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Förord  
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tjänstens övningsverksamhet och dess uppbyggnad. Fast att jag har varit en del av 
den i snart åtta år som deltidare.  

Jag skulle vilja tacka personer och räddningstjänster som tagit sig tiden att svara på 
mina frågor, Titti, Tage, Daniel C och min handledare Stefan S. 

 

Simrishamn, november 2013 

 

Johan Nilsson 
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Sammanfattning 
Denna rapports syfte har varit att undersöka om kompetensen hos befäl bibehålls 
samt vilka metoder som används för att utveckla och öva de brandbefäl som är verk-
samma inom räddningstjänsten i Sverige. I litteraturbakgrunden ges först en över-
blick av de paragrafer i Lagen om skydd mot olyckor och Förordningen om skydd mot 
olyckor som behandlar utbildning och övning. Därefter presenteras olika undervis-
ningsmetoder som påverkar utbildnings- och övningsverksamheten. Även utbild-
ningssystemet för befäl och arbetet som räddningsledare behandlas.  
  
Arbetet har utgått från problemformuleringarna: 

 Hur ser utbildningsverksamheten ut i Sveriges räddningstjänster? 
 Hur ser övningsverksamheten ut i Sveriges räddningstjänster? 
 Hur ska man välja en ambitionsnivå utifrån ekonomi, kunskapsbrister eller 

hur många timmar som man får lov att planera?  

 
För att besvara problemformuleringarna har en undersökning gjorts bland rädd-
ningstjänster i Sverige om utbildnings- och övningsverksamhet. Även några övriga 
personer med kunskap inom området har intervjuats.  
 
Resultaten visar att det råder en stor spridning på utbildnings- och övningsverksam-
het mellan de intervjuade räddningstjänsterna men att det finns några gemensam-
ma nämnare. Ledarskapsutbildning genomfördes på flera räddningstjänster som en 
del av introduktion av nya befäl. Alla räddningstjänster använder sig av ledningsspel  
i olika former. De flesta räddningstjänster, 13 av totalt 21, använder sig av simule-
ringsprogrammet Fire Studio vid sina ledningsspel. Däremot är det stora skillnader i 
hur ofta och hur mycket det övas mellan de olika räddningstjänsterna. 
 
I diskussionen jämförs resultatet från inventeringen och de intervjuades åsikter med 
litteraturen.  De likheter och skillnader som märktes åskådliggörs och diskuteras.  
 
Resonemangen i diskussionen ledde till slutsatsen att utbildnings- och övningsverk-
samhet är ett invecklat ämne. Det är inte nödvändigtvis tiden eller kostnaden som 
läggs ner på en övning eller svårighetsgraden som är viktig utan på vilket sätt man 
arbetar med övningen. 
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Summary 
The purpose of this report has been to examine if fire officers maintain their compe-
tence and what methods are used  to develop and train fire officers active in Swed-
ish fire service. In the literary background the paragraphs concerning education and 
training in the Act on the Prevention of Accidents and the Regulation on Prevention 
of Accidents are presented. Different educational methods affecting education and 
training are thereafter presented. The educational system for fire officers and the 
work as incident commander are also presented.  

The essay has treated these research questions: 

 How are the educational activities in Swedish fire service carried out? 

 How are the training activities in Swedish fire service carried out? 

 How do you choose a level of ambition regarding finances, gaps in knowl-
edge and the hours that are possible to plan.  

 
To answer the research questions a survey about educational and training activities 
has been done amongst Swedish fire services. Some other persons with knowledge 
in the area has also been interviewed.  
 
The result shows a big diversity in the educational and training activities among the 
interviewed fire services but there are also some similarities. Education in leadership 
was carried out in several of the fire services as a part of the introduction of new fire 
officers. All of the fire services used some form of incident training. A majority of the 
fire services, 13 out of 21, uses the simulation game Fire Studio at their incident 
training.  However there is a big difference between the different fire services in 
how often and how much they train. 
 
In the discussion the results and the opinions from the persons interviewed were 
compared with the literature. The differences and similarities that appeared were 
discussed.  
 
The discussion led to the conclusion that educational and training activities are a 
complicated issue. The manner in which the  exercise is conducted is equally impor-
tant as the time spent on the exercise, the cost and the difficulty.   
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Nomenklatur 
CBRNE   Kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R), nukleära (N) och 

  (E) explosiva ämnen 

 

E-learning   Med hjälp av datorer eller annan eller kommunikationsut-

  rustning.  Uppbyggnaden  möjliggör en kombination av foto, 
  grafik, video, text och ljud. Studenten genomför en övning 
  eller ett kunskapstest som är anpassade för de kunskaper 
  som studerades.  

FSO  Förordningen om skydd mot olyckor 
 
Hazmat Training  Ett övningsprogram för öva farligt ämne, se CBRNE  
 
Insatsledare   Leder räddningsinsatsen vid mer komplicerade händel-

  ser, ofta genomgått räddningsledare B utbildning.  
 
Institutet för Räddningstjänstens Ledarskapsutveckling Institutets uppdrag är att till-

  godose kommunal räddningstjänst med unik ledarskapsut-
  veckling. Institutet är ett samarbete mellan Föreningen Sve-
  riges Brandbefäl och Brandskyddsföreningen. 

 

LSO  Lagen om skydd mot olyckor 

MSB   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

RCB   Räddningschef i beredskap 
 
RSK   En kurs som riktar sig till bland annat blåljusmyndigheterna,

  förvaltningschefer och kommunala säkerhetssamordnare 
  som inte har gått kursen tidigare. Kursen hålls en till två 
  gånger per år. Syftet med kursen är att skapa en förståelse 
  för övriga organisationer som kan bli inblandade i störningar 
  eller olyckor. 

   
Styrkeledare  Styrkeledare leder och fördelar arbetet inom styrkan. Utbild-

  ningen för tjänsten är räddningsledare A.  

 
Styrkechef  Se ovan 
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Tillsyn B   Utbildningen ska ge studenten förutsättningar att 

  göra tillsyner enligt LSO och lagen om brandfarliga och 
  explosiva varor på mer komplexa objekt än efter A-
  kursen 
 
 

Räddningsledare Leder räddningsinsatsen  
 

VBI   Vakthavande brandingenjör 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Lagen om Skydd mot Olyckor, Förordningen om Skydd mot Olyckor och Räddnings-
verkets föreskrifter ställer krav i form av kompetens och erfarenhet på vem som får 
leda, genomföra och utreda en insats. Därför har alla brandbefäl inom räddnings-
tjänsten i Sverige genomgått någon form av utbildning för att få sin befattning, till 
exempel Räddningsledare A/B eller Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer.  

 
Studier (Egidius, 1999) har visat att varje gång man använder sina kunskaper blir 
kunskaperna lättare att hitta och mer flexibelt användbara. Så vad händer efter en 
genomförd utbildning, hur ökas kompetensen och hur bibehålls erfarenheter? Det 
ska denna rapport försöka undersöka och ge ett svar på.  
 
1.2 Syfte 

Syftet med arbetet har varit att undersöka om kompetensen hos befäl bibehålls 
samt vilka metoder som används för att utveckla och öva de brandbefäl som är verk-
samma inom räddningstjänsten i Sverige. 
 

1.3 Mål 

Målet med arbetet har varit att synliggöra vilken ambitionsnivå den svenska rädd-
ningstjänsten har valt att lägga sig på.   
 

1.4 Problemformulering 

Arbetet har utgått från problemformuleringarna: 

 Hur ser utbildningsverksamheten ut i Sveriges räddningstjänster? 
 Hur ser övningsverksamheten ut i Sveriges räddningstjänster? 
 Hur ska man välja en ambitionsnivå utifrån ekonomi, kunskapsbrister eller 

hur många timmar som man får lov att planera?  

 

1.5 Metod 
Undersökningen har gjorts genom telefonintervjuer och skriftliga svar på frågeställ-
ningar för att på så sätt få en uppfattning om vad som sker inom vidareutbildning 
inom till exempel räddningstjänster, MSB och andra aktörer inom området, runt om 
i Sverige. Även platsbesök gjordes på MSB i Revinge, för att få kunskaper om olika 
simuleringsprogram. Resultaten från undersökningen jämfördes med vetenskaplig 
litteratur i ämnet.  
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1.6 Avgränsningar/Begränsningar 
Arbetet inriktar sig på vidareutbildningar och därför inkluderas inte grundutbildning-
ar och lagstadgade utbildningar. Arbetets fokus är vad som sker i Sverige. 
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2 Litteraturbakgrund 
I litteraturbakgrunden redovisas lagar som berör utbildning för befäl, undervis-
ningsmetoder, arbetet som räddningsledare och simuleringsprogram. 

2.1 Lagar, förordningar och föreskrifter 

Paragraf 3 i kapitel 1 i lagen om skydd mot olyckor (LSO) handlar om hur en insats 
ska genomföras och hur en räddningstjänst ska planeras. Räddningstjänsten ska pla-
neras och organiseras så att en insats kan genomföras effektivt. Detta ger att rädd-
ningstjänsten ska planera sin övningsverksamhet och utbilda personalen på ett så-
dant sätt att en insats kan göras på ett så effektivt sätt som möjligt. (LSO, 2013)   

Paragraf 14 i kapitel 3 i LSO  lägger grunden till vad som ska övas på en räddnings-
tjänst. Paragrafen säger att den som planerar eller leder insatser ska ha den utbild-
ningen och erfarenheten som krävs för uppgiften. 

3 kap 14 § Den personal som för kommunens räkning har att utföra fö-
rebyggande verksamhet, att planera, leda, genomföra och följa upp 
räddningsinsatser samt utöva tillsyn skall genom utbildning och erfa-
renhet ha den kompetens som behövs. 

(LSO, 2013)  

Dessa paragrafer från lagen om skydd mot olyckor säger att den som är räddningsle-
dare ska ha den utbildning och erfarenheten som krävs för uppgiften och leda insat-
ser effektivt (LSO, 2013).  

Förordning om Skydd mot Olyckor (FSO) 3 kapitlet 9 paragrafen ger den som ge-
nomgått skärskild utbildning hos MSB behörighet att agera som räddningsledare 
(FSO, 2013). Medan den tredje paragrafen i Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 
2004:9) anger vilka utbildningar som ger behörighet att vara räddningsledare i 
kommunal räddningstjänst. Kraven är att med godkänt resultat genomgått rädd-
ningsledare A eller avlagt brandingenjörsexamen och genomgått räddningstjänstut-
bildning för brandingenjörer (Rub) med godkänt resultat (SRVFS, 2013). 

2.2 Undervisningsmetoder 

Nedan följer några metoder att lära ut på, som är relevanta på grund av att de an-
vänds i utbildningen av befäl. Problembaserat lärande har länge använts av MSB vid 
sina utbildningar och en simulerad insatsövning utgår ifrån detta sätt att lära ut. 
Genomförs en distansutbildning är dessa nätbaserade. Teorierna som härstammar 
från dataspelande appliceras på de simuleringsprogram som används i dagens ut-
bildning av befäl.  
 

