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Förord 
 

Denna skrift refererar en mindre studie som gjorts om 
räddningstjänstens engagemang inom det sociala området. Studien 
visar att mycket görs - och kan göras – vad gäller sociala insatser. 

 

Den kommunala räddningstjänsten befinner sig i ett stadium av 
förändring. Räddningstjänstlagen och utbildningen är under 
omarbetning. Det pågår livliga diskussioner om hur 
räddningstjänstens framtida roll ska utformas. 

Idéer som genomsyrar debatten är att verksamheten i framtiden 
mer kommer att styras av mål, riskanalyser och medborgarnas 
behov. Fokuseringen kommer mer och mer att övergå till en 
helhetssyn där begreppet skydd mot olyckor är centralt.  

Kommunerna kommer att spela en central roll i samhällets 
reformerade krishanteringssystem, dvs. systemet för att hantera 
svåra påfrestningar på samhället i fred och planeringssystemet för 
det civila försvaret.  

Allt fler kommuner anlägger idag en helhetssyn och en större 
betoning av frågor som angår trygghet och säkerhet. Dessa frågor 
är ytterst välfärdsfrågor och en fråga om livskvalitet för 
kommuninvånarna och har därför relevans även ur ett 
folkhälsoperspektiv. 

Om helhetssynen ska bli verklighet kräver det samverkan, både 
mellan olika räddningstjänster, och mellan räddningstjänsten och 
andra kommunala förvaltningar, andra organisationer och 
myndigheter.  

Hur ser bilden av samverkan ut idag? Samverkar räddningstjänsten i 
Sverige med andra aktörer? Vi vet att avseende ”ren 
räddningstjänstverksamhet” är svaret ja. Det finns en väl utvecklad 
samverkan mellan olika räddningstjänster, både genom så kallade 
gränslösa samarbetsavtal och genom kommunalförbund.  

1 



Hur ser det ut om man tittar på andra områden? Sambandet mellan 
segregation, sociala problem och olyckor, brott och bränder är 
vederlagt i ett flertal vetenskapliga studier. Att se dessa företeelser 
som en sammanhängande kedja ger en ny bredd och en djupare 
insikt i problematiken.  

Vår förhoppning är att vi med denna skrift inspirerar till fortsatt 
utvecklingsarbete inom det sociala området. 

Ansvarig för ”Räddningstjänstens sociala roll – en studie” är Sara 
Deltér, utredare på Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet. 

 

Stockholm i maj 2002 

 

Anita Sundin  

Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet 
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Studiens genomförande 
 

För att ta reda på hur räddningstjänstens samarbete med och 
medverkan i sociala frågor ser ut idag inleddes undersökningen 
med att skicka ett antal enkla frågor per e-brev till cirka 200 av 
landets räddningschefer.1 

Frågorna som ställdes lyder: 

1. Deltar räddningstjänsten i någon form av socialt arbete? 
2. Om ja, vad består detta arbete av? 
3. Genomförs arbetet i samarbete med någon annan förvaltning 

eller organisation? 
4. Om ja, vilken? 

 

Räddningscheferna gavs även utrymme att ge egna reflektioner. 

Frågorna var medvetet öppet utformade för att de svarande skulle 
ta sig tid att reflektera över hur de definierar socialt arbete och ge 
sina svar efter det. 

Den stora majoriteten av de svarande har svarat ja på frågan om 
deltar i någon form av socialt arbete. Ungefär en tiondel har svarat 
nej och en tiondel har tidigare haft någon form av socialt arbete 
eller skulle vilja ha det. 

 

 
9 av 10 räddningstjänster deltar eller har tidigare deltagit i någon 
form av socialt arbete 

 
 

                                                 
N=m™éÉâ~ë=Ä∏ê=~íí=Ñê™Öçêå~=áåíÉ=Ü~ê=ÄÉÜ~åÇä~íë=ëçã=Éíí=ëí~íáëíáëâí=ã~íÉêá~äI=ÄäK~K=Ü~ê=áåÖ~=é™ãáååÉäëÉê=
ëâáÅâ~íë=ìíK=pî~êÉå=ëçã=âçããáí=áå=Ü~ê=ëå~ê~êÉ=ÄÉÜ~åÇä~íë=ëçã=áÇ¨Öáî~êÉ=çã=îáäâ~=çäáâ~=ëçêíÉêë=
îÉêâë~ãÜÉíÉê=ëçã=é™Ö™ê=á=âçããìåÉêå~K=aÉëëìíçã=Ü~ê=ëî~êÉå=ëÉííë=ëçã=Éå=ÖêìåÇ=~íí=ëí™=é™=áåÑ∏ê=ÇÉí=
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Ja, vi deltar i någon form av socialt arbete 
 

Den stora majoriteten av de som svarat på e-brevet har alltså 
svarat ja på frågan om de deltar i eller har deltagit i någon form av 
socialt arbete. Vad som inryms i detta ja varierar dock mycket 
mellan de olika räddningstjänsterna. I det följande avsnittet 
sammanfattas och exemplifieras svaren. 

 

POSOM 
De flesta av räddningstjänsterna har angivit POSOM2 som en form 
av socialt arbete. POSOM används vid akuta kriser, olyckor eller 
katastrofer där medborgare är inblandade och psykosocial hjälp 
behövs, och normal organisation bedöms vara otillräcklig. Oftast 
involverar POSOM-organisationen räddningstjänst, polis, sjukvård, 
socialförvaltning, kyrkan och civilförsvar.  

