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Förord
Detta är en redovisning av projektet 2030 – En räddningstjänst i tiden? som genomförts tillsammans av de tre räddningstjänstförbunden Storstockholms brandförsvar, Räddningstjänsten Storgöteborg och Räddningstjänsten Syd. Projektet
initierades i oktober 2009 men arbetet har i huvudsak bedrivits från februari 2011
till oktober 2012. I denna rapport presenteras ett förslag till en modell för omvärldsbevakning samt resultatet från de identifierade trender som kan påverka
räddningstjänsten under de kommande två decennierna. Projektet avser inte att ta
fram exakta förutsägelser för framtiden utan syftar till att skaffa bättre kunskapsunderlag i beslutsprocesser för räddningstjänsten.
Storstockholms brandförsvar, Räddningstjänsten Storgöteborg och Räddningstjänsten Syd vill rikta ett tack till alla er som har bidragit med synpunkter och
de arenaaktörer vi träffat under projektets gång. Många intressanta möten och
diskussioner har ägt rum och ni är värdefulla samverkanspartners i vår omvärldsbevakning. Vi ser fram emot en fortsatt god samverkan.
Storstockholms brandförsvar, Räddningstjänsten Storgöteborg och Räddningstjänsten Syd i september 2012.
Helena Klasson
Projektledare
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Sammanfattning
Att upptäcka trender och hitta mönster kräver ett öppet sinne och förmåga att
inte dra förhastade slutsatser. Detta projekt syftar till att ge kunskapsunderlag
och inspiration för räddningstjänsten att skapa sig bilder – både av den framtid vi
välkomnar, såväl som den vi måste acceptera. Det är dessa bilder som ligger till
grund för en positiv utveckling – mot framtiden!
Projekt 2030 – En räddningstjänst i tiden? ägs och leds av organisationerna Storstockholms brandförsvar, Räddningstjänsten Storgöteborg och Räddningstjänsten
Syd. Projektets första mål var att identifiera trender genom att kartlägga vad som
kan bli utmaningar för räddningstjänsten. Det andra målet var att utveckla en
modell som kan användas för att arbeta med omvärldsbevakning. De identifierade
fokusområdena med tillhörande trender är inte heltäckande utan ett urval har
skett utifrån begränsningar i projektets omfattning. Trenderna som beskrivs är
identifierade inom fokusområdena:


Demografi




Klimat  Teknologi och kommunikation
Samhällsplanering  Social oro

Den mest använda metoden i projektet har varit att genomföra s.k. arenabesök
hos olika aktörer. Arenabesöken syftar till att träffa aktörer med specifik kunskap
inom ett fokusområde för att ställa frågor och föra dialog. Aktörer på både lokal,
regional, nationell och internationell nivå har besökts. Totalt har över 100 arenabesök genomförts i projektet.
En omvärldsbevakningsmodellen kallad SIAR är framtagen i detta projekt. SIAR
består av fyra faser: spaning, identifiering, analys och rapportering. Inom respektive
organisation rekommenderas att OMB-team (omvärldsbevakningsteam) skapas för
att arbeta med omvärldsbevakning.
Det enda vi vet säkert är att världen inte kommer att se likadan ut om två decennier.
Vi kommer att ha utmaningar som vi måste förhålla oss till, vare sig vi vill det eller
inte. I vissa fall behöver vi bara anpassa oss och följa samhällsutvecklingen, i andra
fall har vi faktiskt en möjlighet att påverka. I rapporten ger vi exempel på 15 utmaningar för räddningstjänsten som har identifierats i denna omvärldsbevakning.
Avslutningsvis presenteras ett antal fiktiva scenarier i form av en dagstidning som
den skulle kunna se ut år 2030. Tidningen är menad som en intresseväckare – det
är dags att börja tala om framtiden! Det bör poängteras att vi inte har bedömt om
dessa scenarion eller utmaningar är de mest sannolika, utan vi ser de som möjliga.
Detta projekt är vårt försök att omvärldsbevaka för att skaffa oss bättre kunskap,
förberedelse och beslutsunderlag. Inga överraskande stenar ska längre behöva landa
på oss när vi utför vårt arbete. Vi vill vara förberedda i framtiden.

Abstract
Discovering trends and identifying patterns requires an open mind and an ability
not to draw hasty conclusions. This project aims to provide a basic body of knowledge and inspiration for the emergency services to form images – both of the future
that we welcome and the one that we must accept. It is these images that will form
the basis of positive development – towards the future!
The project 2030 – An emergency service of its time? is owned and managed by
Greater Stockholm Fire Brigade, Greater Gothenburg Fire & Rescue Service and Region South Fire & Rescue Service. The project’s first objective was to identify trends
by mapping out the possible challenges facing the emergency services. The second
objective was to develop a model that can be used to conduct surveillance of the
external environment. The focus areas identified with their associated trends are not
comprehensive, but a selection was made with reference to limitations in the scope
of the project. The trends described are identified within the following focus areas:


Demographics  Climate  Technology and communication
 City and social planning  Social unrest

The most commonly used method in the project was to carry out “on-site visits”
to various operators. The purpose of the on-site visits was to meet operators with
specific knowledge in a focus area in order to ask questions and conduct a dialogue.
In total more than 100 on-site visits took place in the project.
A surveillance modell named SIAR was developed in this project. SIAR consists of
four phases: surveillance, identification, analysis and reporting. It is recommended
that an “OMB” team (surveillance team) be created to work on surveillance of the
external environment.
The only thing we know for sure is that the world will not be the same in two decades. We will face challenges to which we must respond, whether or not we want
to. In some cases we simply need to adapt to and follow social developments, in
other cases we actually have an opportunity to have an influence. In this report
we provide examples of 15 challenges facing the emergency services that have been
identified in this external environmental surveillance exercise. Finally, we present
a number of fictional scenarios in the form of a daily newspaper as it might look
in the year 2030. The newspaper is intended as a wake-up call – it’s time to start
talking about the future!
This project is our attempt to look at the external environment in order to acquire
better knowledge, preparation and base data for decision-making. We should no
longer have to face unpleasant surprises when we’re doing our job. We want to be
prepared for the future.

Innehåll
1 Inledning
1.1
1.2
1.3

Bakgrund
Syfte och mål
Avgränsningar

6
8
9

2.1.8
2.1.9

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

10

Använda metoder

11
12

Kunskapsinhämtning
Kategorisering i trender
Internationella jämförelsestudier
Analys
Framtagande av scenarier
Beskrivning av räddningstjänstens utmaningar
Urval och sammanställning
Framgångsfaktorer för
omvärldsbevakning i projektet

Arenabesök

Omvärldskarta
Frågeställningar
Erfarenheter från arenabesök

Förslag på modell för
omvärldsbevakning

Organisering i OMB-team
SIAR-modellen
Viktiga arenaaktörer

23

Demografi
Förändrad befolkningsstruktur

24
26

Ökad urbanisering och
regionalisering
Socioekonomi och levnadsvanor
Invandring och integration
Fortsatt individualisering

28
32
35
39

3.2
3.2.1

Klimat

42

3.3

Teknologi och
kommunikation

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

– metod och modell
Identifiering av fokusområden

– resultat

8

2 Omvärldsbevakning
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

3 Omvärldsbevakning

12
12
13
13
13
14
14

3.1.5

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

14
16
16
17
18

19
19
20
22

3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3

3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3

Stora förändringar med
lokala avvikelser

Datakommunikation
Sensorer
Automatisering
Informationshantering

Samhällsplanering

Framtidens byggnader
Riskhänsyn i
samhällsplaneringen
Resiliens i viktiga
samhällsflöden

Social oro

Upplopp och kravaller
Gängbildning
Terrorhandlingar

44

48
50
52
53
56
60
62
66
69
72
74
78
80

4 Räddningstjänstens
utmaningar
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8

4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1.14
4.1.15

15 identifierade
utmaningar
Utveckla metod, taktik och teknik
Skaffa kunskap om unika
hus och komplexa system
Vara aktiva inom riskhantering
Möta ett förändrat klimat
Hantera förändringar i
infrastruktur och transporter
Säkerställa åtkomst till
el- och datanätleveranser
Använda fler sensorer och
tolka data
Selektera information och
förstå den nya ordningen av
informationsflöden
Utveckla gränssnittet MTO
Möta förändringar inom socioekonomi och levnadsförhållanden
Vara redo för ökande individualisering
Vara en attraktiv arbetsgivare
Hantera en eskalerande våldsspiral
Inhämta och hantera information
avseende terror
Säkerställa ekonomiska medel
för verksamheten

82

83
83
83
84
85
85
85
86

86
86
87
87
88
88
89
89

5 Slutsats och
diskussion

90

SvenskaPosten

93

5.1

6 Referenser

102

7 Bilagor

109

7.1

7.2
7.2.1
7.2.2

Metodstöd till
SIAR-modellen
Arenakontakter
Arenabesök i Sverige
Arenabesök utomlands

109
110
110
113

1. Inledning
Liam Ramirez famlar efter telefonen under kudden och stänger
av larmet. Långsamt drar han fram handen och öppnar ögonen
på glänt: 05.30. Han sätter sig på sängkanten, blundar och
vilar hakan i handen. Andra handens fingrar rör sig vant över
touchskärmen: därute hör han kaffet slås på och badrummet
fyllas med varm ånga. Så reser han sig, drar morgonrocken om
sig och kliver ut på balkongen.
Malmö ligger fortfarande i mörker. Här och var ser han
upplysta fönster i husen men de flesta sover fortfarande. En
duva flaxar upp i drivmedelsstationens gulbruna sken nedanför.
Borta i väster skymtar han räddningsstationen. Ännu verkar
allt lugnt därborta.
Trots att det blivit mitten av oktober drar en ljum vind runt
benen. Liam lutar sig över räcket och kisar bort mot nätmottagarna på hustaken nedanför: fortfarande orange signal. Han
drar ett bloss på e-cigaretten. Då kan det bli analoga utryckningar i dag igen. Som tur är har han Stefan och Tina i laget,
85:orna. De kan de gamla rutinerna.
Medan Liam rakar sig i badrummet hör han SvenskaPosten
landa på hallmattan med en lätt duns. Året är 2030 – och inte
ens tidningen kan man få digitalt, suckar han. Liam hämtar
tidningen och går ut i köket, tar med sig kaffet och sätter sig vid
köksbordet. Ute börjar det sakta ljusna, snart ser man stadens
konturer. Liam rör om i koppen och slår upp tidningen.
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Vad är det för ett samhälle Liam och hans kollegor på räddningstjänsten möter
den här ljumma höstdagen år 2030? Hur har världen, samhället och människorna
förändrats? Hur har deras egen arbetsplats utvecklats från i dag?
Framtiden är varken förutsägbar eller förutbestämd – men den är påverkbar.
Genom att göra val i dag har vi möjlighet att påverka vår situation i framtiden.
Räddningstjänsten är en verksamhet som behöver identifiera trender för att på
bästa sätt kunna förbereda sig för framtidens krav. Vi har även behov av modeller
för omvärldsbevakning som är anpassad för oss och vår verksamhet. Därför har vi
på Storstockholms brandförsvar, Räddningstjänsten Storgöteborg och Räddningstjänsten Syd tillsammans genomfört projektet 2030 – En räddningstjänst i tiden?.
Projektet ska utmynna i en översikt över de utmaningar räddningstjänsten troligtvis
står inför under de kommande två decennierna. Genom att fortsättningsvis kontinuerligt och systematiskt omvärldsbevaka har vi möjlighet att skapa en förberedelse
för de framtida krav och utmaningar som kan uppstå.
Med denna rapport önskar vi ge kunskapsunderlag och inspiration för räddningstjänsten att skapa sig bilder – både av den framtid vi välkomnar, såväl som den vi
måste acceptera. Det är dessa bilder som ligger till grund för en positiv utveckling
mot framtiden!
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1.1

Inledning

Bakgrund
Projekt 2030 – En räddningstjänst i tiden? ägs och leds av organisationerna Storstockholms brandförsvar, Räddningstjänsten Storgöteborg och Räddningstjänsten
Syd. Våra tre räddningstjänstförbund representerar 21 medlemskommuner med ett
kommuninvånarantal som utgör cirka 25 procent av Sveriges befolkning. Projektet
initierades i samband med ett gemensamt presidiemöte hösten 2009.
Bakgrunden till uppstarten av projektet var att våra organisationer bedömdes ha
många gemensamma förutsättningar och behov samt att vi under de senaste åren
genomgått en liknande organisationsutveckling. Vi i Stockholm, Göteborg och
Malmö med omnejd verkar alla i snabbt växande storstadsregioner där många
nya trender identifierats.
Projektorganisationen har bestått av cirka 25 personer jämt representerade från de
tre olika räddningstjänstförbunden. Tre delprojektgrupper har arbetat med trendspaning inom olika fokusområden. Delprojektgrupperna har haft varsin ledare och
mellan 4–5 deltagare. Utöver själva resultatet av trendspaningen har målet varit att
längs vägen undersöka olika metoder av omvärldsanalys för att kunna ta fram en
modell som passar räddningstjänstens verksamhet. De tre delprojektens enskilda
rapporter utgör internt arbetsmaterial. I denna rapport presenteras ett förslag till
en modell för omvärldsbevakning samt resultaten från de tre delprojekten i en
gemensam slutrapport för hela projektet.

1.2

Syfte och mål
Projektet syftar till att prova olika metoder för omvärldsbevakning och identifiera
trender i omvärlden som påverkar eller kan komma att påverka räddningstjänsternas arbete under de kommande två decennierna (till år 2030).
Det första målet var att presentera utvalda trender från givna fokusområden med
tillhörande prognoser och kartlägga vad som kan bli eventuella utmaningar för
räddningstjänsten. Det andra målet med projektet var att utveckla en modell som
kan användas för att arbeta systematiskt med omvärldsbevakning.
Resultatet ska kunna användas som ett övergripande beslutsunderlag för kommande handlingsprogram och övrigt strategiskt arbete i organisationerna.
Det är vanskligt att precisera mål i mätbara termer utan att föregripa eller i onödan
låsa fast det arbetssätt som krävs för omvärldsbevakning. Det är heller inte möjligt
att objektivt mäta allt som är viktigt för individ och samhälle gällande framtids-
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frågor. Dock har en inriktning valts för att inom given tidsram kunna presentera
resultat. Trenderna som beskrivs är identifierade inom fokusområdena:


Demografi




1.3

Klimat  Teknologi och kommunikation
Samhällsplanering  Social oro

Avgränsningar
Projektet avser inte att ta fram exakta förutsägelser för framtiden utan syftar till
att ställa relevanta frågor som kan utgöra bättre kunskapsunderlag i beslutsprocesser. De identifierade fokusområdena med tillhörande trender är inte heltäckande
utan ett urval har skett utifrån begränsningar i projektets omfattning, bland annat
gällande resurser och tid. Arbetet gör inte anspråk på att vara vetenskapligt utfört
eller ge en heltäckande bild. Avsikten med arbetet har istället varit att ge en, för
räddningstjänstens behov, översiktlig bild av kunskapsläget, sammanställa en bild
av nuläget och föreslå möjliga prognoser för framtiden.
Projektet omfattar inte implementering av arbetssätt för omvärldsbevakning i de
tre räddningstjänstförbunden. Ingen gemensam strategisk plan ska presenteras
utan resultatet utgör endast underlag för fortsatt arbete för respektive räddningstjänstförbund.

9

2. Omvärldsbevakning
– metod och modell

I detta avsnitt beskrivs de olika metoder och arbetssätt
som har använts i projektet. Här presenteras även en framtagen modell för att bedriva omvärldsbevakning. Avsnittet redogör bland annat för hur modellen kan användas,
vilka frågeställningar som kan användas som utgångspunkt och en lämplig organisering av arbetet föreslås.

2

Omvärldsbevakning – metod och modell

2.1

Använda metoder
För att förstå framtiden är det nödvändigt att skapa sig en bild av vilka förväntade utmaningar som kan uppkomma. Genom att kontinuerligt och systematiskt
omvärldsbevaka och genomföra omvärldsanalyser kan organisationerna eventuellt skapa sig en förberedelse för vilka framtida krav och utmaningar som kan
tänkas uppstå.
Omvärldsbevakning handlar om att identifiera påverkansfaktorer för att ta fram
underlag till beslutsprocesser. Förenklat består omvärldsbevakning av insamling,
analys och användning av information om händelser, trender och relationer i en
organisations omgivning. Syftet är att undvika överraskningar, identifiera hot eller
möjligheter, erhålla konkurrensfördelar och förbättra planeringen. (Lundqvist, 2010)
Det finns forskning som tyder på att sättet man bevakar sin omvärld på influeras
av hur analyserbar man tror att omvärlden är. Avgörande är också om omvärlden
ses som hotfull eller välgörande. Ser man omvärlden som hotfull ökar man bevakningen. En organisation som tror att omvärlden kan analyseras använder sig av
systematisk insamling av information och analys, medan en organisation som inte
tror att omvärlden går att analysera försöker skapa en rimlig tolkning som kan
förklara tidigare händelser och föreslå framtida handlingar. (Choo, 1998)
I prefrontala barken – den främre delen av hjärnan – sitter förmågan att tänka om
framtiden på ett abstrakt sätt och använda information från nuet till att forma
framtiden. Att upptäcka trender och hitta mönster kräver ett öppet sinne och förmåga att inte dra förhastade slutsatser. Vi människor har en s.k. förändringsblindhet – en oförmåga att uppfatta ens de mest grundläggande förändringarna som
äger rum mitt framför oss. Därför måste en trendspanare vara en opportunistisk
samlare som hela tiden har ”antennerna utfällda” och förmågan att se det som är
osynligt. (Lindkvist, 2010)
I detta projekt har flera olika metoder och metodstöd använts. Detta är ett medvetet
val för att prova vilka metoder som lämpar sig att använda för våra organisationer.
En annan orsak är att det i inledningsskedet av projektet var svårt att avgöra vilken metod som var mest lämplig för arbetet. De tre delprojekten har arbetat olika
och ibland även använt varierade tillvägagångssätt inom samma delprojekt. Dock
finns ett visst mönster som är återkommande och nedan redovisas i stora drag de
metoder som är mest tillämpade i projektet.
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2.1.1

Identifiering av fokusområden
I början av projektet gjordes en analys av brainstormingskaraktär för att förutsättningslöst sammanställa de olika företeelser och trender som kan komma att påverka räddningstjänsten i framtiden. Även visst konsultstöd1 användes för identifiering.
Efterhand identifierades ett antal fokusområden som valdes ut för fördjupning.
Därefter placerades projektdeltagarna i tre delprojekt och tilldelades ett eller flera
fokusområden. Fokusområdena har dock förändrats sedan delprojekten påbörjat
sin fördjupning, där vissa fokusområden har fått utgå på grund av tidsbrist.

2.1.2

Kunskapsinhämtning
Efter att fokusområden identifierats påbörjades kunskapsinhämtning för att kunna
identifiera möjliga trender inom respektive fokusområde. Projektdeltagarna fick
full frihet att på eget sätt hitta information inom sitt fokusområde där metodvalet
överläts till individen. Följden av detta blev att information om fokusområdena
inhämtades genom olika källor och på olika sätt. Kunskapsinhämtningen har
främst skett genom:
•

Dialog med arenaaktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå

•

Informationssökning via internet

•

Litteraturstudier

•

Deltagande på seminarier, konferenser och föreläsningar

•

Intervjuer

•

Internationella jämförelsestudier

•

Projektdeltagarnas egna erfarenheter.

Den vanligast förekommande metoden som användes i kunskapsinhämtningen har
varit att genomföra arenabesök hos olika aktörer som har kunskap om eller agerar
inom de områden som berör fokusområdena. Mer information om arenabesök
återfinns i avsnitt 2.2 samt i bilaga 7.2.

2.1.3

Kategorisering i trender
Med utgångspunkt från fokusområdena och med den inhämtade kunskapen kategoriserades och valdes olika trender ut med utgångspunkt i hur de kan påverka
räddningstjänsten under de kommande två decennierna. Det fortsatta arbetet avgränsades och koncentrerades till de utvalda trenderna. Under arbetets gång kom
vissa av trenderna att slås ihop eller uteslutas på grund av att de i princip handlade
om samma saker.

1. Troed Troedson, Paradigmmäklarna.
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2.1.4

Internationella jämförelsestudier
När trender var definierade genomfördes i vissa fall internationella jämförelsestudier för ytterligare kunskapsinhämtning och för vidare inspiration. De internationella jämförelsestudierna genomfördes i form av studieresor till resmål där
projektdeltagarna fick möjlighet att träffa aktörer som arbetar med liknande frågeställningar och identifiera framgångsfaktorer eller fallgropar.

2.1.5

Analys
Trenderna analyserades och redovisades enligt en
riktlinje som tagits fram för projektet. Riktlinjen
syftade till att ge möjlighet att på ett strukturerat sätt kunna redovisa mot vilka förutsättningar
olika resonemang kan vara giltiga och påverka
räddningstjänsten. Första delen i redovisningen
var att sammanfatta den kunskap som inhämtats
om trenden för att beskriva de fenomen som leder
till att trenden observerats inom fokusområdet.
Ofta är det dock flera fenomen som ger upphov till
en specifik trend eller alternativt till olika trender.
För att skapa förståelse för trenden beskrevs bakomliggande orsaker/fenomen där fakta understöddes med referenser. Beskrivningen skulle förenklat
kunna sägas omfatta nuläge om en trend, dvs. det
som är känt om trenden i dag.

Ofta är det dock flera
fenomen som ger upphov till en specifik trend
eller alternativt till olika
trender. För att skapa
förståelse för trenden
beskrevs bakomliggande
orsaker/fenomen där
fakta understöddes med
referenser.

Analysens andra del omfattade att ställa en prognos från nuläget fram till år 2030. Prognosen beskriver en eller flera möjliga händelseutvecklingar
för den identifierade trenden. Det som beskrivs är
inte vad vi vill ska hända utan vad som möjligt
kommer att hända. Vissa prognoser som redovisas är framtagna av andra aktörer såsom SMHI
och SCB.

2.1.6

Framtagande av scenarier
Efter analysen genomfördes en del där fiktiva scenarier av trenderna skapades för
att beskriva alternativa utvecklingar. Utgångspunkten vid framtagandet av scenarierna var att beskriva hur trenden kan se ut eller yttra sig år 2030. I denna rapport
presenteras de framtagna scenarierna som nyhetsartiklar i avsnitt 5. Framtagandet
av scenarier ska inte ses som en metod för att förutsäga framtiden, utan som ett
sätt att öka organisationens förmåga att agera proaktivt på framtida utmaningar,
hot och möjligheter.
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2.1.7

Beskrivning av räddningstjänstens
utmaningar
Slutligen var uppgiften i omvärldsbevakningsarbetet att beskriva vad som
kan tänkas medföra utmaningar som
påverkar räddningstjänstens arbete
under de kommande två decennierna.
Utmaningarna beskrivs i stora drag i
termer av befarade fallgropar och/eller framgångsfaktorer. Att poängtera
är att beskrivningen av räddningstjänstens utmaningar i detta projekt
inte syftar till att ta fram några lösningar på eventuella problem.

2.1.8

Slutligen var uppgiften i omvärldsbevakningsarbetet att
beskriva vad som kan tänkas
medföra utmaningar som
påverkar räddningstjänstens
arbete under de kommande
två decennierna.

Urval och sammanställning
De tre delprojekten har redovisat sitt arbete i separata delrapporter som kommer
att användas som internt arbetsmaterial. Denna rapport baseras på ett urval av materialet i de tre delrapporterna. Viss omstrukturering har gjorts för fokusområden,
trender, utmaningar och scenarion eftersom delrapporternas struktur och innehåll
varierar. Omstruktureringen var även nödvändig för att samlat kunna presentera
projektets resultat för att nå projektmålen.

2.1.9

Framgångsfaktorer för
omvärldsbevakning i projektet
I projektet har ett antal framgångsfaktorer identifierats i arbetet med att prova olika
metoder för omvärldsbevakning. Nedan följer ett urval av framgångsfaktorerna
och även till viss del svårigheter som uppkommit.
•

Tydliggöra fattade beslut och förväntningar på respektive projektdeltagare.

•

Arbeta strukturerat och dokumentera hur arbetet fortlöper.

•

Kontinuerligt göra prioriteringar och avgränsningar för att hålla den tid som
erhållits för att utföra projektarbetet.
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•

Personliga möten med arenakontakter ger bäst resultat och ökar möjligheten
att få önskad information.

•

För en fördjupad bild är det viktigt att skaffa information från flera källor
och via olika metoder, arenaaktörer, data, media, olycksstatistik, hörsägen
och kanske även magkänsla. En styrka i arbete har varit projektdeltagarnas
breda kompetens och kontaktnät. En viktig faktor i sökandet är således
projektdeltagarnas vardagliga kontakter med olika aktörer t.ex. byggherrar,
energibolag, andra räddningstjänster, leverantörer av utrustning, utbildningsorganisationer m.m. På så sätt skapas möjlighet att lägga ett större
pussel och se saker från olika perspektiv.

•

Kontinuerlig omvärldsbevakning krävs under projektarbetet där exempelvis
trendspaning läses av i media, aktuell litteratur, rapporter och forskning.
Internet är en källa till mycket information.

•

Regelbundet söka igenom utvalda hemsidor och prenumerera på nyhetsbrev
från viktiga arenaaktörer.

•

Att samarbeta med MSB är någonting som skulle kunna bidra positivt till
räddningstjänstens fortsatta omvärldsbevakning (Regeringen har gett MSB
i uppdrag att analysera och göra en bedömning av framtida utveckling som
kan påverka arbetet med samhällets krisberedskap m.m.1).