PBL 
ProblemBaserat Lärande (PBL) skiljer sig ifrån vanlig föreläsning och katederunder-
visning. Vid katederundervisning svarar den studerande främst på frågor ställda av 
läraren medan vid PBL ska de studerande vänja sig vid att själva på olika håll söka 
den information och de färdigheter som de vill lära sig. (Egidius, 1999)  
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Hur lätt man kommer åt ett intryck, kunskap eller erfarenheter beror på i vilket 
sammanhang inlärningen skedde. Undersökningar har visat att människor måste 
jobba en längre tid med uppgifter som kräver en koppling mellan ämnesorienterade 
kunskaper för att dessa kopplingar ska uppstå. Men i PBL strävar man efter att teori 
och praktik ska sammanfogas ifrån början.  Den studerande ska både behärska äm-
neskunskap och samtidigt agera utifrån erfarenhet. Vidare bör ett lärande ske ur 
flera synvinklar för bli så bra som möjligt, eftersom då lagras kunskapen mer lättill-
gängligt i minnet. Det bör även ges tillfälle att om och om igen få använda det som 
man håller på att lära sig. För varje gång man använder sina kunskaper blir de lättare 
att hitta och mer flexibelt användbara. (Egidius, 1999) 
 
Nätbaserad utbildning 
En nätbaserad utbildning skiljer sig inte mycket från en klassrumsutbildning, det är 
fortfarande pedagogiken som används som avgör om kursen kommer att vara en 
framgång. Ett stort antal studier visar att studenter generellt är positivt inställda till 
nätbaserad utbildning och har en hög beredskap för att använda datorstöd i under-
visningen. Samtidigt visar många undersökningar, bland annat ifrån amerikanska 
utbildningsdepartementet, att det inte går att avgöra om traditionell undervisning 
eller distansundervisning skulle vara bättre. Däremot värderas flexibiliteten i rum 
och tid med de nätbaserade utbildningarna väldigt högt. (Hrastinski, 2011) 
 
På en distansutbildning dominerar kommunikationen av det skrivna ordet, medan i 
en traditionell utbildning dominerar det talade ordet. Det ställer andra krav på en 
student på en distansutbildning jämfört med att deltaga i en klassrumsutbildning. 
Denna form av kommunikation, att skriva egna texter för att kommunicera med 
andra, ger andra möjligheter till ny kunskap och nya sätt att diskutera och tänka. 
Men det kan samtidigt vara mer krävande än att bara läsa kurslitteratur. Det finns de 
som inte kommer till tals i en traditionell diskussionsgrupp, på grund av till exempel 
blyghet. Dessa studenter upplever det positivt att få mer tid att formulera sig och 
inte riskeras att avbrytas i en nätdiskussion. Men flexibiliteten i tid och rum kan 
medföra att det ställs högre krav på texter och inlägg och att svarstider därmed kan 
bli långa och diskussioner tappar i spontanitet. (Hrastinski, 2011)  
  
Precis som vid PBL kan ett mål med en distansutbildning vara att tekniken ska möj-
liggöra det för den studerande att anpassa sina studier till sina egna önskemål och 
förutsättningar. Studier visar att flexibiliteten leder till en högre motivation och bätt-
re lärande hos de studerande. (Hrastinski, 2011)    
  
Dataspel som läromedel  
Dataspel kräver bland annat att spelare minns det man lärt sig tidigare, utvecklar nya 
kunskaper och för att vara framgångsfull kunna lösa olika problem. Kring populära 
spel kan det utvecklas en gemenskap för att dela idéer och problemlösningar, men 
även för att socialisera och lösa problem i grupp. (Oblinger, 2006)   
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Ett spel som är tänkt att vara undervisande för en spelare uppmuntrar spelaren att 
möta och övervinna allt mer komplicerade problem. Vidare ska det ge spelaren möj-
lighet att prova olika lösningar, att låta spelaren se vad konsekvensen med att agera 
på ett annorlunda sätt blir. Det spelar ingen roll om man kör racingbil eller till exem-
pel spelar The Sims för spelet ska vara lärande, 
nyckelordet är interaktivitet, det vill säga att spela-
ren kontrollerar och påverkar spelets utgång.  

Mängden av informationskällor som man måste 
överblicka bara under en kort spelomgång kan 
uppfattas som för mycket för en "icke spelare". 
Samtidigt som man utforskar en 3D-värld, behöver 
kanske spelaren övervaka hälsan på flera olika ka-
raktärer, läsa en karta, kolla ammunitionstillgång 
med mera. Det är fullt möjligt att denna stora da-
tamängd inte uppfattas av en ovan spelare.  

"To cope with environments such as these offered by [ ] games, users 

learn to juggle multiple, dynamic vectors of information without attempting to 
understand them fully. Instead, they play out multiple hypotheses about con-
nections among numerous symbolic forces."  

(Eilola 1998 i Sandford, 2005)   
 

Att utgå från samma startpunkt och möta samma hinder eller utmaning gör att man 
kan diskutera tillvägagångssätt eller ta hjälp av andra som redan klarat av utmaning-
en (Sandford, 2005).  

Lära som vuxen 
Vuxenpedagogik handlar om hur ett lärande för vuxna kan påverkas för att utvecklas 
i en positiv riktning. Hinder för lärandet kan till en viss del ligga hos den lärande själv, 
eftersom personer har olika förutsättningar att ändra sitt tankesätt. Undersökningar 
har visat att lärprocessen antas kunna ta tre olika vägar. 
  
Processen börjar med att något eller någon påkallar uppmärksamheten, det kan vara 
erfarenhet, upplevelse eller information. Därefter kommer integrationen av det nya 
med det gamla. Om det nya stämmer med kunskap som redan finns på plats, ger 
detta en bekräftelse på gamla sanningar och en påbyggnad av gamla kunskaper har 
skett. Men om det nya inte stämmer med det invanda eller de gamla sanningarna 
uppstår en konflikt. Det finns två lösningar på konflikten, den ena lösningen är att 
stanna kvar i konflikten och till slut öppna upp nytänkande och genomgå en föränd-
ring. Den andra lösningen är att ignorera eller tolka det nya så att det stämmer över-
rens med de gamla kunskaperna, vilket kan upplevas som en påbyggnad av de be-
fintliga kunskaperna. Det är inte alltid en medveten handling att lösa konflikten på 
detta vis.   

Ett svar på varför denna konflikt uppstår kan vara rädsla att den studerande måste 
överge redan invanda sätt att tänka och agera. Om rädslan har övertaget kommer 

Battlefield 3,Bild:Electronic Arts 
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individen att motstå vilka goda lärvillkor som helst. Men om viljan att förändras har 
övertaget kommer individen att ignorera vilka dåliga lärvillkor det än är och engage-
ra sig i sitt lärande. Om det råder jämvikt mellan rädslan och önskan kan lärvillkoren 
göra skillnad. 
 
Att istället för kunskapskontroller ge informativ återkoppling kan ge ett gemensamt 
kunskapssökande lärare och studerande emellan. Att skapa en lärmiljö där misstag 
kan ses som potentiella lärsituationer och där studerande kan dra nytta av skillnaden 
mellan olika uppfattningar skulle ge studerande möjlighet att öva upp förmågan att 
ta till sig alternativa uppfattningar och kritisk självreflektion. Vilket skulle ge en stu-
derande en möjlighet att stanna upp i en konflikt och öppna sig för ny kunskap. 
(Gougoulakis, 2006)   
 
2.3 Utbildningssystem för befäl i räddningstjänsten. 
Nedan följer en redovisning av de utbildningar till befäl som erbjuds. 

Räddningsledare A (RäL A). 
Kursens syfte är att ge kursdeltagare grundläggande behörighet att agera räddnings-
ledare vid en räddningstjänstsinsats. Efter utbildningen ska deltagaren förbereda och 
leda arbetet vid en insats, men även leda i ett inledningsskede vid mer komplex in-
sats (MSB1, 2013).  Denna utbildning finns som distansutbildning.  
 
Räddningsledare B (Räl B). 
Kursens syfte är att ge kunskaper i att förbereda och leda arbetet i samband med 
komplexa insatser. Förkunskapskrav RäL A (MSB2, 2013).  
 
Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för Brandingenjör (RUB). 
Utbildningen syftar till att, efter erlagd brandingenjörsexamen, ge kunskaper och 
behörighet att agera räddningsledare vid insatser, medverka i olycksförebyggande 
arbete och krishanteringsarbete. Utbildningen syftar även till att ge kunskaper för att 
leda, planera, utvärdera och leda utvecklingsarbete inom ovanstående områden 
(MSB3, 2013). 
 
2.4 Arbetet som räddningsledare 

I 3:e kapitlet 16 paragrafen anges att räddningschefen är räddningsledare men upp-
giften får delegeras till någon annan som uppfyller de behörighetskrav som föreskri-
vits (LSO, 2013). Delegering betyder att man överför beslutanderätten till någon 
annan person. En grundläggande regel är att den som delegerat beslutsrätten till 
någon annan inte blir av med sitt eget ansvar. Det kan till exempel vara att den som 
delegerat måste se till att den som fått beslutsrätten delegerad till sig har rätt kom-
petens och utrustning som uppgiften kräver. (Andersson et al, 2002) 
 
Många av de situationer som räddningstjänsten möter är obekanta på något sätt och 
kräver att man kan resonera sig fram till en lösning.  
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Forskning visar att det som skiljer en erfaren beslutsfattare från en mindre erfaren 
beslutsfattare är förmågan att bedöma en situation och komma fram till ett tillräck-
ligt bra beslut med hjälp av sin erfarenhetsbas. Däremot förmågan att resonera eller 
att fatta beslut är liknande för de båda olika beslutsfattarna. Den erfarna beslutsfat-
taren kan snabbt komma fram till en tillfredsställande strategi, som inte nödvändigt-
vis är den bästa. Medan den mindre erfarna beslutsfattaren tar längre tid på sig att 
komma på en strategi. (Brehmner 2000 se Svensson 2005, s 82) 
 
Hur olika personer uppfattar och värderar en situation är avgörande faktorer för om 
en person kommer att uppleva stress eller inte (Lazarus 1991 se Svensson 2005, s 
93). Att agera räddningsledare på en skadeplats kan vara stressframkallande för alla 
räddningsledare. Dock finns det stressnivåer där personer agerar fullt normalt kan-
ske till och med bättre, men när den nivån överskrids börjar beslut och möjligheten 
att resonera bli lidande (Räddningsverket 1992 se Svensson 2005, s 96). Några sätt 
för en beslutsfattare att hantera stress kan vara att försöka vara organiserad eller att 
hålla sig till det som känns tryggt och hemtamt. När en roll känns trygg är den väl 
övad, beslutsfattaren har rätt kompetens för rollen och det finns en överensstäm-
melse mellan vardagens krav och olyckssituationens krav. Att en ledare visar stress-
reaktioner kan sprida eller öka en grupps stressbeteende. (Bass 1990 se Svensson 
2005, s 95)  
 
Förmågan att improvisera anses som väldigt viktigt i komplexa och dynamiska situa-
tioner. För att hantera detta krävs egna expertkunskaper eller hjälp från andra ex-
perter från andra organisationer. Många gånger vill man ha stöd för sina beslut och 
sitt agerande, behovet att känna stöd är större för oerfarna beslutsfattare, något 
som gör att man kanske söker stöd i checklistor.  Detta kan göra att man glömmer 
bort verkligheten och koncentrerar sig på det som känns tryggt och säkert, sin mall 
eller checklista. (Ellsberg 1961 se Svensson 2005, s 99) 
 
För att undvika överraskningar eller att en räddningsinsats stannar upp på grund av 
beslutsvånda eller att insatserna inte ger effekt, måste räddningsledaren ha förmå-
gan att kunna styra om insatsen. Räddningsledaren måste ha en förmåga att kritiskt 
granska förloppet, hjälpbehovet, besluten som fattas och samtidigt kunna syna be-
slut ifrån olika synvinklar. (Zetterling 2000 se Svensson 2005, s 101)   
 
Räddningsinsatser beskrivs  oftast av högt tempo, oklara läge, agerande utifrån okla-
ra beslutsunderlag. Detta kräver flexibilitet, förmåga att hantera stress och att för-
måga att fatta och genomföra beslut.  (Zetterling 2000 se Svensson 2005, s 101)  
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2.5 Simuleringsprogram 
Nedan redovisas de simuleringsprogram som nämns i arbetet och kostnaderna för 
dessa. 
 