 

Psykiskt och fysiskt funktionshindrade 
Ett antal kommuner anger att de deltar i olika former av projekt för 
att skapa alternativa arbetsuppgifter för bl.a. de som omfattas av 
LSS. Det innebär för det mesta att funktionshindrade utför lättare 
arbetsuppgifter på räddningstjänsten. 

 

                                                 
O=mëóâçëçÅá~äí=çãÜ®åÇÉêí~Ö~åÇÉ=
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Arbetsmarknadsåtgärder 
Personer som har svårt att komma ut i den reguljära 
arbetsmarknaden av olika skäl ingår i projekt på räddningstjänsten. 
Det kan bl.a. vara personer som stämplat ut från a-kassan, 
människor som är långtidsarbetslösa eller belastade av kriminalitet 
och /eller missbruk. 

 

Integration 
Personer med utländsk härkomst praktiserar hos 
räddningstjänsten. Detta sker i samarbete med den sociala 
förvaltningen som ett led i integrationsprocessen. 

 

Kriminalvård 
På flera räddningstjänster sker samarbete med kriminalvården / 
frivården och socialförvaltningen där personer dömda till 
samhällstjänst placeras på räddningstjänsten. 

Även ungdomar dömda till vård inom socialtjänsten placeras på 
vissa ställen i landet inom räddningstjänsten. 

 

Arbete med ungdomar 
Det finns en uppsjö olika exempel på hur räddningstjänsten arbetar 
med ungdomar i olika projekt. Nedan följer en redovisning av några 
exempel. 

• Skoltrötta ungdomar arbetar på räddningstjänsten. 
Exempelvis kan ungdomarna komma några dagar i veckan 
till räddningstjänsten för att genom detta skapa rutiner och 
få bra förebilder.  

• Gymnasieelever med individuell skolgång praktiserar på 
räddningstjänsten några dagar i veckan. 
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• Fadderverksamhet förekommer på många håll. Vanligt är att 
ett helt vaktlag är faddrar till en person. 

• Bernadottegymnasiet är ett samarbete mellan ett antal 
uniformsyrken - räddningstjänsten, polisen, försvaret, 
kustbevakningen och tullverket. Skolans syfte är att motivera 
ungdomar som annars skulle haft svårt att läsa ett teoretiskt 
gymnasieprogram.3 

• Många räddningstjänster bedriver verksamhet under ”kända” 
festkvällar t.ex. skolavslutning, Valborg m.m. 

• Vissa räddningstjänster nattvandrar i stans centrum för att 
finnas som resurs tillsammans med de sociala 
myndigheterna. 

• En räddningstjänst utbildar ungdomar i riskzonen till skolans 
brandskyddsombud. 

• Många olika sorters verksamheter är uppbyggda kring 
problematiken anlagda bränder i skolor. Det förekommer 
bl.a. informationsverksamhet generellt till årskurser, samt 
riktat till vissa individer, sommarbrandskolor och 
ungdomsbrandkår. 

• Flera räddningstjänster uppger att de fungerar som 
stödpersoner i skolornas arbete med stökiga ungdomar. 

 

Misshandlade kvinnor 
En räddningstjänst uppger att de har övernattningslägenheter för 
misshandlade kvinnor med barn, enligt avtal med socialtjänsten. 

 

                                                 
P=pÉ=®îÉå=ëáÇ~å=NN=

  6



Serveringstillstånd 
Ett flertal räddningstjänster medverkar i tillsynen av kommunens 
serveringstillstånd. Vissa är även med och bereder tillstånden. 

 

Hemtjänst 
Inom hemtjänsten är det många räddningstjänster som medverkar 
på olika sätt. Exempel kan vara:  

• Lyfthjälp, hjälp att forcera dörrar.  

• Följer med till stökiga enskilt boende.  

• Snöröjer om det behövs för att komma fram till patienter.  

• Larmar ut hemtjänstens personal dygnet runt.  

• Äger och servar alla fordon som används inom hemtjänst och 
hemsjukvård.  

• Utför färdtjänst. 

 

Trygghets- / överfallslarm 
Vissa räddningstjänster rycker ut på trygghetslarm. Andra 
genomför insatser vid överfallslarm (mer specifikt för anställda 
personer inom psykvården). 

 

Jourtelefon 

En del räddningstjänster hanterar inkommande telefonsamtal från 
allmänheten angående akuta socialtjänstärenden till tjänstemän 
under icke kontorstid. ”Vi betjänar trygghetstelefonerna”. 
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Brottsförebyggande arbete 
Många räddningstjänster ingår i kommunens brottsförebyggande 
arbete. De flesta genom att delta i brottsförebyggande råd. Även 
andra brottsförebyggande aktiviteter utförs. Exempel kan, förutom 
arbete mot anlagda bränder, vara antiklotterprojekt och projekt 
mot skadegörelse och droger. 

 

IVPA4 
Många kommuner har avtal med landstinget om att 
räddningstjänsten ska åka på medicinska sjukvårdslarm då 
ambulansen har lång körtid, s.k. IVPA-larm. Brandmännen har då ej 
en medicinsk funktion, snarare en social. De utför förstahjälpen 
insatser samt har en trygghetsskapande funktion genom att någon 
överhuvudtaget kommer inom en rimlig tid på larmen.  

