma i dessa områden pendlar långa sträckor till jobbet ökar pro-

blemet med att bemanna t.ex. deltidsbrandkårer.  

En helt annan typ av utmaning kommer av att äldre lever med helt andra risk-

bilder. En av de största riskerna är t.ex. fall, både inomhus och utomhus, som 
framför allt drabbar äldre. Totalt omkom 1662 personer år 2013 i fallolyckor, 

de allra flesta äldre, till en samhällskostnad av 24,6 miljarder kronor vilket kan 
jämföras med kostnaden på 6,5 för brand98. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Kostnadseffektivitet i den ordinarie verksamheten för att möta krav på 

besparingar. 

Samarbeta nära hemtjänsten med flera aktörer för att identifiera boenden och 
boende med speciella förutsättningar och begränsningar i risksituationer. 
Kanske behöver man också se över tillgång till lämpliga boenden med bättre 

förutsättningar att förebygga olyckor av olika slag? 

(Behöver bygglagstiftningen ses över för att möta den nya situationen?) 

Förmåga att ställa om verksamheten dels till att förebygga inte bara brand utan 

även annat, t.ex. fallolyckor, dels till ökat fokus på förebyggande verksamheter. 
 

13.1.8 Urbanisering 

I hela världen är urbaniseringen påtaglig, städerna växer sig allt större. Storlek 

och täthet lockar med nya möjligheter till företagande, försörjning, utbildning 
och upplevelser. I Sverige är det några få storstadsregioner och de större stä-
derna som ökar sin befolkning, medan många kommuner tappar invånare. Ur-

banitet leder till ökad rörlighet, allt fler pendlar till sina arbeten99, vilket också 
medför att de funktionella arbetsmarknadsregionerna blir färre men större. 

Samtidigt som städerna växer och förtätas så ökar även konkurrensen städer 
emellan. Tidigare konkurrerade städer om företag och fabriker, idag är det sna-

rare så att städer konkurrerar om kvalificerade invånare, som både lockar fö-
retag och bidrar med en stor skattesats.  

Exempel 
Befolkningstillväxten är koncentrerad till storstäder, större städer och förorts-
kommuner till storstäder. Förortskommuner växer kraftigt på grund av inrikes 
flyttnetto, storstäder växer på grund av invandring och positivt födelsenetto. 

 

                                                             
98 MSB:s Rapport 752: Fallolyckor – Statistik och analys, 2014 ISBN 978-91-7383-487-2 
99 Arbetsmarknadsnätverket, SCB/bearbetning Kairos Future, 2016 
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Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Möjligheten att öka livschanserna är större i storstäderna med sitt utbud av 
utbildning och arbeten. Unga söker nöjen, studier, jobb och likasinnade i de 
större städerna.  

Staten som inte föregår med gott exempel när man flyttar myndigheter till stor-

städerna är en viktig aktör som kan påverka utvecklingen. Urbaniseringen för-
väntas fortgå men når kanske en mättnadsnivå inom överskådlig framtid på 

grund av bostadsbrist och trängsel. Kommungruppen ”förortskommuner till 
storstäder” har av bl. a. dessa skäl under lång tid växt kraftigt och lär fortsätta 
göra det. 

Konsekvenser och utmaningar 
Service, både privat och offentlig, flyttas i allt större utsträckning till storstä-
derna. Mindre samhällen saknar egentlig livskraft samtidigt som samhällsser-
vice förväntas fungera fast den försämras. Invånaren i vissa glesbygdskommu-

ner får därför mindre service för den skatt man betalar.  

För att överleva som kommun blir man beroende av offentliga stöd. 

I storstäderna där förtätningen och befolkningsökningen är påtaglig kan det, 
eftersom antalet människor och bilar ökar, leda till svårigheter med framkom-
lighet och trängsel för räddningstjänsten, vilket i sin tur förlänger utrycknings-

tiden. Vidare ökar belastningen inom övrig infrastruktur som logistik, sjukvård 
och matförsörjning med mera, inte minst i händelse av olika kriser och händel-

ser. Ökad urbanisering med fler personer i städer gör det svårare att uppnå en 
acceptabel nivå och möjlighet till effektiv insats vid katastrofer. 

I mindre kommuner och glesbygd minskar arbetstillfällena och det blir svårare 
för räddningstjänsten att rekrytera, framför allt deltidsbrandmän. Mindre be-

folkningsunderlag och stora geografiska områden ställer krav på ökat samar-
bete mellan olika räddningstjänster. Långa avstånd innebär förlängd insatstid 

som i sin tur leder till onödigt stort skadeutfall. 

Andra samhällsfunktioner (polis, sjukvård) får också svårigheter, vilket spiller 

över på den kommunala räddningstjänsten. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Att vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar män och kvinnor med olika 
bakgrund och som blir bra på jämställdhet. 

Att vara duktig på samverkan med olika aktörer. Rekryteringsbekymren kräver 

flexibilitet och nya angreppssätt och samverkansformer. Jämställdhetsfrågan 
blir allt viktigare inte minst när 50% av befolkningsunderlaget inte nyttjas. 

Att ha flexibla lösningar för beredskap och en gemensam kommunal förmåga 
och resurshantering. Fler och mer olycksfall inom fler områden kräver samver-

kan med äldreomsorg och förebyggande arbete. Det blir också viktigt att iden-
tifiera skillnader i förutsättningar för att kunna anpassa kapacitet. 

När det gäller samarbete med hemtjänst skulle det vara önskvärt att arbeta 
med ”vardagsinnovation” för att förenkla och förebygga olyckor för äldre. 
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13.1.9 Disruptive technologies – digitaliseringen 

Digitaliseringen, som pågått åtminstone sedan slutet av andra världskriget, 

fortsätter med oförminskad kraft. Fler och fler områden berörs och stöps om i 
en rasande fart. Från att från början endast ha handlat om matematiska beräk-
ningar berör digitaliseringen idag allt från vaggan till graven, från sängkamma-

ren till arbetsplatsen. Några av de allra mest dynamiska teknikskiftena (inte 
alla är digitala) just nu är: 

1. Snabbare och billigare datakraft. I enlighet med Moores lag blir 

datakraft, datalagring, effektförbrukning, batterikapacitet etc. hela ti-
den allt billigare. Antalet transistorer/chips fördubblas var 24:e månad. 

2. Snabbare och billigare datakommunikation, internet och mobilt 
internet gör att allt och alla kan kommunicera allt mer och allt 

snabbare. 

3. Smartphone är det kanske allra tydligaste exemplet på vad kombinat-

ionen av första och andra punkten ovan kan skapa. Idag kan de flesta 
ringa direkt vid en trafikolycka. Man kan sända bilder och video för att 

underlätta för räddningsinsatserna som är på väg. Samtidigt kan tekni-
ken användas för att fotografera och lägga upp på sociala medier bilder 

på döda skadade som kan var kraftigt kränkande. 

4. Sociala medier kopplar samman människor, grupper och organisat-

ioner, sprider information snabbt men skapar också "filterbubblor" där 
viktig information helt kan filtreras bort. 

5. Sensorer som mäter, övervakar och samlar in mätvärden kan idag 
byggas in över allt och i allting från armbandsur, brödrostar, kläder och 

kylskåp till containrar, motorvägsbroar och vulkaner. I takt med att 
datakraft och datakommunikation blir allt billigare och mer tillgängligt 

kan sensorerna kopplas upp och data kan samlas in och analyseras 
automatiskt. När t.ex. temperaturen på en viss plats överstigen en viss 

nivå aktiveras andra sensorer som analyserar orsaken. Om det skulle 
vara eld sänds larm till räddningstjänsten och sprinklersystemet 
aktiveras. 

6. Big data, analys av enorma datamängder, som t.ex. den stora 

mängden sensorer ger upphov till, ger möjlighet att hitta fakta och 
samband som tidigare var helt otillgängliga.  

7. AI, artificiell intelligens, har länge varit något som "kommer om 10 år". 
Idag ser vi ett verkligt genombrott där AI botar cancersjuka, ger råd om 

avtal och ersätter advokater i arbetet med att gå igenom stora doku-
mentmängder inför rättegångar. I kombination med sensorer och "Big 

data" ger AI möjlighet att på helt nya sätt dra slutsatser av en mängd 
olika data, t.ex. skilja på en brödrost som osar och en pyrande brand på 
ett äldreboende. 

8. VR och "augmented reality", virtuell verklighet, placerar oss i en 

"verklighet" helt skapad genom datorer. Här kan man spela, lära sig sa-
ker som är svåra, eller för farliga att träna i verkligheten. Till exempel 
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skulle allmänheten kunna uppleva hur snabbt en brand kan sprida sig i 

ett vanligt hem och vad man ska, och inte ska, göra för att släcka den. 
Augmented reality, AR, kombinerar information från datorer med 
verkligheten. En räddningsledare kan t.ex. genom att använda ett par 

glasögon för AR se både brandplatsen och tillgängliga fakta om 
byggnaden, omkringliggande verksamheter etc. 

9. Drönare, självstyrande farkoster, fjärrnärvaro etc. Genom att 

kombinera datorkraft, datakommunikation, sensorer med big data och 
AI kan man idag bygga farkoster som helt eller delvis kan ta sig fram på 
egenhand. Volvo arbetar t.ex. hårt med att ta fram självkörande bilar, 

bland annat i samarbete med Uber. I luften används självkörande far-
koster, så kallade Drönare eller UAV, dels i krigföringen i t.ex. Afgha-

nistan, dels, på prov, för att transportera mindre paket, t.ex. hjärtstar-
tare, till avlägsna och kanske otillgängliga platser. 

10. 3D-skrivare. Idag kan man, direkt från en ritning i datorn skapa tre-
dimensionella objekt, både i plats och metall. Tekniken används fram-

för allt i industriell produktutveckling för att ta fram prototyper och i en 
ny "folkrörelse", maker-rörelsen, som arbetar för att bygga upp ett om-

fattande bibliotek av ritningar till olika vardagsföremål som man skulle 
kunna vilja producera på egen hand. 

11. Nya material, detta är självfallet inte en del av IT men tillsammans 
med den nya digitala tekniken så erbjuder nya material, t.ex. grafen, 

helt nya möjligheter. Man jobbar idag t.ex. med kläder som känner av 
puls och blodtryck och varnar om något skulle vara fel. 

Tillsammans har dessa "tekniker" förutsättningar att på ett genomgripande sätt 
förändra förutsättningar för många av samhällets aktörer. 

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
I grunden drivs utvecklingen framåt av den tuffa konkurrensen mellan ett antal 
olika teknikföretag med bränsle från grundforskningen. De viktigaste aktörerna 
är ett antal globala teknikföretag som driver utvecklingen framåt. Någonstans i 

framtiden kommer grundläggande fysiska egenskaper hos materien att bromsa 
in utvecklingen men ännu så länge verkar man lyckas ta sig förbi de olika hin-

der som har dykt upp. Det vore naivt att inte räkna med att utvecklingen skulle 
fortsätta och kanske till och med accelerera. 

Konsekvenser och utmaningar 
Alla verksamheter, både företag och offentlig sektor, måste fortlöpande utvär-

dera hur den tekniska utvecklingen med sina olika uttryck kommer att påverka 
den egna verksamheten. För många aktörer finns stora möjligheter att sänka 

kostnader och öka kvalitet, snabbhet och rätt anpassad insats. För andra, 
framför allt de som saknar kompetens, finns risken att satsa fel, skapa system 
som inte fungerar och tvingas lägga ut astronomiska summor på system som 

inte fungerar. 

Utmaningen för aktörer inom räddningstjänsten är att fortlöpande utvärdera 
de olika möjligheter som tekniken skapar och när tiden är rätt snabbt integrera 
dem i den löpande verksamheten.  
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Riksdag och regering kommer att möte stora utmaningar att tillräckligt snabbt 

anpassa t.ex. lagar, rättsskipning etc. efter de nya förutsättningarna. Hur ser 
t.ex. lagstiftningen för självkörande bilar ut? 

Ny teknik leder också till nya risker. En elbil brinner inte på samma sätt som en 
traditionell. 

Ökad användning av datorkraft och -kommunikation ställer krav på att dessa 

är tillgängliga överallt och hela tiden. Och att någon illasinnad person, t.ex. en 
terrorist, inte kan störa ut kommunikationen.  

Allmänheten förväntar sig att även det offentliga använder den nya tekniken. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Förmåga att fortlöpande följa den tekniska utvecklingen och utvärdera vilka 
tekniker som skulle kunna stödja räddningstjänstens arbete. 

Ha god förståelse för hur ny teknik och den egna verksamheten kan befrukta 

varandra på ett bra sätt. Ett exempel skulle kunna vara drönare för övervakning 
av skogsbränder, AR för att underlätta släckning av industrifastigheter etc. 

Förmåga att införa ny teknik och nya arbetssätt i den nuvarande organisat-
ionen på ett framgångsrikt sätt eftersom en ny teknik sällan uppnår sin fulla 

potential om den implementeras i en traditionell organisation. Här det också 
viktigt att värna arbetssituationen för de personer som skall arbeta med tekni-

ken. Det är endast om både teknik och människa kan prestera på topp som vi 
får maximal utdelning av investerade medel. 

Förmåga att se hur tillgängliga medel bäst fördelas mellan ny och traditionell 
teknik. När skall teknikinköp prioriteras och när skall personal prioriteras? 
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Område Hot Möjlighet 

Snabbare och 
billigare datakraft 

Möjliggör det mesta nedan. Möjliggör det mesta nedan. 

Snabbare och 
billigare data-
kommunikation 

Ökad användning leder till 

ökat beroende. Vad händer 

om tekniken slutar fungera? 

Helt nya möjligheter att förmedla 

information till och från insatser. 

Smartphone Facebook-gamar som till 

varje pris skall lägga upp 

bilder på olyckor och 

skadade. 

Både larmcentral och insats kan få 

mycket mer information från 

olycksplatsen direkt. 

Frivilliga på olycksplatsen kan med 

stöd av en app göra större insatser, 

t.ex. HLR. 

Sociala medier Kan sprida falska rykten och 

desinformation. 

Kan hjälpt till att sprida varningar, 

organisera frivilliga etc. 

Sensorer  Kan ge många falsklarm. Kan ge mycket bättre information 

om läget i t.ex. en hus- eller 

industribrand. 

Big data Kan hjälpa till att hitta 

mönster som inte finns. 

Kan hjälpa till att hitta mönster i 

olyckor, nya risker som inte 

uppmärksammats etc. 

AI, artificiell 
intelligens 

Kan ge fel råd. 

Kan "spåra ur", problem f.a. 

om man litar för mycket på 

den. 

Kan ge råd i komplexa situationer, 

t.ex. komplexa industribränder 

med farliga kemikalier. 

VR och "augmented 
reality" 

Inget identifierat. Kan förse insatspersonal med mer 

och lättillgängligare information. 

Effektivare och mer realistisk 

utbildning. 

Drönare, själv-
styrande farkoster, 
fjärrnärvaro etc.  

Andras drönare kan störa 

insatsen. 

Kan förse insatspersonal med mer 

och lättillgängligare information. 

Kan ge sig in i områden människor 

ej kan vistas. 

3D-skrivare Inget identifierat. Inget identifierat. 

Nya material Vad händer när de t.ex. 

brinner? 

Material som skyddar mot värme, 

kyla etc. 

Material som mäter bärarens 

hälsotillstånd fortlöpande. 

Tabell X. Exempel på hot och möjligheter för ett antal olika teknikområden. 
Observera att listen inte på något sätt är komplett. 



