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Förord 
Det har varit mycket trevligt, nyttigt och lärorikt att skriva denna rapport. Rapporten har 
handlat om mycket mer än enbart syfte och mål, det har öppnat dörrar för nya kontakter och 
ett bredare synsätt på den kommunala räddningstjänst som arbetar i Sverige. Nya kontakter har 
skapats i Sverige men också i de övriga skandinaviska länderna och Finland.  
Mycket viktigt är dock att påpeka vad betydelsefullt det är med ett gott stöd och positiva 
åsikter från flera olika håll. Rapporten hade aldrig kunna genomföras om inte gensvaret hade 
varit så positivt som det har varit, dels vad gäller enkätens ifyllnad, svar på intervjuer men också 
handledning. 
 
Det finns många som bör tackas för deras hjälp under rapportens gång. 
Jag vill först tacka Milan Veljkovic för handledning och positiv anda för rapportens resultat. 
 
Ett stort tack till Strömstads Räddningstjänst med räddningschef Bernt Eriksson och 
ställföreträdande räddningschef Rolf Olausson i spetsen. Tack för att ni har funnits till hands 
och till hjälp under hela arbetets gång. 
 
Det var under min praktik vid en kommunal räddningstjänst i västra Sverige, sommaren 2007, 
som grunden och idén till rapporten växte fram. Tack för att jag fick en stor inblick i ert 
samarbete med norsk räddningstjänst, genom att få vara en del av detta samarbete under min 
sommarpraktik. Kan inte tacka er nog många gånger.  
 
Genom att hela 52 svenska kommunala räddningstjänster tog sig tid att svara på min enkät och 
komma med mycket viktiga och värdefulla åsikter blev denna rapport genomförbar, ett stort 
tack riktas till alla er.   
 
Ett stort tack till Kristian Levy brandinspektör Köpenhamns kommun, Roger Jansson 
räddningschef Årjängs Räddningstjänst och Jens Lindström Brandchef Haldens Brannvesen för 
att ni tog er tid att genomföra intervjuerna och funnits till förfogande under arbetets gång. 
Kristian och Jens har gett mycket värdefulla synpunkter och kunskaper på samarbete med 
Sverige och skillnader på svensk räddningsledning och dansk/norsk räddningsledning. 
 
Jonny Haglund Bengtsfors Räddningstjänst ska också tackas, för synpunkter, tips och 
kunskaper. Ditt kontaktnät är mycket värdefullt.  

 

  



 

Abstrakt 
Dagens samhälle är mycket sårbart vilket medför att det ställs högre krav på myndigheterna. 
Räddningstjänsten är en av dessa myndigheter som samhället förväntas kunna få snabb hjälp av 
vid behov. Kraven har ökat på den enskilde individen, att ha ett så högt brandskydd som 
möjligt som kan förväntas av denne. Ofta inträffar en olycka närmare en annan kommuns 
räddningstjänst än den som den tillhör. Detta innebär att tiden framtill dess att räddningsarbetet 
påbörjats av byggnadens kommuns räddningstjänst tar längre tid än om de två kommunernas 
räddningstjänster skulle samarbeta och bli larmade till samma larm. Räddningsarbetet kan 
effektiviseras avsevärt genom att flera kommuners räddningstjänster samarbetar.  
Samverkan mellan flera räddningstjänster är idag något som utvecklas kontinuerligt. Utveckling 
av befintliga och icke formaliserade samarbeten mellan Sverige och de övriga skandinaviska 
länderna och Finland är också något som kontinuerligt pågår. Genom samverkansavtal mellan 
flera olika kommuners räddningstjänster kan fördelning av resurser ske. Detta kan exempelvis 
innebära att en räddningstjänst specialiserar sig på kemekalieolyckor och en annan är mer 
utrustad och har resurser för tågolyckor.   
 

 I 



 

Abstract 
The society of today is very vulnerable which result in that the demands at the authorities are 
very high. The rescue emergency agency is one of these authorities that the society expects to 
get help fast when they need it. The demands on the individuals have increased, they need to 
have the best fire protection that you can expect them to have in their buildings.   
It is often that an accident happens closer to another municipality fire department station than 
the station in the specific municipality. This means that the time it takes for the rescue work to 
get started, for the fire department in the municipality where the accident has happened, is 
longer than if two municipalities’ fire departments would have collaborated. The rescue work 
can be made much more effective when several fire departments are cooperating.  
Today cooperation between several fire departments is continuously evolving. Cooperation 
between Swedish fire departments and fire departments in the Scandinavia and Finland is also 
something that is continuously evolving.  
A sort of allocation of resources, between cooperating fire departments where the distance 
between the stations are not too long, can also be done.  
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1 Inledning 
En ständig utveckling av samhället pågår allteftersom. I samma takt som samhället utvecklas, 
bland annat i form av konstruktioner och bilar är det viktigt att den kommunala 
räddningstjänsten också utvecklas i samma takt, både vad det gäller utrustningsmässigt men 
också organisatoriskt. Detta då samhället förväntar sig en snabb och effektiv räddningsinsats. 
Vid en räddningsinsats är det mycket viktigt att räddningsarbetet kan påbörjas så fort som 
möjligt, dock kan detta vara ett stort problem då det i många fall tar lång tid för 
räddningstjänsten att anlända till skadeplatsen. Genom att kommunala räddningstjänster 
samarbetar och åker dels på gemensamma larm men också på de larm som är närmast oavsett 
om skadeplatsen befinner sig i en annan kommun, kan räddningsarbetet påbörjas tidigare. Detta 
är mycket viktigt då tiden kan vara skillnaden mellan liv och död. Då stora delar av Sverige 
angränsar till något annat skandinaviskt land eller Finland är det effektivt om 
räddningstjänsterna i Sverige kan samarbeta med något av dessa länder, samtidigt som det ger 
en ökad trygghet för de människor som bor vid gränserna, då dessa ofta har stora avstånd till sin 
kommunala räddningstjänst. Vid samarbete över landsgränserna är det mycket viktigt att 
eventuella problem och svårigheter har identifierats och diskuterats innan gemensamma insatser 
utförs, detta för att minimera misstag och fel vid räddningsinsatser. 
 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka behovet av att kommunala räddningstjänster 
samarbetar, dels inom Sverige men också med kommuner i de skandinaviska länderna och i 
Finland.  
 
För att begränsa arbetet har vissa avgränsningar gjorts. Det är endast behovet för de svenska 
räddningstjänsterna som har undersökts, dock har synpunkter på samverkan med Sverige 
samlats in från de skandinaviska länderna. Samverkan över landsgränserna omfattar enbart de 
skandinaviska länderna och Finland. Uppsatsen rör endast samarbete mellan räddningstjänster 
vars kommuner angränsar. Den genomförda enkäten har endast skickats ut till svenska 
kommuners räddningstjänster.  
 

1.2 Målgrupp 
Rapporten riktar sig främst till de svenska kommunala räddningstjänsterna. Detta för att de ska 
se hur viktigt det är att de kommunala räddningstjänsterna samarbetar och fortsätter att utveckla 
och arbeta med samverkansavtal. Viktigt är också att få en inblick i att det är fördelsaktigt, 
lönsamt och framförallt möjligt att samarbeta med de övriga skandinaviska ländernas och 
Finlands räddningstjänster, för att effektivisera räddningsinsatser vid landsgränserna. 
 
Rapporten kan även få kommunpolitiker att öppna sinnen och fortsätta att vara öppna för 
kommunsamverkan mellan räddningstjänster eller att utveckla redan befintliga samarbeten. 
Förhoppning finns också att det övriga samhället ska förstå nyttan av samverkan och samarbeta, 
att två är starkare än en.  
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1.3 Bakgrund 
Intresset och idén om att skriva uppsatsen växte fram under sommaren 2007, under min 
sommarpraktik på en kommunal räddningstjänst i västra Sverige. Detta då denna 
räddningstjänst har ett väl utvecklat och bra samarbete, dels med kommuner inom de svenska 
gränserna men också med norsk räddningstjänst. Jag fick under min praktik en bra inblick i 
dessa samarbeten, dels genom att utforma en förstudie till deras samarbetsprojekt med en norsk 
räddningstjänst men också genom att följa med på möten i Norge.  
     