 

Bernadottegymnasiet5 
Bernadottegymnasiet finns på flera ställen i landet. Tanken är att 
man ska jobba med inriktning på integration och hänsyn. 
Gymnasiet är ett samhällsvetenskapligt program som är sökbart för 
alla. Tanken är att det skall vara lika delar killar och tjejer, 
svenskfödda och invandrade ungdomar och godkända och icke 
godkända från grundskolan. Att man inte är godkänd från 
grundskolan behöver inte på något vis betyda att man inte förstår 
eller klarar av livet. Snarare kan det vara ett uttryck för att man inte 
passar in i den många gånger smala korridor det innebär för att vi 
vuxna skall sätta stämpeln godkänd på dem. Trots det så är vårt 
samhälle uppbyggt på det viset, att är man inte godkänd på den 
nivån, så är ens chanser betydligt mindre. I denna skolan hamnar 
man i en miljö som är fylld av acceptans för olikheter. Man ser till 

                                                 
Q=fsm^=®ê=Éå=Ñ∏êâçêíåáåÖ=~î=f=s®åí~å=m™=^ãÄìä~åë=

R=_ÉëâêáîÉí=~î=fåÖÉã~ê=t~äÇÉåÄóI=o®ÇÇåáåÖëíà®åëíÉå=píçêÖ∏íÉÄçêÖ=
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och med olikheterna som en tillgång, för utav det kan man lära sig 
något nytt.  
Det finns en koppling till ett an tal olika ”uniformsyrken”, varav 
räddningstjänsten är ett. Det innebär att vi skall efter bästa 
förmåga ge dessa unga vuxna en riktig bild av vad 
räddningstjänsten är och står för. Inte bara friktionsvärden på 
brandslang, utan hur det faktiskt känns att vara brandman och hur 
det överhuvudtaget känns att växa upp och bli vuxen. Det är ju 
något alla i den här gruppen faktiskt har gjort och alla eleverna står 
i begrepp att göra. Hur tuff är man egentligen som man när man 
inser att man skall bli pappa för första gången. Hur många gånger 
fick man inte repetera innan man till slut vågade fråga sitt livs 
kärlek om vi inte skulle ta och gifta oss. Allt det där har vi också 
gjort, några har till och med tränat fler gånger, så vi har en del att 
ge. 
Förhoppningsvis skall detta resultera i att några av de unga väljer 
att söka till räddningstjänsten. Gärna flickor och ungdomar med 
invandrarbakgrund, så att vi på ett bättre sätt kan spegla hur 
verkligheten ser ut. 
 

Fler aktiviteter 
• Brandman på stan (samma princip som farsor på stan och 

andra ”nattvandrare”) 

• Brandfaddrar till den äldre delen av befolkningen. 
Räddningstjänsten hjälper till med hemmets säkerhet och 
förebygger olika sorters olyckor samt ”håller ett öga på de 
äldre”. Om deras mentala hälsa blir sämre (senilitet) 
meddelas detta till anhöriga i första hand och till 
socialförvaltningen i andra hand.  

• Kommunal ledning vid stora olyckor eller andra störningar i 
samhällssystemet. 

• Samverkan med andra kommunala förvaltningar inom 
folkhälsoarbetet. 
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• Räddningstjänsten ingår i kommunens ”ordningsgrupp” som 
inriktas på brottsförebyggande arbete, missbruk och övriga 
folkhälsorisker i samhället. 
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Vad säger räddningschefen? 
 
Vårt mål är att vi om tre år ska arbeta en dag i veckan inom den sociala avdelningen och 
en dag åt skolan. Vi är, vill och strävar mot att betraktas som en mjuk avdelning inom 
kommunen. 

Kennet Ericson, Öckerö 

 
Räddning tjänsten kan ge värde ulla bidrag i ett socialt engagemang. Brandmannen är van 
vid att möta människor i kris och har ett mycket stort förtroende hos allmänheten. Det 
innebär att brandmannen är en god budbärare. I strävan att minska olyckorna i samhället 
kan räddningstjäns en engagera sig i and a förebyggande åtgärder, i ett mycket vidare 
perspektiv än brandförebyggande. Ett annat viktigt huvudområde är att hjälpa till att ta 
hand om människor efter en olycka eller brand. Det gäller även dom inte som inte är 
direkt drabbade men som känner en stor oro t.ex. grannar.  Ett socialt engagemang från 
räddning tjänsten måste ske i samve kan med andra om det ska ha någon framgång. 

s f

t r

s r

r

r

t

Åke Jacobsson, Göteborg 

 
Jag anser att brandförsvaret/räddningstjänsten är en mjuk förvaltning som arbetar för ett 
säk are, tryggare och mjukare samhälle. 

Claes Cahier, Umeå 
 
Ibland får jag intrycket att samhället avsätter de stora resurse na när skadan redan är 
skedd och att kostnaden och lidandet därmed blir väldigt högt och resultatet bristfälligt. 
Att fokusera verksamheten på barnen och ungdomarna innan det har gått snett är inte 
självklart idag. Där har vi ett stort socialt ansvar att fylla. Om vi även kunde samarbe a 
mer med föräldrarna, skolan och de sociala myndigheterna är jag övertygad om att vårt 
resultat skulle bli bättre.  