2.5.1 Vector Command 
Vector Command är ett avancerat virtual reality/3D träningssystem för räddningsle-
dare. Den eller de spelande styr med hjälp av en joystick en person i spelet. På så 
sätt kan den spelande eleven vandra runt på olycksplatsen för att göra bedömningar 
och för att få en översikt av situationen. Genom att programmet är flexibelt kan 
övningsledaren ändra i olika scenarier för att testa och öva den spelandes kunskaper 
(emergencycommandsystem, 2013).     

Kostnaden för simuleringsprogrammet är 880 000 kronor för ett system och tre 
scenarier. Till detta är det en årlig supportkostnad på 750 000 kronor. Kostnaderna 
grundar sig på när MSB 2008 köpte in programmet. (Cederholm, 2013)  
 
2.5.2 Fire Studio 
Programmet är ett träningsprogram för att träna insatser. Programmet bygger på att 
övningsledaren importerar egna bilder från lokala objekt i programmet. I program-
met läggs det till olika effekter på en bild för att efterlikna en olycka, till exempel att 
det kommer ut rök ifrån en dörröppning. På så sätt kan en övningsledare skapa olika 
scenario. (digitalcombustion, 2013) 

Fire Studio kostar 5000 kronor, i en engångskostnad, att köpa in. (Cederholm, 2013) 
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3 Resultat 
Nedan följer resultatet av intervjuer och undersökningar av räddningstjänsternas 
övningar.  

3.1 Genomförande 

24  räddningstjänster har svarat på undersökningen som gjordes, många fler, upp-
emot 70, var tillfrågade. Av de 24 räddningstjänster som svarat var det 3 stycken, 
Attunda, Södertörn och Östra Götaland, som av olika anledningar, främst tidsbrist 
och svårigheter med återkopplingen, inte kom med i undersökningen. De räddnings-
tjänster som deltagit är fördelade runt om i landet med Kiruna i norr och Rsyd i Sö-
der.  

Följande frågeställningar har mailats ut till alla tillfrågade räddningstjänster, perso-
ner och myndigheter. Samma frågor har ställts till de som intervjuades via telefon: 

 Vilka utbildningar kan räddningstjänsterna erbjuda sina egna befäl?  
 Vad övas/hur mycket/hur ofta? 
 Vad är en rimlig ambitionsnivå?  
 Kan ett simuleringsprogram kunna vara ett komplement till vanliga övning-

ar? 

 
Eventuella missar eller felaktigheter i  inventeringen som genomförts kan bero på att 
räddningstjänsten missat att uppge alla sina övningar eller på grund av missförstånd 
under intervjun. Oklarheter har följts upp med följdfrågor i flera fall. Samtliga med-
verkande har också fått möjlighet att läsa texten och kommentera. 
 
3.2 Inventering av räddningstjänster 

3.2.1 Arvika Eda Säffle Räddningstjänst.  

Mattias Larsson, Räddningschef  

Räddningstjänsten Arvika Eda Säffle använder MSBs kursutbud för de utbildningar 
som genomförs externt. Internt görs ledarskapsutbildningar samt utbildningar i det 
dagliga ledarskapet. En koppling uppfattas mellan att leda det dagliga arbetet och 
leda en räddningsinsats. 

Styrkeledare övar till största del tillsammans med styrkan och är ofta övningsledare, 
de högre befälen deltar vid behov i dessa övningar. Det görs även studiebesök på 
olika objekt med hela styrkan.  Förutom att delta vid styrkornas övningar deltar de 
högre befälen vid kommunens krislednings- och samverkansövningar någon eller 
några gånger per år. Befäl ges förutom den vanliga övningen särskild utbildning och 
övning inom CBRNE, samverkan på skadeplats, avlastande samtal, förståelse för 
kritisk infrastruktur samt särskild objektskännedom, utöver de studiebesök hela 
styrkan gör.  Övning i metod- och taktikval övas i stort sätt inte. Övningsverksamhe-
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ten planeras till största del utifrån olika föreskrifter, men även utifrån kommunens 
risk- och sårbarhetsanalys som brukar ge upphov till cirka en övning per år.  

Det räddningstjänsten saknar är övning i insatsledning för både styrkeledare och 
RCB, enligt Mattias Larsson. Styrkans övningar relaterar ofta till moment i insatser 
och på sin höjd den egna gruppens insats. Övningar av RCB gäller ofta kriser eller 
liknande sällanhändelser. Brand eller trafikolycka med flera stationer larmade inträf-
far oftare, några gånger per år, men övas väldigt sällan. RCBs förmåga att leda styr-
keledare övas således mycket sällan. Inte heller förmågan att greppa dynamiska 
förlopp såsom brandspridning övas. 

Enligt Mattias Larsson, har det, vid utvärderingar av insatser, visat sig att befälen har 
haft en stor påverkan på utgången av en insats, vilket gör att en högre ambitionsnivå 
hade varit önskvärd. Utvärdering av insatser används även som ett stöd till plane-
ringen av övningsverksamheten. 

Befälsstrukturen inom Arvika Eda Säffle räddningstjänst ser ut på följande sätt:  
nivå 1: Styrkeledare, nivå 2:Räddningschef i beredskap 
 
3.2.2 Enköping-Håbo Räddningstjänst.  

Hans Granholm, Operativ Chef  

Ett nyblivet befäl genomgår en introduktion av organisationen Enköping-Håbo och 
dess handlingsprogram.  Man genomgår även kurser i RSK, Regional Samverkans 
Kurs, Möta media 1 och Stabsmetodik.  
 
Utbildningar som genomförs är ledarskap samt att räddningstjänsten deltar vid 
många av de officiella konferenserna som hålls varje år till exempel Kem och Skade-
plats. 
 
Räddningstjänsten har ett intensivt övningsschema och en 
del av dessa övningar, 30 stycken, måste man genomföra 
varje år. Fyra till fem av dessa övningar är till för befäl och 
det är bland annat  övning i LSO och taktikledning. Övningar 
som genomförs är ledningsspel med en till två spelare, ka-
der/OBBO övning. Inom övningsverksamheten arbetar man 
mycket med återkoppling.  

Organisationen använder sig av programmet Fire Studio. 

Organisationen känner att de saknar en kurs för att fräscha upp kunskaperna hos en 
del befäl som har en äldre utbildning som kompetensutbildning. Vid en insats försö-
ker man dokumentera så mycket som möjligt för att kunna återskapa insatsen sena-
re i simuleringsprogrammet Fire studio. En tanke man har är att låta befäl ifrån nå-
gon annan räddningstjänst spela insatsen och på så sätt lära sig själva mer. 
  

      Simuleringsprogrammet Fire Studio.  
(digitalcombustion, 2013) 
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3.2.3 Helsingborgs Brandförsvar.  

Emma Nordwall, Enhetschef MoK  

Enheten för metod och kompetens (MoK) ansvarar för de interna övningar som be-
fälen i Helsingborg utför. Övningarna kan både vara teoretiska eller praktiska.   

De rent praktiska övningarna kan bestå av att ett scenario riggas, antingen på öv-
ningsfältet eller något annat ställe, av MoK. Hela befälskedjan bestående av styrke-
chef, insatsledare och vakthavande brandingenjör övar tillsammans. MoK genomför 
även övningar på styrkenivå men med en svårighetsgrad som gör att styrkechefen 
övas tillsammans med styrkan så som nödläge rökdykare eller gasflaskor. Förutom 
dessa övningar genomför styrkechefen tillsammans med övriga styrkan kvalitetssäk-
rande övningarna som utgörs av de lagstadgade övningarna till exempel varm rök-
dykning. Dessa övningar riggar styrkechefen själv på övningsfältet. Vissa övningar 
genomförs endast teoretiskt eller teoretiskt med praktiska inslag eftersom det inte 
är genomförbart att öva praktiskt. En teoretisk övning kan bland annat bestå av tåg-
tunnelmetodik eller höghusmetodik. Teoriövningar med praktiska inslag kan till ex-
empel vara räddningsfrånkoppling. En del av de teoretiska övningarna ansvarar MoK 
för, men de flesta genomförs av befälen på egen hand under ett arbetspass.  
 
Ledningsspel genomförs ibland för insatsledare, vakhavande brandingenjör och 
stabsbrandmästare med inslag av praktiska moment. En styrka med en styrkechef 
utför ett praktiskt moment, till exempel dörrforcering, och meddelar tillbaks när 
detta moment är klart. Därefter kommunicerar och agerar ledningsteamet som de 
skulle göra under en riktig insats.  Det genomförs även ledningsspel för insatsledare, 
VBI och stabsbrandmästare med hjälp av Fire studio, men då övar man enskilt utan 
en hel stab.  
 
Övningarna följer ett fastlagt intervall. De kvalitetssäkrande genomförs varje år me-
dan vissa övningar endast genomförs var annat, vart tredje eller vart fjärde. Ingen 
övning får överstiga ett intervall med fyra år.  Ambitionsnivån på vad och hur mycket 
man övar bör grunda sig på den rådande lagstiftningen samt vilken riskbild som finns 
i kommunen, det vill säga att man ska inte välja en miniminivå, enligt Emma Nord-
wall.  

För ledningsspel används Fire studio, för självstudier i en rad olika ämnen på alla 
befälsnivåer görs i framtiden försök med E-learning.  
  
3.2.4 Höga Kusten-Ådalen Räddningstjänst.  

Mikael Lundberg, Brandinspektör/insatsledare  

Efter att  befäl vid räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen gått en kompetensutbild-
ning på MSB genomgås ett intro som normalt innebär att man får gå bredvid ett 
ordinarie befäl under en tid. I de fall man ska täcka upp som insatsledare, styrkele-
dare som har RäL B utbildning, anordnas en intro där med information om praktiska 
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frågor. Ett program för all slags introduktion som befäl oberoende av ledningsnivå 
håller på att tas fram.  
 
Externa kurser som befälen genomgår är RSK och utbildning för den roll personen 
ska ha. Två gånger per år hålls gemensamma utbildningar för insatsledare och styr-
keledare, vid dessa tillfällen är målet att både ge informationer gällande organisa-
tionen men även genomföra ledningsövningar. 
 
Under en vanlig övning leder styrkeledaren övningen och i de fall styrkeledaren ska 
övas leder de sin egen enhet. Normalt riggas de större övningarna/utbildningarna av 
representanter från den grupp som har ledningsfrågor som sitt ansvarsområde. Det 
genomförs ledningsspel vid de gemensamma utbildningarna som genomförs för 
insatsledarna och styrkeledarna. Styrkeledare övar främst i sin roll som styrkeledare 
tillsammans med skiftpersonalen. Insatsledarna i förbundet deltar cirka två gånger 
per år vid  MSBs övningar för deras Räddningsledare A studerande. Detta ger 
mängdträning i att leda en insats. 
 