Många kommunala räddningstjänster har idag svårt att få tillräckligt med deltidspersonal och 
det är ofta mycket omfattande områden som de ska täcka upp. Detta gör att lidandet för den 
enskilde individen kan minskas, på längre sikt kan också skadekostnaderna minskas.  Ibland kan 
avstånden vara mycket långa till en olycksplats vilket gör att utgången av händelsen kan bli 
mycket tragisk och dramatisk på grund av att det har tagit så lång tid för räddningstjänsten att 
nå fram. Genom att flera intilliggande grannkommuners räddningstjänster samarbetar och 
binder vissa avtal, kan effektiviteten höjas avsevärt. Vid ett samarbete mellan kommuners 
räddningstjänster, både inom Sverige men också med de övriga skandinaviska länderna samt 
Finland, är det mycket viktigt att diskussioner och möten förs, dels under samarbetets gång 
men också före.    
Då det är viktigt att effektiviteten är så hög som möjligt vid en räddningsinsats är det av stor 
betydelse om räddningstjänsterna kan bortse ifrån kommungränser och landsgränser. Genom att 
de skandinaviska länderna inklusive Finland samarbetar och utnyttjar de befintliga resurserna 
och kompetensen som finns utvecklas en stor resurs längs landsgränserna och tryggheten för 
hela samhället ökar.  
 

1.4 Tidigare forskning 
Den information och det underlag som finns är främst framtaget av de kommunala 
räddningstjänsterna. Tidskriften Löntagaren har gjort ett reportage om Haparandas 
Räddningstjänst samarbete med Torneås Räddningstjänst i Finland.  
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2 Metoduppdelning 
Rapporten är byggd på både kvalitativa och kvantitativa bedömningar. Den utgår främst i från 
fem stycken frågeställningar: 
 

1. Vilka problem och svårigheter medför ett samarbete mellan kommunala 
räddningstjänster? Hur kan man lösa dessa? 

2. Hur skiljer sig räddningsledning mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland? 
3. Varför ska de kommunala räddningstjänsterna samarbeta? 
4. Vad anser de svenska kommunala räddningstjänsterna om samverkan med varandra? 
5. Vad tycker de norska, finska och danska räddningstjänsterna om att samarbeta över 

landsgränserna? 
 
Flera olika metoder har använts för att kunna inskaffa information och dra slutsatser. 
Metoderna som har använts är: 
 

• Personliga intervjuer. 
• Enkätundersökning hos olika kommunala räddningstjänster och samtal med personal. 
• Studier av litteratur gällande räddningsledning i Sverige, Danmark, Norge och Finland. 

Studie av den svenska lagen om skydd mot olyckor har också gjorts.  
 

2.1 Enkätundersökning 
I början av projektet skickades en enkät ut till 89 av Sveriges kommunala räddningstjänster, av 
dessa 89 inkom 52 svar, dock gick endast 44 att ta del av.  
 
Enkäten var utformad för att ta reda på vad de kommunala räddningstjänsterna anser om 
kommunsamverkan mellan räddningstjänster och identifiera svårigheter och problem. Genom 
enkäten skulle det också vara möjligt att kunna tyda hur många av de kommunala 
räddningstjänsterna, som samarbetar och har samverkansavtal med något av de övriga 
skandinaviska länderna.  
 
En kvantitativ bedömning av resultaten från enkäten gjordes för att kunna identifiera de 
kommunala räddningstjänsternas åsikter och erfarenheter från kommunsamverkan. Dessa 
resultat har sedan presenterats i flera olika slutsatser och i diagram för att få en lättöverskådlig 
bild. 
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2.2 Personliga intervjuer och samtal 
Personliga, fördjupande intervjuer har genomförts med tre personer, Kristian Levy 
(brandinspektör Köpenhamns kommun), Jens Lindström (brandchef, Haldens Brannvesen) och 
Roger Jansson (räddningschef, Årjängs räddningstjänst). Detta för att få en större inblick i 
samverkan mellan svenska kommunala räddningstjänster och norska och danska 
räddningstjänster. Dessa intervjuer gjorde det möjligt att få deras syn och åsikter på samarbete 
med Sverige, hur det fungerar och vilka problem/svårigheter som uppstår.  
 
Under hela projektets gång har kontinuerlig kontakt hållits med personal på olika 
räddningstjänster, för diskussion, råd och information. 
Utifrån intervjuerna och samtalen har mycket viktig information, vägledning, slutsatser och 
konsultation diskuterats. 
 

2.3 Genomgång av litteratur 
Litteraturgenomgången har genomförts både kvalitativt och kvantitativt. Denna analys har 
resulterat i en sammanställning av hur räddningsledning ser ut och skiljer sig åt mellan Sverige, 
Norge, Danmark och Finland. Denna sammanställning är endast en generell bild av 
räddningsledning i dessa länder.  
En litteraturgenomgång har också gjorts av den rådande svenska ”Lagen om Skydd mot 
Olyckor”. Detta för att kunna ge en bild dels av räddningsledarens roll i Sverige men också hur 
räddningsledning ser ut i Sverige. 
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3 Varför kommunsamverkan? 
Samhället moderniseras hela tiden och blir alltmer avancerat detta medför att det ställs högre 
krav på räddningstjänsten, räddningstjänstens ledning och dess utrustning (Fredholm och 
Göransson, 2006). Byggnationer sker överallt i samhället och utanför orternas centrum, detta 
medför att räddningstjänsten får längre transportsträckor till skadeplatsen och det tar längre tid 
innan tredje person kan få den hjälp som krävs och förväntas.  
Sverige är ett mycket avlångt land och det är flera orter som saknar egen räddningstjänst. Detta 
bidrar till att avstånden mellan räddningstjänst och olycksplats kan vara mycket stora.  
De kommunala räddningstjänsterna i Sverige har en begränsad ekonomi vilket gör att det kan 
vara svårt att inskaffa den specialutrustning som räddningstjänsten skulle behöva ha tillgång till. 
Den utrustning som behövs mest får prioriteras.   
 
Genom att använda sig av kommunsamverkan mellan räddningstjänster kan räddningsinsatserna 
effektiviseras avsevärt. Samarbete med de övriga skandinaviska länderna resulterar i ökad 
effektiviteten och ökade kunskaper. Detta skulle innebära ökad trygghet för samhället och den 
enskilde individen. Detta är mycket viktigt då många kommuner är stora till ytan men endast 
har tillgång till en eller ett fåtal räddningstjänster. Det betyder att en större del av kommunens 
yta täcks upp och är skyddat vid ett samarbete mellan kommunens räddningstjänster. En av de 
största fördelarna med att samarbeta är just att den nödställde få betydligt snabbare kan få den 
hjälp som behövs, detta enligt Roger Jansson räddningschef vid Årjängs räddningstjänst. 
Samtidigt som kunskapen och beredskapen ökar vid större inträffade händelser enligt Jens 
Lindström räddningschef Haldens Brannvesen.  
 