Per Höglund, Nacka 
 
Jag värnar om att räddningstjänsten ska vara mer än en brandkår. Det är viktigt att vi 
öppnar upp oss mot samhället och hjälper till där vi har möjlighet. 

Tommy Ekstrand, Uppsala 
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Några konkreta exempel 
 

Räddningstjänsten Storgöteborg 
Göteborgs helhetsstrategi för socialt arbete inom räddningstjänsten 
är mycket genomarbetad och medveten. Detta är 
Räddningstjänsten Storgöteborgs svar på frågorna i ett redigerat 
sammandrag6: 

 
Göteborgs räddningstjänst har ett uppdrag som går ut på att 
förebygga brand och skadegörelse i stadsdelarna. Istället för att 
enbart ägna oss åt traditionella föreläsningar i storgrupper, 
försöker vi i möjligaste mån nå de ungdomar som man vet orsakar 
problemen. Ofta hamnar vi i skolans värld och efter tre års 
prövande, är vi nu framme vid en nivå där man i från skolans håll 
identifierar de ungdomar som man sedan länge känt till och sedan 
ber man räddningstjänsten komma ut till dem för att ha en dialog 
om "varför?". 

Utgångspunkten är att ungdomar är goda, välmenande, direkta och 
ibland väldigt vilsna människor. Oftast är branden bara ett 
uttrycksmedel för något helt annat, ett symtom på att man inte 
ställer upp på den värld som vi vuxna har skapat. Ett evigt jagande 
efter det som vi kallar för framgång som man förväntas nå oavsett 
medel. Dubbla budskap om attityder och regler. Vi kräver av barnen 
att de skall följa lagen samtidigt som vi själva deklarerar efter 
tycke, kör för fort och ljuger för att det passar våra egna syften. 
Samtidigt går många i skolor som är anpassade för betydligt färre 
barn än vad som i verkligheten går där, vilket i sin tur gör att det 
sitter alldeles för många "längst bak" och inte hänger med i matten. 
Detta skapar utanförskap och alla människor behöver känna att 
man är bra på något. Kan man då inte vara bra på det som skolan 

                                                 
S=pî~êÉí=®ê=ëâêáîÉí=~î=fåÖÉã~ê=t~äÇÉåÄóI=o®ÇÇåáåÖëíà®åëíÉå=píçêÖ∏íÉÄçêÖ=
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har att erbjuda, så är alternativet att vara bra på att vara sämst 
väldigt lockande och dessutom mycket enklare. 

Kopplar man då detta till det utanförskap det innebär att ha en 
annan hudfärg och ett annat språk, så är det egentligen inte så 
konstigt att det händer saker. Ibland kan man förvånas över att det 
inte händer mer. 

Detta är en verklighet räddningstjänsten möter i sitt arbete och vi 
har insett att vi inte på något sätt kommer att klara av detta 
gigantiska problem själva, men kan eventuellt vara en liten del i 
helheten. 

Räddningstjänsten har fått många goda kontakter och jobbar tätt 
ihop med socialtjänsten i många stadsdelar, lärare i flera skolor, 
föräldragrupper och i viss mån med polisen. Efter branden på 
Backaplan har vi även fått förmånen att lära känna och jobba ihop 
med terapeuter och psykologer. 

Det arbetet har tagit en stor del av räddningstjänstens tid och 
kommer att fortgå så länge det finns behov. Det har också givit 
kunskap om mänskliga reaktioner, utanförskap, sorg och inte minst 
kunskap om oss själva som är ovärderlig för framtiden. 

 

Vad är Häfa? 

Sedan årsskiftet 97-98 har man inom räddningstjänsten haft en 
enhet som kallas Häfa. Det står för händelsebaserat förebyggande 
arbete och är tänkt som ett komplement till den övriga 
verksamheten. Enheten består för närvarande av nio personer, 
brandmän, brandförmän och brandmästare.  

Innan gruppen startade togs ett ramverk fram som lade upp 
riktlinjerna i stort för hur arbetet skulle bedrivas. I detta ramverk 
står att läsa att gruppens uppdrag är att förebygga och förhindra 
anlagd brand och skadegörelse i samhället och att i fråga om 
resursfördelningsproblem, så skall åtgärder mot unga prioriteras.  
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Med detta uppdrag som grund startade Häfa sitt arbete och i dag 
ser gruppen och dess innehåll ut som följer. 

Häfa består av två delar, varav den ena i huvudsak jobbar med 
schemalagda utbildningar till personal på daghem, skolor och 
gruppboenden i brandrelaterade frågor och går under namnet 
”teknik och utbildningsgruppen”. 

Den andra delen är ”Human-rvr gruppen”. Rvr står för 
restvärdesräddning av humankapitalet efter olyckor. Alltså att se till 
att människor får svar på sina frågor i den mån det går, vilket kan 
få dem att gå vidare i sin vardag. 