•

Avseende de internationella jämförelsestudierna var det en viktig framgångsfaktor att en projektdeltagare var kontaktperson till aktörer på resmålet och
organiserade möten i god tid före avresa. En annan viktig detalj var att få
kontakt med rätt personer på resmålet i ett tidigt skede. Räddningstjänster
var en bra första kontakt som ofta hade många kontakter med andra aktörer på resmålet. En annan kontakt som visade sig vara mycket bra var den
ansvarige för internationella kontakter i staden för det utvalda resmålet.

•

Att det centralt (av projektledaren) tagits fram mallar och formella strategiska instrument som gäller för samtliga tre delprojekt har varit ett bra stöd
och underlättat redovisningen.

•

Att tillsammans i tre organisationer arbeta förbundsövergripande tar tid.
Telefonmöten kan vara bra för avstämning, men det personliga mötet är
framgångsrikt för arbetsmöten.

•

Att arbeta geografiskt åtskilda mellan tre organisationer tar tid och kräver
mycket planering, men det har varit mycket berikande även gällande andra
verksamhetsfrågor.

1. Se t.ex. redovisning av uppdrag "Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd
och beredskap" (MSB, 2012).
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2.2

Arenabesök

Den vanligast förekommande metoden som användes i projektet har varit att genomföra s.k. arenabesök hos olika aktörer. Arenabesöken syftar till att träffa
aktörer med specifik kunskap inom ett område för att ställa frågor och föra dialog.
Aktörer på både lokal, regional, nationell och internationell nivå har besökts. De
personer och organisationer som utgjort projektets arenakontakter återfinns i sin
helhet i bilaga 7.2. Totalt har över 100 arenabesök genomförts.

2.2.1

Omvärldskarta
Som stöd inför planering av arenabesöken har projektdeltagarna bland annat haft
en omvärldskarta. En omvärldskarta är en förenklad bild av verkligheten med
förslag på tänkbara aktörer, faktorer och trender som kan påverka organisationen
eller ge nödvändig information. Ett exempel på omvärldskarta visas i figur 1.
Figur 1. Omvärldskarta
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Omvärldskartan kan användas för att välja och prioritera vad som ska bevakas.
En avgränsning är oftast nödvändig men det är ändå viktigt att ta hänsyn till områden som identifieras i ett senare skede och kan tänktas få stor betydelse. Arenan
handlar om externa aktörer som kan påverka verksamheten. En tumregel är att
det inom arenan återfinns aktörer som det går att kontakta via t.ex. telefon eller
mail. Kontext handlar om de faktorer och trender som kan påverka verksamheten.
Den utökade kontexten är en mer detaljerad fördjupning som kan användas för att
skapa inriktning på analysen.

2.2.2

Frågeställningar
Vid genomförandet av arenabesök har det varit nödvändigt att de tre delprojekten utför sina besök med liknande frågeställningar till aktören för att det i projektet ska finnas en röd tråd. Frågeställningarna har utgjort grunden i samband med inhämtning
av information ifrån respektive delprojekts arena för de specifika fokusområdena.
Följande frågeställningar har riktats till aktörer på arenan:
•

Vad i omvärlden har ni identifierat som något som påverkar, eller kan
komma att påverka, er verksamhet?

•

Hur tror ni det påverkar er verksamhet?

•

Vilka åtgärder har ni vidtagit eller planerar att vidta för att möta förändringar?

•

Hur tror ni det påverkar räddningstjänsten och annat skadeavhjälpande
och förebyggande arbete med olyckor till år 2030?

Frågeställningarna som är framtagna till aktörerna besvarades efter genomfört
besök. En fördjupning i vissa utvalda frågor gjordes därefter i analysfasen. Dock
hade inte alla besökta arenaaktörer svar på samtliga frågor. En erfarenhet vid
arenabesöken var att få organisationer systematiskt arbetar med omvärldsbevakning i längre tidsperspektiv. Det vanligaste var att genomföra omvärldsbevakning
med en tidshorisont 3–5 år fram i tiden.
Även projektdeltagarna skulle försöka besvara ett antal frågor efter genomfört
arenabesök. Följande frågor riktades till oss själva i projektet med utgångspunkt
från svaren som arenaaktörerna gett:
•

Hur tror vi att aktörens identifierade omvärldsfaktor påverkar räddningstjänsten till år 2030?

•

Vad tror vi omvärldsfaktorn har för betydelse för oss?

•

Vilka kunskaper har vi om omvärldsfaktorn?

•

Hur tror vi att riskbilden kommer att förändras? (prognos)
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2.2.3

Erfarenheter från
arenabesök
Vid informationssökning om lämpliga arenaaktörer har framförallt en personlig kontakt
varit viktig, antingen genom ett fysiskt möte
eller via telefon. Förfrågningar via offentlig
adress visade sig vara ett sämre alternativ, responsen var låg. Då kontakt etablerats med
”rätt” person på arenan mailades vederbörande framtagna frågeställningar (se avsnitt
2.2.2). Detta visade sig vara ett bra tillvägagångssätt eftersom aktören fick möjlighet att
förbereda sig inför arenabesöket.

Förfrågningar via offentlig
adress visade sig vara ett
sämre alternativ, responsen var låg.

De aktörer som besökts för olika fokusområden har gett oss intressanta och i stort sett
samstämmiga trender. Dock har det varit
svårt att veta vilka besök som borde gjorts
i ett tidigt skede av projektet och vilka som
är viktigare än andra. En erfarenhet är att
en mer övergripande omvärldsanalys för alla
fokusområden borde gjorts initialt i projektet för att skapa en bättre förförståelse för
ett fortsatt arbete. En sådan omvärldsanalys
kunde eventuellt ha förenklat det fortsatta arbetet i delprojekten och förbättrat resultatet.
Delprojekten upplever även att de inte haft
tid att besöka samtliga arenor som de önskat.

En erfarenhet är att en
mer övergripande omvärldsanalys för alla fokusområden borde gjorts initialt i
projektet för att skapa en
bättre förförståelse för ett
fortsatt arbete.

Under projektet har ett antal arenaaktörer
identifierats som viktiga att ha en fortsatt dialog med. Det handlar både om att vi måste
samverka och medverka. Vilka dessa aktörer
är framgår i avsnittet 2.3.3 Viktiga arenaaktörer.
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2.3

Förslag på modell för
omvärldsbevakning
En modell för omvärldsbevakning måste anpassas efter organisationens behov och
bestå av flera delar. En viktig del i omvärldsbevakningen är dock att utgå från historiska händelser och ha kunskap om organisationen och dess behov. Medvetenhet
måste finnas om att det finns olika slags trender inom varierande tidsramar och olika
nivåer att bedriva arbetet på. Den modell som rekommenderas i avsnitt 2.3.2 är utformad för räddningstjänster men kan med fördel användas av andra organisationer.
De olika trender som bör studeras kan delas in i fyra kategorier, anpassat efter räddningstjänstens beslutsprocesser såsom t.ex. verksamhetsplaner och handlingsprogram. De fyra kategorier av trender med tidsramar är (baserat på Lindkvist, 2010):
•

Mikrotrender: 0–1 år

•

Megatrender: 1–4 år

•

Makrotrender: 4–20 år

•

Gigatrender: 20 år eller mer.

Nivån på omvärldsbevakning kan bedrivas på tre olika nivåer:

2.3.1

•

Informell nivå (integrerad i övrig verksamhet i organisationen
eller utförs tillfälligt)

•

Halvformell nivå (internt nätverkande/team)

•

Formell nivå (egen enhet eller annan form av personal på heltid).

Organisering i OMB-team
För räddningstjänsten är det lämpligt att bedriva omvärldsbevakningen på informell och halvformell nivå då räddningstjänsten är en mindre organisation med
specifika uppdrag enligt olika lagstiftning. Få räddningstjänstorganisationer har
personella resurser eller ekonomi för att i nuläget bedriva omvärldsbevakning på
en formell nivå.
Inom respektive organisation kan OMB-team (omvärldsbevakningsteam) skapas.
OMB-team rekommenderas bestå av cirka 6–8 personer från den egna organisationen med varierad kompetens. En teamledare bör utses som ansvarar för samordning av arbetet. En av personerna bör ha en sådan position i organisationen att den
även är deltagare i ledningsfunktionen (i den grupp som ska få resultat rapporterat
från omvärldsbevakningen). Det rekommenderas att personer som ingått i projekt
2030 – En räddningstjänst i tiden? även är deltagare i OMB-team.
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De kategorier av trender som är lämpliga att omvärldsbevaka inom respektive
organisation är mikro- och megatrender. Arbetet med makrotrender kan ske i
samverkan mellan OMB-teamen i de olika organisationerna. Gigatrender kan även
bevakas organisationsövergripande med stöd av konsulter och experter. OMBteam från respektive organisation rekommenderas ha regelbundna sammankomster
för erfarenhetsutbyte och arbete med makrotrender.
Syftet med arbetet i OMB-team är att gruppen ska leverera underlag till beslutsfattare i ledningsfunktioner i organisationen, ledningsgrupp, chefer och politisk
ledning. Som utgångspunkt i arbetet kan SIAR-modellen för omvärldsbevakning
användas (se avsnitt 2.3.2). Även uppgifter så som att utveckla metoder och modeller bör ingå. OMB-teamet bör genomföra uppföljning och kontroll av eventuella
åtgärder som beslutas vidtas. En årlig omvärldsbevakningsrapport kan tas fram
som sammanfattar arbetet.

2.3.2

SIAR-modellen
SIAR-modellen är en modell för omvärldsbevakning framtagen av projektledare
Helena Klasson. Modellen baseras på erfarenheter från arbetet i projekt 2030 - En
räddningstjänst i tiden?, inspiration från andra modeller med liknande syfte och
har tagits fram med räddningstjänstens behov i åtanke. Modellen består av fyra
faser: spaning, identifiering, analys och rapportering, se figur 2. Till varje fas finns
en frågeställning som kan användas som utgångspunkt i arbetet. Förslag ges även
på arbetsmoment som kan ingå i respektive fas.

Figur 2. SIAR-modellen
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2.3.2.1 Spaning
Den första fasen i SIAR-modellen är spaning efter omvärldsfaktorer som kan påverka organisationens verksamhet. Den frågeställning som ska utgöra grunden
för spaningen är: vad i omvärlden påverkar vår verksamhet?. Spaningen bör ske
förutsättningslöst för att få en vid omfattning. Att bygga upp nätverk med arenakontakter är en viktig del i spaningen. För att lyckas med spaningen i nätverk måste
både samverkan och medverkan tillämpas. En annan viktig del är att ta fram en
sökordlista med nyckelord som har koppling till organisationen, dess tjänster och
branschen i stort. Dessa sökord bör användas som utgångspunkt för att omvärldsbevaka. En annan del är att hitta informationskällor och följa dessa kontinuerligt.
I bilaga 7.1 ges exempel på ett antal olika informationskällor som kan användas.
Spaning kan bland annat ske efter behovs-, attityd- och livsstilsförändringar hos
organisationens målgrupper. Ny lagstiftning, politiska och ekonomiska beslut som
kan påverka organisationen är andra viktiga delar för spaning. Etik- och samhällsfrågor måste även finnas med i spaningen.

2.3.2.2 Identifiering
När omvärldsfaktorer hittats i omvärlden påbörjas nästa fas som består av identifiering av trender. En omvärldsfaktor behöver inte alltid leda till en trend som
påverkar organisationens verksamhet. Därför är det viktigt att skaffa kunskap om
omvärldsfaktorn för att kunna identifiera trender. Kunskapsinhämtningen syftar
till att skapa förståelse för fenomenet som ger upphov till en trend. Frågeställning
att utgå ifrån är: vilken kunskap har vi om omvärldsfaktorn?.

2.3.2.3 Analys
Analys utgör den tredje fasen där en bearbetning av de omvärldsfaktorer som har
identifierats som trender ska ske. En viktig del i analysarbetet är informationshantering som handlar om att avgöra vilka delar av kunskapsinhämtningen som
kan ha betydelse för verksamheten. Former för informationshantering och urval
behöver etableras. Därefter tas en prognos fram som omfattar trendens tidshorisont.
Frågeställning att utgå ifrån är: vilken betydelse har omvärldsfaktorn?.

2.3.2.4 Rapportering
Den avslutande fasen utgörs av rapportering. Den frågeställning som är aktuell är:
hur ska omvärldsfaktorerna presenteras?. Rapporteringen ska kunna utgöra beslutsunderlag för om åtgärder behöver vidtas eller inte för organisationen. Rapporteringens utformning kan inte bestämmas i förväg på grund av att beslutsfattarna
kan komma att kräva olika redovisningar och att omvärldsfaktorerna kan yttra sig
olika. Dock bör det alltid framgå en tydlig sammanställning från de tre inledande
faserna, där tonvikt bör ligga på redovisning av analysfasen. Andra delar som
kan ingå är trendbeskrivning, prognos, utmaningar, scenarion och konstaterande
om åtgärder behöver vidtas. Dock bör inte arbetet omfatta framtagandet av vilka
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åtgärder som är nödvändiga eller åtgärdsförslag. Om beslutsfattarna kräver utförligare redovisning av åtgärder rekommenderas att belysa förväntade konsekvenser.
När omvärldsbevakningen är rapporterad till beslutsfattare kan det i vissa fall
bli aktuellt att åtgärder behöver vidtas för organisationen. Förslag på åtgärder
kan bli ett fortsatt arbete först efter beslutsfattarna bedömt om de behöver vidtas.
Sakkunskap bör finnas för att kunna göra prioritering av åtgärdsalternativ och för
att ta fram handlingsplaner. De personer som arbetat med omvärldsbevakningen
behöver inte vara de personer som är de mest kompetenta för att vidta åtgärder
inom specifika områden. Dock är det lämpligt att någon som medverkat i omvärldsbevakningen deltar vid framtagandet av åtgärder för att bidra till förståelse
för fenomenet. Därefter kan beslut fattas om vilka nödvändiga åtgärder som vidtas.

2.3.3

Viktiga arenaaktörer
För räddningstjänsten är vissa nätverkskontakter viktigare än andra. Behovet av
arenakontakter är dels gällande metoder för omvärldsbevakning och dels gällande
sakkunskap. Former och kanaler för informationsdelning bör byggas upp. Nedan
framgår en lista på de arenaaktörer som är identifierade som viktiga att ha fortsatt
kontakt med i arbetet med omvärldsbevakning.

Nationella aktörer

Lokala aktörer

MSB
Rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen
Boverket
Trafikverket
Departement
SMHI
Samverkansrådet mot terrorism
Sveriges Kommuner och Landting (SKL)

Medlemskommuner
Media
Andra ”blåljusmyndigheter”

Privata aktörer

Aktörer inom omvärldsbevakning
och framtidsanalys
Energibolag
Byggföretag
Kommunikationsföretag
Teknikutvecklande företag
Frivilligorganisationer
Branschaktörer inom säkerhet,
samhällsskydd och beredskap

Regionala aktörer

Länsstyrelser
Landsting/Regioner
Universitet och högskolor
Andra ”blåljusmyndigheter”
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3. Omvärldsbevakning
resultat
–

I detta avsnitt framgår resultatet från den genomförda
omvärldsbevakning där fem olika fokusområden med
tillhörande trender beskrivs. Avsnittet har över 20 olika
författare varför textmängderna och upplägg kan variera. Respektive trend beskrivs med fakta och skulle
förenklat kunna sägas omfatta nuläge, dvs. det som är
känt i dag. Till varje trend finns en prognos som beskriver en möjlig händelseutveckling under de kommande
två decennierna.

Klimat

Teknologi och
kommunikation

Social oro

Demografi

Samhällsplanering

3.1
Demografi
Detta avsnitt beskriver fem utvalda trender inom fokusområdet
demografi. Demografi handlar om befolkningslära, bland annat
gällande befolkningens geografiska fördelning, storlek och sammansättning. De undersökningar och prognoser som finns framtagna av
andra aktörer (exempelvis SCB) har olika tidsperspektiv. Därför varierar årtalen för de olika trenderna, dock har om möjligt år 2030 valts.
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Förändrad befolkningsstruktur
I Sverige har det under lång tid förts statistik på befolkningsutvecklingen. Den
instans som till största del tillhandahåller befolkningsstatistiken är Statistiska Centralbyrån (SCB). På grund av storstadsförbundens föränderliga organisationer har
vi bedömt det som mest intressant att titta på län/region som helhet och inte endast
befintliga medlemskommuner. SCB:s undersökningar sträcker sig inte alltid så långt
som till år 2030, därför kommer våra prognoser nedan ha lite olika bortre gräns.
Åldersfördelningen i Sverige såg år 2011 ut enligt följande: yngre (0–19 år) utgör 23
procent, vuxna (20–64 år) 58 procent och äldre (65+ år) 19 procent (SCB, 2012a).
Stockholm är i dag största län med en befolkning på 2 100 000. Därefter kommer
Västra Götaland med 1 590 000 invånare, följt av Skåne med 1 253 000 invånare.
(SCB, 2012b)

3.1.1.1

Försörjningskvot
En siffra som kan vara intressant i sammanhanget är att Stockholm, utöver att
vara den folkrikaste delen i landet, dessutom har den lägsta försörjningskvoten dvs.
antalet unga och äldre (0–19; 65+) per vuxen, dvs. person i arbetsför ålder (20–64).
Detta innebär att fler försörjer färre, sett till rikssnittet.

> Prognos
År 2030 beräknas Sveriges befolkningsstruktur vara kraftigt förändrad jämfört
med år 2011. Totalt har befolkningen ökat med 12 procent. Mer detaljerade prognoser för år 2060 visar en befolkningsökningen med 22 procent jämfört med år
2011. År 2060 förväntas antalet äldre ha ökat med 6 procent, andelen vuxna
minskat med 6 procent medan andelen yngre är oförändrad. (SCB, 2012a). År 2030
kommer dessa äldre troligen bo kvar hemma längre, tack vare teknisk utveckling
och individuella lösningar. Äldre hör till dem som i större utsträckning avlider i
bränder. Här finns en tydlig utmaning för räddningstjänsten och andra säkerhetsaktörer i samhället.
På grund av regionala omflyttningar förväntas förändringen bli kraftigare i vissa
regioner än andra. Stockholms län har den mest gynnsamma befolkningsstrukturen i den meningen att andelen i yrkesaktiv ålder är störst i landet. Stockholms län
följs av Uppsala län och de övriga storstadslänen Skåne och Västra Götaland. Den
minst gynnsamma befolkningsstrukturen kommer att återfinnas i Västernorrlands,
Norrbottens, Gotlands, Gävleborgs, Kalmar och Dalarnas län. (SLL, 2012). Nedan
går vi in lite djupare på de tre län som inkluderar våra räddningstjänster.
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Skåne län förväntas
2030 ha växt med ca 300
000 invånare till ungefär
1 553 000. Detta motsvarar ungefär 24 procent. Födelseöverskottet ger ungefär
en tredjedel av folkökningen
beroende på att befolkningen
är tämligen ung i länet. (Demografikonsulten, 2011)

2011

2011
Västra Götalands län

Västra Götalands län beräknas 2030
ha växt med ca 230 000 personer till
ungefär 1 821 000, en ökning på ungefär 14 procent (Demografikonsulten, 2011). Den största ökningen
beräknas ske i åldersklassen 65
år eller äldre. Det är det stora födelsekullarna under 40talet som under de kommande åren når upp i
dessa åldrar. (Västra Götalandsregionen, 2011)

Stockholms län

Stockholms läns befolkning väntas ha
växt till 2 692 000 år 2030, en ökning
med nästan 600 000 invånare eller
29 procent. Som en följd av ökad inflyttning kommer antalet personer i
barnafödande åldrar att bli fler och
därmed ökar antalet födslar. (Demografikonsulten, 2011). Dessutom beräknas Stockholm fortsatt vara den
region med lägst försörjningskvot till
2030. Detta trots att försörjningskvoten
beräknas stiga med 10–12 procentenheter i samtliga län i Östra Mellansverige. (SLL, 2011)

Skåne län
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Ökad urbanisering och
regionalisering

3.1.2.1 Städernas framväxt och den ökade urbaniseringen
Städernas framväxt och den globala urbaniseringen är tydligt påvisad av Hans
Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs universitet och gästprofessor vid Globala politiska studier på Malmö högskola. År 2005 nåddes en
milstolpe då hälften av jordens befolkning var bosatt i städer. Det tog mänskligheten 3 000 år att bygga städer för tre miljarder människor. Enligt FN beräknas
80 procent av mänskligheten att bo i städer år 2040. På bara 30 år måste vi följdaktligen bygga städer för ytterligare tre miljarder människor. (H. Abrahamsson,
personlig kommunikation, 6 mars 2012)
Mer än var femte svensk bor i dag i en storstad. Under våren 2012 kom ny statistik
från EU:s statistikkontor Eurostat som visar att Sverige just nu urbaniseras snabbast i Europa, mer än tre gånger snabbare än EU-snittet. Sverige tillhör de länder
i Europa som totalt växer snabbast och en stor del av befolkningstillväxten sker i
storstäderna. Utvecklingen beror inte bara på inflyttning till städerna: städer som
Stockholm, Göteborg och Malmö har också en yngre befolkning med fler i barnafödande ålder. En annan orsak till att städerna växer är immigrationen som i
hög grad är koncentrerad till storstäderna med omnejd. Immigrationen står för en
tredjedel av storstädernas befolkningsökning. (Magnusson, 2012)
Urbanisering är inget nytt för Sverige. Men att den svenska demografiska, och
därmed socioekonomiska, kartan håller på att ritas om avspeglas redan i större
partipolitiska skillnader mellan olika landsändar (Boström, 2012).

3.1.2.2 Regionens ställning
Regionen har en mycket stark ställning inom EU. I Sverige och övriga Norden har
dock kommunen traditionellt setts som den starkaste enheten. Sveriges regionala
indelning avser administrativa regioner som styrs av politiska församlingar som
utses genom allmänna val. En region har samma ansvar som ett landsting, dvs.
främst hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur. Men regioner har dessutom
ansvar för regional tillväxt och planering av infrastruktur. (SKL, 2011)
Den nuvarande länsindelningen i Sverige härstammar från 1600-talet. Förslag om
att slå ihop län och landsting till större regioner har utretts många gånger sedan
1960-talet. Från 2011 ligger ansvaret för regional utveckling hos fyra länsstyrelser,
fyra självstyrelseorgan och tretton samverkansorgan – aktörer med skilda villkor
vad gäller politiskt ansvarsutkrävande och finansiell tyngd.
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Det finns risk för ojämlika maktförhållanden mellan regionerna och det finns
tydliga invändningar mot att olika delar av landet ges olika förutsättningar. I dag
har vi två storregioner i Sverige; Västra Götalandsregionen och Region Skåne. För
närvarande förs dialog om regionsbildning i olika former mellan Skåne, Kronoborg, Blekinge och Kalmar. Under många år har Västra Götaland och Värmland
fört diskussioner om en sammanslagning, i augusti 2011 sade Västra Götaland
dock nej då det inte fanns politisk majoritet för frågan. Samma år gav Stockholms
län ett generellt nej till sammanslagning med andra län, men kan dock tänka sig
utökning med vissa kommuner.
Frågan om regionsindelning i Sverige utreds sedan 2003 på uppdrag av regeringen. En ansvarskommitté har analyserat dagens samhällsorganisation och bedömt om det krävs förändringar
av uppgiftsfördelning och struktur för att klara
de utmaningar som de offentliga verksamheterna i framtiden kommer att ställas inför. I det
slutbetänkande som Ansvarskommittén presenterade 2007 slogs fast att intentionen är färre
och större regioner samt att landsting och andra
offentliga verksamheter har samma indelning.
(Finansdepartementet, 2008). Därefter beslutade regeringen 2009 om direktiv till en översyn
av den statliga regionala förvaltningen. Utredningen (Fi 2009:07) har i uppdrag att ge förslag
på hur den statliga regionala förvaltningens
utformning kan bli tydligare, mer samordnad
och ändamålsenlig. Organisationskommittén,
som genomför utredningen, ska lämna sitt betänkande i december 2012. (SOU, 2009). Andra
aktörer inom frågan om regionalisering är t.ex.
Kammarkollegiet och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL).

I det slutbetänkande
som Ansvarskommittén
presenterade 2007 slogs
fast att intentionen är
färre och större regioner
samt att landsting och
andra offentliga verksamheter har samma
indelning.

En OECD-rapport1 har nyligen visat att Sverige har den näst högsta demografiska
och ekonomiska koncentrationen till storstadsområdena, dvs. Stockholm, Västra
Götaland och Skåne – 70 procent av landets tillväxt är koncentrerad till dessa
områden. OECD rekommenderar Sverige att gå vidare med regioner av samma
modell som i Västra Götaland och Skåne.

1. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (eng. Organisation for Economic
Co-operation and Development).
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3.1.2.3 Regionbildandets utmaningar
Med regionbildande följer dock stora utmaningar. Enligt en artikel i Svenska
Dagbladet från 2010 med titeln Storregioner kan bli valfråga måste exempelvis
kopplingen mellan landsbygd, landsbygdsnära och urbana områden förbättras.
Underutnyttjad arbetskraft som arbetslösa ungdomar i glesbygd och utrikes födda
i storstadsområdena måste mobiliseras. Dessutom måste ekonomin i områden
utanför storstäderna breddas samt nivån på kommunal service bibehållas trots
sjunkande skatteintäkter och ökade behov bland äldre. (Mellgren, 2010)
Somliga menar att regionaliseringen i ett större perspektiv till och med kan utmana
de traditionella staterna. Den svenske geografen Gunnar Törnqvist beskrev 1997
i sin artikel Regioner i rörelse – kommunikationer styr förändring, hur de europeiska territorialstaternas gränser utmanas från tre håll:
•

Från den framväxande överstatligheten som EU utgör

•

Från de framväxande regionerna

•

Från ekonomier som i allt större omfattning överskrider staternas gränser
och som inte längre kan kontrolleras av de enskilda staterna.