Vid en inträffad händelse som är nära en grannkommun är det vanligt att det redan är avtalat att 
SOS- Alarm larmar två räddningstjänster. Detta innebär att båda kommunernas första styrkor 
larmas och åker till olycksplatsen och påbörjar räddningsarbetet. Detta brukar innebära, för de 
flesta räddningstjänstssamarbetena, att räddningsledaren för den räddningsstyrka som först 
anländer till skadeplatsen fortsätter att vara räddningsledare även när den andra räddningsstyrkan 
har anlänt (detta i de fall då båda räddningsstyrkorna behövs annars kan den andra styrkan 
vända på vägen). 
Samtidigt som räddningsarbetets effektivitet ökar blir skadekostnaderna för samhället och 
kommunen lägre på lång sikt, dessutom minskar den enskildes lidande.  
Som det är idag har många av landets deltidskårer svårt att få tillräckligt med personal. Detta 
problem blir mest påtaligt dagtid då alltfler arbetsgivare inte vill att deras personal ska åka iväg 
på larm under arbetstid. På mindre orter visar sig problemet allt oftare genom att antalet 
arbeten på orten minskar vilket medför att invånare behöver söka sig efter arbeten på andra 
orter. Detta medför att de behöver pendla dagtid och har då ingen möjlighet att ha beredskap 
under dagtid då de inte har någon möjlighet att åka iväg på larm på grund av de långa 
avstånden. Vid eventuella samarbeten mellan kommuners räddningstjänster kan det vara möjligt 
för kommunerna att låna personal av varandra. Detta är dock svårare att genomföra vid 
samarbeten mellan svenska och norska kommuner då en norsk brandman inte är godkänd att 
arbeta som brandman i Sverige, men en svensk brandman är godkänd att arbeta som brandman 
i Norge (http://www.srv.se (1)).   
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Genom att samarbeta med andra kommuners räddningstjänster kan de tillsammans införskaffa 
specialutrustning och avtala vilken räddningstjänst som ska ha vilken utrustning och 
specialkompetens. Detta innebär att när specialutrustningen behövs kan de låna den av 
varandra. Det kan exempelvis vara utrustning till mer avancerade kemikalieolyckor. Alla 
räddningstjänster behöver dock fortfarande ha en grunduppsättning av utrustning för att klara 
en normalstor olycka. Detta innebär att alla räddningstjänster kan hantera de flesta typer av 
olyckor. Genom att samarbeta och fördela ut resurser över flera räddningstjänster så har 
räddningstjänsterna tillgång till mycket goda resurser men på ett mer lönsamt sätt. Detta då 
vissa typer av utrustning används mer sällan. Resursfördelning av sådant här slag går endast att 
genomföra om avstånden inte är för stora. För att resultatet vid en räddningsinsats ska bli så bra 
som möjligt måste räddningstjänsterna följa med i samhällets utveckling. Då räddningstjänsten 
idag möter väldigt många olika typer av olyckor och många av dessa blir alltmer komplicerade, 
bland annat mer komplexa byggnader, dels vad det gäller materialen men också utformning, så 
medför det att räddningstjänsten behöver en bred och modern uppsättning av utrustning för att 
klara dessa. I samma takt som ny utrustning införskaffas är det mycket viktigt att personalen 
utbildas på utrustningen så att de kan hantera och använda den. Då mycket av 
specialutrustningen inte används i lika stor utrustning som exempelvis klippverktyg.   
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4 Litteraturstudie 

4.1 Lagen om skydd mot olyckor 
I Sverige gäller den rådande lagen om Skydd mot Olyckor som styr hur räddningsarbetet ska 
utföras av de kommunala räddningstjänsterna (Fredholm och Göransson s.22, 2006).  
Lagen säger att vid varje räddningsinsats ska det finnas en räddningsledare. Räddningsledaren är 
räddningschefen eller den som denne har kommenderat att vara det. Vid räddningsinsatser då 
räddningstjänster från två eller flera kommuner ska arbeta tillsammans avgör räddningsledarna 
vem som ska leda insatsen. I de fall då de inte bestämmer det avgör Länsstyrelsen vem som ska 
leda räddningsinsatsen. Vid mycket stora räddningsinsatser kan regeringen avgöra vilken 
Länsstyrelse eller annan statlig myndighet som ska ta över ansvaret för räddningstjänsten inom 
en eller flera kommuner. Den myndighet som får ansvaret utser en räddningsledare. I 
räddningstjänstförordningen har regeringen föreskrivet att Länsstyrelsen ska ta över ansvaret för 
räddningstjänsterna i de kommunerna som insatsen gäller vid mycket omfattande insatser. Det 
är då Länsstyrelsen som har hela ansvaret för den kommunala räddningstjänsten. Insatsarbetet 
leds av en räddningsledare som har den kompetens som krävs enligt lagstiftningen 
(www.notisum.se). 
 

4.2 Räddningsledning i Sverige 
De allmänna grunderna som kommunala räddningstjänster fått gällande räddningsledning gör så 
att rutiner kan skapas, material kan inskaffas och utvecklas  samt förse ledningsorganisationen 
med personal och utbilda dessa. Grunderna för ledning av kommunal räddningstjänst ska kunna 
efterhållas både i fredstid vid räddningsinsatser och vid höjd beredskap (Räddningsverket, 
1998).  
 
Ledning definieras som: ”verksamhet som syftar till att säkerställa att tillgängliga resurser samordnas och 
utnyttjas på bästa sätt för att förelagd uppgift ska kunna lösas” 1, detta oavsett på vilken nivå som 
beslutet ska fattas. 
 
I Sverige eftersträvar de kommunala räddningstjänsterna att en räddningsinsats ska genomföras 
så snabbt och effektivt som möjligt med mål att minimera konsekvenserna som följer en 
olycka. Detta innebär att de befintliga resurserna måste utnyttjas så effektivt som möjligt, dels 
omfattar det resurser mellan räddningsinsatser men även prioritering av insats. För att resultatet 
av en räddningsinsats ska bli så bra som möjligt måste räddningsledaren, i ett så tidigt skeende 
av en olycka som möjligt, kunna identifiera de faktorer som påverkar händelseutvecklingen. 
Genom att arbeta och öva räddningsledning även då räddningsarbete inte pågår ökar 
sannolikheten för att resultatet av en räddningsinsats blir så bra som möjligt.  
Vid en större räddningsinsats måste räddningsledaren kunna prioritera var resurserna ska börja 
och vad som ska prioriteras. Ledningsarbetet påverkas av vilken typ av olycka det är och hur 
resurserna är strukturerade och organiserade. Det är därför mycket viktigt att dessa aspekter tas 
upp vid samverkan eller sammanslagning så att de olika räddningstjänsterna/räddningstjänsten 
vet hur de ska hantera två samtidigt pågående insatser. 
                                            
1 Jan Ahlborg, Räddningstjänsthandboken del 2 Ledning med stabstjänst, s.7, 1996 
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Räddningsledning bör utföras enligt den så kallade planeringscykeln för att resultatet ska bli så 
bra som möjligt. Denna modell innebär att räddningstjänsten ständigt arbetar med planering, 
genomförande och uppföljning. Grundtanken med modellen är att ett ständigt arbete med 
dessa tre faktorer skall pågå för att försöka nå det uppsatta målet (Räddningsverket, 1998).  
 
Enligt räddningsverket måste fem faktorer finnas för att räddningsledning ska fungera: 

• normativ ledning 
• strategisk ledning 
• operativ ledning  
• samordning av enskilda enheter  
• ledning av enskild enhet 

 
Normativ ledning innebär de beslut som har fattats gällande hur arbetet ska utföras och idé eller 
inriktning av verksamheten. Besluten som fattas vid normativ ledning omfattar problem som 
sträcker sig över en längre tidsperiod. 
Strategisk ledning omfattar de beslut som fattats om avgränsningar gällande beredskap och 
insatser. Avgränsningarna omfattar tid, resurser och det geografiska läget.  
Den operativa ledningen ska meddela alla grupper målet med räddningsinsatsen. Operativ 
ledning bör utföras så nära räddningsinsatsen som möjligt. Samordning av enskilda enheter 
innebär att konflikter ska förebyggas och lösas, detta kan ske exempelvis genom ändringar eller 
samordning (Fredholm och Göransson, 2006). 
Ledning av enskild enhet innebär att leda en enhet vid en räddningsinsats. 
   
Vid en räddningsinsats bör räddningsledare informera enheterna om vilket beslut i stort (BIS) 
som har fattats. Beslut i stort ska meddela vad målet med räddningsarbetet är och hur detta 
arbete ska genomföras i stort. Det är mycket viktigt att kommunikationen fungerar väl vid en 
räddningsinsats så att alla vet vad de ska göra, vad deras mål är. Därför är det också mycket 
viktigt att beslut i stort och direktiven är klara och att alla har förstått dem. 
Vid en räddningsinsats är det ofta högt tempo och ingen vet i detalj vad som har hänt och hur 
läget ser ut. Det finns tillfällen då räddningsledaren måste fatta beslut på underlag som inte alltid 
är helt korrekta.  
 