93 

 

 
Några exempel på hur den nya tekniken skulle kunna komma till användning i 

räddningstjänsten. 

1. Genom "live stream" via sin smartphone kan personer som befinner sig 

vid olycksplatsen förse både SOS Alarm och räddningstjänsten med 
aktuella bilder från brand- eller olycksplatsen och i vissa fall även 

kunna få instruktioner om vad man skall, och inte skall, göra. 

2. AR, kan som redan nämnts, användas i akuta räddningsinsatser för att 
på ett enkelt och bekvämt sätt presentera viktig information för t.ex. 
räddningsledaren. Under förutsättning att data finns tillgängliga, eller 

har samlats in i förväg, kan t.ex. planritningar, innehåll i industriloka-
ler, förväntat antal personer i olika lokaler etc. presenteras när rädd-

ningsledaren tittar åt just det hållet. 

3. Genom VR-träning kan räddningstjänstens personal få en djupare för-

ståelse för mer komplexa räddningssituationer, t.ex. sortering av 
skadade och döda vid en större olycka eller terrordåd. 

4. Drönare, mer eller mindre självstyrda, kan ge räddningsledaren aktuell 

översikt över brand- eller olycksplatsen. 

5. Med hjälp av sensorer, ev. placerade på drönare, och AI kan rädd-

ningsledaren få information om vad brandröken innehåller och få var-
ningar om den börjar bli extra giftig. 

6. Med hjälp av självstyrande/fjärrstyrda brandbilar skulle bilar kunna 
lämna en mindre brandstation samtidigt som personalen kommer i 

egna bilar från sitt håll. Man skulle till och med kunna tänka sig att 
vissa grundläggande åtgärder skulle kunna startas innan någon hunnit 

fram. 

 

13.1.10 Allt kraftfullare bio- och DNA-teknik 

Sedan DNA-spiralen upptäcktes på 50-talet har utvecklingen gått i rasande 

tempo. Idag kan vi, genom att analysera DNA, besvara en mängd olika frågor, 
allt från vem som varit på en viss brottsplats till vilken sorts mjölk en viss ost är 

gjord av. Vi har även fått allt mer kraftfulla verktyg för att själva bygga DNA-
spiraler, nu senast gen-saxen CRISPR-Cas9. Med dessa nya verktyg kan man 
både rädda liv, utveckla växter och djur med helt nya egenskaper och skapa nya 

livsfarliga virus, som skulle spridas i samband med terroraktioner eller 
krigssituationer.  

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Utvecklingen av gentekniken drivs framåt av såväl akademisk nyfikenhet som 
av kommersiella aktörer [t.ex. Craig Wenter].  

Trots de senaste åren enorma framsteg talar allt för att mycket fortfarande 
finns kvar att upptäcka och uppfinna. Även om biologin har sina inneboende 

begränsningar så kan vi räkna med att gentekniken kommer att fortsätta att 
förvåna oss. 
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Konsekvenser och utmaningar 
DNA-teknikens största konsekvenser kommer förmodligen att bli synliga inom 
helt andra områden än de där räddningstjänsten är verksam. Några konse-
kvenser kan dock komma att påverka förutsättningarna för räddningstjänsten: 

1. Biologisk terrorattack. En förslagen terrororganisation skulle 

kunna skaffa sig kunskaperna och instrumenten för att skapa nya 
farliga virus som sedan sprids. 

2. Brand i ett högsäkerhetslaboratorium. Om brand skulle utbryta i 
ett laboratorium där man jobbar med DNA-förändrade organismer kan 

detta ställa speciella krav på släckningen. T.ex. kan det vara bättre att 
det får brinna (och det biologiska materialet förstöras av värmen) än att 

spola på stora mängder vatten som kan ta med sig farliga organismer ut 
i omgivningen. 

I båda fall ställs krav på räddningstjänstens kunskaper, att veta vad man skall 
göra och vad man inte skall göra. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Räddningstjänsten runtom i landet måste veta tillräckligt för att veta när man 
måste behöver konsultera någon med mer kunskaper. Räddningstjänsten 
behöver ha någon DNA-jour som alltid finns tillgänglig och kan svara på frågor 

om en hotfull situation skulle uppträda. 
 

13.1.11 Klimatförändringarna allt mer i fokus 

Klimatfrågan är inte längre kontroversiell100. Bevisen till stöd för att det 
mänskligt orsakade utsläppen av växthusgaser påverkar vårt klimat är idag 

mycket starka och få insatta personer förnekar sambanden. Avsevärt svårare 
blir när det vi kommer till vilken effekt det förändrade klimatet kommer att få i 

vårt land och dess olika delar.  

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Drivkraften bakom klimatförändringen är de ökande utsläppen av så kallade 
växthusgaser, gaser som gör att mer av solens värme stannar kvar på jorden 

istället för att försvinna ut i universum igen. Växthusgaser finns av många slag 
men viktigast för klimatförändringen är den koldioxid som bildas vid för-

bränning av fossila kolväten såsom olja och kol. 

Även om världssamfundet i Paris lyckades samla sig till en gemensam överens-

kommelse är det långt kvar innan vi vet om den blir framgångsrik. Den fossila 
energin är allt för praktisk, billig och lätthanterad för att vi enkelt skall kunna 

avstå. 

                                                             
100 Att både Kina och USA ratificerade Parisavtalet i början av hösten 2016 är en 

viktig milsten (SvD 2016-09-04).  Till och med tillträdande president Trump 

erkände ”some connectivity” mellan mänsklig aktivitet och klimatförändringarna 

(The New York Times 2016-11-22). 
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Konsekvenser och utmaningar 
Även om klimatmodellerna förfinas hela tiden och kompletteras med allt mer 
omfattande datainsamling så är det fortfarande svårt att veta säkert hur en viss 
kommun, eller en viss region, kommer att drabbas. Följande lista beskriver 

några av de mer klimateffekter som kan komma att drabba hela eller delar av 
Sverige. Som land behöver vi har beredskap för alla alternativen, som kommun 

är det förmodligen några som utgör större hot. 

1. Höjd havsnivå. Uppvärmningen av världshaven gör att havsvattnets 
volym ökar något. Tyvärr innebär även små ökningar klart ökad risk för 
översvämningar i låglänta områden, där många av våra största städer 

ligger. 

2. Starkare vindar. Med varmare atmosfär ökar energin i luften och 
därmed kan stormvindarna komma att bli starkare än idag. Vi har sett 
det i ett antal rekordorkaner runtom i världen och vi själva haft några 

riktigt starka stormoväder under senare år. Stormarna Gudrun och Per 

3. Ökad nederbörd. Vissa områden på jorden kommer att få kraftigare 
regnväder (skyfall) och därmed ökad risk för översvämningar och bort-

spolningar. I kombination med höjd havsnivå och starka vindar kan 
effekten bli än allvarligare. Exempel är översvämning i Kumla och 
Hallsberg 2015. En fara som lätt förbises är sekundära konsekvenser av 

stora regnmängder. Vad händer om centrala samhällsfunktioner slutar 
fungera på grund av översvämning?101 

4. Svårare torkperioder. Andra områden kan under långa perioder bli 
helt utan nederbörd. Brunnar kan sina och kommunalt vatten kan får 

problem. 

5. Längre perioder med extrem värme. Värme är mer dödligt, fram-
för allt för äldre och sjuka, än man kanske tror. Analyser har visat att de 

senaste värmeperioderna i Europa har lett till kraftigt ökade dödstal, 
inte minst på grund av uttorkning. En annan effekt av långa perioder av 
värme och torka är ökad risk för skogsbrand. 

6. Förändrad biologi. Djur och växter försvinner och kommer till. 

Störst påverkan har detta förmodligen när det gäller risken för skogs-
brand där kombinationen ökade temperaturer och olämpliga växter, 
t.ex. torra, döda barrträd, kan bli explosiv. 

Allra svårast blir det förmodligen om två eller flera faktorer kombineras vid ett 

och samma tillfälle.  

Bara i Sverige kostade ”naturrelaterade skador” försäkringsbolagen 965 miljo-
ner kronor 2015. De ökande kostnaderna kan leda till att fastigheter i utsatta 
lägen, inte Skånekusten, kan bli svåra att försäkra i framtiden102. 

                                                             
101 ”Tungt skyfall kan slå ut Sahlgrenska” SvD 2016-11-14 
102 ”Tuffare försäkra mot oväder” SvD 2016-10-04 
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Även motåtgärderna mot klimathotet kan bli kännbara. Flera opinionsbildare 

föreslår t.ex. förbud för diesel- och bensinbilar i EU103 och Tyskland har fattat 
beslut om förbud från och med år 2030.  

De olika klimatutmaningarna ställer också nya krav på både samhälls-
planeringen och infrastrukturen så som vägar104. Vissa platser, kanske också i 

Sverige105, kanske kommer att gå att bo kvar på i framtiden?  

Vilken roll har räddningstjänsten i den kommunala planeringen? 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Räddningstjänsten behöver arbeta igenom alla de olika effekter som det för-
ändrade klimatet kan få på den egna kommunen och säkerställa att man kan 

hantera dessa hot om/när de uppkommer. Man behöver också fundera på hur 
det påverkar om alla omkringliggande kommuner drabbats av samma problem, 
klarar man att lösa uppdraget då? 

Många av de möjliga klimateffekterna kan komma att samtidigt drabba mycket 

stora områden, som t.ex. skogsbranden i Västmanland gjorde, under lång tid. 
Klarar man samordningen och ledningen av flera kommuner? Klarar man ut-

hålligheten över tid? Klarar man kommunikationen med allmänheten? Har 
man system för att rekvirera in t.ex. grävmaskiner eller lastbilar från privata 
företag i ett nödläge? Har man rutiner för hur man tar hjälp av varandra 

kommuner emellan? 

Har man övat tillsamman med andra aktörer och försökt lösa komplexa situat-
ioner? Andra kommuner? Andra typer av organisationer? Frivilliga? 

Kunskap om hur "stora katastrofer" bäst hanteras. Finns det erfaret folk att 
fråga? Vet man var dessa finns? 

Kanske behövs nya former av utrustning? Teknik för samband även i områden 

där mobiltelefonen inte har täckning. 

Kanske behöver man träna att ta hjälp från utlandet? 

 

13.1.12 Råvarubrist och "peak everything" 

För inte så länge sedan106 slog oljepriset rekord för att sedan rasa som en sten. 
Experter har år efter år kommit med olika typer av varningar när det gäller 
vilka råvaror där tillgången är klart mindre än efterfrågan. Samtidigt hävdar 

andra att vi inte behöver oroa oss, vi kommer alltid att hitta mer olja, gas eller 
vilken råvara det än handlar om107.  

                                                             
103 ”Förbjud bensinbilar i hela EU” debattartikel DI 2016-10-20 och ”Förbjud diesel- och bensinbilar i 

EU” SvD 2016-10-21 
104 ”Sveriges första skyfallsväg invig” SvD 2016-08-31 
105 ”Klimatflykt även för svenskar” SvD 2016-08-28 
106 I juli 2008 toppade Brent och WTI på 147 $ per fat. Under större delen av perioden 2001-2015 låg 

priset över 100$ per fat. 
107 Några av de grundämnen som uppges ha minst marginaler är antimon, hafnium, indium, platina, 

silver, tantal, uran och zink. 
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Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Svensken Kjell Aleklett har under de senaste decenniet ägnat mycket tid åt 
frågan om "peak oil", när passerar vi jordens maximala oljeproduktion. I sin 
nyutkomna bok108 argumenterar han starkt för att den traditionella oljepro-

duktionen förmodligen redan har peakat men att andra typer av oljepro-
duktion, t.ex. fracking och oljesand, täcker upp för nedgången i råoljepro-

duktionen ännu en tid. Prognosen är att tillgången på olja på världsmarknaden 
kommer att minska i takt med att produktionen sakta sjunker och i takt med 

att de länder som fortfarande har stora oljeresurser själva kommer att förbruka 
allt större andel av den olja som pumpas upp. Förenklat kan man säga att 
Alekletts analyser pekar på att världens oljeproduktion, alla kategorier summe-

rade, kommer att toppa runt 2020 och absolut senast strax efter 2030. 

Konsekvenser och utmaningar 
Tyvärr är den olja som finns kvar tillräcklig för att påverka klimatet mer än vi 
skulle vilja. Däremot pekar Aleklett på att IPCCs mest dystra scenarier inte kan 

förverkligas på grund av brist på kol, olja och gas.  

En grupp av konsekvenser handlar om räddningstjänstens egna behov av olika 
råvaror, inte minst olja, och hur en eventuell brist kan påverka verksamheten. 

Eftersom villkoren här är samma för alla landets räddningstjänster så är detta 
en fråga som lämpligen diskuteras gemensamt. 

En annan fråga är om de bristsituationer som vi kan komma att möta innan 
2030 kan få andra konsekvenser. Här går tankarna framför allt i riktning mot 

globala kriser och ökad internationell instabilitet. 

Mindre spekulativt är att minskad tillgång på olja kommer att skynda på fram-

växten av olika alternativ, både för energiproduktion, uppvärmning och för 
transporter. Flera debattörer har t.ex. lyft frågan om förbud för bensin- och 

dieselbilar i EU till 2030. Hur skulle en sådan övergång påverka 
räddningstjänsten? 

Om eller när bensin- och dieselbilar byts ut kommer räddningstjänsten att lära 
sig vilka risker och möjligheter bilar med batterier eller vätgastankar kan inne-

bära. Vi kan även förutsätta att antalet anläggningar för att ta till vara solenergi 
kommer att öka, framför allt solceller för elproduktion. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Förmåga att följa utvecklingen och att på ett tidigt stadium identifiera vart ut-

vecklingen är på väg och vilka krav detta ställer på räddningstjänsten. Nya ty-
per av fordon kan både ställa krav på nyinvesteringar inom räddningstjänsten 

och utveckling av nya metoder och verktyg för att hantera krockade bilar med 
annan framdrivning. 

 

13.1.13 Allt mer förändrat medielandskap 

I långt över 100 år har dagstidningen spelat en avgörande roll i den väster-

ländska demokratins utveckling genom sitt granskande och sitt förmedlande av 

                                                             
108 En värld drogad av olja, Kjell Aleklett, 2016 
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nyheter. Nu har allt fler tidningar fått allt större problem och flera har redan 

försvunnit från marknaden. I stället får vi nyhetssammanställningar av helt 
andra aktörer som t.ex. Facebook och Google som inte själva producerar någon 
rapportering eller tar något publicistiskt ansvar, kontrollerar fakta, strävar efter 

balans mellan olika intressen etc. men lägger beslag på allt större del av de an-
nonsintäkter som tidigare försörjde tidningarna. Till detta kommer ett hav av 

privata rapportörer och analytiker som skriver om frågor de är engagerade i, 
utan att vi vet deras bevekelsegrunder eller verkliga kunskap samt olika intres-

seorganisationer som framför allt för fram sina ägares/finansiärers världsbild 
och intressen. 

Tidningskoncernen Stampens, mest känd som ägare av Göteborgs Posten, kris 
sommaren 2016, innan dess A-pressens kris. 

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Kommersialisering i kombination med teknikutvecklingen, framför allt datorer, 

datakommunikation och sociala medier driver utvecklingen framåt. Ägare av 
sociala medier vill ha större andel av användarnas tid och försöker därför lägga 

till funktioner. Både ägare och sociala medier och enskilda vill öka "klick-raten" 
vilket lätt leder till att man söker "sensationer", i detta fall provocerande bilder 

på olyckor, skadade, etc. Privatpersoners jakt på "klick-bilder" är redan idag ett 
störande moment för insatspersonalen och kan mycket väl bli en kränkning för 
de skadade. 