Ambitionen är att utveckla övningsverksamhet för samtliga befäl.  
 
Personal i förbundet har erfarenheter av simuleringsprogram och införskaffandet av 
programmet Fire Studio undersöks. De ledningsspelen som genomförs nu baseras på 
ett händelseförlopp som illustreras med hjälp av bilder. 
 
Återkoppling sker genom att personal som har till uppgift att utvärdera, främst in-
satser,  genomför en enklare utvärdering eller en fördjupad olycksutredning av en 
insats.  
 
3.2.5 Kalmar brandkår. 

Gert Friberg, Räddningschef samt Peter Berg, Insatsledare 

Kalmar brandkår genomför både teoretiska och praktiska utbildningar/övningar som 
anpassats efter samhället som man verkar i. Exempel på externa utbildningar som 
befäl genomgår är bland annat Räddningsledare A/B/C och Fördjupad stabsarbete. 
Andra utbildningar som arrangeras för alla befäl är föreläsningar med externa förelä-
sare. 
 
Övningar som genomförs är ledningsövningar, stabsövningar, insatser. Större stabs- 
och ledningsövningar övas några gånger per år. Insatsövningar med styrkeledare och 
insatsledare genomförs ungefär en gång per månad. Målet är att fokusera på både 
metodik och ämnesövningar.  
 
Ambitionsnivån ligger på att styrkeledare ska öva 150 timmar per år, insatsledare på 
80 timmar och RCB 24 timmar.  
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Simuleringsprogram är ett bra komplement men det kan inte ersätta övningar. Det 
simuleringsprogram som används är Fire studio. 
 
Förvaltningen jobbar med återkoppling på olika sätt, till exempel vid en större stabs-
övning deltar observatörer på alla nivåer och feedbacken från alla presenteras i en 
skriftlig samling.  
 
3.2.6 Kiruna Räddningstjänst.  

Thomas Winnberg, Räddningschef  

Befälen i Kirunas räddningstjänst genomgår utbildningar bland annat MSBs och 
kommunens egna som till exempel bygg- och planeringsprocesser, ledarskap och 
arbetsrätt. Befälen deltar även vid utbildningar och konferenser som arrangeras av 
bland annat av länsstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting (SKL), SOS och 
brandbefälsföreningen. Utbildningarna och konferenserna handlar om till exempel 
CBRN, larmprocessen eller ledning. Även  externa föreläsare som till exempel brand-
konsulter som utbildat i brandskyddet i BBR medverkar.  
 
Just nu ligger det mycket fokus på metodik och taktik för stora komplexa eller flera 
händelser samtidiga inom övningsverksamheten eftersom det saknas en del erfa-
renhet och vana vid dessa insatser. Dessutom pågår det ett intensivt arbete med att 
öka samverkan inom länet. 
 
Räddningstjänsten har goda erfarenheter av simuleringsprogram. Önskan är, enligt 
Thomas Winnberg, att programmen hade vidareutvecklats så att gick att kombinera 
med någon sorts E-learning så att man kan bedriva självstudier och få "ett godkänt" 
resultat i form av någon sorts validering ur systemet att man gjort sin " läxa". Men 
även simuleringsprogram som kan hjälpa till i utvecklingen kring ledning, taktik och 
samverkan önskas. 
 
3.2.7 Københavns Brandvæsen.  

Magnus Mattson, Insatsledare  

En ny styrkeledare i Köpenhamns brandväsen börjar arbeta operativt direkt efter 
avslutad formell kompetensutbildning. Efter at styrkeledaren har arbetat mellan 6-
12 månader genomgår man en internutbildning på cirka 3 veckor. Det upplevs posi-
tivt att man har jobbat en period innan man går internutbildningen då man har en 
del rutin och egna upplevelser och exempel som man kan relatera till under utbild-
ningen. 
 
Detta gäller dock inte insatsledare. Efter formell kompetensutbildning går man di-
rekt på en internutbildning. Denna internutbildning är uppbyggd av olika moduler, 
tio olika teoridelar med vardera tre övningsdagar, mellan delarna åker man med ett 
befäl i tjänst. Det tar mellan 1-1,5 år för en ny insatsledare att genomgå internut-
bildningen.  
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Insatsledarna övar fem heldagar och fem halvdagar om året på egen hand. Utöver 
detta har insatsledarna 4-6 heldagar då man övar med hela den operativa lednings-
organisationen, insatsledare, styrkeledare, inre befäl, vaktcentra l, ledningsoperatö-
rer med mera. Utöver dessa tillfällen övar styrkeledaren alltid tillsammans med styr-
kan. En person jobbar heltid med att planera övningsverksamheten för befälsgrup-
perna. Köpenhamn strävar efter att öka den scenariobaserade övningarna istället för 
momentbaserad övning. Enligt Magnus Mattsson, saknar de flesta räddningstjänster 
i Sverige strukturerad specifik övningsverksamhet för befälsgrupperna. 
 
Magnus Mattson har inte stött på en svensk räddningstjänst som har en strukture-
rad övningsverksamhet för insatsledare och han anser att till exempel Storbritannien 
och Nederländerna kommit mycket längre än Sverige på detta område. I dessa län-
der jobbar man med att kvalitetssäkra befälen genom att testa deras kunskaper för 
att identifiera starka och svaga sidor. Detta skulle lätt kunna göras till exempel  ge-
nom E-learning och att ha som ambition att man ska öva ett visst antal timmar, är 
ett trubbigt verktyg att nå resultat, enligt Magnus Mattson. 
 
Brandväsendet har undersökt marknaden för avancerade simuleringsprogram, som 
till exempel Vector Command, men slutsatsen blev att det blev för dyrt att anpassa 
det till Köpenhamns förutsättningar i förhållande till vad man får ut av det. Men 
Magnus Mattsons åsikt är att när man väl anpassat det till sina förutsättningar, kan 
övningarna bli bra och kostnadseffektiva. Brandväsendet använder sig av Fire Studio 
med goda resultat, man kan använda det enkelt på lokala objekt. Att träna ledning 
ger mycket för den tid som man behöver lägga ner, enligt Magnus Mattson.  
 
Köpenhamn jobbar med återkoppling på lite olika sätt. Vid E-learning är det den 
ansvariga för övningsplanering som jobbar med återkoppling. På insatser och öv-
ningar finns det ett team på sex personer som jobbar med återkoppling och utvärde-
ring. Vid en riktig insats kan det skickas en person ut ifrån teamet för att dokumente-
ra så mycket som möjligt samt agera som Safety Officer på olycksplatsen. I fyra år 
har insatsledarna i Köpenhamn burit kamera, både under insats och övning. Det är 
friviligt att bära kamera och nästa år kommer styrkledare få möjlighet att bär om 
man vill. Det är den som bär kameran som äger filmen och bestämmer vad som ska 
hända med den.  
 
Om man ska lära sig av återkoppling och feedback måste man göra den personlig, 
det måste kännas för att man ska ta åt sig och ändra på sig, enligt Magnus Matsson. 
Individen måste sättas i fokus eftersom alla är olika. Att samla alla i en sal och gör en 
återkoppling gör det väldigt enkelt att slå ifrån sig och inte ta åt sig, enligt Magnus 
Mattson. 
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3.2.8 Medelpads Räddningstjänstsförbund.  

Ellinor Fransson, Inre befäl/Brandingenjör  

Befäl vid Medelpads räddningstjänstsförbund genomgår efter avslutad kompetens-
utbildning vid MSB, internutbildning i ledarskap  och relevanta utbildningar anpassa-
de efter det individuella behovet. I stort sätt träffas varje vecka insatsledarna och de 
inre befälen cirka tre timmar för information och övning. Dessa träffar kan innehålla 
information ifrån organisationen, information ifrån annan myndighet till exempel 
polisen, ledningsspel eller diskussion kring någon insats som inträffat.  Styrkeledare 
övar till stor del tillsammans med styrkan och insatsledare och inre befäl deltar i de 
övningar där det finns ledningsmoment. Vid behov deltar styrkeledare i  ledningsöv-
ningar för insatsledare och de inre befälen.  

Övningsverksamheten grundar sig på målplaner som finns för organisationen och 
målplanerna har en  riskinventering i botten. Övningarna följer ett intervall och skif-
tar tema efter två veckor.  

Förbundet använder sig av simuleringsprogrammet Fire Studio vid de övningar där 
programmet är användbart. Användandet kommer att bli större efterhand förbundet 
får mer erfarenhet av programmet. Programmet är bra men det tar lite lång tid att 
förbereda övningar. Därför kan enklare bilder vara ett mer tidseffektivt alternativ för 
att starta en diskussion, enligt Ellinor. Det kommer att genomföras försök med att 
låta heltidsbefäl köra ledningsspel med deltidsbefäl för att öka deras övning i leda en 
insats.  

Förbundet jobbar med återkoppling genom att filma insatser och övningar. Vid in-
satser bär insatsledare, styrkeledare ska börja nästa år,  hjälmkamera. Enligt Ellinor 
Fransson tjänar organisationen och den individen på systemet med återkoppling och 
majoriteten av personalen är positiva till systemet. Vissa filmer används för att in-
formera hela organisationen medan vissa filmer togs bort efter att  den filmande 
personen själv sett den.  
 
3.2.9 Nerikes Brandkår. 

Per-Ove Staberyd, Brandchef  

Efter kompetensutbildning, till exempel RäL A, genomgår befäl inom Nerikes Brand-
kår en ledarskapsutbildning och en introduktion för den roll personen ska ha inom 
brandkåren.  

Styrkeledaren deltar i styrkans övningsverksamhet, medan insatsbefäl och inre befäl 
samt RCB övar minst sex planerade övningar per år. Befälen kan dock öva många 
gånger mer per år. Förbundet saknar för nuvarande ett intervall och en samlad bild 
över övningsverksamheten, men kan få en bättre översikt i framtiden. Det som övas 
kan vara ledningsspel, studiebesök, typolyckor, kem, RIB och objektskännedom. Det 
förekommer externa övningsledare för vissa övningar. En satsning som ska göras är 
att de befälen med en äldre utbildning ska få en uppdatering. Övningarna planeras 
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av övningsavdelningen som bestämmer innehållet utifrån olika aspekter. Riskinven-
tering är en del. Det finns dock mycket annat som skall gås igenom. 
 

"En övning behöver inte vara så avancerad för att få igång en lednings-
övning, ett foto eller något skrivet på en tavla eller ett papper."  

( Staberyd, 2013) 
 
Förbundet är positivt inställt till simuleringsprogram och det program som används 
är Photo shop för att skapa bilder till olika ledningsspel.  
 
Vissa larm och övningar återföljs alltid av utvärdering. En del olyckor följs även upp 
med formella undersökningar. 
 
3.2.10 Norrhälsinge Räddningstjänst.  

Lennart Juhlin, Räddningschef. 

När ett nytt befäl blir anställt i Norrhälsinge räddningstjänst efter avslutad kompe-
tensutbildning på MSB, genomgår personen kommunens interna program, som kan 
bestå av arbetsmiljö och samtalsträning. 
 
Externa utbildningar och fortbildningar sker genom att utnyttja bland annat MSBs 
och Brandskyddsföreningens utbud.  
 
En insatsledare ansvarar för övningsverksamheten och den planeras sex månader 
framåt och är till största del inriktad på övningar för styrkan. Interna befälsövningar 
sker någon gång per år, dock inte i den utsträckning som är önskvärt beroende på 
resurser.   
 