 

Ungdoms och human rvr-gruppen 

Rvr står för restvärdesräddning och är ett välkänt begrepp inom 
räddningstjänsten. Det innebär att man lägger mycket energi på att 
begränsa sekundärskadorna efter en brand. Till exempel genom att 
plasta in en fuktskadad cello för att den inte skall vridas, eller att 
tvätta en sotig svarv för att den inte skall rosta. Det innebär även 
mycket annat som man gör för att förkorta ett produktionsbortfall 
och hålla kostnader nere. Human-rvr betyder att vi försöker lägga 
lika mängd energi på att ta hand om de människor som funnits i 
branden eller olyckans närhet. Ungdoms och human-rvr gruppen 
har tre genomgående målbilder som vi jobbar efter. 

 

Bryta kedjor av händelser 

Trots att vi har ett mycket bra förebyggande arbete i Göteborg, kan 
vi konstatera att det brinner alltför ofta ändå. Ett riktigt dåligt år 
kan det vara så mycket som 3000 bränder inom förbundets 
gränser. Vetskapen om att hälften av dessa bränder är anlagda gör 
att vi måste på något sätt se på problemet från ett annat håll. 
Alltså, ca 1500 ggr på ett år är det någon människa som väljer att 
tända eld på någonting i sin omgivning. Detta är en signal som 
måste tas på fullaste allvar. Anlagda bränder behöver inte 
nödvändigtvis resultera i en katastrofbrand, det är sällan dom gör. 
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Utan det är i oftast mindre bränder som utgör huvuddelen i den 
alltför höga siffran. Bränder i containrar, papperskorgar, terrängen, 
bilar och så vidare. Dessa bränder följer ofta vissa mönster och har 
en tendens att stegras i allvarlighetsgrad. Vi försöker lära oss att se 
dessa mönster och gå in och bryta dem i ett så tidigt stadium som 
möjligt.  

Ett historiskt exempel på hur det sett ut hos oss. Ett område i 
centrala Göteborg har under ett halvårs tid varit utsatt för ett stort 
antal container-, soprums- och källarbränder. Varken vi eller någon 
annan myndighet ser något egentligt samband i det hela, utan 
avfärdar det som tillfälligheter. Inga direkta åtgärder sätts in och en 
dag sätts områdets skola i brand med brandfarlig vätska, inkastad 
igenom ett fönster. Branden släcks i ett ganska tidigt skede och 
skadan begränsas till tre klassrum och en korridor. En kostnad på 
ca 1.5 Mkr.  

När vi nu tittar tillbaka på denna enskilda händelse kan man se att 
bränderna har startat i en relativt harmlös skala, utomhus i terräng 
och papperskorgar, för att sedan stegras och kliva ”innanför 
väggarna” till soprum och källare. Förövaren eller förövarna har 
alltså tagit ett stort steg på brottstrappan genom att anlägga 
bränder som mycket väl skulle kunna rubriceras som mordbrand. 
Den efterföljande skolbranden är ju definitivt mordbrand, på 
gränsen till grov. Förövaren var en ung människa som av olika 
anledningar valt att uttrycka sig på detta vis. Dennes 
förutsättningar i livet hade inte varit de bästa och egentligen var 
den bara en produkt av ett alltför hårt uppskruvat tempo i sin 
omgivning. Den ville att någon skulle reagera och ställa frågan. 
Behöver du hjälp? 

Samma typ av mönster har vi kunnat hitta i ett antal andra 
storbränder och det är i det resonemanget vi jobbar med att 
försöka bryta dessa kedjor. Genom att se de små händelserna och 
ta dem på allvar. Vi har valt att jobba mycket i skolorna, som tyvärr 
ofta är utsatta, där vi kan möta elever och beskriva vad vi ser och 
vilka konsekvenser dessa bränder kan få. För att nå allra bästa 
resultat så jobbar vi helst i små grupper, där alla får möjlighet att 
komma till tals. Chansen att nå dem som det verkligen berör är 
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betydligt större då. En del skolor har redan identifierat vem eller 
vilka det handlar om och är villiga att jobba tillsammans med oss 
för att ta reda på varför. Att jobba tillsammans är en förutsättning 
för att lyckas. Ta hjälp av varandras kunskaper och kliva över gamla 
hinder av prestige och slutna världar. Anlagd brand och 
skadegörelse är ett stort och gemensamt problem som vi alla måste 
hjälpas åt för att komma till rätta med. Lärare, polis, sociala 
myndigheter, föräldrar, räddningstjänst och resten av vuxenvärlden 
som vill dela med sig av sina erfarenheter och kunnande. 

 

Det är svårt att se i den heltäckande statistiken, vilken effekt detta 
arbetet har. Vi kan förvisso se att bränderna i de specifika 
områdena upphör, men de dyker upp någon annanstans istället.  

 

Kamratstöd till ”tredje man” 

Efter alla bränder, stora som små, uppstår det frågor. Frågor om 
vad som hände, vad som var orsaken, hur gick det med de 
skadade, vems fel var det och så vidare. Får man inte svar på sina 
frågor så gör man det ofta enkelt för sig och konstruerar egna 
sanningar. Allt för att bli färdig med händelsen och gå vidare i sin 
vardag. Rykten uppstår och fel sanningar sprids. Enskilda 
människor som i värsta fall förlorat en nära anhörig är än mer 
beroende av att få svar på alla detaljer. Inte minst brandkatastrofen 
har visat att så är fallet.  