Framtiden är oklar. Idag lever Facebook och Google högt på andra mediers 

nyheter. Om utvecklingen fortsätter som idag så kommer många av dessa att 
försvinna och då har Facebook och Google inte samma möjlighet att tjäna dessa 
pengar. Vad händer då? Kommer staten att gå in, liksom i public service? 

Kommer Facebook och Google att dela med sig av sina inkomster? Under vilka 
villkor? Kvalitetsjournalistik kostar och utan den har vi bara amatörism och 

partsinlagor kvar. Vem skall då göra grävande journalistik och avslöja 
missförhållanden?  

Konsekvenser och utmaningar 
Miljön vid insatser riskerar att påverkas negativt av "privat-spanare" som med 

smartphone och drönare skall försöka fånga "klick-vänliga" bilder till sina FB-
profiler. Rapporteringen kring många samhällsfenomen, inklusive de som 

räddningstjänsten jobbar med, riskerar att bli allt mindre professionell. Detta 
kan tvinga räddningstjänsten att själva börja rapportera för att väga upp rykten 
och sensationer. Ett exempel är bilbränder i utanförskapsområden är olika 

intressen har hel olika syn på vad som skall rapporteras och det som sprids kan 
få stora konsekvenser för vad som händer i nästa steg. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Räddningstjänsten behöver ha metoder och tekniker för att hantera privat-
personer som på ett oseriöst sätt försöker ta bilder och filmer på olycksplatser. 

Det är också allt viktigare att räddningstjänsten har förmåga att tänka i termer 
av "kommunikation". Vad skall räddningstjänsten sprida för information, till 

vem och genom vilka kanaler? 
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13.2 Samhällstrender 

Samhällstrender är trender som pågår runt omkring oss hela tiden och som 
formar såväl förutsättningarna för den kommunala räddningstjänsten som för 
den övriga samhällsutvecklingen men som inte är lika övergripande som de i 

föregående avsnitt. 

13.2.1 Ökande och mer specifika kompetenskrav 

I takt med att arbetslivet utvecklas och blir allt mer effektivt ökar också specia-
liseringen och därmed kraven på "rätt" utbildning på nästan alla positioner 

samtidigt som allt färre jobb som erbjuds är helt utan specifika utbildnings-
krav, s.k. enkla jobb. Hållbarheten inom olika yrken minskar samtidigt vilket 
innebär krav på omställning och kompetensutveckling hos arbetskraften109.. 

Hastigheten på kunskapsutvecklingen ökar och ny kunskap tillkommer i takt 
med landvinningar inom teknik, material, energi etc. Kunskaper förändras 

dessutom och utvecklas så snabbt idag att man inte kan förvänta sig att skol-
kunskaperna räcker för ett livslångt arbetsliv, kanske inte ens vissa 
högskoleutbildningar. 

Kombinationen av ökad specialisering på arbetsplatsen och allt smalare och 

mer specialiserade utbildningar har gjort det svårare att rekrytera just den 
kompetens organisationen behöver. Till detta kommer att det inom flera områ-

den kommer att försvinna många erfarna experter under det närmaste decen-
niet (alla områden som expanderade starkt under 60- och 70-talet och som då 
bemannades med nyutexaminerade som nu går i pension). Naturvetare, lärare, 

ingenjörer, läkare, sjuksköterskor m fl.  

Exempel 
Inom både näringsliv och offentlig sektor står kunskapsarbete och profession-
ella tjänster för en allt större del av värdeskapandet.  Till exempel har det blivit 

vanligare med doktorer inom industrin, och antalet doktorsexaminerade per år 
har fördubblats sedan början av 1990-talet. Det erbjuds fler arbetsmarknads-

anpassade utbildningar genom Komvux och Yrkeshögskolorna. Ny teknik stäl-
ler krav på betydligt djupare kunskaper men också bredare överblick (hur gör 

andra?) och vad betyder det på olika nivåer, från huvudman till myndighet och 
vidare ute i den operativa verksamheten.  

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Ökade krav på kompetens och specialkunskaper i arbetslivet. Förändrade lev-

nadsmönster, rörligare arbetskraft, ego i stället för kollektiv, breddat kompe-
tensbehov. Ovilja från arbetsgivare till deltidssystem samt karriär och personlig 
utveckling, lön och familjesituation.  

Specialiseringen förväntas fortgå i arbetslivet och kraven på specifik kompetens 

ökar för räddningstjänsten, främst när det gäller teknik, material, och nya typer 
av hot och risker. 

                                                             
109 Framtidens vuxenutbildning, Rapport, Kairos Future, 2014 
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Konsekvenser och utmaningar 
Nästan alla yrken kräver allt högre kompetens och nya färdigheter vilket leder 
till att fler kommer att få yrkesväxla och/eller omskola sig i framtiden.  

Att vara attraktiv en arbetsgivare i konkurrens med andra branscher och andra 
räddningstjänster är en stor utmaning i framtiden. 

Ökade ansträngningar för kompetensutveckling som blir kostnadsdrivande 

samtidigt som det blir svårare att behålla kompetens.  Hot mot kontinuitet och 
organisationsspecifik kunskapsförlust. Allt svårare att hitta rätt personal och 
kompetens för räddningstjänsten i en allt mer komplex tillvaro. Flexibel och 

flyttbar personal som har flera arbetsgivare under en yrkeskarriär blir 
vanligare. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Nya organisationsformer. Flexibilitet. Behovsinventering/framförhållning. 

Samarbete/gemensamma lösningar.  Kommunikation. "Säljare." Planering och 
flexibilitet. 

Det blir viktigare att jobba med den psyko-sociala arbetsmiljön och att tillva-

rata individens kompetens och vilja att förändras. Utökade arbets-uppgifter 
ställer krav på utökad utbildning, på grund- och vidareutbildningar, både för-
djupning och bredd. Betrakta inte medarbetare som en resurs i mängden. 

Ökad rörlighet på arbetsmarknaden ställer högra krav på arbetsgivaren att vara 

en attraktiv sådan. Det blir också viktigt att personer i ledningsfunktionerna 
har en god operativ kunskap och erfarenhet. Men lika viktigt kommer det att 
vara att kunna höja blicken och förstå omvärldsförändringar, nya hotbilder och 

att se värdet med att arbeta förebyggande. 
 

13.2.2 Ökat fokus på "value for money" i offentlig sektor 

Aktörer i offentlig sektor kan alltid göra mer, investera mer, förbättra mer, ut-

öka servicen mer, men det kostar. Eftersom de offentliga inkomsterna är be-
gränsade på samma sätt som andelen lamm man kan slakta ur en fårhjord av 
en viss storlek är begränsat, tar man för många så krymper hjorden, tar man 

för få har man inget att äta. På samma sätt måste de offentliga aktörerna noga 
överväga vilka kostnader som är värda att lägga de gemensamma pengarna på. 

Till detta kommer att beslutande politiker måste välja att genomföra det som 
uppfattas mest positivt bland väljarna, vilket inte alltid är det samma som de 
investeringar som skulle gynna samhället mest på lång sikt. Man måste alltid 

försöka få ut maximalt "väljar-värde" ur tillgängliga medel. 

Exemplen är otaliga på såväl nationell som regional och kommunal nivå. En 
nationell fråga är om vi skall bygga nya snabbtågsbanor mellan Stockholm, 

Göteborg och Malmö. Hur pengarna använts i bygget av Nya Karolinska är en 
annan stor fråga som debatteras. Polisens resursbehov och organisation är en 
annan. 
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Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Debatten om hur vi skall använda våra gemensamma medel har ju alltid pågått 
men kombinationen av ökad andel äldre och tillfälligt ökade kostnader för 
flyktingmottagande gör att frågan ställs ännu mer på sin spets just nu. 

Under perioden fram till 2030 kommer vi sannolikt att se kostnaderna för 

flyktingmottagande att vända till inkomster, efterhand som människor kommer 
i arbete, medan kostnaden för den ökande andelen äldre enligt många bedö-

mare kommer att fortsätta att öka (även om de många yngre flyktingarna 
kommer att hjälpa upp balansen en del). 

Konsekvenser och utmaningar 
Effekten av den väntade utvecklingen är att alla offentligt finansierade verk-

samheter måste räkna med att deras anslag kommer att ifrågasättas eller mins-
kas, även de till räddningstjänsten. Utmaningen är att hitta arbetssätt och me-
toder som leder till sänkta kostnader utan att verksamheten förlorar i fokus och 

kvalitet. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Förmåga att ompröva den egna verksamheten, att ifrågasätta gamla sanningar, 

att ta till sig ny teknik, samarbeta smart med andra aktörer110, både inom rädd-
ningstjänst och utanför, och mycket mer kommer att vara avgörande för att 
kunna kombinera mindre anslag med ökade krav. 

I ett läge där det kan ställas krav på snabba organisatoriska förändringar, för-

måga att ta till sig nya metoder och ny teknik, förmåga att kommunicera både 
med andra kulturer och via sociala medier blir förmågan att rekrytera rätt 
kompetenser allt viktigare 

Förmåga att argumentera för sin verksamhet ur olika perspektiv (ekonomiskt, 

socialt, väljarperspektiv etc.) blir också allt viktigare. 
 

13.2.3 EU-harmonisering inom allt fler områden 

I sitt uppdrag att skapa en väl fungerande inre marknad och ökad europeisk 
integration och rörlighet strävar EU efter att på fler och fler områden göra sina 

medlemsländer allt mer lika genom att genomdriva samma regler för alla 
länder i unionen. 

Exempel på områden där harmoniseringen påverkar på kommunal nivå är t.ex. 
upphandlingsregler och regler för stöd till privata företag. Områden där det 

varit svårare är t.ex. en gemensam flyktingpolitik, inre gränsfrihet och en 
fungerande yttre gemensam gräns. 

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Ett huvudargument är att en friare inre marknad kommer att gynna ekonomisk 
tillväxt och därmed alla invånares levnadsstandard. Ett annat argument är att 
en fri rörlighet skall leda till fler band över nationsgränserna och därigenom 

förebygga och förhindra krig och andra konflikter. 

                                                             
110 Möjliga samarbetspartners är t.ex. säkerhetsvakter, väktare med flera (se också ”Säkerhetsvakterna 

har blivit livräddare” DI Weekend 2016-08-19). 
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På grund av Brexit, och även på grund av ökad kritik mot EU, inte minst i flera 

f.d. östblocksländer, är det svårt att förutse hur EU:s fortsatta arbete kan 
komma att se ut. Mest sannolikt är nog ändå att man kommer fortsätta att leta 
efter områden där man kan öka likheten mellan unionens länder. 

Konsekvenser och utmaningar 
Det är rimligt att räddningstjänsterna i Sverige, kanske via någon gemensam 
aktör, följer arbetet i EU för att på ett tidigt stadium upptäcka eventuella för-

slag som kan komma att påverka förutsättningarna för det egna arbetet. En risk 
vid försämrat EU-samarbete är att samarbete mellan räddningstjänster mins-
kar, vilket kan gå ut över situationer då gemensamma insatser krävs. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Detta är ett område där alla landets räddningstjänster kan dela på samma "EU-
spanare". Utmaningen blir när något händer som kan komma att påverka 
räddningstjänsten, vad gör man då? Här saknas idag strukturer för att agera 

gemensamt. 
 

13.2.4 Ökat stuprörstänkande 

I en allt mer komplex värld finns alltid en risk att organisationer och deras be-

slutfattare "tar den lätta vägen" och förnekar komplexiteten och endast fokuse-
rar på sin egen organisation, sin egen avdelning.  

Ett exempel är de olika europeiska ländernas hantering av flyktingkrisen, där 
alla sände flyktingarna vidare till nästa land. Ett annat är diskussionen mellan 

skolans olika stadier och universitet och högskola, där det högre stadiet ofta 
hävdar att det föregående inte gjort sitt jobb ordentligt. Ett annat exempel på 
stuprörstänkande är de mellan olika samhällsfunktioner. Om man sparar in på 

snöröjning så dyker kostnaderna upp i sjukvården i form av benbrott, som var 
fallet när ”snökanonen” drog in över Stockholm i november111. 

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Den grundläggande motorn är, som redan påpekats, sannolikt den allt mer 
komplexa omvärlden. Utvecklingen kan ytterligare drivas på av New Public 
Management, där varje enhet får sina mål och sina medel tilldelade och utvär-

deras utifrån hur väl man fyllt sina mål och utnyttjat sina medel. Här finns 
självklart stora risker för suboptimeringar och bristande helhetssyn. 

Konsekvenser och utmaningar 
En uppenbar risk är bristen på helhetssyn, man sparar in på områden som i 

steg två drabbar andra aktörer med avsevärt större kostnader än de som spara-
des in i steg ett. 

Det ställs krav på räddningstjänsten, och dess auktoritet, när man diskuterar 

med olika aktörer om vilka åtgärder som är nödvändiga. Skall räddningstjäns-
ten kunna tvinga t.ex. en industri eller skola att investera i dyra, men potentiellt 
livräddande, åtgärder? 

                                                             
111 https://mitti.se/nyheter/ganger-manga-benbrott/?omrade=kungsholmen 
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Även i räddningstjänstens egen verksamhet kan det uppkomma behov av att 

bryta upp stuprörstänkande, både geografiskt och mellan t.ex. olika 
blåljusmyndigheter. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Förståelse för ledningsmetoders och ekonomiska styrmodellers påverkan på 

organisationer och människor kommer sannolikt att bli viktigare för rädd-
ningstjänstens personal. Att kunna argumentera för sina åtgärder och priorite-

ringar, även med ekonomiska argument, kommer att bli viktigare. Detta ställer 
krav på nya typer av konsekvenser inom räddningstjänsten. 
 

13.2.5 Ökat fokus på trygghet och säkerhet 

I ett historiskt perspektiv har vi svenskar och nordbor kanske aldrig varit så 

säkra som idag. Vi lever allt längre och vi har en mängd olika skydd mot såväl 
olyckor som sjukdom och våld. Ändå, eller kanske just därför, har fokus på 
säkerhet och trygghet förmodligen aldrig varit större. 

Inbrotts- och brandlarm, gärna med kamera, i snart sagt varenda liten stuga. 

Övervakningskameror på många offentliga platser, i skolor, köpcentra och i 
kollektivtrafiken och längs våra vägar. 

Det dyker också upp artiklar om vad man behöver ha hemma vid en eventuell 
krissituation som elavbrott, terrorattentat eller förhöjd krigsrisk.  

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Individer i olika roller ställer krav på personlig trygghet och säkerhet. Generellt 
ställer vi allt högre krav på livet och tillvaron, och vi blir allt mer fokuserade på 
vår egen lycka och framgång vilket driver på kraven på säkerhet och trygghet. 

Den senaste tidens händelser i vår närvärld som Rysslands annektering av 

Krim, inblandning i konflikten i östra Ukraina samt upprustning och truppför-
flyttningar har påverkat säkerhetsläget i och runt Östersjön. Från samhällets 

sida ökar kraven på en upprustning av försvaret samt förberedelser för ev. 
konflikter genom åtgärder för att stärka och utveckla samhällets förmåga till 
civilt försvar. Osäkerheten har enligt många bedömare ökat efter Donald 

Trumps seger i det amerikanska presidentvalet. Sammantaget ökar oron i sam-
hället av dessa händelser i närtid. 