Enligt Räddningsverkets bok Grunder för ledning, kan ledning vid samordning ske på två olika 
sätt, antingen genom ett utövande befäl eller genom samverkan. Ledning av ett utövande befäl 
innebär att chefen fattar nödvändiga beslut och utger dessa i form av order. Ledning genom 
samverkan innebär att det finns flera chefer som fattar beslut, ingen är chef över den andra.  
Genom att flera enheter samverkar kan belastningen på en chef minska, dock krävs det att alla 
strävar efter att nå ett och samma mål (Räddningsverket, 1998). 
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4.3 Räddningsledarens roll och befogenhet i Sverige 
Då en räddningsledare har ansvaret vid en räddningsinsats är det mycket viktigt att denne vet 
vilka befogenheter och vilket ansvar som denne har. Det är mycket viktigt att bägge parter är 
medvetna om detta vid ett samarbete, dels inom Sverige men framförallt om samarbete med 
något annat skandinaviskt land pågår, då ledningsarbetet och räddningsledarens roll skiljer sig 
från land till land.  
Ledning vid en räddningsinsats innebär att insatsen påverkas medvetet av räddningsledaren. 
Detta innebär inte att resultatet alltid blir som det var ämnat att bli. 
Ledning inom kommunal räddningstjänst innebär bland annat att räddningsledaren ska kunna 
avgöra vilka uppgifter som ska utföras och göra det möjligt att utföra dessa uppgifter samt följa 
upp resultatet av de genomförda uppgifterna för det uppsatta målet (Ahlborg, s.7, 1996).  
Vid en räddningsinsats i Sverige är det räddningsledaren som ansvarar för räddningsarbetet. 
Ofta är det räddningsledarens omdöme och kunskaper som avgör hur utgången av 
räddningsarbetet ska bli. 
 
Enligt Ahlborg (Räddningstjänsthandboken del 2 Ledning med stabstjänst, 1996) delas de uppgifter 
som räddningsledaren har in i övergripande ledning och direkt ledning. Med övergripande ledning 
menas de mer långsiktiga beslut som räddningsledaren fattar och direkt ledning innebär att 
räddningsledaren leder räddningsarbetet direkt på plats. Övergripande ledning omfattar bland 
annat personaltjänst, samverkan, informationstjänst, underhåll, insatsens inriktning och 
prioriteringar. Vid vissa tillfällen används både direkt ledning och övergripande ledning, detta 
sker främst vid mindre räddningsinsatser. Då brukar en och samma person kunna ansvara för 
hela räddningsarbetet på den olycksplatsen (Ahlborg, 1996). 
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Vanligtvis samarbetar ofta två eller flera kommuners räddningstjänster vid större händelser, det 
är då mycket viktigt att den personal som arbetar får veta vad som gäller, vilka det är som 
samverkar, på vilken nivå som samverkan sker samt vilka sambandsmedel som används. Vid de 
tillfällen då en räddningsledare tar över insatsarbetet från en annan ska det dokumenteras 
(Ahlborg, 1996). Vid en räddningsinsats samarbetar vanligtvis räddningstjänst tillsammans med 
ambulans och polis. 
Då det är fler än en räddningstjänst som medverkar vid en räddningsinsats så samverkar de. Vid 
en räddningsinsats kan räddningsledaren kräva att människor ska delta i räddningsarbetet. 
Denne har också befogenhet till att göra ingrepp på annans rätt samt begära hjälp från både 
statliga och kommunala myndigheter (Ahlborg, 1996).  
 
 
 

 
Figur 1: Visar ledaraktörerna vid en räddningsinsats i Sverige, där räddningsledaren leder insatsen (bild 
från boken Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället av Fredholm Lars och Göransson 

Anna-Lena, 2006). 
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4.4 Räddningstjänstens organisation i Danmark 
I Danmark tillhör polisen, räddningsberedskap, ambulanstjänsten, sjukhusväsendet och försvaret 
den allmänna Räddningstjänsten.  
Vid större räddningsinsatser som brand- eller explosionsolyckor, kemikalieolyckor, ras, 
tågolyckor, flygolyckor på land, fartygsolyckor vid kaj och naturkatastrofer är det polismästaren 
som koordinerar och leder insatsen på lokal nivå och även de övriga myndigheter som 
medverkar vid räddningsinsatsen.  
Polisens huvuduppgift vid olyckan är att koordinera de inblandade myndigheterna på ett sådant 
sätt att räddningsarbetet blir så effektivt och bra som möjligt. Polisen avgör om det ska vara 
flera myndigheter som tillsammans ska leda räddningsarbetet. Det är också polisens uppgift att 
informera alla inblandade parter att flera myndigheter tillsammans leder insatsen.  
Övriga ansvarsområden som polisen har är avspärrning, ledning av ambulanstjänster, 
evakuering, trafikreglering, bevakning och att bibehålla den allmänna säkerheten och 
ordningen i området i och runt olycksplatsen (www.srv.se (2)).  
 
I Danmark gäller beredskapslagen. Denna lag innebär att räddningsberedskapen ska, vid 
olyckor och katastrofer eller vid stor risk för liknande händelser, begränsa och avhjälpa skador 
på människor, egendom och miljö. 
Ansvarsområden som den statliga räddningsberedskapen har är att de ska hjälpa och assistera 
den kommunala räddningsberedskapen vid större och mer omfattande olyckor eller katastrofer. 
Övriga uppgifter som den kommunala räddningsberedskapen har, vid katastrofer eller större 
olyckor, är att de ska ha möjlighet att ta emot, inkvartera och bistå med mat åt nödställda och 
evakuerade (www.srv.se (2)). 
 
Vid olyckor i form av brand- och explosion, ras, tågolyckor, flygolyckor på land, 
fartygsolyckor vid kaj, naturkatastrofer och akuta kemikalieolyckor på land, i sjöar, i vattendrag 
och i hamnar ska räddningsberedskapen rädda människor, djur, egendom och miljö, de ska ta 
loss fastklämda och instängda, släcka och se till så att redan uppkomna bränder inte sprider sig 
och de ska förhindra och begränsa att inträffade skador inte blir större. 
I Danmark delas räddningsberedskapen in i tre olika nivåer. På den första nivån genomför den 
kommunala räddningsberedskapen insatsen, i vissa fall med hjälp av grannkommuner.  
Vid de olyckor och katastrofer som den kommunala räddningsberedskapen inte klarar av 
ensamma tillämpas nivå två. Då dessa händelser inträffar ska beredskapsstyrelsens fem statliga 
beredskapscentra och de nio kommunala stödpunktsberedskaperna assistera. Denna hjälp ska 
vara tillgänglig inom en timme (www.srv.se (2)).  
 
Vid de händelser som kräver mycket personal och där räddningsinsatserna pågår under lång tid 
hjälper beredskapsstyrelsens fem beredskapscentra till vilket innebär att nivå tre tillämpas. Nivå 
tre gäller också då specialutrustning och specialutbildad personal behövs, vilket även det 
assisteras av beredskapsstyrelsens fem beredskapscentra. 
I Danmark tillhör ambulanstjänsten antingen till det privata bolaget Redningskorps Falck eller 
till de kommuner där ambulanstjänsten ingår i Räddningsberedskapen. 
Då extra hjälp behövs vid katastrofer eller större olyckor kan polisen, räddningsberedskapen 
eller andra myndigheter erhålla hjälp av försvaret och hemvärnet. 
Danmark använder sig av så kallad särskild räddningstjänst vilken är indelad inom tre stycken 
olika områden. De tre områdena är SAR-tjänsten (search and rescue), olje- eller 
kemikalieutsläpp i havet och kärnkraftsanläggningar. 
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Då hjälp behövs vid nödställda fartyg, havsanläggningar och flyg assisterar SAR-tjänsten. SAR-
tjänsten omfattar sjöräddningstjänst och flygräddningstjänst (www.srv.se (2)). 
 