Enligt Törnqvist är det just en region som är ett av de främsta centrat i Europa
redan i dag – den så kallade bananen; en axel från London till Milano med en vid
båge in över Tyskland (Törnqvist, 1997).

3.1.2.4 Globala och lokala utmaningar
Behovet av en global samhällsstyrning och av en mer samstämmig politik mellan olika områden ökar. Men de nationella säkerhets- och särintressena väger
fortfarande mycket tungt och i dag saknas de globala institutioner som krävs för
en sådan samhällsstyrning. Därför blir städerna allt intressantare. Nu diskuterar
forskare om städerna kan återta något av sin medeltida roll – inte bara som viktiga knutpunkter och nav i världsekonomin; kan städerna även bli de platser som
medger de kontaktytor, stormöten, politiska debatter och den gemenskap på vilket
medborgarskapet vilar?
Det är på den lokala nivån som många av vår tids globala utmaningar skapas. Det
är också lokalt som globaliseringens effekter blir som mest kännbara. De flesta
städer står i själva verket inför flera stora utmaningar. Om dessa inte hanteras på
rätt sätt, minskar städernas förmåga att bidra till en hållbar samhällsutveckling,
det gäller inte minst den snabba urbaniseringstakten. I urbana miljöer lever människor sida vid sida. De har skilda kulturer, olika grupptillhörigheter och varierande
förutsättningar till anständiga liv. Här ställs frågan om samstämmighet på sin
spets; om fel prioriteringar görs riskerar många städer att bli slagfält för sociala
konflikter. (Brottsförebyggande rådet, 2011)
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> Prognos
Urbaniseringen ökar i allt snabbare takt fram
till 2030. Vid det laget kommer nästan fyra
miljarder människor, 80 procent av världens
stadsbor, bo i städer i utvecklingsländer. Av jordens totala befolkning kommer 60 procent bo i
storstäder. Den accelererande urbaniseringen i
fattiga länder kommer att vara en nyckelfråga i
kampen mot fattigdom. (SIDA, 2010). Exempel
på centrala utmaningar är bristen på boende,
infrastruktur, vatten och sanitet. Samtidigt
ökar klimatförändringarna pressen på urbana
områden i alla delar av världen. Den ökande
urbaniseringen och inflyttningen till storstäderna är en utmaning för myndigheter och
kommuner.

Vid det laget kommer
nästan fyra miljarder
människor, 80 procent
av världens stadsbor,
bo i städer i utvecklingsländer.

> Urbaniseringens påverkan på samhället
Forskare har gjort olika förutsägelser för hur urbaniseringen kommer att påverka
samhället framöver. Ett scenario är att samhället till slut kommer att nå en smärtgräns där oförmåga att förse invånare med arbete och förnödenheter, otillräcklig
infrastruktur och stigande priser leder till en kollaps. I dag finns tydliga exempel
på detta i vissa av tredje världens storstäder. I t.ex. Bangladesh, Indien och Nigeria
finns städer som fysiskt inte längre klarar av att försörja fler människor. (Palmer
& Colton, 1992)

> Fortsatt regionalisering
Även regionaliseringen spås fortsätta. Geografen Gunnar Törnqvist tror att den
nationella centrumfixeringen kommer att minska, med följden att andra centrum
tar vid. Det tydligaste exemplet på detta i Sverige är Öresundsregionen med Malmö
och Köpenhamn där nationsgränserna inom vissa områden håller på att suddas ut
(Törnqvist, 1997). Däremot verkar det osäkert om huruvida Sverige får fler storregioner eller inte: båda sidor i frågan har många anhängare. En viktig faktor är
ifall regeringen kan nå sitt mål att fatta beslut i frågan före valet 2014. Dock verkar
de två storregioner som redan finns, Västra Götalandsregionen och Region Skåne,
stå starka i sammanhanget.
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Socioekonomi och levnadsvanor
Arbetslöshet, utbildnings- och biståndsnivåer är viktiga parametrar för att belysa
hur levnadsförhållanden i samhället ser ut i dag, och hur de kan förändras fram
till år 2030. Dessa parametrar kan sägas ingå i en människas socioekonomiska
förhållande.

3.1.3.1

Den socioekonomiska
indelningen
Socioekonomiska förhållanden bedöms
med hjälp av den s.k. socioekonomiska indelningen, eller SEI. SEI är en beskrivande
klassifikation avsedd att belysa hur samhället delar upp människor i olika klasser,
mycket användbar inom forskning och statistik. Grundläggande för en persons klassificering är dennes utbildningsnivå och
position på arbetsmarknaden, då detta antas ha en stor betydelse för förutsättningar
i livet. Det finns även SEI-klassificeringar
för andra livssituationer som t.ex. studerande och arbetslösa. (SCB, 2012c)

Grundläggande för en
persons klassificering är
dennes utbildningsnivå
och position på arbetsmarknaden då detta antas ha en stor betydelse
för förutsättningar i livet.

Andelen arbetslösa har varierat de senaste åren. De svenska siffrorna ligger i dag
strax under det europeiska snittet. Det som skiljer Sverige från övriga Europa är
den mycket höga ungdomsarbetslösheten i förhållande till övriga åldersgrupper.
Arbetslösheten bland unga (15–24 år) i Sverige i mars 2012 var 25,5 procent. (Ekonomifakta, 2012)
För brandmän är arbetslösheten lägre än genomsnittet. Det finns en bra balans
mellan sökande och tillgängliga tjänster. Rekryteringsbehovet beräknas vara oförändrat de kommande tio åren. Om något kan det bli svårt för regioner med låg
population att locka till sig utbildade och yrkeserfarna brandmän. En anledning
till balansen är att fler brandmän än normalt kommer att gå i pension under de
närmsta tio åren. (AMS, 2012)
Även för brandingenjörer spås en ljus framtid med en arbetsmarknad i balans,
eller möjligen med viss brist på arbetskraft. En faktor för denna prognos är att
skillnaderna i arbetstillfällen mellan hög- och lågkonjunktur vanligen är små för
brandingenjörer. Till detta kommer att arbetsmarknaden successivt har breddats:
de flesta arbetar fortfarande inom räddningstjänsten, men i dag anställs många
även i olika former av privat verksamhet som försäkringsbolag, byggföretag och
konsultverksamheter. (SACO, 2011)
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Räddningstjänster har redan i dag svårt att rekrytera RiB-personal (deltidsanställd
räddningspersonal i beredskap), vilket även fortsättningsvis kommer att vara en
tydlig utmaning. RiB är en vanlig beredskapsform i mindre orter och i ytterområden av storstäder. Rekryteringen försvåras av att allt färre bor och arbetar i dessa
kommundelar, vilket är en förutsättning för att med kort varsel (5–7 minuter)
kunna ta sig till brandstation för att påbörja en utryckning. Nya flexibla bemanningsmodeller och rekryteringprocessen behöver utvecklas.
Utbildningsnivån har stigit markant i Sverige de senaste 30 åren. År 2009 var
andelen av Sveriges befolkning mellan 25–64 år med en högskole- eller universitetsutbildning 33 procent. Det är högre än OECD-snittet på 30 procent. Andelen gymnasieutbildade i åldern 25–64 år ligger på 86 procent, betydligt högre än
OECD-snittet på 73 procent. Dock visar siffror från 2008 att en tredjedel av de
som påbörjar gymnasiet inte får något slutbetyg som ger behörighet till högre utbildning, främst för att de valt att hoppa av utbildningen i förtid. I detta fall ligger
Sverige över snittet både jämfört med OECD och EU. (SvD, 2008)
De senaste åren har behoven av ekonomiskt bistånd1 ökat i Sverige. Gruppen 18–29
år är den som tar emot mest bistånd. Jämförelsesiffror mellan storstäderna från
2010 visar att andelen av befolkningen som tog emot bistånd var för Stockholm
4,1 procent, Göteborg 7,5 procent och Malmö 9,3 procent. Rikssnittet detta år var
4,7 procent. (Socialstyrelsen, 2012)

3.1.3.2 Rökning och alkohol
Tobaksrökning är i dag den största orsaken till sjukdom och för tidig
död i västvärlden. Globalt dör 5,4 miljoner människor varje år i förtid
på grund av rökning, och antalet stiger. Andelen rökare i Sverige är
internationellt sett låg, men på grund av det höga snusbruket är den
totala tobakskonsumtionen hög. (CAN, 2010a). Rökning är den i särklass vanligaste orsaken till brand som leder till dödsfall (MSB, 2010).
Under de senaste 25 åren har andelen dagligrökare minskat från 35
till 14 procent bland män och från 28 till 18 procent bland kvinnor.
Minskningen beror dels på att många slutat röka, men också på
att ungdomsgrupperna inte börjar röka i samma utsträckning som
tidigare. Att röka är numera vanligast i övre medelåldern, framförallt bland de födda på 40- och 50-talet, bland invandrare och
lågutbildade. (SCB, 2007)
Alkohol beräknas vara inblandat i cirka 30 procent av alla dödsolyckor (CAN, 2010b). Trender inom alkoholkonsumtion är mycket
viktig ur ett räddningstjänstperspektiv då hela 40 procent av de
som omkommer i bränder hade druckit alkohol före olyckan. Bland
1. Utbetalas av socialtjänsten för att mottagaren ska uppnå en skälig levnadsnivå.
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vuxna olycksoffer i bränder (20–64 år) hade över 70 procent av männen och nästan
60 procent av kvinnorna använt alkohol innan olyckan (MSB, 2010). De senaste
åren har alkoholkonsumtionen ökat bland såväl kvinnor som män. Dock är hög
alkoholkonsumtion1 och intensivkonsumtion2 vanligare bland män, främst yngre.
Andra utsatta bland männen är ensamstående, lågutbildade, män med invandrarbakgrund samt boende i storstadsområden. Bland kvinnor finns den högsta konsumtionen hos högutbildade, tjänstemän på mellannivå eller högre, samt kvinnor i
storstadsområden, främst yngre. Bland kvinnor i arbetaryrken finns förhållandevis
få med hög konsumtion. Intensivkonsumtion är mindre vanligt bland kvinnor men
förekommer framförallt bland ensamstående samt unga (SCB, 2007). En jämförelse
mellan 16-åriga elevers drogvanor i 36 europeiska länder visar att Sverige är det
enda land där fler flickor än pojkar uppgivit att de intensivkonsumerat alkohol
under de senaste 30 dagarna. Vi är också ett av de få länder där pojkarna vid senaste dryckestillfället inte drack signifikant mer än flickorna. (Tobaksfakta, 2012)

> Prognos
Perspektivet 2030 är svårt att nå då prognoser för sysselsättning och ekonomiskt
bistånd endast görs för några år åt gången. En avgörande faktor är ifall den stora
ungdomsarbetslösheten flyttas med upp i åldrarna, eller om jobben kommer med
åldern.

> Hög ungdomsarbetslöshet oroar
Med en hög ungdomsarbetslöshet är den låga examensfrekvensen särskilt oroande.
Ett stort antal elever i Sverige riskerar att hamna på efterkälken utan grundläggande gymnasiekompetens. Prognosen för 2030 visar att de utbildningsval där
det råder störst risk för arbetsbrist är inom konst och humaniora. Däremot ser
framtiden något ljusare ut för de med examina inom samhällsvetenskap, juridik,
handel och administration. Det beräknas dock bli ett underskott bland gymnasialt
yrkesutbildade inom industri, teknik, tillverkning och omsorg. För just omsorgsutbildade kan det till och med bli stor brist på folk inom alla utbildningsnivåer på
grund av den åldrande befolkningen och det ökade vårdbehovet.

> Ökad alkoholkonsumtion men minskad rökning
En ökad konsumtion av alkohol och droger riskerar på sikt att generera fler olyckor
i samhället. Detta gäller framförallt vägtrafikolyckor, bränder, drunkning och förgiftningsskador men även sådana olyckstyper som fall. (NCO, 2007). Då andelen
rökare minskar på sikt, i kombination med självslocknande cigaretter, bör antalet
dödsbränder minska framöver.

1. Alkohol motsvarande 2,5 flaskor vin eller mer per vecka för män. För kvinnor motsvarande två
flaskor vin eller mer per vecka.
2. Att vid ett och samma tillfälle dricka en större mängd alkohol.
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Invandring och integration
Migrationsverket och SCB definierar en invandrare som en person som har för avsikt att stanna i Sverige i minst tolv månader, har uppehållstillstånd/uppehållsrätt
och folkbokför sig i landet (Migrationsverket, 2012). I Sverige bor i dag ungefär 1,4
miljoner invandrare, ca 15 procent av befolkningen. Enligt de senaste siffrorna har
utrikes födda boende i Sverige i snitt bott här ca sju och ett halvt år. (SCB, 2012d)
Det finns många olika kategorier av invandring. De som vi ska titta närmare på
här är: flyktingar, familjeanknytning, arbete och studier samt EU/EES-medborgare.

3.1.4.1

Olika typer av invandring
under olika tider
Fram till och med 1980-talet dominerade arbetskraftsinvandringen, invandringssiffrorna
följde då den ekonomiska konjunkturcykeln.
Under slutet av 1980-talet kom invandring ur
de flesta kategorierna, främst från Iran, Chile,
Libanon, Polen och Turkiet. Under 1990-talet dominerade flyktinginvandringen, främst
från det forna Jugoslavien. 2000-talets första
decennie dominerades av flykting- och anhöriginvandring från Irak, Somalia, Afghanistan
och Etiopien. (SCB, 2012d)

I dag faller de flesta invandrare inom kategorien familjeanknytning, 37 procent. Arbete
och studier samt EU/ESS-medborgare står för 29 resp. 21
procent medan flyktinginvandringen står för 13 procent.

I dag faller de flesta invandrare inom
kategorin familjeanknytning, 37 procent. Arbete och studier samt EU/ESSmedborgare står för 29 respektive 21
procent medan flyktinginvandringen står för 13 procent.1 (Migrationsverket, 2011). Den genomsnittliga tiden en person
befann sig i Migrationsverkets mottagningsprocess,
dvs. väntade på besked om
ansökan eller överklagande,
var fyra och en halv månad.
(Migrationsverket, 2010)

1. Observera att dessa siffror endast räknar de som beviljas uppehållstillstånd/uppehållsrätt.
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3.1.4.2 Oförändrad nettomigration men

ökad arbetskraftsinvandring

Under 2011 invandrade 96 467 personer till Sverige – samtidigt utvandrade 51 179
personer vilket ger en nettomigration på 45 288 personer. Noterbart är att siffran
fördubblats sedan 1999. (SCB, 2012d)
Nettoinvandringen förväntas vara ganska oförändrad de närmaste decennierna,
förutsatt att inga stora förändringar sker i världsläget, t.ex. naturkatastrofer, krig
och pandemier. Dock framkommer i intervjuer med bl.a. myndigheter, kommuner
och organisationer ett förväntat ökat behov av arbetskraftinvandring då Sverige
står inför en befolkningsstruktur i förändring: en högre medellivslängd betyder en
ökad andel äldre. För att kunna täcka det produktionsbortfall som en åldrande
befolkning innebär kommer vi att behöva mer arbetskraft utifrån. (SCB, 2012d)
Enligt integrationsminister Erik Ullenhag (Arbetsmarknadsdepartementet, 2011)
måste Sverige förändra sin invandringspolitik inom fyra områden för att kunna
möta detta ökade behov:
•

Sverige måste bli mer välkomnande till invandring

•

Sverige måste skapa bättre strukturer för att få ut invandrare på arbetsmarknaden

•

Sverige måste skapa bättre strukturer för att invandrare ska få möjlighet att
lära sig det svenska språket

•

Sverige måste ta hänsyn till att varje invandrare är en unik individ och skapa
strukturer för att tillgodose detta, samt ta vara på synergieffekterna med
mångfald.

Figur 3. In- och utvandringsprognos 1960–2060 (SCB, 2012d)
Förändringen år 2006 beror på en tillfällig ändring av asyllagen som gav möjlighet till förnyad prövning för vissa
personer som trots tidigare avslag fanns kvar i landet.
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3.1.4.3 Integration, segregation och diskriminering
Begreppet integration står i skarp kontrast till assimilering, vilket betyder fullständig anpassning till majoritetens kultur och beteende. Integration är snarare att
förena olika delar till en större helhet, utan att förändra delarnas struktur; synergi.
En lyckad integration skulle kunna vara när ett värdland drar nytta av de olikheter
som finns hos den individ som söker sig hit.
Sverige är tillsammans med Cypern ensamma
inom EU om att inte ha några restriktioner eller
krav på invandrare, förutom de som styrs av konventioner. Forskning visar att invandrare i Sverige
över tid fått en högre förvärvsarbetsnivå, men relativt den inrikes födda befolkningen har situationen
försämrats. Invandrare födda utanför Europa har
generellt en lägre sysselsättningsgrad och i dåliga
tider drabbas utrikes födda värre. Löneskillnader
mellan utrikes och inrikes födda beror till stor del
på en starkt segmenterad arbetsmarknad och att
det tar lång tid för utrikes födda att komma in på
arbetsmarknaden – samtidigt som kompetens är en
färskvara. (Arbetsmarknadsdepartementet, 2011)

Forskning visar att invandrare i Sverige över
tid fått en högre förvärvsarbetsnivå, men
relativt den svenskfödda befolkningen har
situationen försämrats.

Det finns starka belägg för att utrikes födda diskrimineras vid urvalsprocesser, t.ex.
genom att inte ha svenskklingande efternamn. Noterbart är att denna diskriminering i lika hög grad gäller personer som är födda i Sverige av utrikes födda föräldrar.
Forskning visar att socioekonomisk bakgrund och föräldrars utbildning är viktiga för barns skolresultat, men inte lika viktiga som en rik lärandemiljö i hemmet (HLE, efter Home Learning Environment). En rik HLE präglas av läsning
för barnet, biblioteksbesök, lek med siffror, målning och teckning. En av skolans
utmaningar är att bidra med att skapa en bra HLE, det är ett sätt att minska
familjebakgrundens ibland negativa påverkan på skolresultaten. (SCB, 2010)
Boendesegregationen är starkt kopplad till den fysiska staden – det är staden som
är segregerad, inte vissa bostadsområden. Segregationen har byggts in i staden och
förstärks bland annat genom att personer med arbete och inkomst flyttar ut från
områden som upplevs som mindre attraktiva. Det finns dock strategier för att bryta
segregationen: infrastrukturellt arbete, bra servicenivå i hela staden och stöd till
forum där människor från olika områden kan mötas är några. Kulturaktiviteter
och boendes medverkan till förändringar är andra framgångsfaktor. Åsikter som
framkom under ett nationellt rådslag om integration i oktober 2011 var att regeringen borde stödja byggande, värna om hyresrätten och fokusera mer på att förbättra det offentliga rummet i förorterna. (Arbetsmarknadsdepartementet, 2011)
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Valdeltagande anses vara en bra indikator på integration då det är något individen
gör av fri vilja. Deltagandet i lokal- och regionalval är omkring dubbelt så högt
för de som bytt till svenskt medborgarskap, än för de som behållit sitt utländska
medborgarskap. Vidare finns det studier som visar att föreningsaktiva i högre
utsträckning röstar. Ett sätt att öka den sociala sammanhållningen borde vara att
försöka öka nyanländas delaktighet i föreningslivet. (Bevelander, 2011)

3.1.4.4 En ny integrations-

politisk strategi

Regeringen arbetar med att ta fram en ny
integrationspolitisk strategi. Integrationsminister Erik Ullenhag (personlig kommunikation, 7 oktober 2011) har särskilt
betonat vikten av det civila samhällets
medverkan för nyanlända invandrares
etablering i samhället.

Erik Ullenhag har särskilt
betonat vikten av det civila
samhällets medverkan för
nyanlända invandrares
etablering i samhället.

> Prognos
Sverige står inför stora förändringar i befolkningsstrukturen till år 2030. När
människor lever längre blir befolkningen allt äldre och produktionen blir lidande.
Behovet av arbetskraftsinvandring bedöms öka kraftigt de kommande 20 åren. År
2030 är 18 procent av Sveriges befolkning född utomlands. (SCB, 2012d)

> Dragkamp om arbetskraften
Troligt är att det kommer att bli en global dragkamp om arbetskraften – förändringarna sker inte bara här utan i stora delar av Europa och övriga expansiva
regioner i världen. De som har de bästa strukturerna kommer att attrahera arbetskraften. Sverige kommer därför att söka sig mot en mer omvärldsanpassad
invandringspolitik och förändra nuvarande strukturer för att bättre ta tillvara på
de personer som vill komma till landet. Förslag finns på att regeringen borde stödja
byggande, värna om hyresrätten och fokusera mer på att förbättra det offentliga
rummet i förorterna.

> Ökad bostadssegregation
Trots det ökade behovet av arbetskraftsinvandring ser bostadssegregeringen ut att
öka, mycket utifrån socioekonomiska klyftbildningar. Om ingenting görs, kommer
integrationen och segregation att kvarstå som stora problem.
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Fortsatt individualisering
Individualismen har troligen sitt ursprung i kristendomens tankar om att alla
människor är unika. I dag är individualism ett brett begrepp som bör användas
med viss försiktighet. Politiskt kan individualism ses som motsatsen till kollektivismen som menar att gruppens framsteg ska främjas före individens. Individualismen
motsätter sig grupptanken och menar att varje människa bör bli behandlad som
en unik individ. Individualism kan också syfta på en allmän samhällsutveckling
där människor i hög grad söker uppmärksamhet, för vad spelar ibland mindre
roll. Samma utveckling leder till att media tenderar att fokusera mindre på fråga
och mer på person för att skapa intresse. Den senaste vågen, hyperindividualism,
kom till västvärlden under sjuttiotalet och sedan dess har individualismen ständigt
växt. (Bjereld, 2005)

3.1.5.1

För- och nackdelar med ökad individualisering
Ur ett samhällsperspektiv finns både för- och nackdelar med ökad individualisering.
Individualismen behöver inte innebära att människor blir mer egoistiska och slutar
bry sig om sin omvärld. Enligt Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs
Universitet, ska det snarare ses som en motvilja till att placeras i ett särskilt fack.
De politiska partierna tappar medlemmar – men det gäller inte för andra typer av
politiska föreningar: i dag kan den som vill engagera sig i enskilda frågor, såsom
miljön, utan att för den delen rösta på ett särskilt parti. Individen plockar åsikter
från olika håll och sätter ihop till en egen helhet. (U. Bjereld, personlig kommunikation, 11 oktober 2011)
Exempel på en nackdel kan vara att människor, om exempelvis en skola är dålig,
hellre byter till en ny istället för att stanna kvar och försöka förbättra den gamla.
En fördel kan vara att människor blir mer självständiga och mer benägna att ta mer
ansvar gentemot myndigheter än tidigare. (U. Bjereld, personlig kommunikation,
11 oktober 2011). En annan fördel med individualismen är att människor blir mer
benägna att se individen bakom yrket, dvs. att de i högre grad inser svårigheterna
med att vara exempelvis politiker (SKL, 2007). Tvärtemot vad många tror ökar
förtroendet för politiker och auktoriteter. Men att se individen bakom yrket leder
också till en mer ifrågasättande hållning till auktoriteter, såsom uniformsyrken.
Läkare upplever att de i dag ifrågasätts mer än innan – patienter är mycket mer
pålästa och ställer högre krav. En diagnos är inte längre något som bara ställs, utan
i högre grad resultatet av en gemensam dialog. Individualismen leder till att människor vill bli mer delaktiga i de processer som påverkar dem. (U. Bjereld, personlig
kommunikation, 11 oktober 2011)
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3.1.5.2 Inglehart & Welzels kulturella värderingskarta
Det finns god anledning för oss i Sverige att dröja vid begreppet individualism –
enligt det globala forskningsprojektet World Value Survey (WVS) är nämligen
svenskarna världens mest individualistiska folk (Inglehart & Welzel, 2005). The
Inglehart-Welzel Cultural Map of the world (se figur 4) är en karta över världen
utifrån värderingar och religion snarare än geografi. Kartan visar att svenskar är
de som i störst utsträckning upplever oss obundna från kollektiva tillhörigheter
såsom familj, ursprung och politiska tillhörigheter.1

Figur 4. Inglehart & Welzels Värderingskarta
Rationella-Sekulära värderingar

Den vita streckade linjen markerar forna kommuniststater.
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Y-axeln går från traditionella till rationella-sekulära värderingar. Länder med ett
lågt Y-värde karaktäriseras av ett starkt förhållande till religion samt starka familjevärderingar. Följaktligen förkastas företeelser som abort, skilsmässor och
självmord. Dessa länder är också i högre grad nationalistiska. Länder med ett högt
värde på Y-axeln har precis motsatta värderingar.

1. Amerikanerna är mest individualistiska i förhållande till myndigheter men desto mindre i förhållande till familjen.
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X-axeln representerar prioriteringar: från ren överlevnad till självförverkligande och
livskvalitet. Länder med ett högt värde på X-axeln har stor tolerans mot minoriteter
av olika slag, prioriterar miljöskydd, samt kräver deltagande i politiska och ekonomiska beslut. Dessa länder kännetecknas också av hög tillit till andra människor.
Värderingskartan, som bygger på ett stort antal intervjuer i olika länder, ger givetvis en förenklad bild av verkligheten. Det finns självklart alla typer av värderingar
i Sverige, dock står Sverige som land tydligt ut i jämförelse med resten av världen.

> Prognos
Den ökade individualismen kommer att få stor inverkan på samhället år 2030.
Myndigheter kommer att behöva avsätta mycket resurser för att anpassa sig till en
ny samhällsstruktur där kraven på dem kommer att höjas. Invånarna kommer att
kräva fler kontaktytor och ökad tillgänglighet – ”Telefontid 10.00 – 11.30” tillhör
det förflutna. De kommer också kräva en service som i högre grad ser till individen –
vi ser det redan i dag i begrepp som ”personlig bankman”. Den som bygger ett nytt
hus vill ha ett platsbesök av olika myndigheter därför att hon tycker att “mitt hus
är unikt, jag bor här och förutsättningarna för detta hus är inte som alla andras”.