Konsekvenser och utmaningar 
Redan nu ser vi ett samhälle växa fram som innebär att ”lillebror ser dig”. Till 

skillnad från George Orwells Överallt blir vi registrerade, filmade och över-
vakade, vilket skulle kunna leda till krav på integritet, men vår egen trygghet 

går fortfarande i första hand. Den ökade fokusen på säkerhet och trygghet kan 
leda till överdriven rädsla, vilket kan skapa en situation där tilliten mellan 

människor minskar och misstänksamheten ökar. Detta är antagligen just det 
som terroristerna vill uppnå enligt terrorexperterna.  

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Att kunna kommunicera med medborgarna kring risker, trygghet och säkerhet 

på ett trovärdigt och realistiskt sätt, utan att överdriva och sprida oro. 
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Vidare att ha goda kunskaper om omvärldshändelser och trender som påverkar 

området. 
 

13.2.6 Ökad bostadsbrist och trångboddhet 

Under efterkrigstiden lades mycket kraft och pengar på att se till att alla skulle 
kunna få en god bostad, t.ex. genom miljonprogrammet. Idag har vi, dels på 

grund av befolkningstillväxten och befolkningsomflyttningar inom landet, dels 
genom den ökade inflyttningen från utlandet, brist på bostäder i nästan alla 

delar av landet, men allra mest i de största städerna. Detta leder bland annat 
till att fler unga bor hemma längre, att flera flyktingfamiljer delar på små 
lägenheter och att priserna på de boenden som erbjuds skjuter i höjden.  

Allt mer avancerad vård av allt sjukare patienter under allt längre tid genom-

förs idag i hemmet. Delar av bostaden kan byggas om och fyllas med avancerad 
medicinsk utrustning och i vissa fall dygnet-runt-personal. Effekten blir att 
bostäder inte frigörs när de inneboende insjuknar.  

Hemmet används idag även för annat än det egna boendet. Man kan hyra ut 

rum eller lägenheter till turister via t.ex. AirB&B. Man använder hemmet som 
kontor och jobbar hemifrån. Vi ser också en trend att allt fler ordnar spontan 

restaurang och till och med artistframträdanden i sina lägenheter. 

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Allt för litet byggande under en allt för lång period i kombination med allt för 
höga byggkostnader som leder till att nyproduktion bara blir tillgänglig för en 

mindre grupp mer välbeställda. 

Nya nätbaserade tjänster gör det möjligt att hyra ut rum i sitt hus eller sin 

lägenhet. Sociala medier gör det möjligt att enkelt bjuda in till t.ex. en musik-
kväll i lägenheten. 

Konsekvenser och utmaningar 
Vid en brand i t.ex. ett hyreshus kan en lägenhet innehålla en patient som var-
ken kan gå själv, höra eller förstå tilltal. I en annan lägenhet kan det bo kanske 
11 personer i en etta eller tvåa. I en tredje pågår en konsert och 30 personer 

trängs i ett vardagsrum. Det går inte längre att utifrån veta vad som väntar på 
insidan. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Räddningstjänsten behöver ta med i sina insatsplaner att de boende i många 

fall inte har lika lätt att ta till sig varningar och att sedan genomföra t.ex. en 
evakuering. Förutom att det rent praktiskt kan vara svårt att få ut t.ex. en pati-

ent som inte kan gå, kan det också finnas t.ex. syrgasflaskor som utgör en risk. 

Förmåga att nära samarbeta med hemtjänst och hemvård är en förutsättning 
för att de som vårdas i hemmet inte skall utsättas för onödiga risker. Här 
handlar det både om förebyggande arbete och om informationsutbyte. 
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13.2.7 Ökad mångfald och ökade sociala och ekonomiska 
skillnader 

Sverige var under flera sekel ett synnerligen enhetligt land med ett helt domi-
nerande språk, en helt dominerande religion, senare ersatt av en dominerande 
ideologi, samt en tydlig och oomstridd centralmakt. Efter andra världskriget 

bröts denna enhetlighet genom behovet av arbetskraftinvandring, inte minst 
från Finland, Italien och dåvarande Jugoslavien. Under senare år har männi-

skor kommit hit som resultat av krig (t.ex. Balkan och Syrien), terror och poli-
tisk oro (t.ex. Afghanistan, Irak), politisk förföljelse (t.ex. Chile) och ekonomisk 

nöd och hunger (t.ex. Afrikas horn). Nya språk, nya kulturer, nya traditioner, 
nya religioner är idag en naturlig del av vår vardag. Idag är Sverige ett långt 
mindre enhetligt land än för bara 50 eller bara 25 år sedan. 

När människor kommer till vårt land med mycket olika förutsättningar vad 

gäller kunskaper, språk, utbildningar etc. så blir det ofta också stora skillnader i 
hur man klarar sig i det nya landet. Människor som kommer hit utan använd-
bara kunskaper har en lång väg att gå innan de kan försörja sig själva och sin 

familj. Vissa grupper löper uppenbart stor risk att fastna i arbetslöshet och ut-
anförskap och risken är att de blir kvar där. 

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Drivkrafterna är många men de viktigaste är självfallet krig och terror, politisk 
oro och kollaps samt hunger och ekonomisk misär. 

Framtiden är svår att förutse. Å ena sidan har Europa arbetat hårt för att 
stänga sina gränser och försvåra för flyktingar att komma hit. Å andra sidan är 

det svårt att se att drivkrafterna som ligger bakom flyktingvågorna skulle för-
svagas, snarare tyder mycket på att det är tvärtom. 

Konsekvenser och utmaningar 
Skilda språk, skilda kulturer, skilda erfarenheter leder till helt olika förutsätt-

ningar om man skulle hamna i en akut situation. Förstår man vad sirener och 
blåljus betyder? Förstår man insatspersonalens instruktioner och försäkringar? 

Vet man vad ett brandlarm är och vad man skall göra?  

De ekonomiska klyftor som riskerar att vidgas på grund av skillnader i förmåga 

att ta sig fram i vårt land kan leda till områden ännu mer utsatta än de vi ser 
idag. Trångboddhet, drogmissbruk, kriminalitet och våld har en förmåga att 

följa i spåren av ekonomisk utsatthet. Dagens utanförskapsområden riskerar 
att falla ännu djupare än de redan befinner sig idag. I dessa områden riskerar 
räddningstjänsten att ses som företrädare för det samhälle som man hatar och 

som man därmed känner att man har all rätt att bekämpa och motarbeta. 

Räddningstjänsten behöver arbeta med frågan hur man kan vara en rädd-
ningstjänst även för människor i dessa områden. Hur bygger man förtroende? 

Hur hjälper man invånarna att förebygga och bekämpa t.ex. brand och andra 
olyckor? 
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Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Förmåga att kommunicera, både rent språkligt och kulturellt, med så många 
som möjligt av de olika grupper som finns inom räddningstjänstens 
territorium. 

Förmåga att bygga förtroende och trovärdighet i samhällets olika subkulturer 

och att få möjlighet att hjälpa dessa människor att förebygga olycka och 
bekämpa t.ex. brand. 

Förmåga att rekrytera människor med olika kompetenser vad gäller språk, 
kommunikation och kultur. 

 

13.2.8 Allt mer belastad transportinfrastruktur 

Infrastrukturen har inte byggts ut i samma takt som resandet och transpor-
terna har ökat. Vägar, järnvägar, flygplatser är i många fall utnyttjade till brist-
ningsgränsen, inte minst i våra storstadsregioner. I de glesare delarna av landet 

har istället efterblivet underhåll lett till dåliga, och ibland även farliga, vägar 
och järnvägar. 

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Under lång tid har ekonomisk tillväxt och ökat resande och ökade transporter 
följts åt. Ju rikare vi blir som land, region och individ, desto mer reser vi och 
desto mer handlar vi med avlägsna platser. 

Investeringar i transportinfrastruktur är ofta mycket dyra men ger å andra si-

dan positiva effekter under mycket lång tid. Utmaningen är att byggandet 
måste betalas idag men nyttan kommer långt fram. För en politisk ledning som 
gärna vill kunna ge sina medborgare så mycket som möjligt är mer kortsiktiga 

åtgärder mer "vinnande" än investeringar som kanske ger effekter först om 10 
till 20 år. 

Motsättningen mellan kort och lång sikt, som beskrivits ovan, kommer sanno-

likt att fortsätta att bestå. Till detta kommer att, på många håll, ny infrastruktur 
bara bli dyrare och dyrare, eftersom det blir allt mer komplext att få plats med 
t.ex. nya vägar eller järnvägsspår. Det kommer att krävas mer tunnlar, fler 

broar, mer komplexa lösningar. 

Konsekvenser och utmaningar 
I städerna leder det ökade trafikarbetet ofta till trafikstockningar och fram-
komlighetsproblem. I glesare områden till bristande underhåll och därigenom 

problem med framkomligheten. Även järnvägen lider av stora underhållsbris-
ter. Flyget, i varje fall i Stockholm, kan drabbas av kapacitetsbrist om Bromma 

läggs ner innan Arlanda har byggts ut i motsvarande grad. 

När infrastrukturen är underdimensionerad så ökar köer och trafikstockningar 
blir vanligare, vilket i sin tur leder till att eventuella olyckor kan få mycket om-
fattande konsekvenser för hela trafiksystemet. En bil eller järnvägsvagn som 

fattar eld på ett strategiskt ställe, t.ex. i en viktig tunnel, kan stoppa stora delar 
av trafiken i t.ex. Stockholm eller Göteborg. 
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De ständiga trafikinfarkterna kan också leda till problem för t.ex. räddnings-

tjänsten att över huvud taget komma fram till en olycksplats. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Räddningstjänsten behöver hitta vägar att lyfta fram räddningsperspektivet på 
infrastruktur ännu starkare och visa på olika scenarier som kan bli resultatet av 

en enkel olycka på fel plats vid fel tid. 
 

13.2.9 Det nya civilkuraget – fler tar större personligt ansvar  

För vissa innebär individualism att bara bry sig om sig själv. För andra ger det 
möjligheter att engagera sig spontant, frivilligt och utan ersättning i olika upp-

drag, projekt och rörelser.  Det kan handla om att själv vara förberedd på olika 
kristillstånd i samhället eller att hjälpa personer som saknas eller som nyss 

anlänt till landet som flyktingar. De som verkligen tar ansvar och har gjort sä-
kerhet närmast till en livsstil är de så kallade survivalister eller Preppers112. 
Refuge welcome113 uppstod vid flyktingvågen hösten 2015. De erbjöd mottag-

ning och hjälp vid den plötsliga flyktingsituationen i t.ex. Malmö, Trelleborg, 
Helsingborg och Stockholm. 

Även Missing people114 är ett exempel på människor som engagerar sig frivilligt 

och som gjort sig kända för att hitta människor som försvunnit.  

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Det har alltid funnits människor som inte litar på samhällets förmåga att er-
bjuda säkerhet och skydd vid en krissituation. Dessa tenderar att öka när det är 

oroligt i omvärlden.  

Teknik (sociala medier) har gjort det möjligt att snabbt sammankalla likasin-

nade. Vilja att visa att man gör en insats. Vilja att göra en insats där man upp-
lever att myndigheterna brister. 

Konsekvenser och utmaningar 
Nyväckt intresse och ökat engagemang hos enskilda i samhället för ideellt en-
gagemang och för att hjälpa till vid olika händelser och krissituationer. Ökat 
fokus från myndigheter på ”krisberedskap”115. 

Fler människor/vittnen kommer kunna göra en insats med rätt ledning. 

Människor samlas och agerar självorganiserat vid olika händelser samt börjar 
agera tillsammans på de behov man identifierar. 

Plötsligt uppkomna organisationer skall ledas, samordnas med mera. Kraven 

på kontinuerlig dialog mellan samhällets aktörer som räddningstjänsten och 
dessa organisationer ökar.  

                                                             
112 Se tex. http://www.swedishprepper.com/om/ 
113 http://refugees-welcome.se 
114 http://missingpeople.se/om-oss/ 
115 ”Kampanj ska förbättra svensk krisberedskap” SvD 2016-08-25 och ”Tyskarna manas att bunkra mat” 

SvD 2016-08-23. 



108 

 

 
Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Förmåga hos räddningstjänsten och andra samhällsaktörer att leda och dra 
nytta av den uppkomna resursen. Att ta initiativ och driva detta. Det blir också 
viktigt med social mediakompetens för att kunna kommunicera och snabbt 

organisera vid olika händelser. 
 

13.2.10 Living on the edge 

Förr i världen var extrema äventyr något som var förbehållet en liten elit: 

Marco Polo, Vasco Da Gama, Roald Amundsen och Charles Lindbergh. Idag är 
extrema äventyr tillgängliga för allt fler. Basejumping, wingsuit-flying, extrem 
bergsklättring, forsränning, dykning och isklättring är bara några av exemp-

len116 på hur man kan få sig en riktig adrenalinkick. I de riktiga äventyrarnas 
fotspår ser vi allt mer vardagsgalenskap: en person som tänkte ta vattenskoter 

från Sverige till Baltikum och fick bensinstopp mitt ute i Östersjön. En person 
som försökte paddla kajak över öppet vatten från Åland till Stockholm och 
hamnade i problem. Off-pist-åkning i fjällen med laviner och risk för t.ex. ben-

brott i oländig terräng.  

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Kombinationen av adrenalinrush i stunden och därefter heder och uppmärk-

samhet på YouTube och Facebook blir för många helt oemotståndligt. För 
andra kan det helt enkelt handla om att man saknar omdöme och inte genom-
skådare de riktiga äventyrarnas extrema fokus på förberedelser, träning och 

säkerhet. "Kan han så kan jag!" 

Konsekvenser och utmaningar 
Så länge allt går bra utgör dessa extremaktiviteter något större problem, men 
det gör det ju inte alltid. Någon är otränad, någon annan har slarvat med 

utrustningen, en tredje har otur och en fjärde har dåligt omdöme och resultatet 
blir en olycka som kräver en räddningsinsats, ofta under svåra och farliga 

förhållanden. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
För att hantera denna typ av utmaningar behöver räddningstjänsten framför 
allt försöka följa med utvecklingen av vilka extrema aktiviteter som förekom-

mer inom det egna territoriet och analysera dels vilka förebyggande åtgärder 
som kan behövas, dels vilka kunskaper och redskap som en eventuell olycka 

kan ställa krav på. Det kan också vara bra att redan innan göra en avstämning 
med annan berörd räddningstjänst, t.ex. sjöräddning eller fjällräddning så man 
har tänkt igenom vad som kan hända och hur man skall agera tillsammans. 

 

13.2.11 Robotisering och ökad automatisering 

Från fabriksgolvet till gräsmattan och köksgolvet, överallt ser vi fler och fler 
robotar som arbetar för att utföra olika arbetsuppgifter och underlätta livet för 
oss människor. Sedan år 2000 har antalet autonoma robotar fullständigt ex-

                                                             
116 Ett av många exempel, wingsuit-flying från toppen av Mount Everest: 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18318106.ab 
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ploderat117 och gräsklippar- och dammsugarrobotar har nästan blivit "var mans 

egendom". Nu närmar sig nästa steg: självkörande bilar och flygplan. Elon 
Musk har med sitt bilmärke Tesla introducerat tekniken på våra vägar. Google 
samt Volvo i samarbete med Uber har liknande projekt på gång. I luften har så 

kallade drönare eller UAV:er blivit allt vanligare, förarlösa flygplan med större 
eller mindre förmåga att själva navigera. 