Bekämpningsarbetet av olje- eller kemikalieutsläpp i havet utförs av försvaret, de statlige 
regionale beredskapscentren och ytterligare några myndigheter. Det är miljöstyrelsen som 
ansvarar för bekämpningsarbetet.  
För att upprätthålla en god säkerhet mot de befintliga kärnkraftsanläggningarna som bland 
annat finns i Sverige, Tyskland och Litauen har Danmark en landstäckande atomberedskap. 
Denna beredskap sköts av beredskapsstyrelsen men ligger under inrikesministeriet  
(www.srv.se (2)). 

 

4.5 Räddningstjänstens organisation i Finland 
I Finland arbetar räddningsväsendet med att förhindra bränder och andra typer av olyckor, 
räddningsverksamhet och befolkningsskydd. Räddningsverksamhet innebär att skydda och 
rädda människor, egendom och miljö med hjälp av vissa, snabbt insatta, åtgärder vid en olycka. 
Andra ansvarsområden som räddningsväsendet i Finland har är att ta emot nödanmälningar, 
larma räddningsenheter och övrig hjälp, varna invånarna och förhindra hotande olyckor. 
Ytterligare uppgifter som räddningsväsendet har är att bekämpa, förebygga och minimera 
spridningsrisken och andra skador vid brand.  
Räddningsväsendet ansvarar också för efterröjning och bevakning, de sköter också lednings-, 
underhålls- och stödfunktioner. 
Räddningsväsendets uppgifter genomförs av de regionala räddningsverken tillsammans med 
avtalsbrandkårerna (www.srv.se (3)).    
 
Vid en inträffad händelse leds räddningsarbetet av den räddningsmyndighet som är ifrån det 
räddningsområde där olyckan har inträffat. Då flera myndigheter från olika 
verksamhetsområden tillsammans arbetar vid en händelse är räddningsledaren för den specifika 
situationen allmän räddningsledare. 
Vissa typer av händelser leder någon annan myndighet än räddningsmyndigheten. Vid 
eftersökning av försvunna personer på land och i insjöområdet är det polisen som leder arbetet. 
Då sökning av luftfartyg sker leds insatsen av luftfartsmyndigheten. Inom de finska sjögränserna 
leder gränsbevakningen eftersökning och räddningsverksamheten (www.srv.se (3)). 
  
Vid bekämpning av olje- och kemikalieutsläpp och skador på öppna fjärdar inom de finska 
sjögränserna avgör Finlands miljöcentral vem som ska leda arbetet. Länsstyrelsen och 
inrikesministenet har rätt att ställa krav gällande räddningsverksamheten och kräva att dessa 
krav genomförs (www.srv.se (3)). 
 
Räddningsledaren kan kräva att människor ska söka skydd och kräva att människor och 
egendom evakueras. Räddningsledaren kan också ta beslut som denne anser nödvändiga för 
räddningsinsatsen men som kan medföra att egendom skadas. Om det behövs för 
räddningsarbetet har räddningsledaren rätt att göra ingrepp och ta en egendom att disponera 
över. Räddningsledaren kan kräva att enskilda människor ska bistå med arbete vid 
räddningsinsatsen. De handlingar som räddningsledaren anser sig behöva göra, för att resultatet 
av räddningsinsatsen ska bli så bra som möjligt, har denne rätt att göra (www.srv.se (3)). 
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4.6 Räddningstjänstens organisation i Norge 
I Norge är räddningstjänstens huvuduppgift att genomföra snabba insatser för att rädda 
människor vid akuta händelser i form av olyckor eller andra risker. Räddningstjänsten är en 
offentligt organiserad verksamhet. I Norge tillhör inte miljöräddning eller materialräddning 
räddningstjänst (www.srv.se (4)). 
 
Det är justis- och polisdepartementet som sköter hela den administrativa samordningen av all 
räddningstjänst. Det högsta ansvaret för brandbekämpning har det kommunala och regionala 
arbetsdepartementet i Norge, vilka även har högsta ansvaret för biståndsuppgifter vid andra 
svåra olyckshändelser (www.srv.se (4)). 
 
För alla olika typer av ambulanstransporter ansvarar helsedepartementet. Detta gäller transporter 
med bil, båt och flyg. Söknings- och räddningsaktioner startas ett lednings- och 
samordningsarbete av polisdistriktet. Rent operativt ligger detta arbete under 
huvudledningscentralen (www.srv.se (4)). 
 
Vid alla olika typer av land-, sjö- och flygräddningsinsatser leds och samordnas det 
övergripande ansvaret av Norges två huvudräddningscentraler, JRCC Stavanger och JRCC 
Bodö. Där JRCC står för joint rescue coordination centre. JRCC Bodö har ansvaret för 
ledning och samordning av räddningsinsatser i norra delen av Norge och JRCC Stavanger har 
ansvaret i den södra delen (www.srv.se (4)).  
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5 Enkäten 
I början av oktober 2007 skickades en enkät ut till 89 av Sveriges kommunala 
räddningstjänster. Detta för att undersöka hur vanligt det är med kommunsamverkan mellan 
kommunala räddningstjänster samt för att inskaffa åsikter och tankar gällande samverkan.  
Enkäten bestod av totalt 19 frågor (se appendix 1). Utav de 89 räddningstjänster som enkäten 
skickades ut till inkom 52 svar, dock gick endast 44 att tyda. Tyvärr har vissa velat svara på 
enkäten men inte lyckats på grund av tekniska problem. Enkäten var helt anonym. 
 
Enkätens frågor var av olika slag, de inledande frågorna omfattade kön, ålder och typ av 
befattning, som sedan följdes av frågor gällande den specifika räddningstjänsten, detta för att 
kunna tyda storleken av den aktuella räddningstjänsten för att sedan kunna jämföra resultaten 
ifrån de andra. 
Den stora delen av enkätens frågor handlade om samverkan mellan kommunala 
räddningstjänster, frågor gällande samarbete mellan svensk kommunal räddningstjänst och något 
övrigt skandinaviskt lands räddningstjänst, befintliga samverkansavtal och vikten av samverkan. 
 

5.1 Redovisning av enkätsvar 
Enkäten visar att majoriteten av dem som har svarat på enkäten var män och räddningschefer, 
43 stycken var män vilket innebär att en kvinna har svarat. Diagram 1 visar hur fördelningen 
mellan de olika befattningarna såg ut hos de svarande.  
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Diagram 1: Visar befattningsfördelningen hos de svarande.  
 
Den största delen av de som svarat är mellan 40 och 50 år vilket var 16 stycken, tätt följt av 14 
stycken som är mellan 50 och 60 år, de resterande 14 var jämt fördelade på åldersgrupperna 30-
40 år och 60-70 år, ingen av de som svarat var mellan 20 och 30 år. 
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Enkäten visar att behovet av samarbete med andra räddningstjänster anses vara mycket stort av 
de svarande kommunala räddningstjänsterna. 
 

Hur stort anser du att behovet av samverkan är?
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Diagram 2: Visar behovet av samverkan. 
 
 
Samtliga räddningstjänster som har svarat på enkäten har idag någon form av ett pågående 
samarbete med någon annan räddningstjänst, vilka har pågått i allt från 3 år till 37 år. 
 

Har ni något pågående samarbete med andra räddningstjänster?
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Diagram 3: Visar fördelningen av hur många av de svarande som idag har ett pågående samarbete. 
 
De räddningstjänster som har svarat på enkäten har varierande aktivitet, antalet utryckningar 
per år varierar alltifrån 65 stycken till 7500, antalet heltidsanställda är allt från 0 till 800 stycken 
och antalet deltidsanställda varierar från 18 till 250 stycken.  
Enkäten visar genom detta att storleken på räddningstjänsten inte spelar någon roll för att 
kunna samverka med andra kommunala räddningstjänster.  
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Storleken på samarbetena varierar stort, allt ifrån 2 till 17 inblandade kommuner i samarbetena. 
Nästan alla av de räddningstjänster som har svarat anser att samarbetet fungerar bra eller mycket 
bra. 
 

Hur anser du att samarbetet fungerar?