Förbundet har en begränsad erfarenhet av simuleringsprogram, men anser att det 
kan vara ett bra sätt att öva ledning. Det genomförs ledningsspel för befälen i be-
gränsad omfattning. 
 
3.2.11 Piteå räddningstjänst.  

Torbjörn Johansson, Räddningschef  

Efter blivit uttagen för att bli befäl i Piteås räddningstjänst, genomgår man MSBs 
kompetensutbildning Räddningsledare A och Tillsyn A. Ett nytt befäl i Piteå rädd-
ningstjänst genomgår även kommunens egen arbetsledarutbildning samt Institutet 
för Räddningstjänstens Ledarskapsutvecklings ledarskapsutbildning. Det finns ett 
uttalat mål att alla styrkeledare tillslut ska bli insatsbefäl. Alla befäl genomgår en 
utbildning för den roll personen ska ha, detta gör att vissa insatsledare förutom 
Räddningsledare B även går Tillsyn B.  

Övningsverksamheten för insatsledare och RCB grundar sig på fyra block, med teman 
brand, kem, trafik och övrigt. Förutom dessa övningar genomförs även ledningsspel, 
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insatsövningar och många studiebesök. Piteå deltar i den internationella övningen 
Barents Rescue varje gång den anordnas. 
 
Ambitionsnivåer på vad som ska övas planeras utifrån riktlinjer och en vald insats-
förmåga istället för ett visst antal timmar.  
 
Det används simuleringsprogram i räddningstjänsten i form av Fire Studio, med goda 
resultat. När ett ledningsspel genomförs kan det köras motspel med en person eller 
med flera personer. Det händer att hela styrkan deltar i ett spel.  
 
Man jobbar med en egen mall för återkoppling för övningsverksamhet och genom-
förda insatser, man har även en erfarenhetsdag, där man jobbar med återkoppling 
av genomförda insatser, tillsammans med samarbetskommuner, Luleå, Kalix, Boden 
och Älvsbyn. 
 
3.2.12 Räddningstjänsten Syd (Rsyd).  

Gustav Sandell, Inre befäl  

Alla befäl i Rsyd genomgår MSBs olika befälsutbildningar samt en sex till tjugo veckor 
lång introduktionsutbildning, beroende på vilken roll personen ska ha inom organisa-
tionen. Introduktionsutbildningen innehåller bland annat föreläsningar, ledningsspel, 
praktiska övningar, handledning, objektsorientering och examinationer.   
    
Det genomförs ett antal övningar och kompetensutveckling för befälen inom rädd-
ningstjänsten under ett år. Två gånger per år genomförs något som kallas Blocköv-
ning ledning, där alla heltidsbefäl deltar, styrkeledare, yttre och inre befäl, larmbefäl 
samt RCB. Övningen består av en heldag med blandat innehåll och fokus, övningen 
kan bland annat innehålla ett teoretiskt block, en eller flera små övningar/insatser 
och en mer omfattande insats. Ungefär sex gånger om året genomförs något som 
kallas Operativ Ledningsarena (OLA), vid denna utbildningstyp är det endast yttre 
och inre befäl samt larmbefäl som deltar. Även denna övningstyp sker som en hel-
dag, det som behandlas på denna typ av övning är operativ information, föreläsning-
ar från externa aktörer, ledningsspel med mera.  
 
Ambitionen för varje år är att de inre och yttre befälen ska delta vid minst en större 
spel- eller insatsövning. Styrkeledarna som arbetar heltid ska delta vid styrda öv-
ningar för respektive skiftlag, dock är dessa övningar mer inriktade på metod och 
taktik än ledning. Styrkeledare som arbetar deltid genomför två stycken heldagsut-
bildningar, men dessa är bara delvis med fokus på ledning. 
 
Det simuleringsprogram som används i organisationen är  Fire Studio. Förbundets 
syn på simuleringsprogram är att de är ett bra komplement till konventionella öv-
ningar, men framtagande av scenario och genomförande av simulering kan vara 
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resurskrävande. Men jämfört med att köra insatsövningar är det inte särskilt kost-
samt. 
 
3.2.13 Skellefteå Räddningstjänst.  

Mattias Hagelin, Brandingenjör  

Ett nyutbildat befäl inom Skellefteås räddningstjänst går inte in i en befälsbefattning 
direkt efter sin kompetensutbildning. Det är upp till befälet i befattning att introdu-
cera ett nytt befäl.  
 
Återkommande varje år är en heldag för samtliga befäl inom Skellefteås räddnings-
tjänst där bland annat nyheter behandlas. Även årliga träffar med miljökontoret är 
återkommande, och en del av dessa träffar är utbildning. Samtliga insatsledare och 
chef i beredskap ska genomgå kursen RSK, någorlunda regelbundet. 
 
För nivå 2 befäl är det schemalagt två till tre timmar utbildning och övning varannan 
månad samt det görs studiebesök, utanför den ordinarie objektskännedom övning-
en, för att öka kunskapen om särskilda risker.  Förutom detta genomförs teoretiska 
prov och insatsutvärderingar. Denna utvärdering ska eller kan ligga till grund för att 
planera övningar.  
  
Ambitionen är att genomföra en större samverkansövning varje år. Enligt Mattias 
borde en rimlig ambitionsnivå sättas utifrån vad befälen borde kunna istället för att 
sätta en viss utbildning eller antal timmar.  
 
Det finns erfarenheter av simuleringsprogram i organisationen. Nu används enklare 
bilder med text eller scenariobilder för att köra ledningsspel eller case. 
 
3.2.14 Storgöteborg Räddningstjänst. 

Erik Cedergårdh, Ledningsspecialist, Kristoffer Wahter, Räddningslärare  

Nyanställda befäl i Räddningstjänsten Storgöteborg genomför en introduktion efter 
godkänd kompetensutbildningen på MSB. Vid denna internutbildning deltar erfarna 
befäl. De befäl som deltar kommer ifrån olika ansvarsområden och att delta vid en 
introduktion ses som en fortbildning. I introduktionen ingår föreläsningar, medåk-
ning samt ledningsspel. Externa kurser som förbundet deltar i kan till exempel vara 
MSB stabsledningskurser, juridik och RSK.  
 
Det genomförs regelbundna möten varje vecka, där personer från hela organisatio-
nen deltar. Om något särskilt har hänt sker en genomgång av insatsen eller händel-
sen. Varje år genomförs övningar för flerenhetsövningar, där befäl övar i sin roll en 
dag och är observatörer nästa. På grund av den stora organisationen hinner man 
inte öva alla regelbundet med ledningsspel, utan det sker sporadiskt under året. Vid 
införande av ny teknik, sker det ett ryck på övningssidan för att få med alla.  
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Förbundet saknar strukturell ambitionsnivå, på grund av att övningsverksamheten 
saknar intervall.  
 
Förbundet jobbar med återkoppling på lite olika sätt. Utbildningsgruppen sköter 
återkopplingen vid övningsverksamheten medan  återkopplingen från insatser 
kommer genom olycksutredningar, insatsrapporter och genomgångar tillsammans 
med inblandade befäl i insatsen. 
 
Erfarenheterna av simuleringsprogram är goda i förbundet, de används för att öva 
befäl och i introduktionen av nya befäl. Men man måste kombinera simuleringspro-
gram med att köra verkliga insatser.  Fördelen med ett simuleringsprogram är att 
man kan skapa vad man vill till ett rimligt pris.  Enligt Kristoffer Wather skulle det bli 
extremt dyrt att ge en hel organisation mängdövning, från styrkeledare till RCB, utan 
att simulera insatser. Dock finns det fler olika insatser för att skapa en kvalitativ ut-
bildnings- och övningsverksamhet där simuleringsprogram är en del. Vidare anser 
Kristoffer Wather att behovet av övning med praktiska inslag är större för en styrke-
ledare än det är för en till exempel en RCB. Med hjälp av tekniken kan ett studiebe-
sök få ett extra inslag av att man kör ett case eller kaderövning på till exempel en 
surfplatta under studiebesöket. Detta hade kanske gett en större vinst med ett stu-
diebesök i framtiden än vad det ger i dag.  
 
Vid kompetensutvecklingen av befäl finns flera olika delar som bildar en helhet, till 
exempel ledningsspel, studiebesök, praktiska insatsövningar och simuleringspro-
gram, påpekar Kristoffer Wather. 
 
3.2.15 Storstockholms brandförsvar.  

Göran Svensson, VBI  

Brandförsvaret i Storstockholm följer en övningscykel, som spänner över fyra år och 
alla befäl, L1-L5, bör/skall öva minst fyra gånger per år. Övningarna kan bestå av 
olika typ av ledningsspel, spelen kan genomföras i spelsal och table-top, antalet som 
kan öva samtidigt är upp till tjugo personer. Även fullskaliga insatser med personal, 
utrustning och verkliga scenarier genomförs. För övning i spelsal finns det 13 olika 
scenarier, från lägenhetsbrand till rökutveckling T-centralen, framtagna. Övnings-
verksamheten planeras utifrån erfarenheter, riskanalys och handlingsprogram. 

Program som används i övningsspelen är bland annat Fire studios.   

För att ge återkoppling till de som övat sker en gemensam redovisning samt även 
feedback till enskilda funktionspersoner. 

Befälsstrukturen inom Storstockholms brandförsvar ser ut på följande sätt: 
L1=Brandmästare, L2=Yttre befäl, L3=Vakthavande Brandingenjör, L4=Operativ chef, 
L5= Brandchef i beredskap. 
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3.2.16 Södra Älvsborgs Räddningstjänstsförbund (Serf).  

Mats Hermansson, Insatsledare  

Introduktionen av ett nytt befäl i Södra Älvsborgs Räddningstjänstsförbund är upp-
delat i fyra delar. Den första delen är innan utbildning och skall ge en inblick i för-
bundets system och viss insatsledning. Den andra delen är innan tjänstgöring som 
styrkeledare och handlar om insats och uppgiftsledning. Den tredje delen innehåller 
arbetsmiljöutbildning och ”kamratstödsutbildning”. Den fjärde delen riktar sig till 
heltidspersonal och berör det dagliga arbetet på stationen.  
 
Befälen i SERF har fyra övningsdagar per år medan styrkeledarna deltar i de vanliga 
veckoövningarna. Insatsledarna deltar i veckoövningarna när det är en insatsövning 
och i mån av tid. Övningar som genomförs för befälen under de fyra dagarna per år 
är bland annat byggnadskonstruktioner och deras påverkan vid brand, brand i silo, 
riskbedömningar, juridik/LSO, alkohol och droger, ledningsspel, ”Kamratstödsutbild-
ning”, restvärdesräddning, arbetsmiljöansvar och Hazmat. 
  
En insatsledare som har det som arbetsuppgift att undersöka alla olyckor där det 
omkommit någon person och andra ”intressanta” olyckor. Medan Mats Hermansson 
själv gör uppföljning på de flesta befälsutbildningarna 

 
Ambitionsnivå är att befälen övar 30-40 timmar per år i riktade befälsövningar och 
att fokus ska ligga på både metodik och ämnesövningar, dock har insatsledarna och 
RCB övningar som är förskjutna åt ämnesövningar 

Förbundet använder sig av Firestudio och kommer att använda det mer framöver. 
Det planeras att varje heltidsbefäl ska öva fyra gånger per år med programmet.  
 