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Drivkrafterna varierar lite mellan olika fält men gemensamt är att de ekono-
miska drivkrafterna naturligtvis är mycket starka. Till dessa kan i många fall 
läggas strävan efter ökad säkerhet och att bespara människan olämpliga 

arbetsuppgifter. 

Robotiseringen av tillverkningsindustrin har pågått länge och kommer säkert 
att fortgå även om antalet arbetsuppgifter som finns kvar att automatisera hela 
tiden krymper allt mer. 

De autonoma robotarna, som kan röra sig och själva analysera sin situation, 

har vi förmodligen bara sett början på. Vi har redan nämnt dammsugare och 
gräsklippare och till dessa kan läggas självkörande truckar, transportrobotar 

för sjukhus och mycket mer. När tekniken har utvecklats tillräckligt kommer vi 
med största sannolikhet att ha självkörande bilar på våra vägar, i varje fall de 
som är i någorlunda gott skick, och mycket tyder på att vi även kommer att få 

se olika typer av robotar eller drönare för distribution av varor, post etc. från 
lokala centra ut till kunderna. 

Automatiseringen handlar inte längre bara om fabriksgolvet utan sprider sig till 
fler och fler kontorsjobb. IBM har t.ex. tagit fram en dator som kan konkurrera 

med specialistläkare när det gäller att diagnostisera cancer118. Wikipedia 
använder sedan 2012 en så kallad robot med namnet "Lsjbot" som automatiskt 

skapar artiklar om olika djur i Wikipedia119. Att detta har blivit möjligt beror 
inte minst på utvecklingen inom AI, artificiell intelligens, som har gjort flera 

stora genombrott under snare år. 

Konsekvenser och utmaningar 
Automatisering och robotisering innebär både ökade möjligheter och ökade 
risker. Så länge systemen är tillräckligt bra sparar de naturligtvis arbete, och 

rätt använda ökar de säkerheten för oss människor. Samtidigt vet vi att inga 
tekniska system är fullständiga och att slarv eller girighet kan leda till att 
maskiner används för uppgifter de ännu inte är lämpade för. 

Det finns också en risk för avsiktliga attacker där någon hackar sig in ett system 

för att åstadkomma skada av något slag. Vilken skada skulle t.ex. inte en 
hackad lastbil kunna åstadkomma i fel händer? Även om det inte finns en ond 

avsikt så kan fel på mjuk- eller hårdvara leda till stora problem, även här kan 
man tänka på en bil som tappat kontrollen. 

                                                             
117 Särskiljande för autonoma robotar är att de kan "känna, tänka och agera" och därmed är 

självstyrande. Se svenska Wikipedia, "Robot" och "Autonoma robotar". 
118 "Putting Watson to Work: Watson in Healthcare". IBM. Retrieved November 11, 2013 
119  
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En annan utveckling vi kan komma att få se mer av är larmsystem bestående av 

kombinationen av enklare AI och "Internet of things", att en mängd små senso-
rer och saker är uppkopplade till Internet. Med flera sensorer i varje rum i t.ex. 
en kontorsbyggnad eller ett hotell kan en dator med AI-programvara hela tiden 

följa utvecklingen och snabbt reagera om något verkar misstänkt, och t.ex. 
larma räddningstjänst och polis. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Kunskaper om hur de olika självstyrande system, som finns inom den egna 
räddningstjänstens territorium, fungerar, vad som skulle kunna gå fel och hur 
man i så fall skall agera, är avgörande för framtiden. Om t.ex. en självkörande 

bil är med om en olycka men vägrar stanna utan bara fortsätter, vad gör man 
då? Hur ser man till att självkörande bilar respekterar avspärrningar? 

Det finns även stora möjligheter för räddningstjänsten att dra nytta av ut-
vecklingen. Om några år skulle man kunna ha självkörande brandbilar som 

själva kör fram till branden eller olycksplatsen och är på plats när första rädd-
ningstjänstens deltidspersonal kommer från sina ordinarie arbetsplatser. Man 

kan tänka sig flygande drönare (UAV:er) både för fortlöpande bevakning av 
skogsbränder och för övervakning av bränder och andra pågående olyckor från 

luften. På detta sätt kan insatsledningen få ovärderlig information om t.ex. var 
en skogsbrand är intensivast. 

Det talas allt mer om robotar i både hemvård och på sjukhus. Vad innebär det 
vid en brand? Är de programmerade att först rädda sig själva? Kan de komma 

att stå i vägen för personalens behov av att utrymma patienterna? Här finns ett 
antal scenarier som kan behöva diskuteras mellan räddningstjänst, vård och 
robottillverkare. 

AI, artificiell intelligens, skulle kunna utvecklas på nationell bas som stöd, inte 

minst när det gäller brand i industrier där farliga kemikalier förvaras. 

AI-baserade larm ställer speciella krav på larmmottagningen. Människor har vi 
vana att hantera, vi kan ställa frågor etc. Hur hanterar vi situationen när en AI 
ringer och säger "Jag har detekterat tecken på brand på tredje våningen"? Kan 

man ställa motfrågor? Hur pålitlig är just denna programvaruversion?  
 

13.2.12 Ökad cyber-sårbarhet 

När allt mer styrs av datorer och genom datanätverk kan en skicklig hacker på 
långt avstånd avsiktligt göra mycket stor skada på t.ex. ett vattenverk eller 

kärnkraftverk, med risk för mycket stora konsekvenser för samhället, obero-
ende av om intrånget gjorts av nyfikenhet eller med ont uppsåt. 

Men också helt vanliga Internetattacker kan få katastrofala följder. Vi har un-

der senaste året sett flera attacker mot nyckelpunkter i nätet som lett till att 
viktiga sajter blivit omöjliga att nå utifrån. I samma grad som allt fler använder 
internetbaserade tjänster för att kommunicera innebär dessa avbrott stora ris-

ker. I sin allra allvarligaste form kan det handla om renodlade angrepp på den 
nationella infrastrukturen av en främmande makt. 
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En tredje risk är att fel personer kan ta sig in i olika system och databaser och 

antingen olovligen komma över hemliga uppgifter eller ändra viktiga data på 
ett destruktivt sätt. Under hösten 2016 har FBI120 t.ex. larmat om hacker-
attacker mot databaser för väljarregistrering, Demokraterna och flera olika 

mediabolag. Svenska myndigheter har hittills under 2016 utsatts för i genom-
snitt 5 allvarliga IT-incidenter per vecka121 och i oktober drabbades bland annat 

regeringens hemsida och krisberedskap.se122. 

En fjärde risk är att aktörer kan hacka sig in i maskiner och apparater som in-
nehåller någon form av datastyrning. Ett kinesiskt bolag har t.ex. visat att man 
kunnat hacka sig in i bilen Tesla Model S och då bland annat kunna påverka 

bromssystem och backspeglar123. IT-forskaren Lisa Kaati varnar för att helt 
vanliga hushållsmaskiner, t.ex. kylskåp, kan tas över och användas för framtida 

IT-attacker124. 

Räddningstjänsten har tillgång till en mängd uppgifter som skulle kunna 

användas destruktivt om de kom i felaktiga händer. 

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Hackare kan ha många olika drivkrafter: 

1. Nyfikenhet, går det att hacka sig in? Många unga hackare är bara 
nyfikna över var gränsen går för den egna förmågan. Kan göra skada, 

men mest av okunskap. 

2. "Yrkesstolthet", jag skall minsann visa att ni inte har gjort systemet 
säkert. Det handlar bara om att visa vem som är smartast. Har inte 
destruktiva ambitioner, men riskerar att skapa verktyg till mer 

destruktiva grupper. 

3. Hacker-kulturen, där grupper samlas kring gemensamma projekt där 
framgången blir större ju mer skyddat det attackerade systemet är. 

4. Hacker-brottslingar som för egen del eller på uppdrag av andra genom-
för uppdrag för ekonomisk vinning av något slag. Det kan handla om 

attacker mot betalsystem men också att sälja t.ex. känsliga ritningar 
eller andra värdefulla uppgifter. 

5. Hacker-terrorister som försöker genomföra terrordåd genom att på 
olika sätt hacka sig in i olika livsviktiga system. 

6. Nationella hackers som agerar på uppdrag av stater för att skada, 

spionera, undergräva förtroende eller i hemlighet ta kontrollen över 
kritiska system i andra länder.  

Vi kan konstatera att angreppen mot datorer och nätverk verkar bli allt allvarli-
gare och de som attackerar blir allt mer sofistikerade. Mycket tyder också på att 

                                                             
120 ”FBI larmar om hackerattacker” SvD 2016-08-31 
121 ”IT-attacker mot myndigheter ökar” SvD 2016-10-11 
122 ”Höjd krisberedskap på nätet” DI 2016-10-25 
123 ”Tesla fixade buggar efter Kina-hack” SvD 2016-09-22 
124 ”Kylskåp kan bli framtidens vapen” SvD 2016-10-23 
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både kommersiella och statliga hackers blir vanligare och mer avancerade. Det 

är inte uppenbart att motåtgärderna har utvecklats i samma takt125. 

Konsekvenser och utmaningar 
Förr i tiden var broar och järnvägsknutar viktiga mål för fientliga attacker. Idag 
kan mycket större skada åstadkommas på tryggt avstånd genom att man tar 

över kontrollen över motståndarens datorer. När allt större ekonomiska värden 
utgörs av data lagrade i datasystem kommer även brottsligheten att rikta sig 

allt mer mot denna typ av mål. 

Räddningstjänstens utmaning blir i första hand att ha beredskap att ta hand 

om eventuella konsekvenser av cyber-brott eller cyber-attacker, samt säker-
ställa att de egna systemen är helt säkra, både när det gäller drift och 

dataläckage. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
För att kunna möta cyber-hot behöver räddningstjänsten analysera vilka data-
system som finns inom det egna territoriet och vad som, i värsta fall, skulle 

kunna hända vid en fientlig attack. I samarbete med dem som skulle kunna 
drabbas behöver man tänka igenom olika scenarier och resonera om hur man 

skall gå till väga. 

Det är också helt avgörande att räddningstjänsten, kanske i samverkan region-

alt och nationellt, ser till att de egna systemen, inklusive kommunikationssy-
stemen, är så säkra som bara är möjligt.  

Detta är ett av många områden som kräver en typ av kompetens som rädd-
ningstjänsten traditionellt inte haft tillgång till. Detta kan ställa stora krav på 

rekrytering och att rymma nya kompetenser inom organisationen. 
 

13.2.13 Informationsflödet ökar dramatiskt 

Någon har räknat ut att majoriteten av befolkningen som under 1800-talet 

levde i Europa och USA under hela sitt liv läste mindre mängd text än innehål-
let i ett söndagsnummer av tidningen The New York Times. Den totala mäng-
den forskningsartiklar exploderar, och till detta kommer all den text som skrivs 

i e-post, i bloggar och sociala medier. Vi lever i en explosion av text och data. 

Till den information som människor skapar kommer alla de data som sensorer 
och andra maskiner hela tiden skapar och lagrar, allt från övervakningskame-
ror till produktions- och forskningsdata. Genom att kombinera data från satel-

liter, GIS-system, äldre databaser, register över byggnader och människor, sen-
sorer, bevakningskameror, mobiltelefoner, kassasystem i butikskedjor etc. 

skapas hela tiden olika typer av sammanställningar, databaser etc. För att för-
söka dra nytta av all denna information skapas hela tiden nya verktyg för ana-

lys av så kallade "big data". Med dessa system hoppas man kunna finna möns-
ter och samband som går att använda på ett eller annat sätt. 

                                                             
125 ”Kommuner vet för lite om IT-säkerhet” Dagens Samhälle 2016-36 
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Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Drivkrafterna är mångfaldiga och allt tyder på att utvecklingen kommer att 
accelerera i framtiden. Analysföretag erbjuder allt fler tjänster som innehåller 
big data-analyser. Det kommer att bli möjligt att med hjälp av Big data inte 

bara förstå utvecklingen inom olika områden i realtid utan också att mer pre-
cist kunna förutse utvecklingen, predictive analysis, t ex nästa hitlåt, konsu-

mentbeteenden etc. Det vore önskvärt om räddningstjänsten med hjälp av hi-
storiska data kring olika olyckor med mera. kunna göra den typen av analyser 

för att se mönster, dra lärdom och därmed uppnå bättre beredskap. 

Konsekvenser och utmaningar 
Ett överflöd av tillgängliga data kan vara till stor nytta för den som har verkty-
gen och kunskapen att sålla fram det i stunden värdefulla. För alla andra är 

överflödet av data bara en stor dimridå som döljer och förvirrar mer än det 
avslöjar och hjälper. 

Trots att möjligheterna att sprida information har mångfaldigats så har det inte 
alltid blivit lättare att sprida rätt information till rätt målgrupp. Vid en större 

olycka eller brand kan rykten komma i svang som kan vara svåra att få stopp på 
och som kan skada räddningsarbetet på flera olika sätt. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Ur räddningstjänstens perspektiv är god tillgång till data ofta positivt, i varje 

fall så länge som de är någorlunda korrekta och aktuella. I takt med att allt fler 
lägger upp aktuella händelser i sina liv i sociala medier skulle t.ex. en insats 

mot brand i ett hyreshus kunna stödjas av att räddningstjänstens dator med 
hjälp av folkbokföringens system automatiskt tar reda på vilka som är skrivna i 
den drabbade fastigheten och med hjälp av sociala medier tar reda på var dessa 

sannolikt befinner sig just nu och hur man bäst når dessa. Kanske kan man 
bestämma att datorn även sänder relevant information direkt till dessa 

personer? 

Vid brand i en industri kan räddningstjänstens dator dels hämta ritningar från 
kommunens bygglovsarkiv, dels, med företagets tillåtelse, koppla upp sig mot 
företagets MPS- system126 för att få aktuella data om vilka eventuella farliga 

kemikalier och annat som just nu finns på lager och var dessa finns. I andra 
sammanhang kan information från övervakningskameror vara till hjälp att följa 

t.ex. utvecklingen vad gäller trafikläget vid en trafikolycka i rusningstid. 

Den stora utmaningen för räddningstjänsten är att bygga system som kan 

hämta och sålla fram relevant information i samband med inkomna larm. Detta 
kräver god systemkunskap och kompetenser som normalt varken finns inom 

räddningstjänsten eller inom kommunens ram. 

För att minska den falska och felaktiga informationsspridningen behöver rädd-
ningstjänsten utveckla sina olika kanaler till övriga kommunen, till angrän-
sande räddningstjänster, till media och till allmänheten. I ett akut läge, t.ex. 

större bränder som skogsbränder, kan det vara avgörande att man snabbt kan 
nå ut till rätt grupp med korrekt information. Räddningstjänsten behöver också 

                                                             
126 MPS, material- och produktionsstyrning. 



114 

 

 
hitta metoder att följa ryktesspridning i samband med insatser för att, om möj-

ligt, bidra med korrekt information. 
 

13.2.14 Kravet på miljöansvar ökar 

Ökade krav, från såväl internationella organ, myndigheter, investerare127 som 
medborgare, på att alla, både offentlig sektor, privata företag och enskilda skall 

agera med genuint miljöansvar. Den som fuskar med sitt miljöarbete kan 
straffas hårt av opinion och/eller marknad. 

Begreppet cirkulär ekonomi blir allt vanligare, som i korthet innebär att allt 
material ska kunna sorteras och återvinnas och energi utvinnas. Det möjliggörs 

av teknikutveckling men också av en ny syn på produktion och användning av 
material. I längden är det en stor omställningsprocess men antagligen helt 

nödvändig. 