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Mycket dåligt Dåligt Godkänd Bra Mycket bra Ej svarat

 
 
Diagram 4: Visar fördelningen över hur de svarande anser att samarbetet fungerar.  
 

Anser ni att kommunsamverkan medför mest fördelar eller 
nackdelar?

Fördelar
Nackdelar
Ej svarat

 
Diagram 5: Visar fördelning över om kommunsamverkan medför mest fördelar eller nackdelar.  
 
Samarbete med andra räddningstjänster medför mest fördelar enligt 42 stycken av de inkomna 
svaren. Detta innebär att enkäten visar att det till största delen är positiva åsikter gällande 
samverkan, vilket visas i diagram 5. 
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Majoriteten av de som räddningstjänster som har svarat brukar genomföra gemensamma 
övningar med de samverkande räddningstjänsterna. Antalet gemensamma övningar varierar 
alltifrån 1 övning per år till 1 övning om dagen. En av de större svårigheterna med 
kommunsamverkan mellan räddningstjänster är att kunna genomföra gemensamma övningar 
enligt diagram 6. 
 
 

Vilket är det största problem/svårighet 
som ni ser med samarbetet?

Kommunikation/språk

Materiella 

Ekonomiska

Gemensamm övningar

Annat

Ej svarat

 
Vilket är det största problemet/svårigheten som ni ser med 

samarbetet? 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 6: Visar vilket som är den största svårigheten med samarbetet. 
 
 

Genomför ni några gemensamma övningar?
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Nej

Ej svarat

 
 
Diagram  7: Fördelning över om gemensamma övningar genomförs.  
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Av alla räddningstjänster som har svarat har alla utom en angett att de idag har någon form av 
avtal gällande hur ledningsarbetet ska utföras vid en gemensam räddningsinsats. Enkäten visar 
därför att majoriteten av räddningstjänsterna som larmas vet vilken typ av ledning det är eller 
vem det är som har befälet när de har anlänt till skadeplatsen. 
 

Har ni avtalat med de andra samverkanskommunerna om hur 
ledningsarbetet ska utföras vid en insats?
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inom samverkansområdet
Annat

Ejsvarat

 
 
Diagram  8: Fördelning över hur ledningsarbetet ska utföras vid gemensamma insatser. 
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Radiokommunikationen mellan de svenska räddningstjänsterna och de andra skandinaviska 
länderna fungerar väldigt varierande enligt dem som svarat på enkäten. Det är lika många som 
anser att radiokommunikationen fungerar bra som anser att den fungerar dåligt. Intressant att se 
är också att fler tycker att radiokommunikationen fungerar mycket dåligt än mycket bra.  
 

Hur fungerar radiokommunikationen vid en gemensam 
räddningsinsats tillsammans med de övriga skandinaviska 

länderna?

0

5

10

15

20

Mycket dåligt Dåligt Godkänd Bra Mycket bra Ej svarat

 
Diagram 9: Fördelning över hur radiokommunikationen fungerar vid en gemensam räddningsinsats 
tillsammans med de övriga länderna. 
 
Slutsatsen av hur radiokommunikationen fungerar vid en gemensam räddningsinsats 
tillsammans med de övriga länderna, är att radiokommunikationen i dagsläget inte fungerar på 
ett godtagbart sätt. 
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6 Identifierade problem som kan uppstå vid samverkan 

6.1 Språk 
Vid en gemensam räddningsinsats är det mycket viktigt att alla förstår varandra, att exempelvis 
samma fackuttryck används. Detta problem kan bli mest uppenbart vid samverkan med de 
övriga skandinaviska länderna, då det kan vara svårt att förstå varandra om helt andra 
fackuttryck används. Enligt Kristian Levy, brandinspektör Köpenhamns kommun, är 
språkförbistring mellan insatsledare en av de största och mest påtagliga svårigheterna som 
uppstår vid en gemensam räddningsinsats.  
Då många av misstagen idag görs på grund av brister i kommunikationen är det extra viktigt att 
dessa misstag elimineras.  
 
I Norge finns en typ av ordlista där olika fackuttryck och termer har skrivits ner och förklarats. 
Positivt vore det om en liknande lista kunde göras med översättningar och förklaringar på 
svenska, norska, finska och danska. Det finns idag en variant av ordlista hos Räddningsverket, 
om möjlighet finns kunde den eventuellt utvecklas. Den innehåller några få fackuttryck på 
svenska, finska, norska, danska och isländska. Vid samarbetet av Öresundsförbindelsen togs 
även där en ordlista fram. Ordlistan fokuserar till största del på insatsspråk. Enligt Kristian Levy, 
brandinspektör Köpenhamns kommun, skiljer sig flera av orden väsentligt åt i de båda språken.  
Kommunikation och samarbete är bland de viktigaste sakerna som måste fungera vid en 
räddningsinsats för att resultatet av insatsen ska bli så bra som möjligt.  
 

6.2 Materiella  
För att underlätta och effektivisera en räddningsinsats där Sverige och Norge samverkar bör 
den tekniska utrustningen utvecklas. Detta gäller bland annat utrustning som slangkopplingar. 
Detta då Sverige och Norge har olika typer av slangkopplingar. Räddningsarbetet förenklas 
och effektiviseras genom att använda samma typer av grenrör, strålrör och annan teknisk 
utrustning. Detta gör sig delvis märkbart genom att det inte går åt någon onödig tid åt att lära 
sig att använda varandras utrustning på skadeplatsen, då det är vanligt att respektive 
räddningsstyrka behöver låna någon utrustning av de andra eller liknande. De ska trots allt 
samarbeta.  
Flera av de svenska räddningstjänster som samverkar med norsk räddningstjänst har löst 
slangkopplingsproblemet genom att införskaffa adapters för slangkopplingar. Dessa adaptrers har 
svensk slangkopplingsstandard i ena änden och norsk slangkopplingsstandard i andra änden. 
Sverige och Danmark har genom att de monterat två slanguttag på brandposter löst 
slangkopplingsproblem. I norra Sverige har slankopplingsproblemet lösts genom att de på vissa 
slangkopplingar har svensk slankopplingsstandard i ena änden och finsk i andra änden. 
Vanligtvis går de materiella problemen att lösa relativt enkelt, vilket enkäten också visar då 
endast ett fåtal personer anser att detta är ett stort bekymmer.  
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Figur 9: Är ett exempel på hur slangkopplingsproblemet kan lösas, med svensk slangkopplingsstandard i 
ena änden och norsk i andra. 
 
Ytterligare problem är att Sverige och Norge inte använder sig av samma 
radiokommunikationssystem. Detta problem visar sig bland annat vid en gemensam 
räddningsinsats då information ska utbytas mellan räddningsstyrkorna. Enligt Jens Lindström, 
brandchef Haldens Brannvesen, är just kommunikationen ett av de största problemen, dock 
kommer detta problem förhoppningsvis att lösas med hjälp av det nya digitala 
radiokommunikationssystemet Rakel och Tetra (vilket är en internationell standard inom 
radiokommunikation) (www.krisberedskapsmyndigheten.se (7 och8)).  
En lösning till detta problem kan vara att göra som en räddningstjänst i Västsverige har gjort, de 
har köpt in varsin radioapparat. Den svenska räddningstjänsten har köpt in en norsk radio och 
den norska räddningstjänsten har köpt in en svensk. Radiokommunikationen mellan svensk 
och norsk räddningstjänst fungerar därför utan större svårigheter. Dock visar enkäten att 
radiokommunikationen mellan en svensk räddningstjänst och en räddningstjänst från ett annat 
skandinaviskt land eller Finland inte fungerar så bra. 
 
 

6.3 Vid larm 
Vid eventuella räddningsinsatser kring Öresundsbron används ett gemensamt 
radiokommunikationssystem. Detta radiokommunikationssystem är från början ett danskt 
system. På en plats i södra Sverige som samarbetar med ett övrigt skandinaviskt land används 
tre stycken olika larmnivåer Larmnivå ett innebär en liten insats, den räddningsstyrka som är 
närmast den inträffade händelsen åker. Larmnivå två betyder dubbelutryckning med normala 
resurser från bägge länderna. Larmnivå tre innebär dubbelutryckning från båda länderna med 
förstärkta resurser. Den aktuella larmnivån bestämmer prioritering av utryckningsresurserna.   
 