Internt jobbar vi mycket med kamratstöd inom räddningstjänsten. 
Avlastningssamtal är idag standard efter traumatiska händelser. 
Om vi som yrkesmän inte hade avlastat oss genom att sätta ord på 
de bilder som snurrar efter starka upplevelser, så hade många av 
oss haft svårt att vara professionella och förbereda oss på ett 
effektivt sätt. Vi hade istället känt oro för att hamna i en liknande 
situation igen. Och sannolikheten att hamna i just en sådan är stor. 
Det ligger i yrkets natur. 
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Givetvis finns det ett stort behov av kunskap och information hos 
alla människor som blir drabbade av olyckor och det är en 
målsättning hos oss att försöka dela med oss av det vi vet. Fakta 
som egentligen bara ambulanssjukvårdarna, rökdykargruppen eller 
de andra i utryckningsstyrkan har. Hur det såg ut, hur varmt det 
var, hur svårt eller lätt var det att ta sig in. Helt enkelt all den 
erfarenhet som räddningspersonalen har med sig från 
olycksplatsen. Vi har märkt att det blir ofta väldigt bra möten när 
drabbade och räddarna kan mötas efteråt i lugn och ro och få sina 
frågetecken uträtade. 

Den typen av möten försöker vi arrangera så ofta det går för att ge 
kommuninnevånaren en ännu bättre service. Det är dessa som 
betalar hela vår verksamhet och de har all rätt att få veta allt det vi 
vet.  

 

Ungdomsprojekt 

Brandmän har traditionellt en hög status bland de unga 
medborgarna. Man lyssnar till brandmännen och visar oss respekt. 
Räddningstjänsten känner att de blir väldigt väl mottagna i de allra 
flesta forum genom att de representerar en högt aktad verksamhet.  

Mot bakgrund av att det i många fall är avsaknad av manliga 
förebilder under uppväxten som är en del av orsaken till tidiga 
problem, så försöker vi jobba tillsammans med skolan i några 
ungdomsprojekt. Det kan röra sig om ”lära känna-läger” med 
sjundeklasser, där man lär sig innebörden av ord som respekt, 
empati och tillit. Brandmannayrket bygger helt och hållet på att 
man jobbar och fungerar tillsammans och detta kan vi dela med oss 
utav. Dessa läger genomförs årligen med ett antal grundskolor i 
Göteborg och det är brandmän från utryckningslagen som är med 
som instruktörer. Lägren innehåller ett antal övningar som handlar 
om att jobba tillsammans, känna tillit för varandra och ta ställning 
för eller emot något. Exempelvis, droger, främlingsfientlighet eller 
skolk. Det är ett oerhört inspirerande arbete som inte så sällan 
resulterar i ett igenkännande när man sedan varit ute på jobb, 
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brand eller ambulans i någon av stadsdelarna. Det är lika mycket 
ett brobyggande som ett lärande. 

 

Övrigt 

Det finns ytterligare ett antal projekt där vi blandat oss i för att 
hjälpa till att göra uppväxttiden en aning drägligare för Göteborgs 
unga som inom några år är Göteborgs medelålders medborgare. 
Efter brandkatastrofen på Backaplan hösten-98 har vi haft 
förmånen att träffa oerhört många unga människor med väldigt 
skiftande bakgrunder, historier och förutsättningar. Detta har lärt 
oss mycket om hur människor fungerar och vi har verkligen fått 
känna på vad äkta känslor, kärlek och sorg är för något. Vi hoppas 
att vi även har kunnat ge ifrån oss något i alla dessa möten och att 
vi hjälpt åtminstone någon med att ta sig igenom denna 
fruktansvärda upplevelse. 
 

Härjedalen 
Även räddningstjänsten i Härjedalen har ett organiserat och 
strategiskt arbete inom området. Dels genom ett utvecklingsprojekt 
där de tar emot unga och äldre arbetslösa med problem eller 
funktionshinder. Detta sker i samarbete med socialförvaltningen 
och arbetsförmedlingen i Härjedalen. Dels genom att 
deltidsbrandmän har anställts på heltid. De arbetar halva tiden 
inom räddningstjänsten och halva tiden inom socialförvaltningens 
område. 

 

Utvecklingsprojektet7 

Syftet med projektet är att inom ramen av räddningstjänstens 
organisation skapa sysselsättning och förbereda de medverkande 
till ett eget liv, bryta isolering och missbruk i en positiv miljö. Detta 
sker genom att de medverkande ska: 

                                                 
T=oÉÑäÉâíáçåÉêå~=®ê=ÖàçêÇ~=~î=lííá=d~ÄÉêíI=ê®ÇÇåáåÖëÅÜÉÑ=á=e®êàÉÇ~äÉå=
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• Lära sig vilka villkor, regler och normer som gäller i 
arbetslivet och samhället i övrigt. 

• Få en tilltro till sina möjligheter inför framtiden både på 
arbetsmarknaden och på fritiden. 

 

Deltagarna i projektet ska: 

• Få stärkt självförtroende, bli tryggare och mer medvetna om 
sig själva, sina kunskaper och behov. 

• Kunna arbeta och följa en arbetsplats normer och regler. 

• Komma igång att aktivt planera sin framtida 
försörjning/utbildning. 

• Kunna deltaga aktivt i samhället utifrån sina egna 
förutsättningar. 