Vidare inser företagen värdet av att vara en god samhällsaktör och genomför 

åtgärder för att skydda miljön och att energieffektivisera som visar sig vara 
kostnadseffektivt snarare än kostnadsdrivande, vilket varit den rådande synen 

tidigare.  

CO2-utsläpp, bristande gruvdammar, bekämpningsmedel i mat, släckskum i 
grundvatten etc. 

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Lagstiftarna både internationellt, i EU och nationellt driver på kraven på miljö-

ansvar, men också företag och organisationer som insett värdet av att ta ett 
aktivare ansvar för miljön. Den framtida utvecklingen är säker. Parisavtalet är 
undertecknat och ska börja genomföras världen över. Osäkerheten är återigen 

vilken ställning USA kommer att inta under Donald Trumps ledning som ju är 
skeptisk till människans påverkan på miljö och klimat. 

Konsekvenser och utmaningar 
Räddningstjänsten får ökade krav på att inte använda miljöfarliga kemikalier 
etc. 

Utmaningarna är stora men om världens länder samordnat börjar arbeta för att 
förbättra miljön kommer konsekvenserna att bli en bättre värld att leva i. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
För räddningstjänsten är det både en framgångsfaktor och önskvärd förmåga 

att ha goda kunskaper kring miljöfrågor och att som en del i det dagliga arbetet 
verka för minskad miljöpåverkan. 

 

                                                             
127 Se t.ex. ”Klimatbovar svartlistas. Sjunde AP-fonden nobbar företag som bryter mot Parisavtalet” DI 

2016-11-15, ”Fondjätte varnar för klimatet” SvD 2016-09-12 samt ”Kapitalförvaltare kräver ratificering 

av Parisavtalet” 2016-08-25.   
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13.2.15 Filterbubblorna formar vårt informationsflöde allt 
mer 

När allt större del av nyhetsförmedlingen sker genom aktörer som Facebook 
och Google så gör dessa företag en filtrering utifrån vad de tror just den använ-
daren tycker är intressant och meningsfullt. Detta innebär att två personer kan 

få helt olika nyhetsflöden presenterade för sig. Samma mekanismer påverkar 
vad t.ex. Google presenterar som sökresultat. Beroende på vad du stött på tidi-

gare och vad du klickat på väljer företaget ut de sökresultat som det tror du 
helst vill se. Resultat blir att det finns stor risk att vi fastnar i en värld som hela 

tiden bara bekräftar det vi redan trodde vi visste. Vi blir sällan utsatta för andra 
intryck, andra perspektiv. Detta har kallats att vi, var och en, allt mer lever i 
våra privata "filterbubblor" anpassade för att bekräfta den världsbild vi redan 

har. 

Ju mer kontroversiella frågor desto större problem skapar filterbubblorna. 
Klimat, invandring, brottslighet, politiska perspektiv riskerar alla att styra in 
oss i en värld av ja-sägare och medhåll och undergräva vår förmåga att ta saklig 

ställning i viktiga frågor. Samtidigt är det viktigt att påpeka att många av oss 
frivilligt väljer att stanna kvar i våra filterbubblor. 

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Drivkraften bakom Facebooks och Googles agerande är självfallet att vi som 
användare ofta uppskattar att få relevanta förslag, men också att funktionen 
krävs för att kunna ta betalt av annonsörer. Ju mer precis annonsen kan expo-

neras desto mer värd är den för annonsören. 

Om vi inte får en oväntad och massiv proteströrelse så kommer utvecklingen 
sannolikt att fortsätta i samma riktning, kanske något långsammare än under 
de senaste åren men ändå åt samma håll. 

Konsekvenser och utmaningar 
Ett väl fungerande samhälle är beroende av ett minimum av gemensam världs-
bild som gör att vi kan kommunicera, diskutera och kompromissa. Om våra 

världar blir allt för åtskilda kommer vi få svårt att göra oss förstådda och våra 
försök att samarbeta kommer att bli avsevärt mycket svårare. 

För räddningstjänsten blir utmaningen att sprida kunskap om t.ex. förebyg-
gande arbete, att bygga förtroende och att hantera informationsspridning i 

akuta situationer. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Grundläggande för räddningstjänstens arbete är att man har medborgarnas 
förtroende. För att kunna göra sitt jobb i framtiden behöver räddningstjänsten 

skapa relationer med och fungerande informationskanaler till samhällets olika 
grupperingar. 

Räddningstjänsten behöver också öka sin förmåga att nå ut via en mängd olika 
kanaler, på olika språk och med stöd av olika tekniska plattformar, både sådana 

som finns idag och de som kan komma i framtiden. 
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13.3 Branschtrender 

Branschtrender är förändringar på den arena där den kommunala räddnings-
tjänsten är verksam. Här hittar vi t.ex. övriga räddningstjänster, övriga blå-
ljusmyndigheter, försvarsmakten, tillsynsmyndigheter och naturligtvis den 

kommunala huvudmannen. 
 

13.3.1 Ökat fokus på Sveriges totalförsvarsförmåga 

Konflikter i Europas och Sveriges närområde i kombination med hotfulla och 

provocerande aktiviteter, framför allt kränkningar av luftrum men också des-
informationskampanjer av olika slag från främmande makt128, har lett till ett 
ökat fokus på Sveriges totalförsvarsförmåga inklusive förmåga till civilt försvar. 

Vidare har de ökade terrorattentaten och risken för flera attentat i Europa lett 
till ett ökat fokus på hur vi kan försvara oss. Räddningstjänsten är en viktig 

aktör i denna utveckling och det leder oundvikligen till ökat fokus på den 
kommunala räddningstjänstens ansvar vid spektakulära händelser men också 
vid höjd beredskap. 

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
I dagsläget ser vi framför allt två starka drivkrafter, den allt mer gränslösa terr-
orismen och de allt mer auktoritära regimernas ovilja att respektera både de-

mokratiska rättigheter och etablerade landsgränser. Den växande populismen i 
Europa och världen kombineras ofta av en bristande respekt för mänskliga och 
demokratiska värden. 

Det allmänna försämrade säkerhetsläget samt även terrorattentat i vår om- och 

närvärld driver på kraven på att stärka försvaret. Ett par decenniers nedrust-
ning ökar behoven av att förstärka vår försvarsförmåga. Regering och riksdag 
driver på myndigheterna att utveckla det civila försvaret. Många bedömare 

anser att valet av Donald Trump som president ytterligare kan öka osäkerheten 
i världen och inte minst i Europa om presidenten kommer att stå fast vid sitt 

vallöfte att minska USA:s internationella engagemang.  

Den ökade fokuseringen på Sveriges totalförsvarsförmåga kommer att fortsätta 
under lång tid så länge omvärldsläget fortsätter eller förvärras. I framtiden kan 
den förväntade striden om strategiska råvaror, framför allt olja, kol och gas, 

öka spänningarna ytterligare. 

Konsekvenser och utmaningar 
I Sverige har synen på totalförsvaret, både militärt och civilt, förändrats under 
senare år. Vi har gått från fokus på att hjälpa till i konflikter runtom i världen 

till att åter igen behöva kunna försvara vårt eget territorium. Den uppvaknande 
debatten om Sveriges relation till NATO är tydligt uttryck för detta. 

En konsekvens av ökat fokus på militär förmåga är att man har också har börjat 

uppmärksamma behovet av civilt försvar. 

                                                             
128 Se t.ex. boken Vilseledning av Stefan Olsson, ”Vilsegångna i propagandakriget” i SvD 2016-08-29 

eller ”Desinformation ges med bländvita händer” i SvD 2016-08-29. Det är också värt att notera att 

NATO har startat ett centrum för strategisk information i Riga. 
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En nyligen presenterad utredning129 har föreslagit att värnplikten återinförs till 

2018. Detta kan, hoppas vissa, påverka räddningstjänsten positivt på så sätt 
att ett antal personer kommer att träna sjukvård och andra räddningsinsatser 
under värnplikten för att sedan kunna bli en resurs för den lokala räddnings-

tjänsten. Andra menar att antalet värnpliktiga är så litet under de första åren 
att detta knappast kan påverka räddningstjänstens rekryteringsmöjligheter. 

Räddningstjänsten kan också komma att ställas inför nya utmaningar som 

andra typer av olyckor och andra hotbilder som man inte mött tidigare. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Förväntningarna på samhällets förmåga till civilt försvar kommer sannolikt att 
öka. Det kan handla om att hantera situationer uppkomna på grund av terror 

eller krig. Dessa förväntningar kommer sannolikt att bli ett ingångvärde för hur 
kommunal räddningstjänst dimensionerar sina resurser. 

Att snabbt kunna ingripa och bekämpa olyckor, terrorattentat eller andra typer 
av spektakulära händelser kräver förutseende, förebyggande arbete, sam-trä-

ning med mera. Kraven att kunna leda insatser med flera aktörer ökar. Rädd-
ningstjänsten behöver se över både sin bemanning, sina rutiner och sin utrust-

ning för att säkerställa att man kan möta de krav som samhälle och medbor-
gare ställer på den i ett skarpt läge. Man behöver också analysera vilka möjlig-
heter och utmaningar införande av allmän värnplikt kan komma att innebära. 

 

13.3.2 Ökade krav på samverkan mellan olika aktörer 

Centralisering och decentralisering är två poler som både offentlig och privat 
maktutövning rör sig emellan, ofta finns en stark koppling till tidsandan. Under 
vissa perioder står centralisering i fokus, under andra står framför allt decent-

ralisering på agendan. Idag ser vi, både privat och i det offentliga att tyngd-
punkten allt mer dras mot centralisering. 

I Sverige har Försäkringskassan (2005) och nu senast Polisen (2015)130 slagits 

samman till nationella myndigheter. När detta skrivs pågår en intensiv debatt 
om att eventuellt skapa ett litet antal storregioner som ersättning för dagens 
landsting och regioner131. Ett annat uttryck för samma trend är att nyhetsmedia 

ofta gör en stor nyhet av att t.ex. behandlingen av en viss sjukdom inte är den 
samma i alla delar av landet som om det vore viktigare att det var samma 

behandling än att det var den bästa tillgängliga. 

I den svenska tidsandan finns också ett starkt drag av ökat fokus på samverkan. 

Man lyfter fram behov av samverkan både internationellt, nationellt och mellan 
olika myndigheter, verksamhetsområden och aktörer. 

                                                             
129 Utredningen ”En robust personalförsörjning av det militära försvaret" som lämnades till regeringen i 

september 2016. 
130 Sammanslagningen har i Polisens fall lett till stora problem och mycket kritik, se t.ex. ”Polisen måste 

välja bort jobb” SvD 2016-08-30. 
131 Förslaget har också mötts av mycket kritik, se t.ex. ”Regionerna får nya polisen att blekna” ledare SvD 

2016-09-22. 
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Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
En sannolik drivkraft är vår upplevelse av ett allt mer komplext samhälle där de 
problem vi har att brottas med inte är så lätta att komma till rätta med. När 
våra folkrörelser var unga var problemen konkreta och hanterbara, alkohol-

missbruk ledde till framväxten av nykterhetsrörelsen, missbruk av arbetskraf-
ten ledde till framväxten av arbetarrörelsen etc. Idag är många problem kom-

plexa, globala och sammanflätade. Lösningarna är sällan rent lokala eller enkla 
att genomföra. 

Genom en effektiv samverkan kan befintliga resurser också användas mer ef-
fektivt. Alla räddningstjänster måste inte ha allt, ibland kan man låna av 

varandra. 

Möjligen kan här också finnas ett drag av att försöka späda ut ansvaret för olika 
misslyckanden och missförhållanden. Om ingen har ansvar kan heller ingen 
ställas till svars och straffas. 

Konsekvenser och utmaningar 
Både problem vi ser framför oss och behöver vara beredda att hantera, inte 
minst de med grund i terrorhot och klimatkris, drabbar brett både geografiskt 

och organisatoriskt. Räddningstjänsten måste vara en fungerande kugge i det 
maskineri som skall hantera dessa utmaningar. Kommunikation måste fungera 
även under de allra svåraste förhållandena. Man måste kunna samverka både 

med andra räddningstjänster, andra blåljusmyndigheter och med helt andra 
aktörer, både offentliga, ideella och privata. 

Mycket tyder på att "tidsandan" kommer att öka förväntningarna på större 
organisationer oberoende av om det är den bästa lösningen eller ej. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
För att kunna möte de framtida "stora" hoten behöver räddningstjänsten ha en 
god förmåga att kommunicera och samarbeta med en mängd olika organisat-

ioner och personer, även under svåra yttre omständigheter. Det är också viktigt 
att ha en god kunskap om de aktörer man mest sannolikt kommer att jobba 
med, både om formell organisation och om människorna som verkar i organi-

sationerna. För att lyckas med detta behöver man öva komplexa och pressande 
situationer tillsammans.  

En annan viktig faktor är förmågan att skapa fungerande ledningssystem vid 
stora, akuta händelser. När skall man gå från lokal ledning till något annat? 

Vem skall fatta beslutet? Stöder nuvarande lagstiftning en sådan hantering? 
Här finns många frågor att gå vidare med! 

För att samarbetet skall fungera väl behöver även den egna strukturen vara 

tydlig och väl känd utanför den egna organisationen. Det skulle sannolikt vara 
fördelaktigt om den mångfald av organisationsformer och benämningar som 
idag florerar skulle standardiseras över landet. Om någon behöver få kontakt 

med den ledande personen inom räddningstjänsten i ett visst område skall man 
inte behöva vara osäker på vart man skall vända sig och vem man skall fråga 

efter! 
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Ett säkert, robust och väl fungerande system för kommunikation, både tal, bild 

och data, mellan de närmast inblandade är en förutsättning för att samarbetet 
skall fungera effektivt. 
 

13.3.3 Förväntan på räddningstjänsten blir allt bredare och 
komplexare 

Brandbekämpning var länge räddningstjänstens allt överskuggande uppgift. 
Med tiden har fler och fler uppgifter tillkommit. Vi har gått från "brand" till 

"räddning" och nu ökar kraven på att räddningstjänsten allt mer skall fokusera 
på förebyggande av en mängd olika olyckor, t.ex. suicidlarm och fallolyckor132. 
Att bekämpa brand är idag bara en bland många arbetsuppgifter. I vissa kom-

muner har man till och med börjat använda räddningstjänstens personal i 
äldrevården och andra liknande uppgifter. 

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
En viktig faktor bakom de förändrade förväntningarna är att brand numera är 

en ovanlig händelse med relativt litet antal dödsfall. Även trafiken, och inte 
minst bilarna, har blivit mycket säkrare vilket har minskat antalet trafikoffer. 

Idag är det helt andra orsaker som dominerar statistiken. Den naturliga frågan 
blir då: Nu när vi ändå måste ha en räddningstjänst även om det inte brinner så 

ofta som förr, vad kan vi då använda den till? 

Om den framtida teknikutvecklingen håller vad den lovar idag kan vi komma 

att få en kraftig minskning av antalet trafikskadade tack vare olika typer av 
självkörande bilar. 

Konsekvenser och utmaningar 
Det är redan idag uppenbart att kraven på räddningstjänsten har breddats ut-

anför den rena bekämpningen av brand. Medborgarna förväntar sig att sam-
hället även tar initiativ för att minska andra former av olyckor. 

Förmodligen kommer vi även att se förändringar i lagstiftningen i denna 

riktning. 