3.2.17 Sörmlandskustens Räddningstjänst.  

Ulf Jämtäng, stf Räddningschef  

Efter en kompetensutbildning på MSB genomgår nya högre befäl, insatsledare och 
RCB, i Sörmlandskustens Räddningstjänst en internutbildning med bland annat 
genomgång av handlingsprogram och organisation, rutiner, avtal, insatsövningar och 
studiebesök på risk objekt som till exempel Aga gas AB, SSAB.  

Interna utbildningar för befäl i organisationen kan vara introduktionsutbildningar 
inom olika områden för att kunna agera i en viss befälsnivå eller grund- och vidare-
utbildning i den teknik som finns i vår räddningscentral, Rakel, eller grundläggande 
utbildningar från MSB till exempel Tung räddning. Externa utbildningar köps in som 
till exempel stabs och ledningsmetodik för högre befäl, insatsledare/RCB, taktikdag 
för länets insatsledare/RCB, där externa föreläsare kommer och kör utbildning och 
case.  I år har det även i samband med anlagda bränder i byggnader körts internut-
bildning om räddningstjänstens olika släcksystem och vad som rent taktiskt kan gö-
ras i olika lägen. Varje år genomför Länsstyrelsen en utbildning som heter RSK. Dit 
anmäls vissa  befäl utifrån hur pass ny man är i rollen. Då RCB även är TIB för kom-
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munerna i förbundet så går vissa på utbildningar inom krishanteringssystemet via 
MSB. 

Tyvärr så ligger nivån på övning inom befälsområdet lite lågt just nu men det arbetas 
med frågan genom att belysa räddningsledningsområdet i organisationen just nu. 
Organisationen hämtar inspiration från hur Mälardalen jobbar med systematiska 
befälsövningar, systematiska ledningsspel med hjälp av till exempel Fire studio. in-
satsledare och RCB i Sörmlandskusten genomför ledningsspel ungefär en gång per 
år, med Fire studio men förbundet vill kunna öva mer med simuleringsprogram 
framöver. 

Årligen övas länets gemensamma stabsorganisation, Stab Sörmland. Under de senas-
te åren har övningarnas fokus, generellt i Sörmland, försökts vändas mot lednings-
perspektivet med gemensamma utbildningsinsatser för de högre befäl. I ordinarie 
övningsverksamhet deltar befäl även i något som kallas onsdagssövningar, ett tema 
per månad under året där hela onsdagen går åt till övning. Där övas till exempel 
kem, trafikolycka, brand, tågolycka och sjukvård. Det finns även andra övningar som 
kallas lördagsövningar som genomförs vår respektive höst där heltidsbefäl och 
brandmän är instruktörer på vissa övningsstationer och ska sprida kunskap och även 
samverka och se kunskapsnivån inom organisationen för Räddningsman i beredskap 
och värn.  

Man har även ett koncept som kallas insatsledare och RCB möten där det läggs upp 
olika teman utifrån det behov som finns inom olika områden år för år, till exempel 
restvärde och oljeskydd. 

Tonvikten under övningar för befäl har generellt legat mer på metod och teknik sna-
rare än taktik/ledning och juridik ämnesövningar. Önskan är att lyfta det mer mot 
taktik, juridik och övergripande ledning för de högre befäl men även lyfta styrkeleda-
re och arbetsledare på värn i sin befälsroll. Enligt Ulf Jämtäng gäller det att ju högre 
upp i befälsnivåerna man kommer desto mindre ska man kunna fokusera på detaljer 
med mera. Det vill säga att mer fokus ska läggas mot omfattande räddningsinsatser 
och komplexa skeenden och samverkan.  

Övningsverksamheten planeras utifrån organisationens måldokument och dessa 
grundar sig på en riskinventering.  
 
3.2.18 Vilhelmina Räddningstjänst. 

Ingmar Samuelsson, Räddningschef 

Befälen i Vilhelmina genomgår, två till tre dagar per år, ämnes- och metodövningar, 
scenarioövning brand, trafik och övrig räddning. Övningarnas innehåll ligger mest på 
ämnesövningar. Övningsverksamheten planeras utifrån bland annat inträffade hän-
delser i kommunen, riskanalys och befälens egna synpunkter på utbildningsinsatser. 
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Ambitionen är enligt kommunens säkerhetsprogram att varje brandman skall öva 50 
timmar varje år och att man ska uppfylla förmågan som anges i säkerhetsprogram-
met.  
 

Räddningstjänsten har erfarenheter av simuleringsprogram, men använder inget för 
tillfället. Men det finns ett behov av ett vettigt program, enligt Ingmar Samuelsson.  
 
Räddningsledaren genomför återkoppling med skiftet efter varje insats, från larm till 
räddningstjänstsinsatsen avslutas. 
 
3.2.19 Västra Blekinge Räddningstjänst.  

Magnus Kärvhag, Stf. Räddningschef 

Olika sorters ledningsutbildningar till exempel pedagogik, ledarskap. Det sker en 
kontinuerlig fortbildning av befälen i Västra Blekinge, olika lösningar har provats 
under åren.  

Övningar som genomförts för befälen är ledningsträning med simulator på Revinge, 
ledningsträning med insatsövning på Revinge och i egen 
kommun. De senaste åren har mycket tid ägnats åt taktik i 
kombination med ledning, men även en del metodik har 
övats under den allmänna räddningstjänst övningstiden.  
 
Ett heltidsbefäl ska öva 150 timmar allmän räddningstjänst 
och 20 timmar ledning, medan deltidsbefäl ska öva 50 tim-

mar allmän räddningstjänst och tio timmar ledning. 
 
Förbundet har goda erfarenheter av simuleringsprogram, 
både på hemmaplan, med Fire studio, och i Revinge, med VectorCommand. Själva 
programmet VectorCommand imponerade inte, men programmet tjänade sitt syfte 
som en metod att få mängdträning i ledning 
 
3.2.20 Umeås Brandförsvar.  

Anders Jonsson, Chef Räddningsverksamheten  

Efter kompetensutbildning på MSB genomgår befäl på Umeås brandförsvar, bland 
annat ledarskapsutbildning, utbildningar som är relevanta för organisationen. Ut-
bildningar som anordnas för alla befäl är bland annat föreläsningar, ofta med en 
föreläsare  från den egna organisationen. 
 
Övningar som genomförs under året är bland annat ledningsspel. De befäl som går 
skift övar även emellanåt med det jourhavande skiftet. En del övningar genomförs 
på egen hand och dessa övningar bestämmer befälen själva när de görs. De övningar 
som görs på egen hand är till exempel genomgång av insatsplaner, Rakel, indike-
ringsutrustning, handlingsplaner och ritningstolkning. För tillfället genomförs en 

Tactical Command Trainer             

 (VectorCommand, 2013) 
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utbildning för alla deltidsbefäl som heltidsbefälen håller i, utbildningen är anpassad 
för lokala förhållanden i brandförsvaret men motsvarande räddningsledare A-
utbildning. Vakthavande brandingenjörs och RCB personalen har ganska nyligen 
börjat att hålla regelbundna möten med allmän genomgång, baskunskapsgenom-
gång och enklare uppgifter.  För tillfället övas det för lite på grund av att det saknas 
en struktur, enligt Anders Jonsson. 
 
Brandförsvaret söker en bättre övningsstruktur för att öva ledning och kommunika-
tion mellan befäl. En ambition är att alla befäl ska bidra till övningsverksamheten 
genom att  man ansvarar för utbildning och övning inom respektive ett område. 
Ambitionsnivån kommer, enligt Anders Jonsson, att ligga högre i framtiden än vad 
den gör idag. Alla befäl bör öva så mycket att man känner sig trygg i sin roll och det 
måste kanske göras genom individanpassad övningsverksamhet. Antalet nerlagda 
timmar är oväsentligt men hur man ska identifiera det individuella behovet är inte 
riktigt klart än. Organisationens första steg mot en högre ambition och bättre struk-
tur är att få kontinuitet i övningsverksamheten.  
 
Programmet Fire Studio används i organisationen, men inte i den utsträckning som 
önskas.  
 
Återkoppling i organisationen görs genom olycksutredning och övningsutvärdering. 
Efter en olycka kan insatsen utvärderas genom att samordnare går igenom insatsen 
med aktuell styrka och resultatet sammanställs. Därefter går styrkan och lednings-
gruppen var för sig igenom sammanställningen. 
 
3.2.21 Uppsala Brandförsvar.  

Peter Arnevall, Biträdande chef förebyggnadsavdelningen  

Efter MSBs befälsutbildning genomgår ett befäl i brandförsvaret en internutbildning 
som är anpassad för den roll personen ska ha. Utbildningen kan variera mellan sex 
till tolv månader.  
 
Alla befäl genomgår en extern utbildning från länsstyrelsen, RSK. För befälsnivå 1 
räcker RSK 1 medan nivå 3 ska genomgå RSK 1 och 2 samt utbildningen stab och 
ledning innan man blir godkänd som räddningsledare.  Vidareutbildningen som sker 
för personalen kan bland annat vara polismyndighetens brandorsaksutredning och 
ledarskapsutbildning. Utbudet kan göras hur stort som helst, så länge utbildningen 
är relevant för respektive nivå. Administrativ personal övas ibland för att kunna job-
ba och agera i en stab. Räddningstjänsten har personal som jobbar heltid med in-
ternutbildning och vidareutbildning och det finns en fastslagen målplan för persona-
len i räddningstjänsten. 
 
Övningar sker kontinuerligt, styrkorna och styrkeledaren övar i princip varje pass och 
för befälsnivå 2-4 är det fyra timmar per dygnspass som ska avsättas för övning. Nivå 
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5 (RCB) övar olika, beroende på bakgrund och erfarenhet. Övningarna kan innefatta 
allt från scenariobaserade kaderövningar, repetitiv Rakel utbildning, körövning, stor-
skadehändelser ihop med till exempel Vattenfall (Forsmark), polis och ambulans.  
 
Simuleringsprogram som används är bland annat Fire studio och Hazmat Training. 
De går inte att använda till vilken övning som helst och det finns begränsningar i hur 
verkliga de är.  
 
Befälsstrukturen inom Uppsala brandförsvar ser ut på följande sätt:  
Nivå 1=styrkeledare, 2=insatsledare, 3=vakthavande brandingenjör, 4=Stabsbefäl, 
5=räddningschef i beredskap 
 
3.3 Inventering av personer inte kopplade till någon räddningstjänst 
 

3.3.1 Carolina Rytterkull, Enhetschef för vidareutbildningsenheten ,MSB Rev-
inge. 

MSB Revinge erbjuder några anslagsfinansierade, det vill säga kostnadsfria, utbild-
ningar för räddningstjänster som ger behörighet att verka som räddningsledare. 
Dessa är Räddningsledare A (RäL A), Räddningsledare B (RäL B)samt Räddnings-
tjänstutbildning för brandingenjörer (Rub). Men vid behov kan skräddarsydda fort-
bildningar för nyss nämnda grupper anordnas mot en avgift.     

Förutom datorsimuleringsövning, som till exempel Fire Studio och VectorCommand, 
används praktiska insatsövningar, OBBO och Kaderövningar för att ge mängdträning 
vid en utbildning i Revinge.  
 
Enligt Carolina Rytterkull återkommer många som gått RäL A för att vidareutbildas 
med RäL B, men det går inte att säga om befälen vidareutbildas för att de har fått en 
högre befattning eller utbildningen genomförs som en kompetenshöjande åtgärd.  
Hela utbildningsutbudet skulle kunna ses som en kompetenshöjande utbildning be-
roende på vilken befattning personen sitter på eller hamnar på.  
 