 

Samverkande parter i detta arbete är räddningstjänsten, 
arbetsförmedlingen/AMI, sysselsättningsprojektet i Härjedalen, 
socialförvaltningens sysselsättnings och handikappsektion och 
individ- och familjeomsorgen i Härjedalens kommun. 

Metoden beskrivs som en aktiv rehabilitering genom individuella 
planer och helhetssyn utifrån individen med betoning på arbete och 
egenutveckling. Det är obligatorisk drogfri närvaro och deltagande i 
alla aktiviteter. 

 

Vad har hänt med projektet? 
Under åren 1993 – 1995 hade räddningstjänsten så gott som 
kontinuerligt olika beredskaps- och ALU projekt pågående. Ibland 
flera samtidigt. Antalet sysselsatta varierade från en till sex man. 

 

  19



Projekten har i stort sett fungerat bra. Dock uppstod en gång ett 
problem genom att det behövdes kontinuerlig arbetsledning, något 
som räddningstjänsten då inte hade någon möjlighet till. En 
brandförman delgav på morgonen projektarbetarna dagens 
arbetsuppgifter som sedan fick arbeta i stort sett självständigt. Det 
misslyckade projektet berodde till största delen på att 
arbetstagarna vid det tillfället behövde någon som följde med hela 
tiden och detaljstyrde arbetet. 

Efter misslyckandet växte tanken på att en arbetsledare behövdes 
allt starkare. Om man har en arbetsledare finns det ju också 
möjlighet att sysselsätta fler personer. Räddningstjänsten hade vid 
tillfället en arbetslös deltidsbrandförman med arbetsledarbakgrund 
som anställdes med medel från kommunen och arbetsförmedlingen 
50 procent vardera mot att vi kunde sysselsätta 2 – 5 arbetstagare, 
företrädesvis ungdomar. 

Räddningstjänsten i Härjedalen samarbetar inom olika områden 
med räddningstjänsten i Bräcke och där hade man liknande projekt. 
Diskussioner om att kunna ta in svårplacerade personer med 
psykosociala problem i arbetslaget uppstod och efter diskussioner 
med socialkontoret blev så beslutat. Projektet kom därför att ingå 
som ett fristående delprojekt i sysselsättningsprojektet i 
Härjedalens kommun. 

Räddningstjänsten ansågs mycket lämplig som arbetsplats då man 
har ett mycket brett utbud av aktiviteter och arbetsuppgifter som 
kan vara svårt att hitta på andra arbetsplatser. Dessutom är arbetet 
samhällsnyttigt och spännande vilket bidrar till att skapa intresse 
och engagemang. Dock får inte arbetstagarna följa med på 
utryckningar annat än i undantagsfall. 

 

Från början såg vi på räddningstjänsten på projektet som ett sätt 
att hålla ungdomarna sysselsatta i stället för att de skulle gå och 
driva om dagarna. Men efter ett tag började man märka 
förändringar till det bättre. Vi hade en kille med stora problem 
(alkohol, misshandel och stölder) som mer och mer började öppna 
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sig, antalet snedsteg minskade och efter att ha varit hos oss i ett 
och ett halvt år tog han sig i kragen, började en datautbildning, fick 
tag på en tjej och lever nu ett välordnat liv. Det hände efterhand 
fler liknande saker och det började komma positiva reaktioner från 
de övriga intressenterna i projektet och från samhället i övrigt. 
Vi visste fortfarande inte vad vi gjorde som påverkade ungdomarna 
till en förändring. Klart var dock att de flesta ungdomarna 
förändrades till det bättre under sin tid på räddningstjänsten.  

Projektet blev något av en buffert för arbetsförmedlingen och 
sysselsättningsprojektet. Hit skickades ungdomar på glid, 
ungdomar som var sysslolösa mellan åtgärder, missbrukare och 
vanliga arbetssökande. För att få komma till projektet måste man, 
om man är missbrukare, ha genomgått behandling och vara nykter. 
Droger och alkohol tolereras inte på arbetet. 

 

Varför jag tror det har fungerat så bra. 
Under 1996 hade vi nio arbetstagare. Tyvärr var det enbart 
manliga, till största delen unga killar. Det var meningen att ha 
schemalagd information med bl.a. alkoholrådgivning, 
vardagslivsutbildning och information om utbildningar. Det blev till 
vissa delar struket på grund av önskemål från killarna -  ”vi är väl 
för fan inga vårdfall heller”.  

Den viktigaste policy vi har är att det ska kännas som ett vanligt 
jobb. Man ska bli respekterad som en i gänget – då behöver man 
inte utmärka sig längre – och det ger ett självförtroende som 
många kanske aldrig haft. många av dom här ungdomarna säger 
att dom mest har slussats runt bland olika tjänstemän på 
arbetsförmedling och social. 

Det har visat sig, i de flesta fall, att man efter ett tag känner att 
man gör en samhällsinsats. 

En viktig sak i dessa ungdomars liv verkar vara att i många fall har 
det inte funnits någon fadersgestalt bara en mamma eller möjligen 
någon far långt ute i periferin, man har aldrig haft någon manlig 
förebild under uppväxten. Ofta har det funnits missbruksproblem i 
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familjen. Det verkar också att många skapar sig en fadersgestalt 
eller förebild bland någon av oss som jobbar här. Det kan bero att 
dom känner att vi bryr oss, förmodligen också för att vi sätter 
regler. 