> Minskad acceptans för olyckor
När samhället blir mer högteknologiskt kommer acceptansen för olyckor att minska (Ebenhard, 2006). För räddningstjänstens del kommer kravet på tillgänglighet
och mer individanpassad service att öka.

> En förändrad arbetsmarknad
Även arbetsmarknaden kommer fortsätta utvecklas i individualistisk riktning med
stor rörlighet: dagens unga känner inte samma tillhörighet eller plikttrogenhet
till en arbetsplats som tidigare generationer och byter oftare jobb om de tröttnar
på sin uppgift eller chef. De arbetsgivare som kommer att lyckas är de som bäst
tar tillvara på sin produktiva personal och i högre grad tar tillvara på personers
kompetens under den tid som de är anställda.

> Fortsatt individualisering och ökade kulturella skillnader
De värderingar som enligt den kulturella värderingskartan (figur 4) dominerar i
Sverige är inte statiska; det pågår en ständig förändringsprocess. Enligt den nuvarande integrationsministern kommer Sverige i framtiden att vara i behov av en
ökad arbetskraftsinvandring (Ullenhag, 2011). Detta kan komma att förändra den
status invandrare har i samhället. Hur kommer kulturella skillnader mellan delar
av samhället att märkas? Individualismen i sig innebär att låta andra tycka och
göra som de vill i så hög grad som möjligt – samtidigt kan det uppstå friktion som
gör att toleransen minskar. Kan arbetskraftsinvandringen på lång sikt komma att
influera våra koordinater på Inglehart & Welzels kulturella värderingskarta? Ingenting tyder i dag på att individualiseringen ska mattas av. De kulturella skillnaderna
spås dock öka och Sverige går mot ett mer differentierat samhälle.
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Detta fokusområde är inte indelat i några trender eftersom klimatelementen beskriver genomsnittliga fysiska förhållandena och är svåra
att kategorisera. Klimat beskriver de meteorologiska elementens
statistiska egenskaper. Variationer i väder, även extrema sådana,
behöver inte innebära en klimatförändring. Dock antyder återkommande extrema väderhändelser att en klimatförändring håller på
att ske, och om en tydlig trend kan urskiljas i dessa väderhändelser
innebär det en konstaterad klimatförändring.

3.2

3.2.1

Klimat

Stora förändringar med
lokala avvikelser
Bland klimatforskare råder fortfarande en del osäkerhet kring klimatförändringarna. I dag handlar
osäkerheten dock snarare om omfattning och takt
på förändringar, än att ifrågasätta den mänskliga
påverkan på klimatet. Denna påverkan kommer
på sikt att leda till en höjning av jordens medeltemperatur, vilket i sin tur leder till höjda havsnivåer
genom ökad smältning av glaciärer på land och expanderande vattenmassor (varmt vatten tar större
plats). En förhöjd medeltemperatur leder också till
ett högre energiinnehåll i atmosfären och större
nederbörd då varmare luftmassor kan innehålla
mer vatten.

I dag handlar osäkerheten dock snarare
om omfattning och
takt på förändringar,
än att ifrågasätta
den mänskliga påverkan på klimatet.

Det kommer att finnas stora lokala avvikelser från
den globala trenden, både positiva och negativa.
Viktigt att påpeka är också att ändringarna inte
heller kommer att vara lika över året, olika årstider
kan ha markant olika trendriktningar.

3.2.1.1

Klimatrelaterade utmaningar i våra
storstadsregioner
Mellan våra tre storstadsregioner i Sverige skiljer sig de klimatrelaterade utmaningarna något. Gemensamt är att extremväder såsom skyfall, storm och stora snömängder kan leda till omfattande
problem. Stigande havsnivå är ett problemområde som skiljer sig
mellan regionerna i och med olika takt på landhöjning, medan
långvarig torka är ett problem som i högre grad drabbar Skåne.

3.2.1.2 Löften om minskade koldioxidutsläpp
Sverige har gett EU löfte om att minska koldioxidutsläppen i två
stora steg: med 40 procent till 2020 och med hela 80 procent
till 2030. Trots detta satsas det på en utbyggnad av vägnät för
att klara av en ökad biltrafik. Nuvarande miljöminister Andreas
Carlgren tror att dessa mål går att nå med hjälp av ny teknik – han
vill hellre se en ny fordonsflotta istället för att avstå satsningar på
vägnätet. (SVT, 2009)
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Årsnederbörden: beräknad procentuell förändring i förhållande till medelvärde (medelvärde 1961–1990)
Årsmedeltemperatur: beräknad absolut förändring i grader Celsius i förhållande till medelvärde (medelvärde 1961–1990)
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De heldragna linjerna visar prognosen för ett scenarie med snabb befolkningstillväxt och intensiv energianvändning. De streckade linjerna visar prognosen
för en långsammare befolkningstillväxt och mindre energianvändning. (SMHI, 2012)
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> Prognos
SMHI har gjort prognoser enligt två icke-extrema klimatscenarion för nederbörd
och temperatur rörande de tre storstadsregionerna fram till år 2100 (se figur 5) Det
bör påpekas att observerade trender de senaste åren i majoriteten fall stödjer mer
extrema prognoser – ändringarna blir förmodligen större än SMHI:s prognoser visar.

> Temperaturer och nederbörd
Temperaturen visar en tydlig uppåtgående trend för samtliga regioner och årstider. Trenden är någorlunda linjär fram till 2100. Nederbörden visar en något
mer komplex trend med en snabbare utveckling fram till 2030 för att sedan utvecklas långsammare mot 2100. I de fall den genomsnittliga nederbörden ökar
kommer också intensiteten vid skyfallshändelser att öka, enligt modelleringar
genomförda av Bengt Dahlström (presentation vid seminarium anordnat av DHI
i Malmö, 2 februari 2012). Detta leder i sin tur till allvarligare konsekvenser
avseende översvämningar.
Framförallt Skåne län kommer att se en snabbare utveckling där mängden nederbörd går ned markant sommartid och upp vintertid mellan 2020 och 2030 för att
sedan återgå till en mer normal förändringstakt. Då graferna i figur 5 visar ett
genomsnitt över helår går denna utveckling inte att läsa ut ur figuren.
Västra Götalands län uppvisar en ganska odramatisk utveckling av nederbörden
sommartid medan vintrarnas nederbörd kommer att öka mer markant, dock med
stora fluktuationer fram till 2050.
Stockholms län uppvisar ganska linjära utvecklingar sett över årstiderna, för nederbörden gäller dock att ökningen främst kommer att ske vintertid.
Följaktligen kan nederbördsrelaterade risker anses något mer osäkert än temperaturrelaterade risker. Det kan konstateras att problematiken ser ut att ha växt för
de flesta väderrelaterade utmaningar som räddningstjänsten ställs inför år 2030.
Återigen – observationer de senaste åren tyder på att förändringarna troligtvis blir
större än SMHI:s något restriktiva prognoser visar.
Klimat och klimatförändringar kommer att påverka samhällsplaneringen i stor
omfattning och därmed påverkas även räddningstjänstens uppdrag på många nivåer. Nedan fokuseras på akuta händelser som kan kräva utryckning eller katastrofhantering.

> Vattenrelaterade händelser
Skyfall verkar kunna bli häftigare fram till 2030, vilket leder till ökad risk för
översvämning både av direkt avrinning och uppträngning från avloppssystemen då
dessa överbelastas. En ändrad syn på samhällsplanering med mer gröna ytor och
tak, öppna dagvattenlösningar eller andra separerade avloppssystem alternativt
andra vattenfördröjande åtgärder kan motverka denna riskökning.
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Omfattande och långvariga regn uppströms en stad/samhälle eller vindpåverkan
i kustområden kan leda till höga vattenstånd vilket hotar låglänta byggnader och
infrastruktur. Om en sådan situation sammanfaller med ett lokalt skyfall blir följderna förstås desto allvarligare. Detta är också situationer som verkar kunna bli
både vanligare och mer omfattande fram till 2030. För att motverka konsekvenserna av dessa händelser gäller i första hand att undvika att bygga på vattennära
låglänta områden och i andra hand att vid byggnation i sådana områden bygga in
översvämningsskydd så att konstruktionerna tål översvämning bättre.

> Torka och bränder
Sommartid förväntas nederbörden snarare minska än öka, särskilt gäller detta
Skåne som redan har relativt torrt klimat sommartid. Detta kan i enskilda fall
leda till problem med släckvattentillgång men även öka risken för bränder och
brandspridning i skog och mark.

> Stormar
Stormar kommer kunna bli mer kraftfulla i ett varmare klimat, med större materiella skador som följd och mer omfattande störningar av samhällsviktiga funktioner
och flöden. En ökad robusthet i infrastrukturer skulle delvis kunna motverka denna
risk samt en bättre avbrotts- och återställningsplanering. Den ökade komplexiteten
i systemen och det allt större antalet tjänste- och nätverksleverantörer försvårar
dock planeringen för en sådan förändring.

> Snö och halka
Ökad nederbörd vintertid skulle kunna leda till
ökad problematik kring snödjup, men samtidigt motverkas detta av ökande temperaturer
(den största temperaturökningen förväntas
under vinterhalvåret). Ökad frekvens av
regnhändelser på frusen och/eller snötäckt mark leder till en särskild översvämningsproblematik förutom ökad halkrisk.

> Minskade koldioxidutsläpp till 2030
Till 2030 har regeringen högt uppställda
mål för minskade utsläpp av koldioxid,
hela 80 procent. Många experter är dock
skeptiska till att dessa mål ska kunna
uppnås med nuvarande åtgärder. (SVT,
2009)
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Inom området teknologi och kommunikation finns många trender
som till stor del är samstämmiga. Teknologi handlar om läran om
tekniken. Kommunikation innefattar överföring av information mellan levande varelser och/eller tekniska apparater. Utifrån räddningstjänstens perspektiv har fyra huvudtrender valts som omfattar datakommunikation, sensorer, automation och informationshantering.
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Datakommunikation
Nationalencyklopedin 2011 definierar datakommunikation enligt följande: "Överföring av data mellan två eller flera stationer (datorer, terminaler etc.). Den enklaste
formen av datakommunikation är då två stationer kommunicerar via en direkt
uppkopplad förbindelse. Oftare sker datakommunikation mellan två stationer över
speciellt inrättade nät eller över det allmänna telenätet (se ISDN), vilket hanterar
tjänster för såväl tal som data och bild.” (Nationalencyklopedin, 2012a)

3.3.1.1

Ökade möjligheter
ger ökade krav
På mycket kort tid har vi gått från
faxmaskin till HD stream. Trenden
för datakommunikation är kraftigt
ökande och ingenting tyder på att
den kommer att avstanna inom
överskådlig tid. Ökningen är till
huvudsak en följd av att möjligheterna att få information också
ökar kraven på att ta del av den,
för räddningstjänstens del t.ex. som
underlag för beslut.

På mycket kort tid har vi gått
från faxmaskin till HD stream.
Trenden för datakommunikation
är kraftigt ökande och ingenting
tyder på att den kommer att
avstanna inom överskådlig tid.

3.3.1.2 Fysiska begränsningar i trådlösa nät
Den trådlösa kommunikationen har fysiska begränsningar i kapacitet. Ökade krav
på dataflöden hos företag och samhälle samt privatpersoners ökade användning
av s.k. smarta telefoner, internet och sociala nätverk anstränger i dag befintlig
infrastruktur. Telia säger att de trådlösa uppkopplingarna (3G, 4G) kommer att
fungera bra tills den dagen tillräckligt många gått över till trådlös teknik, vars
relativa kapacitet då krymper.
Den trådbundna tekniken däremot har inte samma begränsningar. Fibernätet behöver därför byggas ut ytterligare för att klara av framtidens krav, något som sker
redan i dag. Ericsson planerar en ny fiberkabel värd 8 miljarder för att möta framtidens ökade dataflöde. (J. Andersson, personlig kommunikation, 10 januari 2012)

> Prognos
En EU-rapport visar att det om 10 år finns 60 miljarder mätpunkter som kommunicerar och företaget Ericsson spår 50 miljarder (R. Topgaard, personlig kommunikation, 27 oktober 2011). Trenden för datakommunikation är kraftigt ökande och
ingenting tyder på att den kommer att avstanna inom överskådlig tid. Det ökade
dataflödet kommer att innebära en rad utmaningar fram till 2030.
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> Konkurrens om datakapacitet
2030 kommer människor i högre grad vilja övervaka sina tillgångar via trådlösa system och appar.
(J. Andersson, personlig kommunikation, 10 januari
2012). Detta leder till konkurrens om datakapaciteten. Parallellt med att mängden datatrafik ökar
och satsningar sker på trådbundna nätverk,
arbetas det därför på komprimering och mer
kapacitetssnåla applikationer. Telia tror t.ex.
att det år 2016 kommer ett nytt videoformatsystem som har en bättre paketeringsteknik.
Eftersom så stor del av jordens befolkning är beroende av datakommunikation kommer det
naturligtvis att finnas krafter
som vill kontrollera mängden
flöden. I framtiden kommer
detta förmodligen att styras
av leverantören. En viktig
fråga är om det i framtiden
kommer att vara möjligt att
köpa prioritering i nätet. (J.
Andersson, personlig kommunikation, 10 januari 2012)
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Sensorer
Nationalencyklopedin definierar ordet sensor som: "Anordning som känner av absolutvärdet eller ändringen av en fysikalisk
storhet som tryck, temperatur, flödeshastighet eller pH-värde eller intensiteten för
ljus, ljud eller radiovågor och omvandlar informationen till en form som lämpar sig för
ett datainsamlande system." (Nationalencyklopedin, 2012b). Exempel på tekniska
sensorer är bl.a. radar, sonar, tryckgivare,
fotodioder, kameror och mikrofoner. En
sensor som är avsedd för att slå larm kallas ofta detektor och aktiveras typiskt vid
överskridande av gränsvärden, t.ex. för hög
temperatur eller för lågt tryck. Det ska inte
glömmas bort att våra fem sinnen är att betraktas som biologiska sensorer.

Sensor: "Anordning som känner av absolutvärdet eller
ändringen av en fysikalisk
storhet som tryck, temperatur, flödeshastighet eller pHvärde eller intensiteten för
ljus, ljud eller radiovågor och
omvandlar informationen till
en form som lämpar sig för
ett datainsamlande system."

I syfte att visa kopplingen till övriga trender inom fokusområdet vill vi avgränsa
begreppet till ett samlingsbegrepp på en teknisk kännare som känner av, samlar in,
konverterar och i vissa fall distribuerar någon form av signal, stimuli eller data. Mer
specifikt åsyftas de detektorer som kan samla, analysera och sända information till
ett övervakande system – exempelvis avancerade larmsensorer eller sensorer som
levererar data för realtidsanalyser på en skadeplats så att ansvarig räddningsledare
kan fatta beslut om mest effektivaste metod vid just det tillfället.

> Prognos
Behovet av att effektivisera och automatisera, parallellt med att tekniken blir allt
enklare och billigare, kommer att öka användandet av sensorer till år 2030 och
vidare. Detta kommer ytterligare att driva utvecklingen av både antal och typer
av sensorer. På detta följer behovet av mer sofistikerad sensorfusion: vi kommer
se en mängd intelligenta sätt att koppla ihop olika typer av sensor enligt direktör
Tommy Eklund på Saab Group (personlig kommunikation, 15 november 2011).

> Bättre beslutsunderlag
För räddningstjänstens del ser vi möjligheter till bättre underlag: från att sensorer
endast kunnat mäta en förändring i en miljö kan de nu även analysera vad för typ
av ämne som har ökat eller minskat. Vi ser även att ett ökat transportbehov inom
en begränsad infrastruktur skapar behov av att analysera trafikflöden för att bättre
kunna styra dem.
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Automatisering
Automation eller automatisering betyder att låta
en maskin eller teknik utföra ett arbete. Ordet
kommer från grekiskans automatos och betyder
”på egen hand.” Ett tidigt exempel på automation
är väderkvarnar (Wikipedia, 2012). Ofta handlar
automatisering om tillverkning, men det kan även
gälla andra typer av processer. Syftet kan vara att
avlasta människan från arbete och risker men också
att höja en process effektivitet, kvalitet eller ekonomiska lönsamhet. Automatisering tillämpas på alla
mänskliga aktivitetsområden. (Nationalencyklopedin, 2012c)

Ordet kommer från grekiskans automatos och
betyder ”på egen hand.”
Ett tidigt exempel på
automation är väderkvarnar.

Automation är ett viktigt framtidsområde med tydlig koppling till såväl IT och
elektronik som till ekonomi, miljö och förhållandet mellan människa och maskin.
Automationssystem är ofta mycket komplexa. För att förstå ämnet krävs kunskaper
inom såväl teknik och miljö som ekonomi och beteende. (Wikipedia, 2012)

3.3.3.1 Ett alltmer automatiserat samhälle
Trenden är att samhället blir allt mer automatiserat. System ersätter personer och
system övervakar andra system. Flera branscher i samhället har gått från hantverk
till industrialisering och vidare till tjänsteproduktion. I Portugal byggs snart en
smart stad på försök med mycket hög grad av automatisering. Avancerade maskiner
utför arbeten vilket skapar nya avancerade tjänster. Enligt Jonas Landgren, forskare på Göteborgs Universitet är det rimligt att anta att räddningstjänsten kommer
att gå samma väg (personlig kommunikation, 14 november 2011).

3.3.3.2 Fordon och trafik
Det pågår en standardisering av frekvenser och gränssnitt för att fordon skall
kunna kommunicera med varandra genom s.k. kooperativa system, där varje
fordon fungerar som en nod i kommunikationsnätet. Systemet kan t.ex. varna för
annalkande utryckningsfordon eller kollisionskurser. Tillsammans med en alltmer
utbyggd trådlös datakommunikation innebär kooperativa system att bilarna automatiskt kan rapportera sin status, som kommer att kunna användas för trafikledning och larminformation enligt transportlösningsspecialist Anders Berger på
Volvo Technology (personlig kommunikation, 6 oktober 2011).
Redan i dag har fordonsautomationen möjlighet att via sensorer automatisk bromsa
in fordonet för att förebygga en krock. Här ser industrin fördelar med minskad
bränsleförbrukning. (Diits Vikström, 2012; Sartre, 2012). I USA har tre delstater
ändrat lagstiftningen så att det numera är tillåtet med förarlösa bilar (Roos, 2012).
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År 2015 ska eCall (automatiskt billarm) installeras i alla nytillverkade fordon i
Europa – vid en olycka öppnar systemet automatiskt ett röstsamtal till närmaste
larmcentral. Ytterligare information skickas till larmcentralen såsom hastighet, typ
av fordon, antal passagerare och var händelsen ägt rum. (Europe’s Informations
Society, 2012; Karlsson, 2011)

3.3.3.3 Blåljusorganisationer
SOS Alarm AB har konstaterat att nästa generation ledningssystem innebär stora kostnader och förespråkar ett gemensamt system för
Polis, SOS Alarm och övriga organisationer.
I Finland läggs redan mycket arbete på att
samla och integrera hjälporganisationerna. Troligen kommer automatisk
alarmering av blåljusfunktioner ske
i ett enhetligt system, där systemet
föreslår bästa enhet.
I vissa hamnar finns i dag automatiserade GPS-styrda robotar som drar ut länsor till
förprogrammerade platser vid
ett eventuellt oljeläckage. Och
redan i dag tillverkas den första
”brandroboten” för att effektivt
kunna släcka bränder i tunnlar.
Inom polisen blir det allt vanligare att använda robotar utrustade med kameror, högtalare
och mikrofon vid t.ex. förhandlingar och bombdesarmeringar.
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3.3.3.4 Militär
Inom militären används robotar med sensorer för bl.a. rekognosering av byggnader
samt förarlösa flygmaskiner för rekognosering och bekämpning. Obemannade
flygplan innebär mindre risk för piloterna som kan användas som operatörer istället – U.S. Air Force utbildar för tillfället fler operatörer till obemannade flygplan än
vad de utbildar stridspiloter och bombflygare. (Singer, 2010). Den militära tekniken
kommer att komma till den civila marknaden. Redan i dag finns ett stort fokus
på obemannade flygmaskiner för övervakning av kraftledningsgator, gränser eller
pipelines. Det ligger i samhällsaktörernas intresse att få realtidsinformation om
vad som händer.

> Prognos
Redan år 2030 har produktionskostnaden för robotar sjunkit till nivåer som är rimliga för räddningstjänsten. Övervakade robotar kommer att
komma på bred front. Den militära teknik som i
dag finns tillgänglig kommer så småningom nå ut
till resten av samhället. Någon måste sköta och
övervaka dessa system, men med datorkraftens
snabba utveckling är det sannolikt att dagens
operatörer ersätts av system genom automation.

Redan år 2030 har
produktionskostnaden
för robotar sjunkit till
nivåer som är rimliga
för räddningstjänsten.

Det pågår i dag projekt och utveckling kring operativsystem och kommunikationsplattformar för att låta allt från produkter till hus till hela städer automatiseras
och kommunicera med varandra, med målet att effektivisera flöden och kostnader. Företagens ”just in time”-behov av tjänster och resurser kommer att trycka
på utvecklingen och vi ser redan i dag en trafikövervakning som läggs om till en
trafikstyrning efter behov.
Den ökade automatisering är en följd av behovet av att effektivisera samt att tekniken blir allt billigare. Det blir mer kostnadseffektivt att automatisera då ett system
kan hantera fler processer och arbeta med mer precision än vad en människa klarar
av. I framtiden ser vi att allt fler komplicerade procedurer överlåts åt tekniken där
mänsklig interaktion endast sker vid avvikelser.
Utvecklingen av realtidsanalyser och allt kraftigare processorer pekar på att automatiseringen kommer i allt högre grad även inom områden där mer komplexa
beslut måste fattas. Automatisk alarmering av blåljusfunktioner kommer möjligen
att ske i ett enhetligt system där systemet själv föreslår lämpligaste enhet.
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Informationshantering
Under senare år har teknikutvecklingen gjort det möjligt för såväl individer som
organisationer att få ta del av och själva sprida enorma mängder information. Internet och de sociala medierna har gett individer möjligheten att själva producera
och sända information. Medielandskapet har förändrats radikalt på mycket kort
tid och de traditionella medierna har inte längre monopol på information till allmänheten som tidigare. Problemet i dag är inte tillgång på information utan snarare
svårigheten att sålla, hitta rätt information och källkritiskt granska den. Mycket
pekar på att de snabba förändringar vi upplevt på informationsområdet på senare
tid ytterligare kommer att förstärkas de närmaste åren.

> Prognos
Vid en genomgång av ett antal forskares, framtidsanalytikers och medieföretags
analyser av framtidens utveckling inom kommunikationsområdet framstår tre
framtidstrender som mest relevanta för detta projekt att lyfta fram.

> Kommunikation anpassad till ökad
individualisering och differentiering

”Jag vill ha
vad jag vill ha
när jag vill ha det.”

I denna rapport under avsnitt 3.1.5
Fortsatt individualisering, lyfts en
fortsatt ökning av individualiseringen
i samhället fram (se t.ex. Bjereld, 2005).
Denna utvecklingstrend har stor betydelse även för hur människor inhämtar information och hur myndigheter
framöver måste möta de behov och förväntningar som medborgarna har.

Teknikutvecklingen och individualiseringen samverkar och gör att våra medievanor
blir mer personliga i framtiden. Innehållet blir individanpassat. ”Jag vill ha vad
jag vill ha när jag vill ha det.” En del av den redaktionella processen kan till och
med automatiseras (Weibull, Oscarsson & Bergström, 2012). När dessa krav kan
tillgodoses av medier tenderar förväntningarna att bli liknande på myndigheternas
kommunikation. Invånarna kommer att kräva fler kontaktytor och ökad tillgänglighet av myndigheterna i framtiden.
I ett samhälle med allt högre grad av individualisering anser många att det är
samhällets uppgift att tillhandahålla information om vad som är farligt och vad
den enskilde kan göra för att begränsa dessa risker. Stor vikt läggs också på att
anpassa information för grupper som har svårt att själva söka och tillgodogöra
sig information. Det är en stor utmaning för individen att ta till sig och förstå det
utökade ansvar som följer med individuliseringstrenden. (Räddningsverket, 2008)
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Sverige går enligt flera forskare mot ett mer differentierat samhälle med stora
kulturella skillnader. Samhället kommer framöver vara påverkat av den mosaik
av människor med olika behov och bakgrund som lever där. Kommunikationen
behöver därför inte enbart anpassas efter en ökad individualisering utan efter en
ökad differentiering. Det är genom dialog med individer och grupper som myndigheterna kan förstå sina målgrupper, differentiera kommunikationen med dem
och skapa delaktighet. I dagens komplexa miljö gäller det för organisationer att
förstå och snabbt bemöta olika publikers skiftande värderingar, deras stigande
förväntningar och behov för diskussion samt ökade krav på transparens (Regester
& Larkin, 2005). För att enskilda individer ska kunna ta ett större ansvar behöver
strategier utvecklas för öppna och lyhörda dialoger, rådgivning, kunskapsspridning
och information (Sveriges Radio, 2011).

> Sociala medier allt viktigare
En ökad individualisering och differentiering går hand i hand med utvecklingen av
de sociala medierna. Kraven och nödvändigheten för myndigheter att vara aktiva i
de sociala medierna ökar. Både egen informationsförmedling och omvärldsbevakning
måste ske här.

Kraven och nödvändigheten för myndigheter att
vara aktiva i de sociala
medierna ökar.