Återkoppling är enligt Carolina en del av undervisningen och är av största betydelse 
för att den enskilde studenten skall få verktyg att jobba vidare med utveckling av sin 
förmåga.  
 
Vilket intervall som ett befäl behöver öva är individuellt, men förmåga är dock en 
färskvara och det behövs att man övar för att upprätthålla och utveckla sin förmåga. 
Det faller på arbetsgivarens ansvar att avgöra vilket övningsintervall som är lämpligt. 
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3.3.2 Eva Ljungkvist, Brandingenjör Oceanus AB (tidigare stf Räddnings-
chef/Brandingenjör Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund) 

Varje förvaltningschef med aktning vill, enligt Eva Ljungkvist, ge sina 
befäl den bästa utbildningen. Men tyvärr begränsas oftast urvalet 
av kurser av ekonomi, tid och fantasi. Vid de övningar som 
genomförs bör fokusen ligga på både metodik och ämnesöv-
ningar. 

Erfarenheten från räddningstjänst Sverige är att mindre och 
medelstora kårer övar internt inom sitt eget ansvarsområde, 
men det finns större möjligheter att öva mer externt men det 
kräver att man vågar vara nyfiken och modig för att ta  
sig utanför sina egna trygga gränser.  
Större räddningstjänster har en högre tendens att öva externt.  
De allra största har ett väl utvecklat nätverk inom Skandinavi-
um och norra Europa.  
 
Hur övningsverksamheten görs på räddningstjänsterna beror, enligt Eva Ljungkvist, 
mycket på organisationens ledning, prioriteringar och ekonomi. Om någon enskild 
har något större engagemang för något särskilt ämne och får stöd ifrån organisatio-
nen att driva på i just sitt ämne påverkar det också. Men den minsta gemensamma  
nämnaren är de grundläggande övningarna som till exempel  
rökdykning och losstagning.  
 
Eftersom det inte finns någon enhetlighet mellan räddningstjänsterna råder det stor 
spridning på vad som övas och hur, enligt Eva.  Något som Eva efterlyser är bland 
annat föreställningsträning, vilket handlar om att visualisera hur man löser en upp-
gift till exempel vattenförsörjning och taktikval. 
 
 
3.3.3 PerOla (PO) Malmquist, Utkiken.net 

Ambitionsnivån för övningsverksamheten och kunskapsnivån måste ligga lika högt 
för befäl som för brandmän, enligt PerOla Malmquist. Ett befäl ska knyta samman en 
effektiv räddningsinsats med arbetsmiljöskydd och ledning på en skadeplats. Det 
krävs för att systemet ska fungera och är något som förväntas att befälet ska kunna. 
Om befälet inte funkar, finns en stor risk att inte heller insatsen som helhet blir bra.   

Arbetsmiljöansvaret på skadeplats går inte att fördela ut till någon medarbetare 
utan ansvaret ligger alltid högst upp i organisationen. Däremot måste man fördela ut 
arbetsuppgifter i organisationen. Dessa kallas arbetsmiljöuppgifter och härstammar 
från Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen, ett antal AFS:er och handlingsplaner 
och instruktioner som arbetas fram i det systematiska arbetsmiljöarbetet (Utkiken, 
2013). 

Faktorer som påverkar övningsverksamheten.  

Bild: Eva Ljungkvist. 
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Kanske skulle man införa en ny befälsroll i Sverige, säkerhetsbefäl eller arbetsmiljö-
befäl. För att avlasta och hjälpa räddningsledaren och andra personer med arbets-
miljöuppgifter på en skadeplats. Denna typ av befäl finns i andra länder, enligt PerO-
la.  
 
3.3.4 Stefan Svensson, LTH. 
Enligt Stefan Svensson är grunden att de kompetenskrav för att vara räddningsledare 
som finns i LSO och FSO uppfylls. En förutsättning för att bibehålla kompetensen är 
att öva regelbundet, men vad som övas och hur mycket som övas är inte upp till en 
myndighet att avgöra utan måste avgöras lokalt. Både mängden och vad som övas 
bör spegla förväntade och möjliga händelser i insatsområdet både på kort och lång 
sikt.  

En sak som Stefan Svensson poängterar är att det inte bara är den som ska vara 
räddningsledare utan även hela organisationen som behöver övas. Detta eftersom 
det inte är rimligt att alla individer ska kunna hantera samtliga händelser som kan 
uppstå. Därför kan det vara nödvändigt att flera personer eller organisationer sam-
arbetar och samverkar vid en mer påfrestande händelse och detta kan kräva att man 
har en vana att arbeta med andra i en extrem situation.  

En kunskapsutveckling är viktig både för att samhället förändras och för att man 
glömmer bort den kunskap som man inte använder. 
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3.4 Sammanfattning av inventering 
Det råder en ganska stor spridning på utbildnings- och övningsverksamhet mellan de 
intervjuade räddningstjänsterna men det finns några gemensamma nämnare mellan 
några räddningstjänster. Utbildningen som redovisas inriktar sig på att personer ska 
agera som ledare på arbetsplatsen och förståelse för andra organisationer. Om man 
bortser ifrån det som är ett måste att öva, som olika insatser, kommer här en redo-
görelse över vad som övas i de räddningstjänster som svarat på frågorna.   
 
Ledarskapsutbildning genomfördes på flera räddningstjänster som en del av intro-
duktion av nya befäl. Några använde sig av IRL, Institutet för Räddningstjänstens 
Ledarskapsutveckling, medan andra utbildade internt. De som utbildar befälen i le-
darskap är Arvika Eda Säffle, Uppsala, Västra Blekinge, Piteå, Kiruna, Umeå och Me-
delpad. Andra utbildningar som riktar sig mot att leda på arbetsplatsen och agera 
som chef är samtalsträning, arbetsrätt, arbetsmiljö och pedagogik. 
 
Sex av de räddningstjänster som svarade använder sig av RSK, Regional Samverkans 
Kurs, som en del i sitt eget utbildningsutbud. De räddningstjänster som deltar vid 
dessa kurser är Göteborg, Uppsala, Skellefteå, Enköping-Håbo, Höga kusten-Ådalen 
och Sörmlandskusten. Sex stycken räddningstjänster anlitar externa föreläsare för att 
hålla föredrag i olika ämnen.  
 
Endast en räddningstjänst har genomfört kunskapstest på befälen för att identifiera 
eventuella svaga sidor, Skellefteå. 
 
Fyra räddningstjänster, Uppsala, Stockholm, Rsyd och Helsingborg uppger att öv-
ningsverksamheten följer ett intervall, medan två stycken uppger att de inte följer 
något intervall, Göteborg och Nerike. Fem räddningstjänster, Köpenhamn, Rsyd, Serf, 
Sörmlandskusten och Vilhelmina, anger att de genomför heldagsövningar. 
 
Alla räddningstjänster använder sig av ledningsspel i olika former. De flesta rädd-
ningstjänster, 13 av totalt 21, använder sig av simuleringsprogrammet Fire Studio vid 
sina ledningsspel. Några räddningstjänster, Nerike, Höga kusten-Ådalen, Kiruna, Skel-
lefteå, Norrhälsinge och Vilhelmina, använder sig av enklare bilder eller metoder för 
att inleda ledningsspelet. Räddningstjänsten Arvika Eda Säffle deltar endast i kom-
munens ledningsspel.  
 
Umeå uppger att befäl övar på egen hand och Köpenhamn uppger att de använder 
E-learning vid övningar. Tre stycken räddningstjänster genomför Rakel utbildning, 
Sörmlandskusten, Umeå och Uppsala. Göteborg genomför flerenhetsinsatser varje 
år. 
 
Alla räddningstjänster delar upp befälen i styrkeledare och högre befäl. Generellt 
sett övar styrkeledaren med styrkan och är många gånger övningsledare.  I Medel-
pad deltar styrkeledare vid behov i ledningsövningar för högre befäl. De högre befä-
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len, bland annat insatsledare, VBI och RCB, övar från enstaka dagar per år till ett visst 
antal timmar per dygnspass. Kalmar genomför insatsövningar en gång per månad 
där insatsledar deltar, medan i Södra Älvsborg deltar insatsledare i veckoövningarna 
när det är en insatsövning i mån av tid. 

För att belysa skillnaderna mellan räddningstjänsterna kan man titta på de som an-
ger antalet timmar som ska övas. I Kalmar ska styrkeledare öva 150 timmar per år 
medan insatsledare och RCB ska öva 80 timmar. Västra Blekinge ska heltidsbefäl öva 
150 timmar allmän räddningstjänst och 20 timmar ledning, medan deltidbefäl ska 
öva 50 timmar och 10 timmar ledning, Södra Älvsborg ska befälen öva 30-40 timmar 
riktade befälsövningar och i Skellefteå ska befälen öva två till tre timmar varannan 
månad.  
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4 Diskussion 
I avsnittet som följer diskuteras de iakttagelser som gjorts under inventeringen till-
sammans med litteraturbakgrunden. 

4.1 Hur ser utbildningsverksamheten ut i Sveriges räddningstjänster? 

Paragraf 3 i kapitel 1 i lagen om skydd mot olyckor handlar om hur en räddnings-
tjänst ska planeras. Detta ger att räddningstjänsten ska planera sin övningsverksam-
het och utbilda personalen på ett sådant sätt att en insats kan göras på ett så effek-
tivt sätt som möjligt. Paragraf 14 i kapitel 3 i LSO lägger grunden till vad som ska övas 
på en räddningstjänst. Paragrafen säger att den som planerar eller leder insatser ska 
ha den utbildningen och erfarenheten som krävs för uppgiften. Lagen säger vad 
slutmålet ska vara med utbildningar i räddningstjänsten, men inget om hur man ska 
ta sig dit genom olika utbildningar. 
 
Det går inte att nämna vilka utbildningar som är ett måste utifrån inventeringen. 
Den utbildning som de flesta räddningstjänster genomför är ledarskapsutbildningar 
eftersom befäl med stor sannolik kommer att agera ledare på arbetsplatsen. Rädd-
ningstjänsten Arvika Eda Säffle (3.2.1) genomför utbildning i ledarskap och uppfattar 
en koppling mellan att leda det dagliga arbetet och leda en räddningsinsats. Det 
största utbildningsutbudet är vid introduktionen av nya befäl. 
 
Enligt Eva Ljungkvist (3.3.2) kan räddningstjänsterna erbjuda sina befäl alla typer av 
utbildningar, kurser och övningar så länge det är relevant för organisationen. Där-
emot begränsas oftast utbudet av ekonomi, tid och fantasi. 
 

4.2 Hur ser övningsverksamheten ut i Sveriges räddningstjänster? 

Paragraf 3 i kapitel 1 i lagen om skydd mot olyckor handlar om att en insats ska 
genomföras på ett effektivt sätt, medan paragraf 14 i kapitel 3 i LSO  säger att den 
som planerar eller leder insatser ska ha den utbildningen och erfarenheten som 
krävs för uppgiften (LSO, 2013).  Detta ger att räddningstjänsten måste planera sin 
övningsverksamhet så att en insats kan göras så effektivt som möjligt och att befälen 
får den utbildning som krävs för det. Hur detta ska göras är upp till den enskilda 
räddningstjänsten.  
 