På senare tid har flera nya köpcentra och andra större områden öppnats vid gränserna mellan 
Sverige och Norge, till flera av dessa områden larmas räddningstjänst från både Sverige och 
Norge för att täcka upp området.  
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Vid vissa räddningsinsatser i norra Sverige larmas också den närmaste räddningstjänsten i 
Finland. Det kan ta fem minuter för den finska räddningstjänsten att anlända till skadeplatsen på 
den svenska sidan medan det tar minst femton minuter för räddningstjänsten i Sverige att nå 
fram till en olycksplats på den finska sidan.  
 
Som det är idag använder Norge tre stycken olika larmnummer. De använder ett till 
räddningstjänsten, ett till polisen och ett till ambulansen. Önskvärt vore om Norge tillsammans 
med Sverige, Danmark och Finland kunde ha samma larmnummer. Redan idag har Sverige, 
Danmark och Finland samma larmnummer, vilket är 112. 
Genom att använda samma larmnummer i hela Skandinavien kan räddningsinsatsen 
effektiviseras. Detta på grund av att dyrbar tid inte gå åt till att koppla personen som ringer till 
rätt larmcentral. Sådant problem görs sig ibland märkbara vid norska gränsen då tekniska 
problem kan uppstå, exempelvis då en person som befinner sig i Sverige och vill ringa till SOS 
Alarm men hamnar hos polisen i Norge istället. Dock kopplar den norska polisen vidare 
samtalet till SOS Alarm, men vid en olycka kan skillnaden mellan liv och död handla om 
sekunder vilket gör det extra viktigt att alarmeringen går fort och effektivt. 
En annan fördel med att använda samma larmnummer i Sverige, Norge, Finland och Danmark 
är att många människor från de dessa länder besöker de andra länderna, vid en olyckssituation 
är människor ofta chockade och stressade vilket medför att de slår fel larmnummer.     
 
Om möjlighet finns vore en idé att lära ut larmnummer, i Sverige, Norge, Danmark och 
Finland, redan i dagisåldern. Detta för att barnen tidigt ska få en kontakt till larmnumret och 
larmning. För att underlätta detta vore det bästa om Sverige, Danmark, Finland och Norge har 
samma larmnummer. De ska kunna ringa efter hjälp oavsett om de är i Sverige eller i Finland 
på semester. Olyckor sker överallt i samhället vilket gör att det är mycket viktigt att kunna 
larma och få hjälp.  
 

6.4 Räddningsledning 
Då räddningsledning inte utförs på samma sätt i Sverige, Norge, Danmark och Finland men 
flera räddningstjänster samverkar över gränserna skulle en gemensam räddningsinsats eventuellt 
underlättas om ett gemensamt ledningssystem för dessa länder utvecklades. Detta skulle kunna 
minimera de missförstånd som uppstår vid räddningsarbetet.  
Vid en gemensam räddningsinsats i Sverige, med räddningsenheter från både Sverige och 
Norge, är den norske räddningsledaren inte behörig att vara räddningsledare för 
räddningsarbetet. En norsk räddningsledare kan endast arbeta som räddningsledare i Sverige om 
denne har genomfört de befälsutbildningar som Räddningsverket kräver eller har en 
motsvarighet enligt SRVFS 2007:3.  
 
Då räddningstjänster samarbetar är det mycket viktigt att det är klargjort hur räddningsarbetet 
ska utföras, att alla enheter är medvetna om vem som är räddningsledare och målet med 
räddningsarbetet. Vilket enkäten också visar då majoriteten av dem som svarat har avtalat med 
samverkanskommunerna om hur ledningsarbetet ska utföras vid en gemensam räddningsinsats.  
 
Genom att genomföra gemensamma övningar, oavsett om samarbetet gäller svenska 
kommuner sinsemellan eller samverkan med någon annat lands kommun, lär sig manskapet att 
kommunicera och samarbeta samt utvecklar en ökad förståelse för varandras handlande. Vid 
gemensamma räddningsinsatser måste samarbetet fungera, det är bättre om misstagen görs på 
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övning än vid en insats. Tyvärr är det ofta svårt att genomföra gemensamma övningar, främst 
på grund av avstånden, vilket också en av de största svårigheterna med samverkan enligt 
Kristian Levy, brandinspektör Köpenhamns kommun. Enkäten visade att just gemensamma 
övningar är ett av de svåraste problemen att lösa. 
Vid en räddningsinsats på den svenska sidan är inte en finsk brandkår behörig att ge order på 
denna sida av gränsen, trots att de anlänt till skadeplatsen först. 
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7 Diskussion  
Målet med denna rapport var att skaffa sig kunskap om och undersöka hur stort behovet är för 
samverkan mellan kommunala räddningstjänster, dels samverkan mellan räddningstjänster inom 
Sverige men också samverkan med de övriga skandinaviska länderna. Detta innebar också att 
skaffa sig kunskap om hur räddningsledning skiljer sig mellan Sverige, Norge, Danmark och 
Finland.  
 
Det har visat sig dels genom enkäten men också genom intervjuer att de allra flesta svenska 
kommunala räddningstjänster för någon typ av samarbete med någon annan kommunal 
räddningstjänst, dels inom Sverige men också med de övriga skandinaviska länderna. 
Vi, tredje person i samhället, förlitar oss stort till att räddningstjänst och ambulans snabbt och 
effektivt hjälper oss när vi behöver det. Detta innebär att då flera kommunala räddningstjänster 
samarbetar, täcker de automatiskt upp ett större område av Sverige, vilket gör att hjälp kan 
erhållas snabbare.  
Intressant och glädjande, tycker jag, är den positiva inställning som de flesta kommunala 
räddningstjänster har till samverkan. Intressant och uppskattat är det också att se att både stora 
räddningstjänster och små räddningstjänster har tagit sig tid att svara på enkäten, det gör också 
att enkätens resultat blir mer rättvisande. Detta på grund av att ju fler räddningstjänster som 
svarar, av olika storlekar både i antal larm, antalet anställda och hur många de samverkar med, 
ju bättre överblick får man över hur samarbete mellan kommunala räddningstjänster ser ut. 
Spännande tycker jag att det är med de samarbeten som pågår mellan kommunala 
räddningstjänster i Sverige och räddningstjänster i Norge, Danmark och Finland. 
De flesta problem och svårigheter som kan uppstå vid samverkan går vanligtvis att lösa relativt 
enkelt. De reflektioner som har inkommit under arbetets gång har visat att de positiva effekter 
som samverkan mellan kommunala räddningstjänster har är mycket större och fler än de 
svårigheter och problem som kan uppstå. Samverkan medför en ökad trygghet för tredje 
person i samhället, då samverkan vanligtvis medför ökad effektivitet och kortare angreppstid för 
räddningstjänsten, det vill säga den tid det tar för räddningstjänsten att nå skadeplatsen och 
påbörja räddningsarbetet.  
 
Jag personligen, tror att kommunsamverkan kommer att fortsätta att utvecklas dels inom 
Sverige men också med andra länder och i andra länder. Under arbetets gång har jag kommit 
fram till att vi alla, hela samhället, räddningstjänst, kommun och tredje person tjänar på att 
kommunala räddningstjänster samverkar. Detta gäller såväl effektiviteten av räddningsinsatserna 
och snabbare hjälp som ökad kunskap och beredskap.  
Jag anser att det är viktigt att man kommer ihåg att räddningstjänstens storlek inte spelar någon 
roll för att kommunala räddningstjänster ska samverka, vilket visade sig genom den genomförda 
enkäten. 
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9 Appendix 1: Enkätfrågorna 
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Appendix 2: Sammanställning av fritextsvar i enkäten 

 
”Tyvärr är enkäten svår att svara på eftersom samverkan med andra kommuner och räddningstjänster 
ser olika ut.” 
 