I dagsläget använder relativt få av landets räddningstjänster sociala medier. Av 110
finns 23 på Facebook och sju på Twitter (Räddningstjänsten Storgöteborg, 2012).
Fördelarna med att satsa på sociala medier är många. Kanalerna är oslagbara när
det gäller att snabbt få ut information till många mottagare och det ger även verksamheten ökad tillgänglighet och transparens. Facebook och Twitter kan fungera
som parallella kanaler till de övriga som inte har lika uppdaterad information.
Kommunikationsforskare har ganska länge pekat på vikten av att bevaka sakfrågor
som uppstår och utvecklas på internet (se t.ex. Coombs, 2002). Forskare inom fältet för kriskommunikation understryker också vikten av att vara så väl förberedd
som möjligt inför en eventuell kris genom att ha omvärldsbevakning eller s.k. early
warning systems (Falkheimer & Heide, 2007; Coombs & Holladay, 2010).
Detta har förstärkts av de sociala medierna insteg på mediearenan (se t.ex. Mei,
Bansal & Pang, 2010; Schultz, Utz & Göritz, 2011). En utveckling som har märkts
i de sociala medierna är att användare tenderar att koppla sig samman med likasinnade individer som har ett gemensamt intresse i en sakfråga (Smith, 2010). Detta
betyder att när en fråga växer sig tillräckligt stor kan det påverka organisationen.
Många gånger kan dessa sakfrågor då ta steget vidare in i de traditionella massmedierna och påverka den agendan. Motiven för att använda sociala medier bygger
på att individer är intresserade av en specifik fråga, de söker och delar information
de inte hittar på andra ställen eller att de vill ventilera sina känslor och söka stöd
för sina åsikter hos andra (Jin & Fisher Lui, 2010). Avsaknad av information leder
ofta till att medborgare söker sig till alternativa källor.
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Den sociala webben skapar möjligheter att relativt snabbt nå bekantas bekanta
och därmed nå kompetens och organisera idéarbetet på ett nytt sätt. Slutsatsen
är att myndigheter inte automatiskt blir ”tankeledare”, dvs. auktoriteter på området. Andra organisationer eller enskilda personer kan framöver växa fram som
tankeledare om inte myndigheterna bemödar sig om att ligga långt framme, delta
i debatten och framstå som vassa och bäst inom sitt område. Det finns inget som
säger att medborgarna i framtiden med automatik kommer att vända sig till en
myndighet för information i en viss fråga (Kairos Future, 2012).
Det blir därför allt viktigare för organisationer att själva vara snabba med sin
information. Taylor (2010) påpekar att det är viktigt att organisationer bygger
relationer med omvärlden i de sociala medierna så att dessa kan användas om
organisationen hamnar i en kris. Relationen och kanalen måste upprättas i förväg
och inte när behovet uppstår akut.

> Ett förändrat och komplicerat medielandskap
Medieforskare vid SOM-institutet (Weibull,
Oscarsson & Bergström, 2012) konstaterar att
även om de traditionella medierna fortfarande
är stora och breda har deras roll i medielandskapet förändrats. Allt tyder på att denna utveckling kommer fortsätta. Ny medieteknik,
utveckling av innehåll och ett växande antal
kanaler är utmärkande för både etermedier,
tryckta medier och på nätet. Traditionella
mediesystem som tidigare var fristående binds
nu samman och bildar ett gemensamt flöde av
medieinnehåll. Kommunikationsformer som
tidigare var åtskilda arbetar i dag sida vid sida.
Den traditionella uppdelningen mellan masskommunikation och interpersonell kommunikation har suddats ut. Samtidigt som det pågår
en ständig teknisk och strukturell utveckling
på mediesidan pågår det också förändringar i
det som medierna producerar och publicerar – i
innehållet. Det sker en maktförskjutning från
producenter till konsumenter när publiken kan
gå vid sidan om de traditionella medierna och
själva publicera texter, bilder, musik och annat. Teoretiskt har möjligheten till deltagande
i medievärlden ökat enormt med digital infrastruktur och digitala plattformar. För första
gången samexisterar beslutsfattare inom en
rad olika verksamheter med medborgare och
publik i samma informationsmiljö.
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konsumenter när publiken
kan gå vid sidan om de
traditionella medierna och
själva publicera texter, bilder, musik och annat.

3.3

Teknologi och kommunikation

Tekniken blir snabbare och mer tillgänglig. Den första centrala teknikförändringen
de kommande åren är att internet kommer att finnas ”överallt”. Vi kommer leva
i ett ”online-samhälle”. Hur vägen dit ser ut och hur snabbt det kommer att gå är
svårt att säga. Funktionerna i mobiltelefoner, datorer och medieplattor blir allt
mer lika. Den produkt som passar mig bäst kommer att bli min ingång till nätet,
för kommunikation, interaktion, skapande och konsumtion. Genom applikationer
och flöden kan den enskilde konsumenten anpassa information och tjänster efter
egna intressen och behov. Allt pekar på att mobiltelefonens funktioner kommer att
utvecklas och bli allt viktigare för den enskildes informationsinhämtning.
Vid en naturkatastrof, ett terrordåd eller en politisk skandal kan alla närvarande
berätta vad som händer, visa det live och kommentera det. Inget är osett eller ohört.
Journalisten kan nästan aldrig vara ”först” med nyheten själv, utan måste tillföra
andra kvaliteter som t.ex. sammanhang, analys, överblick, begriplighet eller trovärdighet.
De kommande åren väntas en mycket kraftig ökning av innehåll i stort, inte minst
på webben. Det är enkelt att producera och ta del av medieinnehåll, distribution
är inte längre begränsande och data sammanställs på nya sätt.
Användarnas makt ökar. Det kommer bli brist på användare och deras uppmärksamhet. Uttrycken måste bli kraftigare för att märkas. Personlighet blir viktigare.
Unik kunskap, analysförmåga eller personlig berättarstil blir mer attraktivt än den
allmänne rapportören.
Mediernas tolkningsföreträde försvinner. Alla är journalister/medieaktörer. Den
objektivt rapporterande journalisten har nästan försvunnit. Istället läggs vikt vid
journalister som tar ställning, om debattörer, specialister, nätverksnoder – de som
jag litar på när de tipsar om innehåll.
Skillnader mellan olika användare och deras mediekonsumtion kommer att öka,
delvis beroende på tillgången till olika källor i de sociala nätverken. Mediekonsumtionen går i huvudsak från masskonsumtion till mer nischad eller till och med
personlig konsumtion, samtidigt som de sociala inslagen blir starkare.
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Samhällsplanering handlar om riktlinjer för utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer och miljö. Människors levnadsvanor kommer att förändras och därmed också kraven på hur
samhället är utformat. Tre trender har valts ut inom fokusområdet
samhällsplanering som behandlar framtidens byggnader, riskhänsyn i samhällsplaneringen och resiliens i viktiga samhällsflöden.

3.4

Samhällsplanering

3.4.1

Framtidens byggnader

3.4.1.1

Höga byggnader
I översiktsplanerna1 för samtliga
tre storstadsregioner finns en uttalad målsättning att förtäta byggnationen, speciellt inom de centrala delarna. Bakgrundsfaktor till
detta är regionernas vilja att öka
befolkningen samt att få en mer
levande stad med fler boende och
färre industrier. Det finns också
en politisk vilja att göra storstadsregionerna än mer attraktiva för
evenemang och turism.

Regionerna har en vilja att öka
befolkningen samt att få en mer
levande stad med fler boende och
färre industrier. Det finns också
en politisk vilja att göra storstadsregionerna än mer attraktiva för
evenemang och turism.

En hårdare exploatering av innerstadsområdens ytor och begränsade tillgång på
byggbar mark parat med en motvilja att ta natur- och parkområden i anspråk ger
stigande markpriser. För att få bra lönsamhet strävar därför byggbolagen efter att
i så hög utsträckning som möjligt bygga på höjden. Även från politiskt håll finns
ibland önskemål om höga byggnader som kan sätta staden på kartan. Enligt Planoch bygglagen (PBL) finns inget hinder för detta så länge byggnaderna uppfyller
angivna krav.

3.4.1.2 Komplexa byggnader och analytisk dimensionering
Det förväntas att nya byggnader byggs energismart och miljövänligt. Nya byggnader ska ha en god förmåga att stänga ute såväl kyla som värme och ljud. Byggnader
ska dessutom vara utförda med god tillgänglighet, hög flexibilitet och attraktiv
arkitektur. För att byggnaderna ska klara alla dessa krav och samtidigt bli ekonomiskt lönsamma utvecklas hela tiden nya material, metoder och byggnadstekniska
lösningar. Cellplast är ett exempel på material som används allt oftare: det är förhållandevis billigt och lätt och har goda isolerande egenskaper – men det är också
lättantändligt. Redan i dag finns höga hus med enbart ett trapphus där byggnaden
är för hög för att räddningstjänstens stegutrustning ska kunna användas.

1. RUFS 2010 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010, Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm, Översiktsplan för Malmö 2012 – Samrådsunderlag/Planstrategi, Översiktsplan
för Göteborg.
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Boverkets allmänna råd, som i första hand härrör från gammal erfarenhetsbaserad
kunskap, har länge använts som praxis för byggande. De förändrade kraven på
byggnader har medfört att allt fler byggnadsmetoder frångår vedertagna metoder
och utformas på helt andra sätt, t.ex. byggnader där komplexa tekniska system
ersätter traditionella krav på material och utformning. Dessa kan numera bedömas utifrån analytisk dimensionering, dvs. att genom analyser försöka påvisa att
samtliga funktionskrav uppfylls, på annat sätt än genom standard. Från och med
2013 ska analytisk dimensionering alltid tillämpas vid byggnader som klassas som
komplexa, t.ex. större sjukhus, vissa samlingslokaler samt höga hus dvs. fler än 16
våningar. (Boverket, 2011)
Det är dock viktigt att komma ihåg att samhället till viss del ännu saknar erfarenheter av bränder i byggnader som är analytiskt dimensionerade. Därför försvårar det
att dra slutsatser om den analytiska dimensioneringen motsvarar funktionskraven.
I kommunernas översiktsplaner och regionala planer för transportinfrastruktur1
finns planer för hur våra regioners trafiksystem ska utvecklas. På Trafikverkets
hemsida2 går det att följa de projekt som pågår för väg och järnväg, där framgår
tydligt hur trafiksituation är tänkt att utvecklas under den närmsta framtiden.

3.4.1.3 Projekt för att förbättra kommunikationer

och frigöra mark

Det finns en stark politisk vilja i storstadsregionerna att skapa bättre kommunikationer för att klara av trafiksituationen och få en fortsatt stark tillväxt. För detta
ändamål pågår flera tunnelprojekt och projekt för överdäckningar (att bygga in
eller täcka över järnväg och/eller trafikled). På detta vis kan trafiken minskas i
stadskärnor, framför allt genom att ta bort genomfartstrafik. Ett av målen är
ökad tillgänglighet och ökad tillgång av frigjord mark, som i sin tur ska göra vissa
områden mer attraktiva för nya bostäder eller köpcentrum.
Det finns även planer för andra verksamheter än transporter under mark: t.ex.
kommer nya Slussen i Stockholm att inrymma ett affärscentrum delvis under mark.
I framtiden finns behov av att tala om komplexa riskmiljöer under mark. Redan
tidigt i planeringsskedet måste hänsyn tas till riskexponeringen av personer både
ovan och under mark, det är många intressenter inblandade i dessa stora projekt.

1. Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010–2021, Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2010–2021, Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län
2010–2021.
2. http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/
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> Prognos
> Höga byggnader
Vid år 2030 ser vi att den politiska viljan att profilera storstadsregionerna och
attrahera boende, företagande, evenemang och turism, sannolikt kommer att ha
blivit ännu starkare än i dag. Profileringen kan åstadkommas dels med att låta
framtidens byggnader bli allt högre men också genom att ge andra, nya arkitektoniska lösningar större utrymme.
Stigande markpriser kommer att kräva allt mer optimerad markanvändning. Detta
kan ske genom en förtätning av staden. För att skapa lönsamhet kommer byggbolagen vilja ha så hög avkastning som möjligt per kvadratmeter byggyta.
Till år 2030 kan antalet boende och arbetande i höga hus i regionernas innerstadsområden ha ökat kraftigt. Med detta följer också ett ökat antal räddningsinsatser
i höga hus orsakade av bränder och/eller andra olyckor.
Dock ser vi att trenden med högre byggnader är mycket påverkbar av yttre faktorer: en ekonomisk kris kan innebära minskad efterfrågan på bostäder och kontor i
tätbebyggda områden. I sådana här frågor påverkas även politiker av den allmänna
folkopinionen.

> Komplexa byggnader och analytisk dimensionering
År 2030 har kraven på byggnader ökat: de förväntas vara energismarta, funktionella och miljövänliga – men ändå säkra och ekonomiskt försvarbara. Teknikutvecklingen kommer troligtvis att fortgå och marknaden tillhandahålla nya
konstruktioner, metoder och material – en förutsättning för denna avancerade
arkitektur. Vi kommer således att stå inför ett fastighetsbestånd med stor variation
i utföranden. De nya byggnaderna kommer att bli mer komplexa och svåra att ”läsa”
genom att bara titta på utsidan. Det blir sannolikt allt vanligare att en byggnad
”inte är vad den ser ut att vara”, åtminstone inte sett ur ett brandskyddsperspektiv.
Även antalet hus med brännbar isolering innanför fasadens ytbeläggning samt
förekomsten av stora samlingslokaler placerade högt ovan respektive under mark
kan komma att öka.
Insatser som medför en förhöjd risk för insatspersonalen kan komma att öka betydligt i antal, t.ex. genom insatser som förutsätter fungerande teknik såsom brandhissar, fläktar etc. Det kommer även att behövas utförliga objektsbeskrivningar/insatsplaner i syfte att kunna genomföra invändiga räddningsinsatser på ett säkert sätt.
I dag är grundkravet att det ska finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar, där räddningstjänstens stegutrustning kan utgöra en av dessa. Nya lösningar,
parallellt med möjligheten till analytisk dimensionering, kan resultera i mycket
komplexa byggnader.
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> Förbättrade transportmöjligheter
Det pågår redan i dag mycket planering för bättre transportmöjligheter, såväl för väg som för järnväg. År 2030
har anläggningar under mark blivit allt vanligare, teknik
och metoder kommer att ha utvecklas för mer komplicerade konstruktioner. Passerande biltrafik kommer att
ledas runt stadskärnorna, gärna i tunnlar. Under en omställningsperiod kommer regionerna att påverkas av provisoriska lösningar och trafikomläggningar. Kollektivtrafiken kommer att vara utbyggd med den spårbundna
i majoritet. Fler kommer att åka kollektivt då de stora
städerna troligtvis infört biltullar.
Antalet komplicerade räddningsinsatser under mark
med långa inträngningsvägar kommer att öka. Dock
kan samhällets förmåga, metoder och teknikutveckling ha bidragit till att dessa insatser hanteras annorlunda. Konkurrensen om erfarna handläggare, både
inom kommun och på räddningstjänsten, kommer
att hårdna. År 2030 finns det en risk att räddningstjänsten får svårt att skapa rätt förutsättningar,
både för att stötta kommunerna samt för att planera för räddningsinsats.
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Riskhänsyn i samhällsplaneringen

3.4.2.1 Optimering av markutnyttjande
Bristen på tomtmark i storstadsregionerna ger en ökande trend av nybyggnationer
på platser som tidigare ansetts olämpliga eller omöjliga att bygga på. Exempelvis i
närheten av transportleder för farligt gods, på gammal industrimark, längs järnvägar, under jord eller på översvämningshotad mark.
Enligt forskaren Johan Lindgren på FOI kommer vi att få mer extrema väderhändelser framöver, vilket bl.a. kommer leda till fler översvämningar (personlig kommunikation, 13 mars 2012). Den bebyggelse som ligger nära översvämningshotade områden riskerar att drabbas av flera översvämningar med vattenskador och markskred
som följd enligt Lennart Bernram på Göteborg Energi (personlig kommunikation,
24 september 2011). I berörda regioner samarbetar Länsstyrelsen med kommuner
gällande risk för översvämning för att med kartor illustrera riskområden. Detta hot
är mycket tydligt i t.ex. Vancouver i Kanada, där det nu har lagts till en extra höjdmeter som skydd vid nybyggnation i översvämningshotade områden enligt Tamsin
Mills, Climate Change Adaption Planner (personlig kommunikation, 6 mars 2012).
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kapitel
5§ ska bebyggelse lokaliseras till mark som är
lämplig för ändamålet, detta tillstyrks även i 2
kapitel 6§ Miljöbalken (1998:808). Detta leder till
att kommunerna i allt större omfattning behöver
förhålla sig till i vilka områden inom kommunen människor och miljö kan utsättas för risker.
Länsstyrelserna i våra regioner har uppmärksammat riskhanteringsfrågorna och har tagit fram
riktlinjer för vilka avstånd som bör upprätthållas mellan riskområden och nya byggnader om
ingen särskild riskanalys utförs. (Länsstyrelserna
Skåne län, Stockholms län och Västra Götalands
län, 2006). En utförd riskanalys kan dock sedan,
genom förslag på riskreducerande åtgärder, visa
hur avstånden kan minskas.
Det är en utmaning för kommunen att ta ställning till riskanalyser där byggherren föreslagit
riskreducerande åtgärder som, enligt dem, ska ge
samma skydd som de rekommenderade skyddsavstånden. De flesta av kommunernas nämnder
som hanterar plan- och byggärenden har ingen
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egen riskhanteringskompetens, utan vänder sig till den lokala räddningstjänsten för
stöd. Beroende på kompetensen hos räddningstjänsten kan framtagna riskanalyser
tolkas olika. Erfarenheter från Stockholm visar vikten av att kommunerna tar ett
helhetsgrepp över risker vid exploatering (L. Lexell Eriksson, personlig kommunikation, 19 april 2012). I dag finns det flera olika riskanalyser för Essingeleden som
är en led för farligt gods, men med olika slutsatser och rekommendationer.
Ett intressant projekt att följa i framtiden är samverkanscentralen i Stockholm
nära just Essingeleden. Detta hus ska bl.a. inrymma en samverkanscentral där
räddningstjänsten, SOS Alarm, Trafik Stockholm, SL, m.fl. kommer att samlokaliseras. Intentionen från byggherren är att samverkanscentralen ska visa att det går
att bygga i närheten av riskkällor genom bra riskreducerande åtgärder.

3.4.2.2 Profilering som

evenemangsstad
Regionerna vill i allt högre grad visa upp sig både
nationellt och internationellt, en metod är att
bygga arenor och försöka locka till sig stora
evenemang. Detta drar till sig besökare och
turister, men ökar även risken för brottsliga handlingar och bråk, t.ex. mellan olika supporterklubbar. Detta är något
som räddningstjänsten upplever
redan i dag. Stora arenor och
arrangemang kräver att räddningstjänsten har en organisation som kan situationsanpassas. Här måste vi kunna
hantera en stor folkmassa
som ska utrymmas, samtidigt som räddningsinsats ska
genomföras i en komplicerad
anläggning.
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> Prognos
> Optimering av markutnyttjande
År 2030 eller strax därefter kommer den ökade urbaniseringen ha lett till att kommunerna
vill bygga på mark som förr inte ansågs helt
lämplig. För att öka attraktionskraften kommer kommunerna vilja flytta industriområden
utanför stadsbebyggelsen. För större nyetableringar kan kommunerna komma att förse
byggherrar med riktlinjer för hur riskanalyser
ska tas fram. För etableringar på redan bebyggd mark däremot kommer troligen flera
aktörer att göra egna riskanalyser och komma fram till olika resultat. Dock är en annan
utveckling möjlig: MSB arbetar nu på att ta
fram nationella krav på hur riskanalyser ska
tas fram. (H, Langéen, personlig kommunikation, 13 juni 2012)

År 2030 eller strax därefter
kommer den ökade urbaniseringen ha lett till att kommunerna vill bygga på mark som
förr inte ansågs helt lämplig.

Den politiska viljan att exploatera mark kommer att ställas mot accepterad risknivå. Det gäller att hitta en balans: attraktiva boendemiljöer med närhet till
kommunikationer – som inte ligger för nära riskobjekt, mark som har hög risk
att översvämmas eller farlig verksamhet. Vår prognos är att riskreducering genom olika förebyggande åtgärder kommet att prioriteras, för att på så sätt kunna
exploatera hittills oanvänd mark. Där kommunens kompetens när det gäller att
förstå resultaten av riskbedömningar är en viktig faktor – dessa bedömningar
och tolkningar kan bli avgörande då politikerna tar ställning till olika förslag.
Vidare är det inte lätt att kommunicera vad en olycksrisk är, ofta är sannolikheten
för en olycka låg – men konsekvensen hög. Valet mellan befolkningstillväxt, fler
arbetstillfällen och en låg risknivå är i grunden ett politiskt ställningstagande.
Dock skulle ett urspårat tåg som skadar bebyggelse i närheten eller olycka med
utsläpp av farligt gods aktualisera frågan och kanske ändra inställningen till
riskbedömning.

> Profilering som evenemangsstad
Till år 2030 kommer storstadsregionerna troligen att ha fler stora evenemang, både
inne i stadskärnan och i större arenor utanför staden. En del av de som uppträder
eller deltar i störa evenemang har ständigt en hotbild riktad mot sig. En del av
de antagonistiska grupper som finns i landet har visat sig mena allvar med sina
hot. Detta kommer förmodligen leda till att kommunen och andra aktörer, inkl.
räddningstjänst, behöver förbättra sitt brottsförebyggande arbete och samöva för
att klara av de tillfällen då man inte lyckats avvärja brott.
Utvecklingen skulle kunna leda till att de större regionerna måste ha två versioner
av många insatsplaner: en för normalt läge och en för läge med hotbild.
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Resiliens i viktiga samhällsflöden
Resiliens innebär att en organisation bygger upp en adaptiv förmåga för att kunna
hantera oönskade och allvarliga händelser. I grunden är resiliens ett förhållningssätt som en organisation och samhällsaktörer anammar för att skapa en flexibel
förmåga till omvärldens förändringar, men framför allt för att lära sig av förändringarna oavsett om de är positiva eller negativa, och kontinuerligt utvecklas till
det bättre. Resiliens är ett resultat som är disciplinövergripande. Det innebär att
resiliens i sig är det samma oavsett sektor, men verktygslådan att bygga upp sin
resiliens är olika för olika sektorer och områden. (MSB, 2011)

3.4.3.1 Nya drivmedel och energislag
Utvecklingen av drivmedel och energislag går hela tiden framåt, fossila bränslen
måste ersättas för att säkra tillgången och minska miljöpåverkan. För fossila bränslen finns väl dokumenterad kunskap kring dess beteende vid brand, men kunskapen
om våra nya drivmedel är inte lika hög.
För uppvärmning av byggnader finns redan i dag flera alternativ till fossila bränslen.
Jord- och bergvärme, pelletskaminer och fjärrvärme är exempel på alternativ som
kan vara mindre skadliga för miljön. Gasol används frekvent vid uppvärmning
av uteserveringar för att förlänga en kort utesäsong. Det är också populärt att ha
tillgång både till både gas- och elplattor vid matlagning.
Fordon som drivs med el, etanol och gas börjar bli vardag i våra regioner. I både
Stockholm och Göteborg finns planer för fartyg som drivs med LNG (Liquid Natural Gas). För att vinna tid vill rederier tanka fartygen samtidigt som passagerare
går av och på båten. I exempelvis Norge är detta inte tillåtet då riskbilden anses
vara för hög (L.O. Bergman, personlig kommunikation, 11 april 2012).
I Skåne undersöker E.ON möjligheterna att bygga en av Europas största anläggningar för produktion och lagring av andra generationens biogas, Bio2G (E.ON,
2012). På fem år har AGA:s försäljning av biogas i Stockholm ökat från 1 miljon
till ca 12 miljoner kubikmeter per år. Stockholms marknad fördubblades under
2010 (AGA, 2012).

3.4.3.2 Elektricitet
Vi blir allt mer beroende av elektricitet – inte bara för att värma hus och laga mat,
utan också för att kommunicera: det mesta informationsutbytet sker över datorer
och internet. Telemasterna som möjliggör detta behöver ström för drift och att
ladda reservbatterier.
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3.4.3.3 Minskad trafik i staden
Samtliga storstadsregioner planerar för en utbyggd kollektivtrafik. Framför allt satsas på spårbunden trafik. Stockholm har genom biltullar redan försökt minska det
enskilda bilåkandet in till centrum. Fler personer ges möjlighet att arbeta hemifrån
och under flexibla tider. I stället för att sovstäder är tomma under kontorstid, går
vi mot att ha personer i våra områden mer jämt fördelade över dygnet.

3.4.3.4 Flöden av varor, tjänster och personer
Flödet av varor, tjänster och personer måste fungera inom en storstadsregion. Störningar i trafiken märks direkt: personer kommer för sent till arbetet och viktiga
transporter blir stillastående vilket får konsekvenser för samhället. Det är viktigt
för storstadsregionerna att definiera sina noder dvs. de knutpunkter som är viktiga
för att flöden ska fortgå. För att samhället ska bli mindre sårbart och mer uthålligt
mot inre och yttre störningar bör samhällsplaneringen utgå från ett helhetsperspektiv, riskhänsyn måste beaktas tidigt i planeringsprocessen (C. Hedberg, seminarium
på Volvo, 19 april 2012).

3.4.3.5 Flöden av administration och makt
Flöden rör inte bara konkreta saker som varor, tjänster och personer. Hur kommer flödet av makt att se ut i framtiden? I avsnitt 3.1.2.4 diskuteras globala och
lokala utmaningar för staden. Där nämns att forskare nu diskuterar om städerna
kan återta något av sin medeltida roll – inte bara som viktiga knutpunkter och
nav i världsekonomin: kan städerna även bli de platser som medger de kontaktytor,
stormöten, politiska debatter och den gemenskap på vilket medborgarskapet vilar?