Det går inte att nämna vad som måste övas utifrån inventeringen, men  några mo-
ment  måste ingå för att det ska bli en bra helhet av övningsverksamheten för befäl.  
Enligt Kristoffer Wather, (3.2.14), finns det vid kompetensutvecklingen av befäl flera 
olika delar som tillsammans bildar en helhet, till exempel ledningsspel, studiebesök, 
praktiska insatsövningar och simuleringsprogram.  
 
Det som övas är ledningsspel, insatser, Rakel, Kader/OBBO och olika studiebesök 
genomförs. Några räddningstjänster genomför heldagsövningar. Enligt Stefan Svens-
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son (3.3.4) är det inte bara räddningsledarna som måste öva, utan hela organisatio-
nen.  
 
Alla intervjuade räddningstjänster arbetar med återkoppling på något vis vid övning 
och insats. Den mest avancerade metoden står Köpenhamn (3.2.7) och Medelpad 
(3.2.8) för, genom att använda hjälmkameror. Köpenhamn utmärker sig på ytterliga-
re ett sätt, genom befälrollen Saftey Officer. Befälet arbetar med säkerhet på 
olycksplatsen samt att dokumentera insatsen för att man ska kunna göra en så bra 
återkoppling som möjligt.  
 
Alla räddningstjänster som svarat är överens att ett simuleringsprogram kan vara ett 
komplement till vanliga övningar. Enligt Kristoffer Whater (3.2.14) måste simule-
ringsprogram kombineras med att genomföra verkliga insatser. Ett dataspel, som till 
exempel simuleringsprogrammet Fire Studio, kan uppmuntra spelaren att möta och 
övervinna allt mer komplicerade problem. Spelaren får också möjlighet att prova 
olika lösningar och se vad konsekvensen blir på ett helt annat sätt än vid en insats 
(Sandford, 2005). För att kunna spela ett spel framgångsrikt krävs att spelaren minns 
det man lärt sig tidigare, utvecklar nya kunskaper och kan lösa olika problem, även i 
grupp. (Oblinger, 2006) Att köra olika ledningsspel kan vara en väg att ge organisa-
tion och räddningsledare den erfarenhet som krävs. Något som inte hade varit eko-
nomiskt genomförbart utan att använda ledningsspel, enligt Kristoffer Whater 
(3.2.14).  
 
Enligt Magnus Mattson (3.2.7) har räddningstjänsterna i till exempel Storbritannien 
och Nederländerna kommit mycket längre än den svenska räddningstjänsten med 
övningsverksamheten för insatsledare. I dessa länder arbetar man med att kvalitets-
säkra befälen genom att testa deras kunskaper för att identifiera övningsbehovet. I 
denna inventering är det endast en räddningstjänst, Skellefteå (3.2.13), som uppger 
att man genomför kunskapsprov. 
  
Enligt Eva Ljungkvist (3.3.2) är erfarenheten från räddningstjänst Sverige att  mindre 
och medelstora kårer övar internt inom sitt eget ansvarsområde, men det finns möj-
ligheter att öva mer externt.   
 
4.3 Hur ska man välja en ambitionsnivå utifrån ekonomi, kunskapsbris-
ter eller hur många timmar som man får lov att planera?  
Det sätts inte någon lägstanivå för utbildning och erfarenhet i LSO (LSO, 2013). Men 
den kunskap som man inte repeterar eller underhåller genom övning börjar att falla i 
glömska (Egidius, 1999). Enligt Emma Nordwall (3.2.3) bör ambitionsnivån på vad 
och hur mycket man övar grunda sig på den rådande lagstiftningen samt vilken risk-
bild som finns i kommunen, det vill säga att man ska inte välja en miniminivå. Ett 
liknande resonemang görs av Magnus Mattson (3.2.7) som anser att bestämma att 
man ska öva ett visst antal timmar är ett trubbigt verktyg att nå resultat. Genom att 
identifiera enskilda befäls övningsbehov genom teoretiska prov som görs i Skellefte-
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ås räddningstjänst (3.2.13) och som genomförs i andra länder (3.2.7) skulle övnings-
verksamheten kunna struktureras mer effektivt. 
 
Räddningschefen är ansvarig för att se till att räddningsledaren, han eller hon dele-
gerat till, har den kompetens och den utrustning som uppgiften kräver (Andersson et 
al, 2002). Enligt både Mattias Larsson (3.2.1) och PerOla Malmquist (3.3.3) har befä-
len väldigt stor påverkan för utgången av en insats. För att få ett så bra befäl som 
möjligt bör de teoretiska delarna varvas med praktiska övningar för att de ska vävas 
ihop. Enligt PerOla Malmquist (3.3.3) måste ambitionsnivån för övningsverksamhet 
ligga lika högt för befäl som för brandmän. Detta eftersom om inte befälet fungerar, 
finns det en stor risk att inte heller insatsen som helhet blir bra. En viktig del av öv-
nings- och utbildningsverksamheten är hur lärmiljön är utformad. Genom att ha en 
bra lärmiljö finns det goda möjligheter att få alla personer att ta åt sig ny kunskap på 
ett bra sätt enligt teorin om att lära som vuxen (Gougoulakis, 2006).  
 
Dynamiska situationer kräver en förmåga att improvisera och för att hantera detta 
krävs bland annat egna expertkunskaper (Ellsberg 1961 se Svensson 2005, s 99). En 
osäker eller oerfaren räddningsledare söker kanske mer stöd för sina beslut och sitt 
agerande än någon som är erfaren. Att söka detta stöd kan göra att man glömmer 
bort verkligheten och koncentrerar sig på det som känns tryggt och säkert. Detta gör 
kanske att insatsen stannar upp (Zetterling 2000 se Svensson 2005, s 101). Att träna 
ledning ger mycket för den tid som man behöver lägga ner, enligt Magnus Mattson 
(3.2.7).  
 
Att känna sig trygg i sin roll som räddningsledare är något Anders Jonsson (3.2.20) 
tycker är viktigt. Detta kan uppnås genom att låta befälet agera i sin roll under öv-
ningar. Enligt Magnus Mattson (3.2.7) måste man oavsett vad som har övats ge re-
spons. Kritiken bör vara på individnivå, och därmed kännas personlig, för att man ska 
ta åt sig och ändra på sig.  
 
Enligt Kristoffer Whater (3.2.14) är en av fördelarna med ett simuleringsprogram att 
man kan skapa vad man vill till ett rimligt pris. Enligt Per-Ove (3.2.9) behöver inte en 
övning vara så avancerad för att den ska bli bra. Att använda ett foto eller en skriven 
text för att starta en övning är en möjlighet öppen för alla räddningstjänster, oavsett 
ekonomi.  
 
Att öva ledning med olika spel borde ge ett befäl goda möjlighet att öva upp sin för-
måga att se framför sig hur man ska lösa en uppgift. Detta hade gett den föreställ-
ningsträning som Eva Ljungkvist (3.3.2) efterlyste. Att flera personer kan köra samma 
insats mer än en gång och med samma förutsättningar gör att man på ett helt annat 
sätt än efter en vanlig insatsövning kan diskutera och lära av varandra (Sandford, 
2005).  
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Att anpassa ett program för sina egna förutsättningar kan vara väldigt kostsamt, i 
alla fall ett avancerat program som Vector Command. Men Magnus Mattsons (3.2.7) 
åsikt är att när man väl anpassat det till sina förutsättningar, kan övningarna bli bra 
och kostnadseffektiva. Programmet Fire Studio har ett mycket lägre inköpspris än de 
mer avancerade simuleringsprogrammen och används av  majoriteten av de inter-
vjuade räddningstjänsterna med goda resultat. Detta program kan mycket enkelt 
användas på lokala objekt för att få till en insatsövning enligt Magnus Mattsons 
(3.2.7). Ett hinder för att nå en ambition kan var tidsbrist, vilket gör att till exempel 
Göteborg (3.2.14) inte hinner öva alla befäl regelbundet med ledningsspel.  
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5 Slutsats 
Undersökningen visar att det finns skillnader mellan räddningstjänsterna men samti-
digt har vissa likheter hittats. Många av räddningstjänsterna har ledarskapsutbild-
ningar för att leda det dagliga arbetet. Däremot mängden övning och vad som övas 
varierar mycket mellan räddningstjänsterna. LSO säger att en insats ska vara effektiv 
och ska ledas av en räddningsledare med tillräcklig kunskap och erfarenhet.  Detta 
ska uppfyllas genom att räddningstjänsten planerar sin övningsverksamhet för att 
uppfylla dessa krav.  

Räddningstjänsten i Sverige saknar i många fall en strukturerad plan för sin övnings-
verksamhet. Alla i organisationen övar lika mycket och på samma saker, fast det 
finns olika behov. Ett effektivare sätt hade kanske varit att identifiera kunskapsbris-
ter inom organisationen eller det enskilda befälet. 

Om alla övningar ägnas åt brandmansmoment och ett befäl eller organisation  inte 
övar i sin roll, bland annat att leda en insats, kommer befälet och organisationen att 
börja tappa sina kunskaper. Detta kan leda till att det blir svårare att leda och hante-
ra dynamiska förlopp. Att låta ett befäl öva i sin roll kan ge en trygg räddningsledare 
med förmåga att kunna styra om en insats. Genom att öva och få erfarenhet växer 
förmågan att kritiskt granska förloppet, kritiskt granska besluten som fattas och 
kunna syna beslut ifrån olika synvinklar.  

Befälens utbildning och övning borde ha samma ambitionsnivå som för brandmän-
nens. Att strukturera den utbildning som planeras för de som ska leda en räddnings-
insats borde leda till kvalitetssäkrade utbildningar och övningar.  

Att öva samma sak många gånger gör både att kunskaperna befästs men ger också 
en möjlighet att prova olika angreppssätt. Oavsett vad som övas är det viktigt med 
återkoppling för att utvecklas. Återkopplingen borde vara personlig. Att ge återkopp-
ling i en stor sal med alla inblandade gör att det blir opersonligt och man kan lätt slå 
det ifrån sig. 
 
Den stora anskaffnings- och kringkostnaden för ett avancerat simuleringsprogram är 
för stor för många räddningstjänster. Men genom en nationell satsning, till exempel 
genom MSB, skulle man kunna bygga upp en kvalitetssäkrad metod för att lyfta kun-
skapsnivån och ge den svenska räddningstjänsten en mer strukturerad övningsverk-
samhet. En utveckling av övningsmetoderna hade kanske möjliggjort att man körde 
en insats ifrån sin egen hemmastation medan motspelarna satt i till exempel Revin-
ge.  
 
Den ekonomiska aspekten är viktig vid all övning och inte bara vid simuleringspro-
gram. Man måste ta hänsyn till vad man får ut av en investering. 
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Detta leder till slutsatsen att utbildnings- och övningsverksamhet är att invecklat 
ämne. Det inte nödvändigtvis tiden eller kostnaden som läggs ner på en övningen 
eller svårighetsgraden som är viktig utan på vilket sätt man arbetar med övningen. 
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6 Fortsatt forskning  
Under arbetet med denna uppsats har ett flertal frågor, lämpliga för vidare forsk-
ning, väckts: 
 

 Jämföra utbildnings- och övningsverksamheten i Sverige med andra länder. 
 

 Hur upplevs utbildnings- och övningsverksamheten från befälens synvinkel? 
En djupstudie av ett fåtal räddningstjänster.  

 

 Hur skulle en strukturerad övningsverksamhet se ut? 
 

 Hur skulle man kunna använda och utforma kunskapstest för att utvärdera 
kunskapen hos befäl? 
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