När räddningstjänsten skall förändras i riktning mot mer av "förebyggande-

tjänsten" kommer detta att ställa helt nya krav på personalens kompetens. 

Förmågan att rekrytera personer som möte de nya bredare kraven på både 
kompetens och förmåga att lära nytt kommer att vara utmanande för många 
organisationer.  

Till allt detta kommer sannolikt krav på att minska kostnaderna för 

verksamheten samtidigt som verksamheten breddas. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Den viktigaste framgångsfaktorn för en kommunal räddningstjänst blir sanno-
likt förmågan att rätt tolka medborgares och politikers förväntningar och om-

forma organisation, personal, kompetens och utrustning för att gå de nya för-
väntningarna till mötes. Detta är krav som ställs inte bara på ledningen utan på 

                                                             
132 Se t.ex. ”LSO under 10 år, En utvärdering av hur intentionerna med LSO infriats”, MSB, 2015 
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hela personalen och dessa krav kan orsaka stora spänningar inom organisat-

ionen innan den funnit sin nya form. Detta kommer att ställa stora krav på led-
ningens förmåga att hantera organisationen. 

För att kunna möta kraven utifrån behöver räddningstjänsten utveckla sin för-
måga att följa med vad som händer i omvärlden och skapa en organisation som 

har förmågan att möta den föränderliga kravbilden. 

Det kommer även att ställas krav på räddningstjänstens fysiska placering, 
utrustning, fordon etc.  

Även kompetenskraven på personalen inom räddningstjänsten kommer att 
förändras och framför allt breddas. Självfallet måste man kunna hantera det 

akuta läget, men i framtiden måste man kunna så mycket mer. Detta ställer 
krav på förmåga till att lära nytt och lära om. Kraven på att kunna kommuni-
cera kommer också att öka, både via t.ex. sociala medier och på andra språk. 

 

13.3.4 Medborgarna kräver snabbare och bredare respons 

Medborgarna förväntar sig idag, i ökad omfattning, att det offentliga skall svara 
omgående och exakt på det sätt man själv förväntar sig133. Det kan handla om 

krav på ambulanstransporter även för mindre skador, krav på att polisen skall 
lägga allt åt sidan för att lösa just mitt inbrott etc. Krav ställs självklart i ökad 
omfattning även på räddningstjänsten. Kom snabbt! Släck utan att skada mitt 

hus! Rädda mitt bohag! Och skulle kraven inte uppfyllas är man beredd att 
stämma räddningstjänsten för dess brister. 

Kanske som en effekt av urbaniseringen ser vi också ett skifte från på landet 
vanliga attityder, "Vi kan klara detta själva" till en mer urban attityd "Jag har 

betalat, då kräver jag service", vilket även kan gälla för småsaker. 

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Många medborgare är allt mer stressade, mer (själv-)upptagna och mer vana 

att få omedelbar och personlig service. Dessa krav tar många med sig även när 
det gäller offentlig verksamhet som polis, ambulanssjukvård och 
räddningstjänst. Förändrade värderingar, inte minst minskad respekt för auk-

toriteter, bidrar sannolikt också till utvecklingen. 

Konsekvenser och utmaningar 
Räddningstjänstens personal kommer i ökande omfattning att mötas av pock-
ande krav på att än göra si, än göra så. Den auktoritet som man tidigare har 

åtnjutit kommer sannolikt att fortsätta att eroderas. Räddningstjänstens per-
sonal, liksom all annan blåljuspersonal, kan också i ökad omfattning räkna med 

att hamna mellan motstridiga krav från olika personer eller grupper. Vems 
fastighet skall i första hand räddas vid en skogsbrand? 

                                                             
133 Ett exempl på de ökande svarstiderna på SOS Alarm, 112. I en debattartikel (SvD 2016-10-04) lyfter 

VD för SOS Alarm fram att antalet samtal har ökat kraftigt och att det blir allt mer komplext att på ett 

bra sätt hantera dessa, t.ex. för att flera personer ringer om samma händelse och att fler och fler samtal 

är på andra språk. 
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Även kraven på SOS Alarm kommer att fortsätta att öka genom snabba svarsti-

der, snabbt gensvar och krav på medelbar hjälp. 

En näraliggande konsekvens är kravet på att som bilist få köra förbi trots att 

vägen är avspärrad på grund av olycka. Varför måste jag vänta? Jag har bråt-
tom! Vid några tillfällen har dessa krav på att få komma fram lett till att 

brandmän blivit påkörda och till och med dött. 

När allmänhetens krav ökar, samtidigt som den kommunala verksamheten i 
många fall måste spara, är risken för besvikelser uppenbar och därmed kan 
även stödet för t.ex. räddningstjänsten minska påtagligt. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Det kanske allra viktigaste är att personalen förstår den nya situationen och att 
man inom organisationen diskuterar hur man skall möta den nya situationen. 

Det kommer också att ställas krav på förmåga att förhandla och att förklara för 
inblandade parter vad som gäller. 

Räddningstjänstens förmåga att själv beskriva vilka villkor som gäller kommer 

också att bli allt viktigare. Pågående projekt kring att informera medborgarna 
om vilka krav som ställs på var och en i en krissituation kan ses som ett gensvar 
på denna trend. 

 
Figur X. Diagram visar allmänhetens förtroende för de grupper som åtnjuter 
högst förtroende. 
Källa: Svenskarna, samtiden och framtiden, Kairos Future 
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Figur X. Diagram visar allmänhetens förtroende för de grupper som åtnjuter 
lägst förtroende. 
Källa: Svenskarna, samtiden och framtiden, Kairos Future 
 

13.3.5 Allmänhetens förtroende eroderas/saknas  

Flera olika händelser från myndigheter och institutioner som misskött sina 

uppgifter under lång tid kan leda till sjunkande tillit till hela systemet. Skola, 
sjukvård, polis, försvarsmakten, järnvägen, pensionsmyndigheten etc. I media 

uppmärksammas så gott som dagligen brister inom dessa områden134135136. En 
del i ett ökat missnöje är också att kraven från allmänheten ökar. 

Även om det finns stora utmaningar och förbättringsområden inom välfärden 
så är Sverige ett av de mest välorganiserade länderna i världen och det mesta 

fungerar rätt väl, relativt sett137. Ibland kanske allmänhetens missnöje handlar 
om bristande kunskaper t.ex. om hur räddningstjänsten arbetar och varför. 

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
En allt kräsnare individ, både som konsument, arbetstagare och medborgare. 

Våra krav och förväntningar på tillvaron ökar medan toleransen för avvikelser 
minskar. Å andra sidan finns exempel på misskötsel i skolan, inom vård och 

omsorg som med rätta starkt påverkar förtroendet till dessa aktörer. 

                                                             
134 Ett exempel: sommaren 2016 sköts ”tusentals planerade operationer” på framtiden och som mest var 

30% av vårdplatserna stängda ”Vårdsommaren var rekordtuff” SvD 2016-09-04. 
135 ”Slappa myndigheter öppnar för brott” ledare i DI 2016-10-14. 
136 Ett exempel är Pensionsmyndighetens hantering av Falcon Funds ”Rekordhärvan anmäld. 

Misstankar om bland annat bedrägeri och förskingring” DI 2016-10-14 
137 Även om det finns debattörer som även ifrågasätter detta, t.ex. ”Kris för Sveriges välfärdsmodell” 

debattartikel av Mårten Blixt i SvD 2016-11-13. Det finns även debattörer som ifrågasätter hela den 

”förhärskande doktrinen” som i ”Nyliberala projektet har passerat bäst-före-datum” debattartikel av 

Linnea Englund Davidsson i GP 2016-10-31.  
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Konsekvenser och utmaningar 
Om man inte lyckas ta sig an utmaningarna och förbättra de brister som finns i 
välfärden riskerar förtroendet för de offentliga aktörerna att minska och det 
kan leda till allvarliga kriser och social oro138. Samtidigt blir det viktigare för 

olika aktörer och räddningstjänsten i synnerhet att förklara sin roll i samhället 
och hur räddningstjänsten arbetar.  

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Att skapa långsiktigt förtroende för räddningstjänsten är avgörande för att 
kunna bedriva verksamheten på bästa sätt. Kommunikation och ledarskap blir 
viktiga faktorer samt att arbeta förebyggande i kommunen gentemot 

medborgarna.  

En annan framgångsfaktor och förmåga blir att vara en modern arbetsgivare 
där jämställdhet och mångfald är självklart för att matcha samhället i stort. 
 

13.3.6 Ökat våld mot blåljuspersonal vid insatser 

Under senare år har det vid flera tillfällen, framför allt i våra tre storstäder och 

några av de större städerna, förekommit att ungdomar har attackerat inte bara 
polisen utan också räddningstjänst och ambulans, inte minst i samband med 

anlagda bilbränder. Det uppmärksammas allt mer och ibland stoppas personal 
från att åka på larm av skyddsombud. 

I flera fall åker inte ens polisen in i vissa områden för att de inte vill utsätta sin 
personal för attacker. Än mindre åker ambulans och räddningstjänsten in vilket 

leder till ökat mänskligt lidande och att t ex släckningsarbete fördröjs med för-
ödande konsekvenser till följd. Totalt sett har antalet lagförda för hot eller våld 
mot tjänsteman minskat något under senare år men svårigheterna att lagföra 

ungdomar som kastar sten ger kanske ett mörkertal. 139 

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Ökad segregation och socioekonomiska klyftor driver som alltid fattigdom, 

utanförskap och kriminalitet. Kriminella individer och gäng som livnär sig på 
olika brott, framför allt narkotikaförsäljning vill inte bli störda av polis 
och/eller räddningstjänst och tar då till t ex stenkastning för att få vara ifred. 

Om inget radikalt görs åt utanförskapet i utsatta områden kommer utveckl-
ingen fortgå över tid. En annan drivkraft är den minskade tron till auktoriteter i 

samhället. Det verkar också finnas kopplingar till högerextrema grupper140. 

Konsekvenser och utmaningar 
En konsekvens är att det växer fram det man närmast kan kalla för klansam-
hällen där människor kommer allt längre från samhället och skapar egna lev-

nadsregler och där staten och dess företrädare ses som fiender, även 
räddningstjänsten. Ökade kostnader och mänskligt lidande samt större sociala 

motsättningar riskerar att öka. 

                                                             
138 Vissa debattörer efterlyser t.ex. extern revision ”Vården bör granskas externt” SvD 2016-08-29. 
139 https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/hot-och-paverkan-mot-samhallet.html 
140 Se t.ex. http://www.expressen.se/nyheter/mannen-skrattar-nar-han-kastar-sten/ 
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En utmaning för räddningstjänsten är att tillsammans med polis, landsting och 

kommunens olika aktörer som skola och socialtjänst arbeta förebyggande och 
knyta band till lokalbefolkningen. Utan en stark förankring i lokalsamhället blir 
det svårt att komma till rätta med problemen.  

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Att kunna samarbeta med lokalbefolkningen är en framgångsfaktor liksom 
förmåga att samarbeta långsiktigt med de olika aktörerna i kommunen. För-

måga till kulturell kompetens, lokalkännedom, förebyggande arbete och att 
utöva ett tydligt ledarskap blir allt viktigare liksom att vara en förebild för 
ungdomar. 

 

13.3.7 Allt mer teknikstöd vid larm och insats 

Den allt mer avancerade tekniken leder till helt nya möjligheter till teknikstöd i 
samband med larm och insats. Larm kan automatiseras i mycket högre grad än 
tidigare. Larmen kan sändas till allt större och mer centraliserade larmcen-

traler där man har möjlighet att koppla samman en mängd olika informations-
källor, inte bara från den aktuella byggnaden utan även t.ex. bevakningskame-

ror i närheten, allt för att få en än bättre uppfattning om larmets natur och 
omfattning. Information om drabbade byggnader skulle kunna hämtas från 

kommunens andra system. Drönare (UAV:er) kan användas för att få en bättre 
överblick över situationen. Robotar kan sändas in i byggnader som är allt för 
farliga för att sända in människor i. Insatsledaren kan få experthjälp via video-

telefoni av landets främsta expert inom området. Möjligheterna är otaliga. 

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Bakom utvecklingen ligger den ständiga utvecklingen inom framför allt den 
digitala tekniken. Allt tyder på att vi kommer att få se en fortsatt snabb ut-

veckling under många år ännu. 

Konsekvenser och utmaningar 
Den tekniska utvecklingens effekter har två huvudsakliga effekter: ökade in-

formationsflöden och nya fysiska hjälpmedel. 

Kombinationen av billig digitalteknik och billig datakommunikation gör att 

mängden data som skapas och kommuniceras ökar lavinartat. Det kan t.ex. 
handla om övervakningskameror eller brandvarnare som är uppkopplade och 

som i sin tur sänder iväg automatlarm till en larmcentral. Effekten kan dels bli 
ett ökat antal falsklarm, dels att samma händelse kan generera ett antal olika 
larm både automatiska och från människor. För larmcentralen kan detta bli en 

stor utmaning. Är det samma händelse som alla larmen gäller eller är det flera 
olika? Och om uppgifterna skiljer sig åt, vad skall man då lita på? 

För dem som rycker ut på larmet kan informationsflödet både vara till hjälp 

och motsatsen. Att snabbt få en god bild av läget, t.ex. genom väl placerade 
övervakningskameror och privata mobiltelefoner kan självklart vara en hjälp. 
Att få aktuella kartor, ritningar och väderleksprognoser kan i vissa lägen vara 

avgörande. I framtiden kan man kanske koppla upp sig mot hemmets alla upp-
kopplade prylar och få uppgifter om temperatur, rökutveckling, var eventuella 
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människor befinner sig etc. Samtidigt kan en mängd olika information också 

leda till förvirring och problem att sålla i alla data. 

Tillgång till nya fysiska hjälpmedel är förhoppningsvis mer positivt. Man kan 

tack vare dessa göra saker man tidigare inte hade möjlighet till. Men, som med 
alla hjälpmedel, finns risker med hjälpmedel som inte fungerar så bra som man 

skulle vilja, eller att de slutar fungera i ett strategiskt läge. Nya hjälpmedel 
ställer också krav på förändrade arbetssätt och nya kunskaper som ställer krav 

på utbildningen av räddningstjänstens personal, samt i vissa fall nya lagar och 
regler. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
För att utvecklingen skall gynna räddningstjänstens arbete krävs flera olika 

saker: 

1. Räddningstjänsten måste ha kompetensen att använda de nya tekniker 

som görs tillgängliga. Detta ställer i sin tur krav på både rekrytering, 
grundutbildning och vidareutbildning. 

2. När räddningstjänsten använder alla nya verktyg och tekniker måste 

utvecklingen av lagar, regler och metoder hänga med. Många gånger är 
det här de största hindren för utveckling finns. 

3. Räddningstjänsten måste ha ekonomiska möjligheter att ta del av 
utvecklingen. 

4. Det behövs utveckling av metoder och t.ex. programvara för att kunna 
anpassa tekniken till just räddningstjänstens behov. Här finns mycket 

att vinna på att samverka nationellt och internationellt. (Samtidigt som 
det flera gånger visat sig att det offentliga kan ha mycket svårt att driva 

denna typ av projekt framgångsrikt.) 

Som sammanställningen visar är det förmodligen inte främst tekniken som är 
problemet utan hur den skall integreras i organisationen. 
 