> Prognos
> Nya drivmedel och energislag
År 2030 kommer det att finnas flera alternativ till fossila bränslen. Miljö- och
hybridbilar kommer att ha blivit allt bättre, vilket kommer öka behovet av drivmedelsstationer snarare än bensinstationer. Men även bensinstationerna kommer
att stå kvar: trots alternativen fortsätter användningen av fossila bränslen att öka
och därmed även koldioxidutsläppen – decennier av uteblivna satsningar gör att
alternativa bränslen fortfarande är dyra år 2030.
Med bättre isolerade och ventilerade byggnader kommer värmebehovet att minska,
men den ökade mängden elektriska apparater kommer att öka kylbehovet inne i
byggnader.
Trenden att laga mat med gas/gasol, parat med att stadsgasnätet prioriteras ned,
kan leda till att privatpersoner provar alternativa lösningar om marknaden förser
dem med det. Olika försörjningssystem och stora mängder gasol i omlopp kan leda
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till en ökad riskbild i tätbebyggt område (L.O. Bergman, personlig kommunikation,
11 april 2012). Med stigande energipriser kommer allt fler även att vilja producera
egen el, så kallad småskalig elproduktion. Detta kan leda till att energibolagen
inte har någon kontroll på energiflöden i fastigheter vilket kan få konsekvenser för
räddningstjänsten.
Det papperslösa samhället utvecklas i takt med att elektroniska sigill blir allmängiltigt i systemen. Vi kommer fortsatt vara känsliga för databortfall – vid el- eller
dataavbrott har folk svårt att arbeta och kan heller inte få information om vad
som händer. I händelse av längre strömavbrott kan räddningstjänsten bli en viktig
kommunikationslänk: vi har kommunikationsutrustning som är mindre känslig
för strömavbrott och brandstationerna har oftast reservkraft.
Elbolagen ser en ökad risk med avseende på extremväder. De strävar efter att
lägga alla större anläggningar på den plushöjd som kommunen rekommenderar,
men samtidigt kan stadsbyggnadskontoret kräva att de lägger nätstationer under
marknivå.
Om trenderna inom transportsektorn fortsätter kommer energianvändningen att
fördubblas till 2050 (C. Hedberg, seminarium på Volvo, 19 april 2012).

> Flöden av varor, tjänster och personer
Utvecklingen av transporter går ständigt framåt där det kommer nya drivmedel för
fordon och den spårbundna trafiken utvecklas. Detta leder till en ändrad riskbild
med nya bränslen och högre hastigheter, samt fler arbetsresande till storstadsregionerna.
I städerna finns noder som blir mycket viktiga för att samhället ska fungera. Det
kommer ske fler och mer transporter in i städerna, både med bil, tåg, lastbil, flyg,
buss, båt och övrig spårbunden trafik. Men städerna kommer kanske även själva
att bli viktiga noder för makt och administration.
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Social oro
Social oro är ett begrepp som används i många olika sammanhang
och inte alltid med samma betydelse. I denna rapport används det
som ett samlingsnamn för händelser och beteenden som omfattar
fler än en individ och som hotar den sociala ordningen. Vi har valt
att inte lägga så stor vikt vid de exakta definitionerna i det fortsatta arbetet eftersom skalan många gånger är glidande och fenomenen går in i varandra. Fokusområdet behandlar trenderna upplopp
och kravaller, gängbildning samt terrorhandlingar.

3.5
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3.5.1

Upplopp och kravaller

3.5.1.1

Kunskaps- och forskningsläget
För upplopp eller kravalliknande händelser finns i dag begränsad kunskap att
hämta menar MSB i rapporten Våldsamma upplopp i Sverige – från avvikelse till
normalitet (Nilsson & Ivarsson Westerberg, 2011). Särskilt gällande förekomst
över tid och frekvens. Det saknas sammanställning eller statistik som på ett tydligt
sätt kan påvisa någon kvantitativ förändring. Detta gäller också den kvalitativa
bedömningen om trender och förändringar av själva händelserna.
Det finns dock viss forskning inom området. På Linköpings universitet (LiU), institutionen för beteendevetenskap och lärande
har bl.a. faktorer som kan leda till kravaller eller upplopp studerats. Även på Malmö
Högskola sker forskning inom området, då
med tyngdpunkt på hotfulla situationer och
avsiktliga händelser.

På Linköpings universitet
har bl.a. faktorer som kan
leda till kravaller eller upplopp studerats.

De huvudsakliga fenomen som styr utvecklingen från en lugn situation till vad vi
definierat som upplopp eller kravall är enligt forskarna Michael Rosander och Sara
Westergren på LiU dynamiken mellan misstro/tilltro samt legitimitet/norm. Det
är också viktigt att påpeka att detta alltid är ett samspel mellan de aktörer som är
med i situationen. (M. Rosander & S. Vestergren, personlig kommunikation, 26
september 2011)
I dag finns en allt starkare tendens att stå upp och föra fram sin åsikt och att hävda
mötes- och demonstrationsrätt än tidigare. Detta kan leda till våldsyttringar vid
provokationer som ifrågasätter denna "rätt". Utifrån detta resonemang tenderar
fler demonstrationsanordnare att medvetet inte söka tillstånd inför en demonstration – man menar att ingen har rätt att säga nej till att få uttrycka sin åsikt. (M.
Rosander & S. Vestergren, personlig kommunikation, 26 september 2011)

3.5.1.2 Legitimitet och norm
Vad som är accepterat beteende inom en grupp är flexibelt och främst beroende
på hur provocerad olika grupper i en situation känner sig. Normen sätts normalt
av hela gruppen men kan utmanas av en eller ett par personer. Hur gruppen som
helhet bemöts avgör om bråk startar eller inte. Det som uppfattas som provokationer kan vara småsaker som dock har stort symbolvärde från den provocerades
perspektiv. Hur provokationer bemöts är oerhört viktigt och är ofta avgörande för
om händelsen urartar eller behåller ett relativt lugn.
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3.5.1.3 Misstro och tilltro
Under en händelse finns en dynamisk balans mellan miss- och tilltro som snabbt
kan skifta. Miss- och tilltro skapas i samband med faktiska händelser och kan
därefter "ärvas" till nästa händelse. Båda parter (t.ex. polis och demonstranter)
kan påverka balansen.
Misstro kan exempelvis skapas genom faktiska handlingar såsom hård ordergivning, uppställning i dubbla led och skyddsutrustning, maskerade demonstranter,
eller rykten om att något har hänt eller ska hända. För mycket skyddsutrustning
signalerar att personal/myndighet tolkar situationen som farlig vilket i sig kan
provocera och skapa misstro.
Tilltro kan skapas före händelser genom samtal, dialog och möten i vardagen. Men
även under en händelse kan tilltron stärkas genom samtal och dialog kring händelsen, vad som håller på att ske (vad myndigheten kommer att göra). Även genom
att bara ingripa mot de som faktiskt stör kan tilltro skapas.

3.5.1.4 Skillnader och likheter i olika typer av händelser
Uppfattning på LiU:s institution för beteendevetenskap och lärande är att dynamiken i upplopp och kravaller är likartad i Sverige och internationellt, detsamma
gäller mellan olika typer av sammanhang såsom en demonstration eller en fotbollsmatch. Det är fortfarande balansen mellan misstro/tilltro samt legitimitet och
norm som är avgörande.

3.5.1.5 Avsiktliga händelser och hotfulla situationer
Från Malmö högskola finns forskningsresultat från stadsdelen Herrgården som
pekar på att följande faktorer kan ligga till grund för en konfliktspiral (Institutionen för urbana studier, 2010).
•

Hög andel unga män.

•

Dåliga sociomateriella levnadsvillkor (arbetslöshet, barnfattigdom trångboddhet, dålig boendestandard, dåliga skolresultat).

•

Upplevd hopplöshet.

•

Marginalisering, stigmatisering och alienation.

•

Brist på social kontroll.

•

Territoriell kontroll.
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> Prognos
Vad gäller 2030 är det rimligt att anta är att de
utvecklingstrender som observerats för perioden 1965–2010 (se nedan) kommer att bestå. Det
är dock viktigt att påpeka att t.ex. publikationen
Våldsamma upplopp i Sverige – från avvikelse till
normalitet (Nilsson & Ivarsson Westerberg, 2011)
menar att forsknings- och kunskapsläget är relativt
knapphändigt och att det är svårt att uttala sig om
generella utvecklingstrender för framtiden avseende
upplopp, kravaller och våldsamma bråk. Dessa företeelser är intimt sammankopplade med andra fenomen i samhället. De uttryck som observerats i forskning från Malmö Högskola i publikationen Det är
inte stenarna som gör ont – röster från Herrgården, Rosengård. Om konflikter och erkännande
(Institutionen för urbana studier, 2010) pekar på
bakomliggande orsaker såsom arbetslöshet, individualisering, alienation och segregering. Prognostisering bör därför göras i en sammanvägning med
dylika fenomen. Prognoser för dessa finns i avsnitten
3.1.3, 3.1.4 och 3.1.5.

Viktigt att påpeka är
också att utvecklingen
inom området är starkt
beroende av hur samhällets olika aktörer väljer att
förhålla sig till varandra
samt hantera de dynamiska förhållandena mellan legitimitet och norm,
samt mellan misstro och
tilltro.

Viktigt att påpeka är också att utvecklingen inom
området är starkt beroende av hur samhällets olika
aktörer väljer att förhålla sig till varandra samt hantera de dynamiska förhållandena mellan legitimitet
och norm, samt mellan misstro och tilltro.

> Sju utvecklingstrender i Sverige
De utvecklingstrender som observerats för händelser i Sverige mellan åren 1965–
2010 och spås gälla även för 2030, kan sammanfattas i följande sju punkter. Trenderna är hämtade ur publikationerna Våldsamma upplopp i Sverige – från avvikelse till normalitet (Nilsson & Ivarsson Westerberg, 2011).
•

Kravaller eller upplopp har spridit sig till fler arenor i samhället och upploppen har över tid spridit sig till allt fler områden eller sektorer i samhället.

•

Gränserna för vad eller vilka som kan bli måltavlor för kravaller eller våld
tycks ha flyttats och även innefatta samhällets företrädare som räddningstjänst, socialtjänst och kollektivtrafik.

•

Graden av politiskt innehåll varierar även om de flesta upplopp i viss mån
har politisk grund. Den stora andelen politiska bråk förekommer mellan
vänster- och högerextrema grupper.
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•

De metoder som innebär att upplopp eller kravaller startar tycks ha inlemmats i den svenska politiska kulturen. Med detta menas att det i dag finns
en annan typ av demonstranter som organiserar sina protester annorlunda
än tidigare. Särskilt gäller detta de demonstrationer och motdemonstrationer
med vänster- respektive högerextrema grupper.

•

Kravaller eller upplopp tycks vara ett ”förväntat” eller ”normalt” inslag när
en större folkmassa samlas. Vid planering av större evenemang i dag tycks
det nästan finnas en förväntning om att upplopp ska ske. Detta gör att både
polis och andra myndigheter förbereder sig med denna utgångspunkt som
grund. Ovan nämnd litteratur menar att det därmed etablerats en arena för
våldsamma händelser där polisens retorik eller bedömning snarare kan driva
på förväntningarna än att minska dem.

•

Våldet som utövas tycks ha blivit grövre under de senaste fyrtio åren, där
både beväpning och grovt våld förekommer. Det är oftast ungdomar och
män som deltar i upploppen.

•

Inverkan av alkohol är inte en nödvändig förutsättning, men är en starkt
bidragande faktor för att upplopp sätts igång.
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Gängbildning
Nedanstående avsnitt är byggt på intervjuer med poliser, kriminella, lärare och
andra som verkar i området Angered i Göteborg och ska läsas med detta i åtanke.
Avsnittet avgränsar sig till gängbildning med staden och förorten som utgångspunkt
och kommer inte att behandla MC-gäng eller andra typer av gäng. Ingen officiell
eller nationell statistik har används som grund för detta avsnitt. De slutsatser som
kan dras har dock bedömts som allmängiltiga för andra oroliga stadsdelar i Malmö,
Stockholm och Göteborg.
Historiskt sett är gängbildning egentligen inte någon ny företeelse. Gäng överlever
dock inte så länge: oftast splittras de efter att medlemmar inte kommer överens
eller så tas områden över av ett annat gäng som sedan i sin tur splittras av osämja
eller liknande orsaker. Social status är viktigt bland gängmedlemmar och uppnås
oftast genom våld eller pengar. En person med ett våldsamt/hotfullt beteende, eller
en person med större tillgångar än andra erhåller hög status. Kriminell verksamhet
som genererar pengar har ofta även inslag av våld då behovet av skydd ökar.

3.5.2.1 Ökad lokal anknytning
I dag har gäng en mindre geografisk spridning bland sina medlemmar än tidigare
– gängen är mer lokala. Etnicitet verkar spela en något mindre roll än tidigare vid
rekrytering: det blir allt viktigare att komma från samma område, dela gemensamma värderingar och sociala koder. (Denna trend för rekrytering har ännu inte
observerats i andra områden än det undersökta och bör inte ses som tydlig). Enligt
polisens analytiker medför den mer lokala förankringen att behovet av att ”skydda”
sitt område, och därmed våldet, ökar. Skyddet består i att utestänga andra gäng/
kriminella men också andra normsystem.

3.5.2.2 Gängets maktutövning

på sitt område

Vuxennärvaron bland vanliga
boende minskar och upphör
kanske helt kvällar och nätter
då gängen oftast är verksamma.
Den naturliga gränssättaren,
som till exempel vuxna utgör
saknas.

Genom händelser riktade mot samhällets och lagutövningens struktur kan
gänget förstärka sin makt i området,
exempelvis i fall där ingen bland de boende vill eller vågar vittna mot en misstänkt. Ett efterföljande frisläppande
förstärker ytterligare gängets maktposition. Vuxennärvaron bland vanliga boende minskar och upphör kanske helt
kvällar och nätter då gängen oftast är
verksamma. Den naturliga gränssättaren, som t.ex. vuxna utgör saknas.
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Polisen vill inte riskera negativa följder av att använda allt för mycket kraft vid
ingripanden och försöker i stället genom ökad närvaro i området påverka gängens
förehavanden – en form av vuxennärvaro på tider då gängen är verksamma. Polisens begränsade resurser påverkar förstås omfattningen av detta arbete.
Genom mer konkreta händelser kan gänget indirekt markera ytterligare för boende
i området vem som bestämmer. Polisen har t.ex. utsatts för s.k. fishing-uppdrag:
påhittade händelser där gäng försökt locka poliser i fällor eller få poliserna att
dela på sig för att bli ett lättare byte. I samband med ingripanden i en större grupp
ungdomar har polisen dessutom utsatts för fritagningar då en övertalig grupp helt
enkelt slitit den gripna ur polisbilen och försvunnit från platsen. Hot och verbala
kränkningar tvingar polisen att retirera och inta en passiv hållning.
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En annan omständighet som kan få följder är
om myndigheter använder utvalda lokala gäng
i situationer där oroligheter inte kan stävjas
med myndigheternas kraft. Det utvalda gänget
garanterar att lugnet återskapas, men förväntar
sig en gentjänst. Vilken typ av gentjänst förväntas samhället att ställa upp på? Vad händer om
gentjänsten inte kan utföras? Indirekt har samhället dessutom godkänt ett annat normsystem
som förtrycker de boende i området.
Gängproblematiken försvåras av att ledande
positioner i gängen innehas av unga män i starka familjer i området. För de boende bidrar
detta till påfrestningen i vardagen – oförrätter
tigs ihjäl och ingen har sett eller hört något. Etnicitet har stor betydelse när familjer samarbetar. Blodsband är viktiga men även geografiska
kopplingar spelar roll – de som härstammar
från samma del eller trakt knyts ofta samman
av den orsaken.

En annan omständighet
som kan få följder är om
myndigheter använder
utvalda lokala gäng i
situationer där oroligheter inte kan stävjas med
myndigheternas kraft. Det
utvalda gänget garanterar
att lugnet återskapas, men
förväntar sig en gentjänst.
Vilken typ av gentjänst förväntas samhället att ställa
upp på?

> Prognos
Ingen av de intervjuade förmedlar någon ljus framtid, problematiken kommer snarare att fördjupas till 2030. Med de lokala gängens påverkan riskerar områdena
att tas över helt. Nya gäng kommer att bildas och bevaka sina områden. Etnisk
bakgrund är fortfarande en faktor vid rekryteringen men verkar spela en något
mindre roll: det är viktigare att gängmedlemmarna delar samma värderingar och
kommer från samma område.

3.5.3

Terrorhandlingar
På initiativ av Säkerhetspolisen skapades 2005 Samverkansrådet mot terrorism
med syfte att stärka Sveriges förmåga att motverka terrorism. Rådets arbete bygger på EU:s strategi för att motverka terrorism och på regeringens nationella
strategi för att möta hotet från terrorism. Rådet är ett samarbete mellan fjorton
svenska myndigheter och leds av Säkerhetspolisens generaldirektör. Där deltar
även de högsta cheferna för Rikskriminalpolisen, Försvarsmakten, Försvarets
radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut, Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB), Kustbevakningen, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten
samt Transportstyrelsen.
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Till Samverkansrådet hör även ett antal arbetsgrupper. En av dessa är permanent
– Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT). I NCT sitter representanter
för Försvarets radioanstalt (FRA), Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten
(MUST) och Säkerhetspolisen. NCT:s uppgift är att göra strategiska terrorhotbedömningar på kort och lång sikt mot Sverige och svenska intressen. De ska
även producera strategiska analyser av händelser, trender och omvärldsutveckling
med koppling till terrorism som berör, eller kan komma att beröra, Sverige och
svenska intressen.

> Prognos
Nedanstående prognos grundar sig till stor del på rapporten Global trends 2025
– A transformed world (National Intelligence Council, 2008). Rapporten bedöms
här även gälla för 2030. I rapporten konstateras att terrorism troligen inte kommer att försvinna till detta år men att dess dragkraft kan minskas, bl.a. genom att
ekonomier stärks och att ungdomsarbetslösheten minskas i exempelvis Mellanöstern. Dock kommer detta inte att förhindra attentat där motivet är hämnd eller en
koppling till önskan om martyrskap.

> Radikalism
Om det saknas arbetstillfällen och legala vägar att utrycka sina politiska åsikter kommer det troligen även fortsättningsvis att finnas en rekryteringsbas för
växande radikalism och vara möjligt att rekrytera ungdomar till terroristgrupper.
Dessa grupper kommer troligen att vara blandningar av ”ättlingar” till äldre, väl
etablerade grupper och nya samlingar av arga och utstötta (eng. disenfranchised)
som har blivit radikala. De grupper som är aktiva kommer med stor sannolikhet
ha tillgång till ett brett fält av teknologier och vetenskaplig kunskap som gör dem
mycket farliga.

> Teknik och förmåga sprider sig
Möjligheten att utföra terrorattacker med masskadesituationer kommer med stor
sannolikhet att öka allteftersom tekniken och förmågan sprider sig. Detta kan
exempelvis ske genom användning av kemiska eller biologiska vapen. De praktiska
och psykologiska konsekvenserna av sådana attacker kommer att intensifieras i en
alltmer globaliserad värld. Kärnvapen bedöms som mindre sannolikt.
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4. Räddningstjänstens
utmaningar
Under de kommande två decennierna står vi inför en rad
identifierade förändringar som medför utmaningar för
räddningstjänsten. En del utmaningar är aktuella redan i
dag, andra kan komma att yttra sig senare. I detta avsnitt
redovisas femton utmaningar för räddningstjänsten som
är identifierade i den genomförda omvärldsbevakningen.
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4.1

15 identifierade
utmaningar
Det är inte världen som förändrar oss, det är vi som förändrar världen. Om vi
kan vara med och identifiera hur vi människor bidrar till en sådan förändring kan
eventuellt förberedelser för utmaningar vidtas. Vad vi säkert vet är att världen inte
kommer att se likadan ut om två decennier. Människors levnadsvanor kommer att
förändras och därmed också samhället vi lever i. Även miljön kan förändras och
bidra till att vi möter utmaningar som vi inte tror är möjliga. Vare sig vi vill det
eller inte kommer vi att ha utmaningar som vi måste förhålla oss till – i vissa fall
behöver vi bara anpassa oss och följa samhällsutvecklingen men i andra fall har vi
faktiskt en möjlighet att påverka. Räddningstjänsten måste redan nu ställa om och
börja använda omvärldsbevakning mer systematiskt för att kunna bibehålla och
stärka positionen som en viktig samhällsaktör i olycks- och krishantering. Nedan
följer ett axplock av de utmaningar som identifierats från den omvärldsbevakning
som vi har genomfört i detta projekt.

4.1.1

Utveckla metod,
taktik och teknik
Nya byggnadsmaterial och förekomst av tekniska
lösningar i byggnader kommer att ställa högre krav
på val av metod och taktik vid räddningsinsatser. För
att möta dessa krav finns behov av att utveckla nya
släckmetoder och släckmedel. Räddningstjänstens
”verktygslåda” (metoder, utrustning o. dyl.) kommer
att öka i omfattning vilket medför krav för de som leder räddningsinsatser att välja rätt metod och taktik.

4.1.2

Räddningstjänstens
”verktygslåda” (metoder,
utrustning o. dyl.) kommer att öka i omfattning.

Skaffa kunskap om unika hus och
komplexa system
Räddningstjänsten kommer möta ”unika hus”, dvs. byggnader där brandskyddet
inte kan ”läsas av” enligt någon praxis. Utmaningen blir att kunna få fram så
mycket information som möjligt ute på skadeplatsen så att den som leder insatsen
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vet vilka förutsättningar som finns för byggnaden ur ett brandskyddsperspektiv.
På skadeplats kommer vi troligen att möta komplexa brandtekniska system där
vår påverkan kan vara marginell. Vår taktiska grundinriktning kan bli mer passiv,
vilket skulle kunna leda till större bränder med stora kostnader som följd.
Räddningstjänsten behöver välja väg för vår roll i plan- och byggprocessen. En
alternativ väg är att påverka byggbranschen med avseende på komplexa system.
Genom att vara offensiva och leda arbetet med att anpassa framtidens byggnader
efter vår förmåga skapas möjlighet att vara en del av brandskyddet i en byggnad.
Samtidigt får inte räddningstjänstens förmåga och andra myndigheter begränsa
utvecklingen i byggbranschen. Det är en utmaning att undvika att brandkonsulter
och byggbranschen ensamma formar framtidens byggnadstekniska brandskydd
utan vår påverkan. Optimering av det tekniska brandskyddet kan också medföra
brist på robusthet vilket kan leda till större skador.

4.1.3

Vara aktiva
inom riskhantering
Skyddsavstånden mellan personintensiva verksamheter och farliga verksamheter eller transportleder
för farligt gods krymper allteftersom riskanalyserna
blir mer och mer förfinade och krav finns på förtätning av regioner. Skyddsavståndens minskning
kan medföra att människor, egendom och miljö
exponeras för fler risker. Funktionen av eventuellt
vidtagna konsekvensreducerande åtgärder kan vara
svår att säkerställa så att de alltid fungerar. Vid
den fysiska planering kan det vara problematiskt för
kommunerna att ta fram en samlad bedömning av
de underlag som samrådande myndigheter lämnar i
ärenden. Utmaningen ligger i att kommunicera och
skapa förståelse i kommunerna för de riskbedömningar som tas fram och hur riskerna bör hanteras.
Räddningstjänsten måste bli bättre på att kommunicera sin förmåga eller avsaknad av förmåga till
de som fattar beslut om stadsplanering. Politikerna
i våra medlemskommuner behöver också få information för att skapa förståelse för vad en förtätning
kan medföra. De stora olyckorna där räddningstjänst och konsekvensreducerande åtgärder inte är
tillräckliga riskerar ändå att inträffa.
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4.1.4

Möta ett förändrat klimat
Räddningstjänsten behöver diskutera sin strategiska roll i samhället avseende större
klimatrelaterade händelser. Framtidens väder kan medföra omfattande skador
som kan bli ohanterliga för räddningstjänsten. Begreppet räddningsinsats och de
kriterier som behöver uppfyllas enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor kan
komma att tolkas mer restriktivt. Kartläggning av samhällsviktiga funktioner för
prioritering kan vara en framgångsfaktor. Det är en utmaning att förmedla till
allmänheten vilken förmåga räddningstjänsten har. Det är viktigt att allmänheten
känner trygghet oavsett hur illa skadorna yttrar sig.

4.1.5

Hantera förändringar i infrastruktur och transporter
Komplex infrastruktur, som exempelvis underjordsanläggningar och överdäckningar, kommer att ställa högre
krav på räddningstjänsten i händelse av brand och vid
trafikolyckor. Fordon kommer att drivas fram på många
fler olika drivmedel än enbart förbränningsmotorer med
i huvudsakligen bensin, diesel eller etanol. Det kommer
även att gå mer transporter på våra vägar med nya farliga
ämnen. Nya drivmedel och förekomst av farliga ämnen
kommer att ställa krav på arbetsmiljö samt ändrad metod
och taktik vid trafikolyckor och utsläpp av farliga ämnen.
En utmaning är att skapa resiliens i flödessystemen och
inse att nations- och kommungränser inte längre är lika
betydelsefulla.

4.1.6

En utmaning är att
skapa resiliens i flödessystemen och inse att
nations- och kommungränser inte längre är
lika betydelsefulla.