”Med samverkan menar jag samverkan reglerad enligt LSO eller via avtal, alltså inte förbund eller 
annan reglerad" formaliserad ekonomisk personell eller administrativ samverkan"” 
 
”Räddningstjänsten X samverkar genom 6 kommuner i kommunalförbundsform.” 
 
”Vi har samverkan främst inom länet och med övriga grannkommuner. Inom länet gemensam operativ 
ledning. Vi har inga gränser mot andra länder och har inte känt behov av internationell samverkan. 
Den största fördelen idag med samverkan är att det finns resurser att tillgå vid en större händelse. Vi 
är sämre på att samarbeta i vardagen trots att det finns fördelar att driva gemensamma projekt mm. 
 
”Självklart skall vi samverka så mycket som möjligt. Det finns en gräns för samverkan och där bör 
man fundera i termer räddningstjänstförbund. Detta gäller framförallt samverkan på administrativa 
sidan.” 
 
”Inom X län samverkar vi inom X, en mycket väl fungerande samverkan med ett gemensamt synsätt 
på hur räddningstjänst skall bedrivas. Ovanstående frågor är på många sätt relevanta men ger dig 
säkert inte hela bilden av vår samverkan.” 
 
”De sista två frågorna är inte applicerbara på vår kommun. Dock bör sägas i sammanhanget att 
befintligt radionät fungerar alldeles utmärkt för den samverkan vi har, både med annan 
räddningstjänst, polis och ambulans. Om enkäten på något vis är tänkt att förespråka RAKEL vill 
jag klargöra att det systemet kanske har sina fördelar men inte i paritet med den kostnad vi får.” 
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Appendix 3: Sammanställning av flervalssvaren i enkäten 
 
 
Kön  
Man 43 
Kvinna 1 
 
Ålder  
20-30 0 
30-40 7 
40-50 16 
50-60 14 
60-70 7 
 
 
Vilken typ av befattning har du? 
Räddningschef 33 
Stf. räddningschef 8 
Brandförman 1 
Brandman 0 
Annan 1 
Ej svarat 1 
 
 
Hur stort anser ni att behovet för samverkan är? 
Mycket litet 0
Litet 1
Stort 16
Mycket stort 27
Vet ej 0
 
 
Har ni något pågående samarbete med andra 
Räddningstjänster? 
Ja 44
Nej 0
 
 
Hur anser ni att samarbetet fungerar? 
Mycket dåligt 0
Dåligt 1
Godkänd 8
Bra 17
Mycket bra 17
Vet ej 1
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Genomför ni några gemensamma övningar? 
Ja 28
Nej 14
Ej svarat 2
 
 
Har ni avtalat med de andra samverkanskommunerna om 
hur ledningsarbetet ska utföras vid en insats? 
Den som anländer först 14
Den som är chef för drabbat område 13
Den som har högst befattning inom 
samverkansområdet 5
Annat 0
Ej svarat 1
 
 
Anser ni att kommunsamverkan medför mest fördelar eller 
nackdelar? 
Fördelar 42
Nackdelar 1
Ej svarat 1
 
 
Vilka är det största problem/svårighet som ni ser med 
samarbetet? 
Kommunikation/språk 2
Materiella 1
Ekonomiska 4
Gemensamma övningar 11
Annat 22
Ej svarat 4
 
 
Hur fungerar radiokommunikationen vid en gemensam 
räddningsinsats tillsammans med de övriga skandinaviska 
länderna? 
Mycket dåligt 5
Dåligt 5
Godkänd 9
Bra  5
Mycket bra 1
Ej svarat 19
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Appendix 4: Mailintervjuer med svar 
 
Mailintervju med Jens Lindstöm, brandchef Haldens Brannvesen: 
 

1. Hur länge har ni samarbetat med en svensk räddningstjänst? 
- Avtalen med Strömstad sträcker sig tillbaka till 1997, men blev förnyat 

och utvecklat 2006. Till grund ligger de nordiska samarbetsavtalen och 
ett eget avtal mellan gränskommunerna (Grenserådet). 

   
2. Vilka är de största fördelar som du anser att samarbetet medför? 

- Totalt ökad beredskap och kunskap vid större händelser.  
 

3. Vilka är de största svårigheterna är med samarbetet anser du? 
- Ser inga större svårigheter. Det är en vinn-vinn situation. 

 
4. Hur anser du att kommunikationen fungerar vid räddningsinsatser? 

- Kommunikationen är ett problem som vi ser ut att lösa genom RAKEL 
och TETRA. 

 
5. Anser du att samarbetet medför mest fördelar eller nackdelar? 

-  
 
6. Anser du att det finns några stora skillnader mellan svensk och ert lands 
      räddningsledning? Om ja, vilka är de största skillnaderna? 

- Händelserna är lika både i Norge och Sverige, samt att räddningstjänsten 
är byggd på samma princip. Här är likheten större än olikheterna. 

 
7. Brukar ni genomföra några gemensamma övningar?  

-  
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Mailintervju med Roger Jansson, räddningschef Årjängs Räddningstjänst: 
 

1. Hur länge har ni samarbetat med en svensk räddningstjänst? 
- Första skriftliga avtalet jag kan finna är från 7/7 1989, vilket senare har 

reviderats. 
 

2. Vilka är de största fördelar som du anser att samarbetet medför? 
- Snabbare hjälp till den nödställde. 

 
3. Vilka är de största svårigheterna är med samarbetet anser du? 

- Ser inga direkta svårigheter i sig, vissa saker kan hanteras/lösas på olika sätt. 
 

4. Hur anser du att kommunikationen fungerar vid räddningsinsatser? 
- Bra. Radiokommunikation sker vid varje tillfälle vi har norsk luftambulans 

här på uppdrag. 
 
5. Anser du att samarbetet medför mest fördelar eller nackdelar? 

- Endast fördelar. 
 

6. Anser du att det finns några stora skillnader mellan svensk och ert lands 
      räddningsledning? Om ja, vilka är de största skillnaderna? 

 -       Ja. I Norge leds räddningsinsatsen av polis. Olika slangkopplingar,  
          vi har gjort övergångar.  

 
7. Brukar ni genomföra några gemensamma övningar?   

- Ja. Vi har genomfört övningar med: Trafikolycka, skogsbrand, 
sambandsövning. 
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Mailintervju med Kristian Levy, brandinspektör Köpenhamns kommun: 
 

1. Hur länge har ni samarbetat med en svensk räddningstjänst? 
- Vi har haft ett samarbetsavtal (visionsdokument) sedan 1999. Detta har 

sedermera mynnat ut i mer handgripliga samarbetsavtal i starten av 2000. 
 

2. Vilka är de största fördelar som du anser att samarbetet medför? 
- Assistans vid större kemikalieinsatser i Köpenhamn, då R-syd är bättre på 

detta. Samtidigt kan vi hjälpa med rökdykarassistans vid exv. tunnelbränder 
eller andra insatser med långa inträngningsvägar, då vi är bättre än 
svenskarna på detta område. 

 
3. Vilka är de största svårigheterna är med samarbetet anser du? 

- Språkförbistring mellan insatsledare, långa avstånd medför svårigheter att 
öva/mötas spontant. 

 
4. Hur anser du att kommunikationen fungerar vid räddningsinsatser? 

- Kräver muntlig kommunikation mellan respektive lands ledare för att 
fungera tillfredsställande. 

 
5. Anser du att samarbetet medför mest fördelar eller nackdelar? 

-  
 

6. Anser du att det finns några stora skillnader mellan svensk och ert lands 
räddningsledning? Om ja, vilka är de största skillnaderna? 

 –  1) Lagstiftningen i Danmark ger ej insatsledaren samma makt i 
    Danmark som en svensk räddningsledare. 
   2) Man är 6 man på en släckbil samt har ingen AFS, dvs.  
   rökdykning kan utföras efter sunt förnuft utan detaljkrav från en 
   myndighet som inte har expertkompetens i området  
   brand/räddning.  

 
7. Brukar ni genomföra några gemensamma övningar?   

- Nej. Dock lånar/hyr vi ibland brandövningshus i Malmö för träning av egna 
styrkor. Detta ger självklart inofficiella fördelar som personkännedom mm. 
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