13.3.8 Ökad biologisk risk vid insatser 

I Sverige har vi varit vana att leva i en relativt trygg biologisk omgivning i stort 

sett helt utan farliga djur eller farligt smittsamma sjukdomar. Idag har detta 
förändrats. Det, i ett längre perspektiv, ökande antalet vilda rovdjur, framför 
allt varg, lo, björn och järv i kombination med ökat antal vildsvin innebär ökad 

sannolikhet att stöta på dessa t.ex. i samband med trafikolyckor. Att flera av 
dessa djur sprider sig till allt större områden gör att fler och fler berörs. 

Även våra allra minsta biologiska varelser, bakterier och virus, har fått en an-

nan spridning i vår globaliserade och klimatförändrade värld. Ett exempel är 
fågelinfluensan som kan spridas via vilda fåglar och, under vissa omständig-
heter, smitta människor. Ett annat exempel som lyfts fram, i första hand i sam-

band med terrorattentat, är risken för blodsmitta, framför allt gulsot men också 
t.ex. hiv. 
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Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
För spridningen av rovdjur är förmodligen avfolkningen i glesbygden en viktig 
faktor. Människan är inte längre lika närvarande och står inte lika hindrande i 
djurens väg. 

När det gäller smittämnen så är det kanske framför allt klimatet och globali-

seringen som tillsammans kan förklara uppkomsten respektive spridningen. 

Konsekvenser och utmaningar 
För räddningstjänsten blir utmaningen att fler behöver ha en beredskap på mer 
krävande och annorlunda situationer. Hur agerar man t.ex. om det står en ag-

gressiv vildsvinsflock mellan insatsstyrkan och den krockade bilen? Skall man 
ha med skjutvapen i bilen? Vilken rätt har man att skjuta? Om något skulle gå 

galet, vad händer då? 

När det gäller smittämnen handlar det mer om kunskap om hur man skyddar 

sig och lämplig utrustning för att kunna göra det, t.ex. handskar. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Räddningstjänsterna i vårt land behöver uppehålla en lärande dialog kring hur 

man hanterar denna typ av utmaningar och sprida goda exempel och metoder. 
När det krävs behöver ansvarig myndighet vara beredd att utbilda i lämpliga 
delar och att snabbt få fram regeländringar så att räddningstjänsten kan agera 

tryggt och säkert även under de nya förutsättningarna. 
 

13.3.9 Fler och fler fastigheter har egen energiproduktion 

Vi ser en tydlig utveckling mot att allt fler fastigheter har egen energiprodukt-
ion, oftast solceller på taket men även mycket annat kan förekomma. Även lo-

kal energilagring blir allt vanligare, både i separata batteripaket och i form av 
laddhybrider och elbilar. Kanske kan även större pelletslager innebära en 

oväntad komplikation vid en brand? 

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Klimatkrisen, den förväntade ”peak oil”, miljöengagemang, vilja att vara själv-
försörjande, ekonomiska skäl, drivkrafterna kan vara flera och dessutom kom-

bineras. De som bygger t.ex. solcellsanläggningar kan vara både privatpersoner 
och företag, och anläggningarna kan vara både små och riktigt omfattande, 

tänk ett helt varuhustak fullt av solceller. 

Eftersom prisutvecklingen är kraftigt fallande på både solceller och batterier141 

är det högst sannolikt att vi kommer att få se en mycket stark tillväxt under de 
närmaste åren av både solceller och batterilager. 

Konsekvenser och utmaningar 
Vid t.ex. en brand kan både aktiva solceller och fullmatade batterilager vara en 
utmaning, liksom fulladdade batterier vid en trafikolycka med t.ex. en elbil. 

                                                             
141 Se t.ex. boken ”The Switch. How solar, storage and new tech means cheap power for all” av Chris 

Goodall 
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För räddningstjänsten innebär detta att man dels i sin planering behöver känna 

till var denna typ av anläggningar finns och även utarbeta planer och metoder 
hur man skall agera vid ett eventuellt tillbud. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Följa utvecklingen, både lokalt och internationellt, lära eller utarbeta nya me-

toder samt undersöka om det krävs förändringar vad gäller lagar och regler. 
Kanske behövs det t.ex. tillståndskrav eller någon form av registrering av lokala 

”energianläggningar” för att underlätta räddningstjänstens arbete? 
  

13.3.10 Flera och allt mer komplexa anläggningar och 
byggnader 

Fabriksanläggningar, kraftverk, gruvor och andra underjordsanläggningar, 

tunnlar för bil- och järnvägs- och tunnelbanetrafik, allt blir större och mer 
komplext. Tack vare teknikens framsteg kan vi idag bygga större, högre men 
också djupare, än någonsin tidigare. Men klarar vi idag att evakuera ett fullt 

tunnelbanetåg som börjat brinna mellan två stationer142? 

Men utmaningar finns inte bara där. Höghus byggda med trästomme143 väcker 
oro hos flera räddningsledare. Nya komplexa byggmaterial, t.ex. isolering som 

till stor del består av plast, uppfattas också av många som oroande. Även 
många moderna kontors- och affärskomplex har idag öppna planlösningar 
som, om de inte görs på rätt sätt kan blir mycket farliga vid en brand. 

Skulle en olycka inträffa i en mer komplex situation kan det krävas såväl om-

fattande resurser som speciell utrustning, andra metoder, ny kunskap och rele-
vant information om just det aktuella objektet. I dessa fall kommer det inte att 
räcka med generell kunskap i brandbekämpning, här kommer att krävas 

specialistkunskap. 

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Varje byggprojekt har sina tillskyndare, varje nytt byggmaterial har sina pådri-

vare. Alla tror att de har något bra att bidra med, även om man inte alltid har 
gjort hela riskanalysen. 

Det är sannolikt att utvecklingen fortsätter i riktningen mot ökad komplexitet. 

Konsekvenser och utmaningar 
För brukarna innebär de nya lösningarna större risker. För konstruktörer, byg-
gare och ägare större krav på att förebygga brand och andra olyckor och även 

att kompensera ökade risker i vissa avseenden med ökad säkerhet i andra. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Första steget för räddningstjänsten är att öka sin påverkan redan i stadsplane-

ringen och bygglovshanteringen. Att redan från början se till att de värsta ris-
kerna hanteras på bästa möjliga sätt. 

                                                             
142 Se t.ex. rapporten Utrymning av tunnelbanetåg Experimentell utvärdering av möjligheten att 

utrymma i spårtunnel. 2000 Räddningsverket, Karlstad, P21-339100 
143 ”Ny trend: Smarta höghus i trä” SvD 2016-09-27 
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I andra steget handlar det om att, tillsammans med ägaren, se till att alla 

förebyggande åtgärder är på plats och fungerar. 

I tredje hand handlar det om att räddningstjänsten själv måste se till att ha 

kunskap, metoder, verktyg och information för att kunna agera om en olycka 
ändå skulle ske. 

 

13.3.11 Färre vardagsincidenter och allt fler extrema 
incidenter 

De traditionella bränderna har i vår tid lyckligtvis minskat något144 medan de 
mer exceptionella händelserna blir allt vanligare. Extremväder med orkanvin-

dar, långvarig torka, dricksvattenbrist, stora skogsbränder (kopplade till lång-
varig torka), skyfall, översvämningar har blivit allt vanligare med ökad risk för 

ras som följd. Förutom att dessa olyckor kräver stora insatser i materiel och 
personal så sträcker de sig också ofta över flera olika räddningstjänsters 
områden och inte sällan för lång tid. 

Drivkrafter, aktörer och sannolik framtida utveckling 
Klimatförändringar ökar riskerna för exceptionella händelser som stora skogs-
bränder, stormar och översvämningar med åtföljande problem till följd som 

elavbrott, vattenfyllda hus mm. 

Förebyggande åtgärder och teknikutveckling minskar de traditionella 

olyckorna. Även om mycket görs för att skydda och förebygga olyckor och 
större extrema händelser kommer sannolikt risken för dessa typer av händelser 

fortsatt vara hög i framtiden. Detta främst för att konsekvenserna av 
klimatförändringarna kommer att fortgå lång tid framöver. 

Konsekvenser och utmaningar 
Ställer krav på att klara stora insatser under lång tid i samverkan med flera 

andra aktörer. Möjligheterna att nå framgång påverkas också av närliggande 
räddningstjänster, som vanligen kommer till hjälp, själv kan vara minst lika 

hårt ansatta. Hjälp kan därför behöva komma från mer avlägsna platser. 

Vid omfattande händelser kan kritiska system i samhället hotas, t.ex. 

dricksvatten, avloppsrening och elförsörjning. 

Framgångsfaktorer och önskvärda förmågor 
Förmåga att samla resurser över gränser av olika slag (kommun, räddningsför-
bund, regionalt, nationellt och internationellt145), geografiskt, organisatoriskt 

etc. Utarbeta former för flexibel bemanning.  

  

                                                             
144 Enligt uppgift i MSB:s skrift ”LSO under tio år” har antalet bränder sedan 2003 haft en svagt 

sjunkande frekvens samtidigt som befolkningen har ökat vilket innebär att brand per capita minskat 

något och i viss mån även brand i absoluta tal. Antalet insatser har varit konstant men antal döda har 

minskat i absoluta tal. 
145 Ett exempel är Nordred som är ett nordiskt samarbete inom räddningstjänsten. Medlemsländer är 

Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Källa http://www.nordred.org 
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Förmåga att arbeta tillsammans, under lång tid och kanske svåra omständig-

heter. I god tid innan komma överens om former för ledning av större insatser. 
Inventera brett och kreativt vilka olika organisationer, kompetenser och andra 
resurser som kan komma till nytta och i god tid kontakta dessa. 

Förmåga att uppehålla samhällskritiska funktioner. Större enhetlighet i led-

ningsstruktur och organisationsbenämningar. Träna komplexa uppgifter till-
sammans med andra än dem man brukar träna med. Snabb systemuppbygg-

nad. Leda över tid med uthållighet. Kunna samverka med olika aktörer med 
olika kompetensområden. Förmåga att se helheter och nätverksskapande. 
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13.4 Metod och genomförande 

Omvärldsanalysen genomfördes på uppdrag av MSB under sommaren och 
hösten 2016. Projektledare för MSB var Sandra Danielsson och deltagarna i 
styrgruppen framgår nedan liksom deltagarna i referensgruppen. Från Kairos 

sida medverkade Göran Krafft, Peter Pernemalm och Per Florén. 

Arbetet började med inledande möten under slutet av våren för att riktigt ta 
fart efter sommaren med en bred workshop med 60-talet deltagare från alla 

delar av ”räddningsområdet”. Efter workshopen bearbetades, strukturerades 
och kompletterades materialet och en rapport växte fram. 

Direkt efter workshopen genomfördes en omfattande enkät där ett antal olika 
grupper inbjöds att ta ställning till ett antal frågor kring trender, utmaningar, 

räddningstjänstens framtida uppdrag och huvudmannaskap samt vilka aktörer 
som var viktigast. Enkät genomfördes som webbenkät där deltagarna bjöds in 
via e-post.  

13.4.1 Deltagare styrgrupp 

Sandra Danielsson Räddningstjänstenheten samt  

avdelningens ledningsstöd, MSB 
Björn Sund Avdelningens ledningsstöd, MSB 

Jon Moln-Teike  Räddningstjänstenheten, MSB 
Samuel Koelega Enheten för samverkan och ledning, MSB 

 

13.4.2 Deltagare referensgrupp 

Förutom styrgruppen ingick följande personer i referensgruppen. 

Olav Dille Enheten för utbildningssamordning,  
Avd. för utveckling av beredskap, MSB 

Ann Gustafsson Sjöö Enheten för utbildningssamordning,  

Avd. för utveckling av beredskap, MSB 
Marianne Stålheim Enheten för kunskapsutveckling,  

Avd. för utveckling av samhällsskydd, MSB 
Anders Lundberg Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete  

Avd. för utveckling av samhällsskydd, MSB 

Sofie Pilemalm CARER, LiU 
Rebecca Stenberg CARER, LiU 

 

13.4.3 Deltagare konsulter från Kairos Future 

Göran Krafft 

Peter Pernemalm  
Per Florén 

Karin Andersson 
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13.4.4 Deltagare workshop 
 

Organisation  Antal 
Akrab 1 
Ambulansförbundet Alarm 2 

Aneby kommun. Hela Sverige ska leva. 1 
Boverket 1 

BRA Brandkonsulter 1 
Brandmännens riksförbund BRF 3 

Brandskyddsföreningen Sverige 1 
CARER, Linköpings universitet 1 
Föreningen Sveriges brandbefäl SBB 1 

Karlstads kommun, VAKA-gruppen 1 
Karlstads universitet 2 

Katastrofmedicinskt centrum Linköping.  
Region Östergötland 1 
Kiruna räddningstjänst/MSB 1 

Kommunal 2 
Köpenhamns brandförsvar 1 

Länsstyrelsen Jämtland 1 
Länsstyrelsen Stockholms län 1 

Malmö stad 1 
Mittuniversitet 1 
Polisen 2 

Polisförbundet 1 
Prospero 1 

Resilient Regions 1 
Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen 1 
Räddningstjänsten Storgöteborg 1 

Räddningstjänsten Syd. och  
Brandskyddsföreningen Skåne 1 

Sjöfartsverket 3 
SKL 2 

Skorstensfejarnas riksförbund 1 
SMHI 1 
SOS Alarm AB 2 

SSRS 1 
Stanley Security Sverige / SACS 1 

Svenska Petroleum och  
Biodrivmedelsinstitutet SPBI 1 
Säkerhets- och försvarsföretagen SOFF 1 

Södertörns brandförsvarsförbund 1 
SUMMA (exkl. MSB) 46 
  
  



132 

 

 
Deltagare från MSB 
MSB UB-RTJ 2 
MSB UB-SOL 1 
MSB UB-USAM 1 

MSB US-LED 2 
MSB US-BOF 1 

MSB US-KUV 1 
MSB US-KUV 1 

MSB UB-LED 1 
SUMMA MSB 10 
 
 

13.4.5 Deltagare intervjuer 
 

Namn Organisation 
Anders Bergqvist Brandskyddsföreningen Sverige 

Anders Sigfridsson Glesbygdsklubben 
Fredrik Ståhlberg Försvarsmakten 

Hans Brun King's College London/F 
Ida Texell Attunda Räddningsförbund 

Jan Wisen MSB 
Jonas Myrén Räddningstjänsten Herrljunga 
Karin Brand Sv. Livräddningssällskapet 

Linda Kazmierczak Länsstyrelsen Kronoberg 
Magnus Dyberg Ek MSB 

Maria Korsand SOS Alarm 
Max Ekberg   SKL 
NN FRA 

Per-Erik Ebbeståhl Malmö stad 
Samuel Nyström Räddningstjänsten Jönköping 

Stephen Jerand Polisen 
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13.4.6 Deltagande grupper i enkätundersökningen 

 

Grupp Antal svar Svarsfrekvens, 
uppskattning 

Brandmän 1203 10-15% 

Brandbefäl 347 15-20% 

Ordförande kommunal nämnd 54 31% 

Räddningschef 99 55% 

Säkerhetschef/ samordnare 111 33% 

Beredskapsdirektör/ 
handläggare Länsstyrelsen 

28 50% 

MSB-personal 49 30% 

 
Adresskällor till enkätundersökningen: 

Brandmännens riksförbund, Kommunal, Brandbefälsföreningen. Ett antal 
grupper av personer (kommunal ordförande i berörd nämnd, räddningschef, 

säkerhetschef, beredskapsdirektör/-handläggare samt personal vid Länsstyrel-
serna) kontaktades via MSB genom sina funktionsadresser. Via MSB nåddes 

även ett urval av MSB-personal med koppling till frågeställningarna. 
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