Säkerställa åtkomst till
el- och datanätleveranser
El- och datanätberoendet ökar kraftigt i världen. Det kommer vara en hård konkurrens om platsen i dessa nät. För att säkerställa räddningstjänstens interna och
externa kommunikation måste vi förstå principerna för hur dessa nät fungerar.
Räddningstjänsten förlitar sig allt mer på dataöverföring mellan enheter och ledningscentraler. Då blåljusmyndigheterna inte har ekonomi att ha egna system för
överföring av all data ligger ansvaret delvis i händerna hos de kommersiella telekombolagen. Utmaningen ligger i att skapa en hållbar kommunikations- och
ledningsförmåga i händelse av långa el- och datanätleveransavbrott.
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4.1.7

Använda fler sensorer
och tolka data
Priset på sensorer är sjunkande och de blir allt mer tillgängliga för en större marknad och i fler applikationer. Det finns stor potential för räddningstjänsten att effektivisera sitt arbete genom att använda sig av sensorer. Samhället i övrigt kommer
använda sensorer och detta medför att räddningstjänsten på sikt kommer behöva
ha kompetens för att tolka data från sensorer. Utmaningen kommer inte att vara
tillgången på data från sensorer, utan att skaffa förmågan att använda den data
som sensorerna ger och göra komplexa analyser.

4.1.8

Selektera information
och förstå den nya ordningen
av informationsflöden
Räddningstjänstens förmåga att kommunicera och
informera strategiskt måste öka. En stor utmaning
för räddningstjänsten blir, som för resten av samhället, att kunna selektera bland den ofantliga mängden
information och data som kommer att flöda. Det
kommer ställas högre krav på informationsspridning,
både avseende budskap, hastighet och val av mottagare. Vi kommer snart bli beroende av andra och deras
information och inte tvärtom. Om räddningstjänsten inte redan nu börjar förstå den nya ordningen av
informationsflöden och ägarskap och agera därefter
kommer räddningstjänsten hamna efter och förlora
rollen som aktör.

4.1.9

Om räddningstjänsten
inte redan nu börjar
förstå den nya ordningen
av informationsflöden
och ägarskap och agera
därefter kommer räddningstjänsten hamna
efter och förlora rollen
som aktör.

Utveckla gränssnittet MTO
En större andel av räddningstjänstens material och hjälpmedel, både operativt och
förebyggande, kommer att vara uppkopplat och automatiserat. Detta kommer
bland annat innebära att realtidsanalyser kommer att vara möjliga (bl.a. genom
de många olika sensorerna som kommer att finnas). Det kommer att finnas ett
starkt beroende av maskiner och automatisering. Dock kommer människan att
vara en viktig aktör och ergonomi och användarvänlighet bli viktiga faktorer för
att få gränssnittet mellan människa, teknik och organisation (MTO) att fungera.
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4.1.10

Möta förändringar
inom socioekonomi och
levnadsförhållanden
Flertalet prognoser visar att den svenska befolkningen
kommer att öka under de kommande två decennierna. Då
det kommer att finnas procentuellt fler äldre kommer vi
att se ett ökat antal fallolyckor. Det kommer att finnas en
mängd olika varianter av larmsystem där bevakning med
kameror och olika varianter av aktiva skydd ökar. Brandskyddet i bostäder kommer att diversifieras och krav på
respons från räddningstjänsten kommer att prövas med
nya system. En ökad segregering i samhället leder med
stor sannolikhet till en segregerad olycksstatistik. Utmaningen är att leverera ett likvärdigt skydd mot olyckor till
alla invånare. Skyddet kan komma att behöva vara mer
behovsstyrt.

4.1.11

Vara redo för ökande
individualisering
Det kommer att ställas ökade krav på att myndigheter
tillhandahåller fler kontaktvägar än de som är tillgängliga
i dag och är mer tillgängliga efter individens behov. Individen kommer kräva att rätt information levereras från
rätt funktion, i rätt tid och till rätt mottagare. Räddningstjänsten måste i framtiden ha möjlighet att möta kompetenta medborgares kommunikationsförmåga. Det kan
röra sig om allt från att anmäla farliga förhållanden ur
brandsynpunkt till att förmedla bilder och översikt från en
olycksplats innan räddningstjänsten är framme. Individen
kan komma att ställa ökade krav på att räddningstjänsten
genomför effektiva räddningsinsatsers och räddningstjänsten kommer troligtvis att få mer kritik för insatser som är
mindre framgångsrika.
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4.1.12

Vara en attraktiv arbetsgivare
För att möta ett mer komplext samhälle behöver räddningstjänsten säkerställa en
hög och bred kunskap inom riskhantering, brandskyddsprojektering, samhällsplaneringsprocess och för skadeavhjälpande arbete. Utmaningen ligger i att säkerställa
att vi har kompetens så att vi kan samverka med olika samverkansparter inom samhällsplaneringen och genomföra komplicerade insatser där riskbilden är hög eller
komplex. En större andel av befolkningen kommer att utgöras av utrikes födda och
räddningstjänsten måste kunna attrahera dessa grupper. Arbetsgivaren kommer
möta högre krav på individuella utvecklingsplaner från personalen, där karriärvägarna hittills har varit av ”standardmodell” vilket inte kommer att accepteras av
kommande generationers personal. Räddningstjänsten måste anpassa sig till den
nya rörliga arbetsmarknaden. Man kan inte längre räkna med att personalen är
anställd på samma arbetsplats hela livet. Detta kommer att ställa krav på att snabbt
ta vara på personers kompetens och erfarenheter under den tid som de är anställda.

4.1.13

Hantera en eskalerande
våldsspiral
Räddningstjänsten måste skapa en tilltro för organisationen,
verksamheten och uppdraget inom alla samhällsstrukturer. För
att kunna hantera händelser på ett effektivt sätt måste det finnas en medveten strategi för att skapa tilltro innan händelserna
inträffar samt under pågående händelse. Räddningstjänsten behöver vara en naturlig del av samhället och vara aktiv på många
arenor. Det är viktigt att fortsätta bygga nätverk och odla kanaler för information. Räddningstjänsten måste hitta en balans
mellan arbetarskyddskravet gällande förändrad/ökad användning av skyddsutrustning och upplevd provokation eller misstro
som i sin tur kan leda till en eskalerande våldsspiral. Organisationens kunskap kring bakomliggande faktorer och processer i
samhället samt medvetandegöra hur det egna beteendet i stor
grad kan påverka händelseutvecklingen måste förbättras. Räddningstjänsten behöver utveckla en tydlig och medveten strategi
avseende operativt förhållningssätt, rutiner, ledning, samverkan
och taktik kopplad till dessa typer av händelser. Räddningstjänsten behöver säkerställa sin medverkan vid planering samt
tillgången på information lokalt, regionalt och nationellt. Vidare
behövs ett förutseende och proaktivt förhållningssätt inför såväl
planerade som oplanerade händelser. Detta är särskilt viktigt avseende avsiktliga händelser och terrorhandlingar där avståndet
mellan den kommunala räddningstjänsten, statliga myndigheter
och underrättelsetjänst kan upplevas som för långt.
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4.1.14

Inhämta och hantera
information avseende
terror
Räddningstjänsten måste kartlägga behovet av information avseende terror och kunna specificera vilket
underlag som behövs och till vad. Risk- och sårbarhetsanalyser för regioner och kommuner behöver utökas så
att de omfattar terror. Lokal, regional och nationell
samverkan behöver utvecklas avsevärt för att tillgodose informationsutbyte. Strukturer och arbetssätt
för hur informationen ska hanteras inom och mellan
lokala myndigheter avseende sekretess och säkerhetsskydd måste utvecklas.

4.1.15

Risk- och sårbarhetsanalyser för regioner
och kommuner behöver utökas så att de
omfattar terror.

Säkerställa ekonomiska
medel för verksamheten
Militär verksamhet spås få mindre anslag framöver,
medel som istället kan gå till civil säkerhet, däribland
räddningstjänsten. Detta kan innebära att räddningstjänstens verksamhet kommer att innefatta fler uppdrag
än i dag. Utmaningen blir att kunna säkerställa ekonomiska medel för att kunna bedriva och eventuellt utöka
verksamheten så att det harmoniserar med samhällets
utveckling.
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5. Slutsats
och diskussion
Säkerhetsaktörer ska kunna effektivisera och skydda den strategiska försörjningen
i samhället. Räddningstjänsten är en viktig aktör som ska bidra till att förebygga
bränder och snabbt agera vid olyckor. I den kommunala budgeten utgör räddningstjänsten endast några få procent. Räddningstjänsten har inte resurser att på
heltid bedriva en formell omvärldsbevakning men en framgångsfaktor kan vara att
samverka med andra aktörer.
Omvärldsbevakning är för tillfället aktuellt för flera aktörer, både offentliga och privata, där ingen
vill stå oförberedd inför framtidens utmaningar.
För de offentliga verksamheterna gäller drivkrafter
som politisk vilja, ekonomi och en önskan om att
profilera sig som en kommun på framkant. Inom
den privata marknaden är det framför allt ekonomi
och att erhålla marknadsandelar som är drivande.
Nationellt har framtidsfrågorna också framhållits
där exempelvis MSB har fått i uppdrag att göra
framtidsstudier. En fråga som i dag inte är någons
angelägenhet kan vara allas angelägenhet i morgon.

En fråga som i dag
inte är någons angelägenhet kan vara
allas angelägenhet i
morgon.

Flera av de trender som studerats i projektet kan ha
påverkan för räddningstjänstens arbete fram till år
2030. Framtidens riskbild för räddningstjänsten ser
mer komplex ut, bland annat avseende byggnadsutformning, teknik och människors beteende. Det
är en utmaning att skapa resiliens i flödessystemen
och inse att nations- och kommungränser inte längre är lika betydelsefulla. De utmaningar som exemplifieras för räddningstjänsten i denna rapport är
endast ett urval och kan vara en bra början att ha
som utgångspunkt i ett fortsatt arbete. Vilken roll
räddningstjänsten väljer att ta i framtidens samhälle kommer möjligen att påverka utmaningarnas
dignitet. En framgångsfaktor för räddningstjänstens utveckling är att kunna göra aktiva val och
anpassa sig efter samhällsutvecklingen.

Framtidens riskbild
för räddningstjänsten
ser mer komplex ut,
bland annat avseende
byggnadsutformning,
teknik och människors
beteende.
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Det rekommenderas att beställare av denna typ av projekt är aktiva och specificerar
projektramar, speciellt gällande mål och syfte. Detta på grund av att omvärldsbevakning är otroligt omfattande och kräver en inriktning. En slutsats är att denna
typ av projekt med fördel kan bedrivas organisationsövergripande och bidrar till
en naturlig framtida samverkan. I förhållande till de resurstillgångar som projektet
tilldelades har avgränsningar varit nödvändiga för att kunna nå projektmålen och
redovisa ett resultat. Därför måste det beaktas att detta arbete inte gör anspråk
på att ge en heltäckande omvärldsbevakning för vad som kan påverka räddningstjänsten under de kommande två decennierna. Arbetet presenterar endast ett urval
av fokusområden med några identifierade trender och utmaningar. Resultatet kan
dock utgöra en grund för att användas som beslutsunderlag inom räddningstjänsten. Beslutsfattare bör från och med i dag och framöver se till att implementera
omvärldsbevakning i den vardagliga och långsiktiga planeringen för styrningen av
verksamheten.
Vad skulle då denna omvärldsbevakning kunna
resultera i för scenarion? Att förutsäga framtiden är förstås en svår sak, men låt oss återvända till den där ljumma oktobermorgonen i
inledningen av denna rapport, till köksbordet i
Malmö där räddningsarbetare Liam Ramirez
sitter med tidningen SvenskaPosten framför sig.
Om vi kunde kika över hans axel, vad skulle vi
kunna läsa då?
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På grund av bandbreddsbrist i stora delar av landet kommer Svenska.Posten tillsvidare ut i
pappersformat. Vi följer utvecklingen och hoppas snart kunna återuppta normal digital utgivning.
Dina tematiska nyhetsval kvarstår.

Tematiskt nyhetsval: samhälle och säkerhet
trycktid 04:42

Fordonståg i Europa år 2035
Fordonståg har opererat i Australien sedan 2022 då målet på femtio
kust-till-kust-åkningar i rad utan
incidenter nåddes. Nu är det snart
Europas tur.
Fordonståg – dvs. konvojer av fordon
som kopplar upp sig mot varandra
och framförs automatiskt efter en
ledarbil, har flera fördelar. Bränsleförbrukningen minskar drastiskt då
fordonen kan hålla en jämn hastighet och ligga så nära varandra att
man utnyttjar vinddraget. Dessutom
tas en stor del av olycksrisken bort
då man minimerar den mänskliga
faktorn på vägarna.
Systemet är dock mycket teknikberoende, som den stora olyckan i
Weizeltunneln mellan Österrike och

Italien 2019 visade. I tunneln bröts
kontakten mellan fordonen vilket
resulterade i en massiv seriekrock.
Då Weizeltunneln var utrustad med
automatiska släckrobotar i skenor
i taket förhindrades en katastrof.
Sedan dess har systemen utvecklats
och visar nu upp en olycksfrekvens
långt lägre än vanlig trafik.

Obemannad
flygplats
i Kanada

I sommar påbörjas bygget av världens första obemannade flygplats.
Canuck Air Port utanför Vancouver
har väckt mycket debatt. Kritikerna
har dock haft svårt att överrösta
resultaten av de många tester som
visar att systemövervakad trafik
resulterar i färre olyckor än människoövervakad flygtrafik.

Fordonstågen fortsätter dock att
skapa konflikter på arbetsmarknaden. I Frankrike har President Pascal
tvingats ge löfte om att Frankrike
skjuter upp beslutet till 2040 för att
komma tillrätta med omfattande
åkeristrejker. Beslutet har dock
upprört miljörörelsen som menar
att införandet är nödvändigt för att
få ned koldioxidutsläppen.

Flygplatschefen – ja, en sådan finns
det i alla fall – Josh Carpenter har
väckt stor irritation bland flygplatsanställda efter sitt flitigt citerade uttalande under en middag i Ottawa i
början av året:
– Vi måste förstå att människan
också är ett system. Fråga dig själv
vilket system du vill ska ha ansvaret:
ett som kan ha druckit tio öl efter att
ha upptäckt att dess fru är otrogen,
eller ett som inte kan ha gjort det.
Canuck Air Port beräknas öppna
för trafik år 2033.

 wilmer@svenska.posten

 Sara@svenska.posten

Protester i Frankrike

-1-

området Ginstängen
– ett haveri
Ett nytt Grekland
Grekland kan återuppstå 2035. Det
säger Georgo Keramidis, språkrör
för Exilgrekernas avdelning i URO (Utrikesföddas Riksorganisation), som
själv kom till Sverige som tioåring
efter Greklandskollapsen.
Nu riktar oppositionen i Sydvästregionen skarp kritik mot fullmäktige
för det misslyckade bostadsprojektet Ginstängen, som man väljer att
kalla ett haveri.
De demografiska förändringarna
har slagit hårt mot området sedan
20-talet. Då kommunen försökte
kompensera för den åldrande befolkningen med kraftigt höjt skatteuttag
från den arbetande delen, ledde detta
till stor utflyttning av ungdomar och
unga vuxna. Kommunen aviserade
då ett stort behov av utländsk arbetskraft inom vård- och serviceyrken.
Men när invandrarna kom, saknades
pengar för att anställa dem.
Ginstängen var tänkt att bli ett bostadsområde åt arbetskraftsinvandrarna.
– Ett i raden av många allvarliga
feltänk, säger kommunens oppositionsledare Olivier Bäck-Raman.
Det är som om man backat bandet
till 1980-talet.
Men hans kritik gäller i hög grad
även valet av plats för området. Bristen på byggbar mark ledde till att
kommunen godkände exploateringen av Ginstängen, ett område nära
järnvägen. Sedan området invigdes
har två allvarliga olyckor och ett flertal tillbud skett då ungdomar rört sig
på spårområdet.
– Det fanns en anledning till att
detta område inte använts förut, säger Bäck-Raman.

Svenska Tågalliansen (STA) svarade med att sätta upp stängsel och
anställda privata vaktbolag för att
hålla ordning på spårområdet, vilket ledde till konfrontationer och
gängbildning bland ungdomarna i
Ginstängen.
– Det blir en ond spiral, när en
viss grupp ungdomar utpekas som
ett problem sluter de sig samman,
det är inget nytt.

STA slår ifrån sig
Gunnar Hedenmo på STA bekräftar att det varit mycket problem på
spårområdet.
– Men jag kan inte ta till mig
av den här kritiken. De åtgärder vi
vidtagit syftar till att förhindra att
människor skadar sig, hur kan det
vara fel? Det här är ett problem för
kommunen, som vi givetvis vill se
en lösning på snart. Situationen nu
är ohållbar, såväl för ungdomarna,
våra anställda och anställda på de
vaktbolag vi anlitar.
Adam Lenberg, kommunfullmäktiges ordförande, försvarar beslutet.
– Vi tar till oss av kritiken och
jobbar nu aktivt med polis och sociala myndigheter för att komma
till rätta med det här. Vi samarbetar
med räddningstjänsten som efter det
turbulenta 10- och 20-talet är föregångare i frågor om kontakt med de
här grupperna.
 Håkan@svenska.posten

-2-

– Utrikesfödda utgör i dag nästan
en femtedel av befolkningen, det är
dags att sluta se oss som en andra
klassens medborgare. Vi utrikesfödda, inte minst vi greker, har Sverige
att tacka för mycket, men Sverige har
också mycket att tacka oss för. Det
är inte rimligt att vi bara erbjuds en
viss typ av arbeten. Det börjar bli
dags för oss att återvända hem och
bygga något eget.
Området Exgrekland förvaltas
sedan 2014 av EU. Gång på gång har
grupper som ansökt om att förvaltningen ska hävas fått avslag.
– De menar att det är för tidigt,
men alla vet att det handlar om att
exilgrekerna är det enda som hindrar en skenande arbetskraftbrist
i Europa.

Tio–femton år bort
Arbetsmarknadsminister Erik Melin
är väl medveten om de grekpatriotiska stämningarna.
– Den här gruppen har varit en
stor tillgång för oss sedan tio år tillbaka, givetvis skulle vi gärna se att
de blev kvar i landet. Samtidigt är
det förstås glädjande att se att det
finns en rörelse mot ett återupprättande. Men våra bedömningar är
att vi har åtminstone tio-femton år
kvar till dess att det på allvar börjar märkas i arbetskraftsbristssiffrorna.
 wilmer@svenska.posten

>> Dottern efter täbybranden:

Alla skyller på ALLA
En rapport från MSB visar att dödsbränderna är stadigt på nedgång. Ny
teknik inom byggnation och kommunikation samt färre rökare påverkar
statistiken. Samtidigt kan olyckor
som för 20 år sedan var tämligen
enkla snabbt bli mycket komplexa
om tekniken sviker, menar Hans Amble på MSB.
– Alla skyller på varandra, suckar Rebecca Fager som förlorade sin
mamma i den omtalade Täbybranden
för snart ett år sedan.
Vi sitter i fönstret på cafébaren ett
stenkast från platsen där huset stod.
– Hon älskade att sitta här och
lösa korsord, säger Rebecca och rör
om i sin tehjito.
Historien är vid det här laget välbekant: Maria Fager, 65, vårdades
med IVH (intelligent vård i hemmet).
Men när en brand bröt ut i hennes
lägenhetskomplex dök hennes IVHstatus inte upp på räddningstjänstens skärmar vilket medförde att
lägenheten inte prioriterades vid
räddningsarbetet och hon omkom.
Den efterföljande utredningen
visade att den automatiska förlängningen av Täby Sjukhus prioritering
i bandnätet inte genomförts. Täby
Sjukhus hänvisade till Stockholm
landsting, som kunde konstatera att
en sommarvikarie av misstag ändrat inställningarna för sjukhusets
smartcomabonnemang. Smartcom
i sin tur menar att det inte är deras
uppgift att bevaka vem som förlänger sitt abonnemang.

Tekniken mest av godo
– Det är förstås oerhört tragiskt,
vi har flera gånger lyft problemen
med tekniktillit i sådana här situationer, säger Linda Kjelland på Räddningstjänsten Storsverige. Moderna
byggnader är så pass komplexa, om
tekniken som övervakar dem inte
fungerar får vi problem.
Hon tar som ytterligare exempel

en brand i Danderyd där fastighetsägaren drev huset på ett piratkopierat
smartcomsystem.
– Det hade fungerat bra i tre år
och larmade också när branden
började, men när vi under framkörningen skickade stora mängder parametersökningar till huset
kraschade det. Den gången gick det
väl, mycket beroende på att det lag
som var i skift till stor del bestod
av ”gammelrävarna” från mitten
av åttiotalet, de hade gamla rutiner
i ryggraden och kunde lotsa den
yngre räddningspersonalen genom
insatsen.
– Samtidigt ska sägas att tekni-
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ken mest är av godo, vi hade inte
klarat oss utan den, fortsätter hon.
Särskilt GV-funktionen (Grön våg,
reds anm.) vid utryckning i kombination med de nya digitala blåljusen
som skickas ut till bilister längs rutten är oumbärlig. Men när det går
fel går det riktigt fel.

förändringar att vänta
Utredningen efter Täbybranden
föreslår flera förändringar: Byggnadsverkets IT-inspektörer åläggs
ökad tillsyn av smartcomsystem och
skärpta straff för brister i underhåll
av smartcomsystem.
forts. nästa sida >

< forts. från föregående sida >

Från räddningstjänstens sida
finns sedan länge krav på större inflytande över smartcomssystemens
kravspecifikationer.
– Men det är kluvet, vi har ett
stort kunskapsunderskott inom organisationen samtidigt som vi saknat
de ekonomiska musklerna att ställa
krav, säger Kjelland. Istället för att
styra utvecklingen av system och
smarta sensorer har vi varit tvungna
att anpassa oss till vad som erbjuds
lokalt, tyvärr saknas det därför i dag
standarder för kompabilitet mellan
olika system. Den teknik de större
räddningstjänsterna satsade på för
tio år sedan håller inte måttet i dag
– när de mindre räddningstjänsterna
runt om oss nu börjar investera i de
mer moderna systemen upptäcker vi
att vi inte kan koppla ihop oss vid
större insatser.
Undantaget är Räddningstjänsten
COMA som vid sammanslagningen
av räddningstjänsterna för Copenhavn och Malmö övertog mycket
av det danska teknikkunnandet.
Genom att ställa krav och driva på
integreringen av systemen när byggherrar, operatörer och andra företag
byggt och installerat smarta hus och
hela stadsdelar har Räddningstjänsten COMA även fått med sig polis
och ambulansledning till en samlad
ledningscentral. Just nu planeras ett
projekt där COMA ska dela med sig
av sitt kunnande till räddningstjänster i resten av landet.

Som om vi inte lärt oss någonting
Men för Rebecca Fagers del kommer
förändringarna för sent. Hon lutar
sig tillbaka och följer människorna
som går förbi oss med blicken. Tre av
fem som passerar oss har G-phones
i öronen.
– Jag kan förstå att mycket har
blivit bättre av den nya tekniken,
säger Rebecca. Men det måste finnas bättre förberedelse för när det
inte fungerar – vad händer vid ett
fullskaligt nätavbrott som i Madrid
2025? Det verkar som om vi inte har
lärt oss någonting.
 Håkan@svenska.posten

G-future blir dyrare

Sedan tre år kan företag och privatpersoner prenumerera på G-future,
Googles tjänst för att förutsäga
framtiden. Men efter årsskiftet
chockhöjs avgiften på den omtvistade tjänsten.

heten om att kinesiska myndigheter
använder tjänsten för underrättelser
om grupper av dissidenter har mängder av juridiska processer inletts av
grupper världen över som hävdar
detsamma.

– Tjänsten i sig är mycket användbar,
säger Liam Andersson TPSA (tredjepartssystemansvarig) för Sydväst
regionen. Gång på gång har vi sett
att stora influensaepidemier först
syns på nätet: sökningar på hosta,
feber och liknande termer uppvisar
en tydlig uppgång ungefär en vecka
innan vården märker av ökad belastning. Den extra veckan är väldigt
värdefull för oss, särskilt i landets
avfolkningsområden där sjukhusen
har stora upptagningsområden.

Billigare alternativ

Men efter årsskiftet blir det alltså
dyrare. Google menar i ett pressmeddelande att projektet blivit mer
kostsamt än de förutspått. Efter ny-

Det faktum att Google inte kunde
förutse denna utveckling är något
som inte gått världens komiker förbi,
berättar Liam med ett snett leende.
– Vi tittar nu på billigare alternativ. Informationen finns ju där
ändå: de senaste åren har upplopp
och kravaller i samband med politiska möten eller idrottsmatcher ökat
avsevärt. Men analyser av twitteroch facebookflöden avslöjar ganska
snabbt vad som är på gång. Den metod vi tittar på är helt laglig och vi
kan bara se vad som skrivs och var
någonstans, inte av vem.
 sara@svenska.posten

Försäkringsbolag begär sensordata
Efter den senaste branden i Lund
har försäkringsbolaget som försäkrat fastigheten begärt tillgång till
fastighetens sensordata för att göra
en efterkonstruktion av olyckan.
– Vi vill undersöka om räddnings-

tjänsten gjort vad de kunnat för att
minimera vattenskador i samband
med släckningsarbetet. Upptäcker
vi exesseiv användning av släckmedel kommer vi självklart att begära
ersättning för detta.
 sara@svenska.posten
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>> Dag åtta i PanMedia-rättegången:

”Reportageteamet såg belastningsvarningen men förstod inte vad den
betydde”

Den uppmärksammade PanMedia-rättegången fotsatte under torsdagen
med förhör av medieföretagets ledning. En av huvudfrågorna fick sitt
svar i dag då Panmedia slutligen erkände att belastningsvarningen hade
gått fram – men man hävdar nu att
reportageteamet på plats inte förstått vad den betydde.
– Struntprat, säger åklagaren
Tina Mattson – Varenda femåring vet
hur en belastningsvarning ser ut.
Tidigare i veckan har Räddningstjänsten Sydväst redogjort för den
insatsteknik som sattes ur spel under
insatsen vid Vasagatan i april tidigare i år. Insatsen var en s.k. fjärrledd insats, en teknik som togs i bruk
runt 2020. Fjärrledda insatser leds
från närmaste stationen via fastighetssensorer och begärd strömning
från kameror i området. Efter att
ytterligare sensorrobotar har skickats in för att avgöra övriga värden
går räddningspersonalen på plats
in. Via hjälmkameror och sensorer

i larmkläderna kan insatsen ledas
ytterligare.
Vid stationsledda insatser av det
här slaget är räddningstjänstens
nättillgång extremt viktig, därför görs en akut nedprioritering
för samtliga andra nätanvändare
i området runt insatsen. Medieleverantören Panmedia har dock ett avtal med en tysk nätleverantör som
tekniskt kringgår denna begränsning. Trots att reportageteamet på
plats såg att nätet var fullbelastat
fortsatte man begära information
från hussensorerna och att sända
live från olyckan.

kylig inställning
Trettio minuter in i insatsen dog
strömningen från insatsen och
kontakten mellan ledningen på
stationen och räddningspersonal
en på plats bröts. Flertalet boende
hade då evakuerats, men två barn
som uppehöll sig på vinden omkom
i branden.
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Panmedias försvar har hittills lutat
sig tungt mot avtalet med den tyska
leverantören. Deras kyliga inställning gentemot dödsoffren har upprört allmänheten. När det i dag var
dags för vidare vittnesmål tillstod
man att reportageteamet på plats
hade sett belastningsvarningarna
men man hävdar att de inte förstått
vad det betydde.

inte trovärdiga
– Struntprat. Panmedia är inte trovärdiga i den frågan, säger åklagaren
Tina Mattson – varenda femåring
vet hur en belastningsvarning ser
ut. Det är möjligt att Panmedias
nätleverantör har lyckats kringgå
den tekniska nedprioriteringen, men
det betyder inte att Panmedia kan
kringgå det juridiska ansvaret.
Förhören av ledningen fortsätter
under morgondagen.
 Milan@svenska.posten

En ny typ av bostadssegregation
Den ökade bostadssegregationen har varit politiskt sprängstoft ända sedan
förra valet. Nu varnas för en ny typ av bostadssegregation. – Jag har inte
råd att bo i ett smart hus, eller köpa prioritering på nätet Vad händer om
det börjar brinna hos mig? Säger Malin Östman på föreningen Nedkopplad.
Det är ett problem det inte alltid talas
högt om. De som är mest utsatta för
brandrisk är ofta de som inte har råd
med nätprioriteringen.
– Vi är medvetna om detta problem, säger kommunikationsdirektör Albin Jernås på Räddningstjänsten Sydväst. Vi har ända sedan de
första systemen kom varit väldigt
tydliga med att vi från vår sida inte
värderar smarta och traditionella
larm olika. Men för de utan nätprioritering har vi i dag ingen bra
lösning – vi kan inte bestämma när
signalerna ska nå oss. Vi menar att
detta snarare är en fråga för socialtjänsten, det är kanske dags att
fundera på om nätprioritering nivå

1 inte är att betrakta som existensminimum.

Förändrad konsumtion
Malin Östman håller inte med.
– Om alla blir ettor kommer ju
det att bli det nya noll; bandbredden
ökar ju inte för det, säger hon och
förklarar att hon snarare ser lyxkonsumtionen bland de rika som
problemet.
– Vi måste förändra konsumtionsmönstren på djupet: hyra filmer
på dvd, skicka vanliga brev, förbjuda
molntjänster. Det kan låta som ett
steg bakåt, men jag menar att det är
ett stort steg framåt.
 sara@svenska.posten

Arbetsgivare kräver ökad lojalitet
Unga måste bli mer lojala mot sina
arbetsgivare. Det säger Jens Ström
på Säko, Säkerhetsbranschens gemensamma arbetsgivarorganisation, i en
debattartikel i Sydbladet (20 aug).

– Det är lite uppochnedvända världen, därför går vi ut med det här
utspelet nu, säger Jens Ström, ordförande i Säko. De flaggor som facken
och LO har viftat åt oss i över hundra
år, viftar vi nu tillbaka: alla måste
ta en sorts socialt ansvar för sin arbetsplats.
Den ökade individualismen och
jakten på självförverkligande i kombination med den höga arbetskraftsbristen gör att unga i snitt stannar
mellan ett och två år på en arbetsplats.
– Det är ungefär den tid det tar
innan en anställd blir riktigt lönsam. Det är alldeles för kort, men
våra medlemmar står handfallna.
Jag har pratat med chefer på företag
och myndigheter som undviker att
ställa normala krav på sina anställda
av rädsla för att de ska säga upp sig.
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Liknar agentverksamhet
Alicia Person-Björk på Blåljusfacket delar till viss del Ströms oro.
– Det tar emot att säga det, men
vi har ett gemensamt problem här.
De som Ström främst talar om är
i mycket liten omfattning fackanslutna. Arbetsmarknaden i dag ser
ut på ett sätt som gör det svårt för
oss att locka medlemmar. I Storbritannien har det uppstått ett myller av ”småfack” som mer liknar
en agentverksamhet. Vad händer
sedan när arbetskraftsbristssiffrorna svänger? Då står vi med en
nedrustad facklig struktur.
 Ximell@svenska.posten

7G-sensorer möjliggör
ledningsövertagande
mellan räddningstjänster

I tisdags utbröt en källarbrand
på Klaragatan i Malmö. Då Copenhavn-Malmös ledningscentral var
ur drift på grund av service leddes räddningsinsatsen från en av
Storsveriges ledningscentraler i
Stockholm.
– Det var första gången ledningsövertagande prövades i skarpt läge,
resultatet var över förväntan säger
Kim Spelleberg, räddningsledare
på Räddningstjänsten COMA. Det
hade inte varit möjligt utan den
sjunde generationens sensorer.
Ledningsövertagande har övats
sedan 2026 då avtalet om systemintegrationen mellan ledningscentralerna för Räddningstjänsterna
COMA och Storsverige trädde i
kraft. Avtalet blev möjligt först då
båda räddningstjänsterna övergått
till sjunde generationens sensorer.

Larmet kom 09:15
Operatören på ledningscentralen i
Stockholm kvitterade informationen
från sensorerna i huset på Klaragatan i Malmö klockan 09.15.
Sensorerna hade gett utslag

om upptäckt av brand i en källartvättstuga i huset. Då larmet nådde
Stockholm kunde man där även se
att sensorerna aktiverat husets interna varningssystem så att de boende
själva kunde påbörja utrymning,
samt att husets inbyggda funktioner
för byggnadstekniskt brandskydd
hade aktiverat övertryckssättning
av trapphuset.
Då operatören via sensorerna
kunnat fastställa att inga personer
befann sig i källarutrymmet kunde
man fjärrlåsa dörrarna ner till källaren, samtidigt som systemet löpande strömmade temperaturnivåer
och rökgasvärden till utryckande
fordon från Räddningstjänsten
COMA.
Via operatörenen fick samverkande befäl bildöverföring från
kvarterets kameror och statusuppdateringar för Grön Våg-funktionen längs rutten. Vid ankomst
skickade det samverkande befälet in
UAV och därefter räddningspersonal. Branden kunde enkelt släckas
med urandiolox.
Efter avslutad insats samlades all
data från sensorerna som hjälp för
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att utvärdera insatsen. Inga personer
skadades vid branden.
– 7G-sensorerna är verkligen
ett lyft, konstaterar Spelleberg. Vi
ser en markant minskning av egendomsskador och miljöpåverkan på
miljön vid bränder, samtidigt som
säkerheten för vår personal blir
betydligt högre. Den här typen av
ledningsövertaganden ger dessutom
systemet en robusthet vi har saknat
fram till idag.

Sydväst: ekonomisk fråga
Räddningstjänsten Sydväst har fått
kritik för att man ännu inte påbörjat
skiftet till den sjunde generationens
sensorer.
– Vi har följt det här arbetet
med spänning, en övergång till 7Gsensorer är på gång, säger kommunikationsdirektör Albin Jernås på
Räddningstjänsten Sydväst. Det är
en ekonomisk fråga som vi hoppas
kunna få löst till nästa år.
 wilmer@svenska.posten

>> Underhållning
Stockholmspolisen
vädjar: evenemangsstopp i juni

>> Litteratur
SP recenserar
”Det nya kontraktet”
av odd kvarnberg
Den norska sociologen Odd Kvarnberg beskriver i sin nyutgivna bok ”Det
nya kontraktet” hur ett nytt samhällskontrakt långsamt tar form mellan
medborgare och stat: medborgarna
lovar öppenhet mot myndigheterna
men då kräver vi öppenhet tillbaka.
Kvarnberg menar att vi nu är på
väg ut ur 2010-talets ambivalenta
fas, där krav på individens integritet
på nätet ena dagen kunde förbytas i
kritik mot myndigheter för att inte
ha avslöjat terrorister genom nätövervakan den andra.
Begrepp som privat och integritet
är fundamentalt annorlunda för de
som är födda på 10-talet och senare.
Integritet ses som en valuta, menar
han. Människor byter bort sin privata information mot ”gratis” användande av tjänster och produkter.
Men de kräver samtidigt att makthavare är lika transparanta tillbaka,
något som etablissemanget enligt
Kvarnberg nu långsamt har börjat
acceptera och se fördelar med.

– Vi kan helt enkelt inte garantera
säkerheten, säger länspolismästare
Amir Bennet. Vi har vid upprepade
tillfällen uppvaktat Stockholms
politiker i den här frågan. Sedan
2020 har det byggts tre stora arenor i Stockholmsregionen, medan
antalet poliser per invånare i stort
sett är oförändrat.
Tredje helgen i juni har Stockholmspolisen säkerhetsansvaret för Basket
VM i Nya Globen, allsvenskt derby
mellan Ryanair AIK och Farsta Telenor på Stockholms Stadion, samt
konserter med både Clay-Niz och
Veronica Maggio.
– Helgerna därefter har vi två
stadsfestivaler – samtidigt som vi
förstås har fullt upp med förberedelserna inför prinsessans Estelles
bröllop i slutet av juli. Tidigare har
vi sett den här typen av krockar som
oturliga sammanträffanden, nu är
det dags att vi börjar inse att det
blivit vardag och planera därefter.
Men då behöver vi också resurserna.
 Håkan@svenska.posten

>> dokumentär
Yrkesmilitär?
Samtidigt som juridiken seglat upp
som det senaste området där svenska
myndigheter nu söker arbetskraft utomlands är tiderna tuffa för Sveriges
yrkesmilitärer.
De elever som går ut de få utbildningar som överlevt ska försöka slå
sig in på arbetsplatser där de anställda arbetar allt längre, det är inte
ovanligt att pensionsåldern ligger på
75. Konkurrensen är stenhård om de
få jobb som finns.
För fler aktuella streamtips, besök
tv.svenskaposten. Observera att all
videostream kräver nätprioritering
2 eller högre.

>> väder
Då SP för tillfälligt ge ut i pappersformat kan vi inte ge några lokala
väderangivelser utan hänvisar till
vädret.svenskaposten. Tjänsten kräver nätprioritering nivå 1 eller högre.

 Ximell@svenska.posten

>> Sport & Hälsa
klart för Göterborgsvarvet vintern 2031
Förra torsdagen stod det äntligen
klart att det blir ett Göteborgsvarv
nästa vinter.
– Vi är överlyckliga, säger arrangören Thomas Wermelin, sponsorpengarna rasar in.
Det är de senaste vintrarnas
rika snömängder i Västra Götaland
som har fått många att ropa efter
en vinteredition av den populära
löptävlingen. Banan kommer att ha
exakt samma sträckning som det
klassiska löpvarvet och är planerat
till första helgen i februari. Beslutet
är extra välkommet i skidsverige
efter att Vasaloppet tvingats ställa
in både 2027 och 2029 på grund
av extremkyla.
 wilmer@svenska.posten

>> Sport & Hälsa
BMT ökar i hela landet
Forskningsstudier har visat att den
populära träningsformen BMT (BodyMindTraining) minskar utsöndring av stresshormon och risken för
belastningsskador. BMT genomförs
enbart med egen kroppsvikt där övningar är framtagna av instruktörer
med specialkompetens inom bodybrain.
– Mitt välbefinnande har ökat
markant och jag är inte längre
sjukskriven, säger Panagiotis Jonsson som är en flitig utövare av BMT.
Forskningsstudien förstärker
det många utövare av BMT upplevt
under en längre tid. Antalet aktiva
ökar ständigt och efterfrågan på
träningsanläggningar i storstäderna
har fördubblats under det senaste
kvartalet.
 ximell@svenska.posten
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7. Bilagor
7.1

Metodstöd till SIARmodellen
En del av spaningsfasen i SIAR-modellen är att ha ett urval av informationskällor
som ska bevakas kontinuerligt. Nedan ges exempel med inspiration av Schmitz
(2009) på ett antal olika informationskällor som kan användas:
•

Konferenser, seminarier, branschmöten, mässor etc. (t.ex. BRAND, Skadeplats)

•

Statistiska rapporter (t.ex. SCB, MSB, SMHI, NCO)

•

Tidningar och hemsidor för branschen (t.ex. Tjugofyra7, Ingenjören,
Swedish Firefighter, www.blåljus.se)

•

Medier såsom radio- och tv-program; tidningar – papper och digitalt

•

Publikationer från olika intresseorganisationer (t.ex. Brandskyddsföreningen, SKL)

•

Forskningsresultat och expertutlåtanden (t.ex. Brandforsk)

•

Uppsatser och doktorsavhandlingar från universitet/högskolor

•

Konsult- och analysföretag inom omvärldsbevakning

•

Konsumentundersökningar och tester

•

Opinionsundersökningar

•

Facklitteratur

•

Sociala medier såsom Facebook och Twitter, forum på nätet, nyhetsbrev och
e-postlistor, insändare i tidningar. (exempel på nyhetsbrev: www.nyhetsbrev.
nu, www.noden.se)

•

Artikeldatabaser (t.ex. Affärsdata och Mediearkivet)

•

Riksdagens-, regeringens-, myndigheters- och de politiska partiernas hemsidor

•

Samverkansgrupper och nätverk (t.ex. Brå, Ungdomsrådet, Handikapprådet).
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7.2

Arenakontakter
I tabellerna nedan redovisas i princip alla de arenakontakter som varit aktuella i
projektet. Arenakontakter kan både vara fysiska besök, telefonsamtal och mailkonversationer. Studiebesök som är genomförda utomlands redovisas i en separat tabell.
Totalt (t.o.m. 2012-07-04 ) har 101 arenabesök genomförts där vissa besök inneburit att flera aktörer träffats samtidigt. Av de 101 arenabesöken är 67 genomförda
i Sverige och 34 utomlands (Danmark, Australien, Storbritannien och Kanada).

7.2.1

Arenabesök i Sverige
Aktör

Datum

Kontakter

Kommentar

Göteborgs Universitet

2012-03-06

Hans Abrahamsson,
docent i freds- & utvecklingsforskning

Globala studier

Region Skåne

2011-04-07

Joen Garsén

Info om omvärldsverktyg

MSB -Enheten för utveckling av
räddningstjänst och krishantering

2011-04-08

Håkan Axelsson

Info till MSB om projektet 2030

RUAG Space AB

2011-09-05

Joakim Anjeby

Fd SAAB Space

Medea Malmö Högskola

2011-10-27

Richard Topgaard

Göteborgs Universitet

2011-09-28

Jonas Landgren

Försvarsmakten

2011-10-13

William Ressel

Brottsförebyggande rådet

2011-08

Annika Eriksson

Totaltförsvarets forskningsinstitut (FOI) 2012-03-13

Johan Lindgren

SAAB Group

2011-11-15

Tommy Eklund

SAAB:s forskning,
Security

Stockholms stad

2011-12-02

Mats Bothén

Stadsplanering

Telia Sonera

2012-01-10

Johan Andersson

Teknikutveckling

Storstockholms brandförsvar

2012-04-09

Linus Lexell Eriksson

Riskhänsyn

Volvo Technologies

2011-10-06

Anders Berger

Utveckling fordonsindustri

Stockholms läns landsting

2012-01-17

Cecilia Lindahl

TMR (Tillväxt, miljö
och regionplanering)

Rikspolisstyrelsen

2011-12

Ann-Sofie Jakobsson

Polisen 2020

Huawei

2011-12

Lars Bondelid

MSB Enheten för strategisk analys

2011-11-24

Benny Jansson
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Aktör

Datum

Kontakter

Kommentar

Arbetsmarknadsdepartementet

2011-10-07

Erik Ullenhag
Integrationsminister

Heldagsmöte, föreläsare, samt enskilda samtal
med ministern m.fl.

Miljardprogrammet

2012-01-09

Carlos Rojas

Statsrådsberedningen
(Regeringskansliet)

2011-09-08

Lars Hedström

Metoddiskussioner,
nätverksbildande för
framtiden

Stockholms Stad

2011-07-14

Ia Johansson

Diskussioner om Stockholms visioner 2030

SL

2011-07-18

Ledningsgruppen

Kustbevakningen

2011-09-22

Alexander
von Buxhoeveden

Migrationsverket

2011-07-18

Flera personer

Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning

2011-08-19

Ledningsgruppen

MSB – Enheten för strategisk analys

2011-08-30

Ulf Eliasson, Kristin
Jacobsson, Maria Wahlberg

Storstockholms brandförsvar

2012-04-11

Lars-Olof Bergman

Göteborgs Universitet

2011-10-11

Ulf Bjereld, professor i
statsvetenskap

Linköpings Universitet

2011-09-26

Michael Rosander,
Sara Vestergren

MSB – Samverkansrådet mot terrorism 2012-03-07

Ulf Eliasson

Regeringskansliet

2011-09

Abigail Choate

Training regions

2011-08

Magnus Qvant

Göteborg Energi

2011-08-08

Lennart Bernram

Robusthet & elförsörjning

Trafikverket

2011-07-15

Dan Wargclou

Hybridfordon

Storstockholms brandförsvar

2012-06-13

Hanna Langéen

Riskanalyser

Räddningstjänsten Stenugnsund

2011-09-09

Gunnar Ohlén

Kemindustri, framtida
risker/hot

VA-Syd

2012-01-27

Marianne Beckmann

Länsstyrelsen Västra Götalands län

2011-11-07

Workshop

Framtidens väder och
smittorisker

Räddningstjänsten Västra Skaraborg 2011-08-08

Tomas Andersson

Framtidens arbetsuppgifter på brandstation

Region Skåne

2012-02-14

Therese Andersson

Copenhagen Malmö Port

2012-02-03

Johan Röstin

111

7

Bilagor

Aktör

Datum

Kontakter

Kommentar

SBK Malmö

2012-02-07

Tyke Tykesson

Översiktsplan

Boverket

2012-01-23

Hans-Åke Palmgren

Svenska kraftnät

2012-01-23

Catarina Löfqvist

Trygghet & Säkerhet Malmö stad

2011-10-06

Per-Erik Ebbeståhl

Lunds kommun

2011-04-29

Frida Sundh

Försvarsdepartementet

2011-12-15

Ulrika Odén

Miljödepartementet

2011-10-21

registratur

Näringsdepartementet

2011-10-21

registratur

SSBF 10 medlemskommuner

2011-10-21

Säkerhetschefer/registratur Översiktsplaner

Brandskyddsföreningen

2011-12-12

Cecilia Uneram

SKL

2011-10-11

Marcus Cato

Brandkonsulten AB

2011-12-12

Kjell Fallqvist

Tillväxt, miljö och regionplanering
på Stockholms läns landsting

2012-02-21

Fredrik Meurman, avdelningschef på Regionplaneavdelningen

NCC

2011-12-01

Cecilia Pettersson

KTH Arkitekturhögskolan

2012-01-01

Malin Åberg-Wennerholm

Skanska

2011-12-01

Info framtidsdagar

MSB

2011-12-20

Bozena Werbart

Samhällsplanering

SBK Göteborg

2012-01-12

Ulf Moback

Höga vattenflöden

Svenska miljöinstitutet

2012-01-12

Philip Thörn

Höga vattenflöden

Göteborg Hamn AB

2012-01-12

Erik Krona

Framtidsplaner

Institutet för hållbar stadsutveckling, Malmö Högskola (ISU)

2011-12-12

Lennart Schön, professor vid institutionen för
ekonomisk historia, LU

Globala kriser och
lokala utmaningar

DHI

2012-02-02

Mariele Evers, Leuphana
Universität Lüneburg

Klimatanpassad stadsoch vattenplanering

Nätverket Klimat & Säkerhet KAU

2011-05-19

Mariele Evers, Leuphana
Universität Lüneburg

Workshop Klimatsmarta städer

Svenska Kraftnät

2012-01-17

Catarina Löfquist

Seminarium om elberoende
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7.2.2

Arenabesök utomlands
Aktör

Datum

Kontakter

Københavns Brandvæsen, Danmark

2011-10-20

Trine Lützen

Fire and Rescue New South Wales,
Australien

2011-11-28

Dave Felton

Department of Immigration and
Citizenship, Australien

2011-11-29

Sandi Logan

Metropolitan Fire and Emergency
Services Board, Australien

2011-11-30

Shane Wright, John
Cranston m. fl.

Minister for Corrections, Victoria,
Australien

2011-11-31

Andrew McIntosh

Member of Federal Parliament,
Australien

2011-11-31

Josh Frydenberg

Fire Services Commissioner, Victoria, 2011-11-31
Australien

Craig Lapsley

1 Bligh Sydney, Australien

2011-12-01

Terry Lean

Urban planners for city of Sydney,
Australien

2011-12-01

Sally Peters, Michael
Brown m.fl.

Structural fire safety unit, NSWFB,
Australien

2011-12-01

Chris Jurgeit

Fire and Rescue New South Wales,
Australien

2011-12-01

Peter Levett

Defire – brandkonsulter Sydney,
Austalien

2011-12-02

Micael Lundqvist, Magdalena Angerd, Christian
Kenneby

Simon Fraser University, Vancouver,
Kanada

2012-03-05

Gordon Price, Director
of the City Program

Development Services, Vancouver,
Kanada

2012-03-05

Patrick Ryan Assistant
director, Processing Center - Building, Matthew
Lam, Building Code
Specialist, James Hook,
Project Coordinator

Traffic and Data, Vancouver, Kanada 2012-03-05

Winston Chou, Transportation Engineer, Dale
Bracewell, Manager,
Active Transportation

Social Development, Vancouver,
Kanada

Baldwin Wong, Social
planner

2012-03-06
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Bilagor

Aktör

Datum

Kontakter

Climate Change Adaption Planning,
Vancouver, Kanada

2012-03-06

Tamsin Mills, Climate
Change Adaption Planner

Vancouver Fire & Rescue Services,
Vancouver, Kanada

2012-03-07

Lez Sziklai, Deputy
Chief, Fire Protection,
Wade Pierlot, Deputy
Chief Emergency Operation, Rick Critchlow, Assistant Chief UBC/UBL
Prevention, Jim Young,
Assistant Chief, Technical Resque, HUSAR &
Live Fire Program

E-Comm, Vancouver, Kanada

2012-03-09

Daniel Stevens, Manager
of Emergency Planning

Arup Security and Risk, London

2012-04-25

Nick Goldby

Counter terror expo

University of the Art London
Research Centre on Design Against
Crime, London

2012-04-25

Paul Ekblom

Counter terror expo

British Transport Police, London

2012-04-25

Adrian Dwyer

Counter terror expo

SO20 Protective Security Command, Metropolitan Police Service,
London

2012-04-25

Phil Maddock

Counter terror expo

Department of War Studies, Kings
College London, London

2012-04-25

Jullia Pearce

Counter terror expo

Meadowhall Centre, London

2012-04-25

Dawn Osborne

Counter terror expo

Crown Prosecution Service, London

2012-04-26

Sue Hemming

Counter terror expo

Internatinal Security Programme,
Chatham House, London

2012-04-26

Benoit Gomis

Counter terror expo

Government Training Institute (US),
London

2012-04-26

ChaddHarbaugh

Counter terror expo

David Rubens Associates and n49intelligence, London

2012-04-26

David Rubens

Counter terror expo

Charity Commission for England
and Wales, London

2012-04-26

Michelle Russell

Counter terror expo

Ulyssess Group (US), London

2012-04-26

Andrew Lewis

Counter terror expo

Quilliam, London

2012-04-26

Maajid Nawaz

Counter terror expo

University of Liverpool, London

2012-04-26

Jon Cole

Counter terror expo

Alt3, London

2012-04-26

James Stuart

Counter terror expo
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2030 – En räddningstjänst i tiden?
är ett projekt genomfört tillsammans av de tre
räddningstjänstförbunden Storstockholms brandförsvar,
Räddningstjänsten Storgöteborg och Räddningstjänsten Syd.
Projektets syfte är dels att genomföra en omvärldsbevakning, dels att
under arbetets gång utvärdera olika metoder och ge förslag på en modell för
fortsatt omvärldsbevakning. Utöver förslag på modell presenteras här resultatet
av den genomförda omvärldsbevakningen där fem identiﬁerade fokusområden
presenteras med tillhörande trender. Utifrån dessa trender ger vi exempel på
15 utmaningar som räddningstjänsten står inför de kommande två decennierna.
Avslutningsvis vävs trenderna ihop till ett antal ﬁ ktiva scenarier i form av en
dagstidning daterad 4 oktober 2030.
Vi hoppas att denna rapport kan stimulera till dialog om räddningstjänstens
framtid. En fråga som i dag inte är någons angelägenhet kan vara allas angelägenhet i morgon!