Intressant är att grabbarna har undanbett sig schemalagda insatser 
och det verkar fungera lika bra i alla fall. 

Vi är noga med att: 

• Man ska ha sysselsättning, måste hålla tider och få en 
struktur på tillvaron. Det gör att det blir ingen tid för 
dagdrivande eftersom man jobbar och blir trött och då 
minskar också utelivet på kvällarna, man måste helt enkelt 
vila sig till nästa dag. 

• Man skall vara drogfri för att få projektplats. Under 
projekttiden får man under inga förhållanden komma till 
jobbet och lukta gammal fylla, det är inget att skryta med att 
man varit full och gjort bort sig. 

• Det är ett arbete där man respekteras för den man är och det 
man gör. 

• Blanda vanliga arbetslösa, missbrukare och värstingar, det är 
ingen vårdinstitution där man placeras i ett fack utan ett 
vanligt arbete där man respekteras för det man gör. 

 

Under åren har ett antal unga pojkar/män återgått till ett normalt 
liv efter att varit placerade i projektet. Många har kunnat bryta en 
bana av missbruk och/eller småbrottslighet. Vi har haft ca 25 
ungdomar placerade i projektet. Som det ser ut i dagsläget kommer 
projektet att permanentas. 
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Heltidsanställda deltidsbrandmän 

Både räddningstjänst och socialtjänst i Härjedalens kommun har 
fått svårare och svårare att rekrytera. Sedan den 1 september 2001, 
och för 18 månader framåt, har sex deltidsanställda brandmän 
även anställts halvtid inom äldreomsorgen. Det sker enligt ett 
rullande schema med en vecka på räddningstjänsten följt av två 
veckor på ett äldreboende. 

Hittills har projektet fungerat mycket bra och tagits emot positivt 
av alla parter. Projektet har fått stor uppmärksamhet i media. Ännu 
har ingen formell utvärdering genomförts. 
 

Stockholms brandförsvar 
En tredje organisation vars arbete kan nämnas är Stockholms 
brandförsvar. Detta är Stockholms svar på frågorna: 

Stockholms brandförsvar bedriver ett mellanvårdsprojekt ”Stiftelsen 
på rätt väg” där brandchef Hans Lagerhorn är ordförande. Stefan 
Nilsson, brandman, är den enda heltidsanställda i projektet, för 
övrigt är det fyra brandmän som på sin fritid arbetar i projektet. 
Arbetet går ut på att stimulera ungdomar i åldern 15-20 år som 
befinner sig i riskzonen med kriminalitet och annat socialt 
nedbrytande beteende. Planerad verksamhet för gruppen sker 
dagtid måndag till fredag och i vissa fall även kvällar. De moment 
som ingår i verksamheten är sjukvård, rökdykning, livräddning i 
vatten, idrott, rättslära, ledarskap m.m. Förutom dessa praktiska 
och sociala uppgifter ingår även individuellt anpassad studiegång i 
svenska, matematik och engelska. Stiftelsens arbete genomförs i 
samarbete med socialtjänsten, kriminalvården och Farsta 
gymnasium. Socialtjänsten finansierar ungdomarnas kostnader 
med, idag, 975:- per person och dag. En vårdplan utarbetas i 
samarbete med kriminalvården/socialtjänsten och stiftelsen. 
Vårdtiden brukar vara mellan 6 månader och 2 år. 

Stockholms brandförsvar bedriver också, i samarbete 
utbildningsförvaltningen i Stockholm stad, ett projekt kallat 
”Brandmän i ungdomsarbete”. Två brandmän är på heltid avlönade 
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av utbildningsförvaltningen och har som uppgift att vara ute i 
skolorna, i synnerhet hos de klasser som har problem, och berätta 
om brandmän och deras arbete, vara stödpersoner till elever och 
lärare m.fl. 

Brandförsvaret, liksom polisen, försvarsmakten, kustbevakningen 
och tullverket samarbetar sedan 1995 med Bernadottegymnasiet. 
Skolans syfte är att med hjälp av denna uniformskoppling motivera 
ungdomar som annars skulle haft svårt i gymnasiet att läsa ett 
teoretiskt gymnasieprogram. 

Stockholms brandförsvar har även utarbetade program på varje 
station för att kunna ta emot ungdomar och vuxna som behöver få 
en knuff in i arbetslivet. Det man försöker uppnå är att det sociala 
beteendet öppnas hos den enskilde med hjälp av den goda 
kamratskap som råder på brandstationerna. 

 

Eksjö 
 

I Eksjö kommun driver räddningstjänsten ett mellanvårdsprojekt 
som heter Räddningsplankan. Projektet syftar till att motivera 
ungdomar på glid till fortsatt utbildning och att lära dem att leva 
efter samhällets normer och regler. Syftet är också att få uppleva 
trygghet, omsorg samt upptäcka känslan av att vara värdefull. 

Bakgrunden till projektet är att man inom socialtjänsten upplevt ett 
stort behov av att kunna erbjuda ungdomar ett 
öppenvårdsbehandling som är mer fast till sin struktur än andra 
åtgärder t.ex. i form av kontaktperson. 

Målgruppen är ungdomar i åldern 12 till 18 år med sociala problem 
där befintliga öppenvårdsinsatser bedöms otillräckliga och 
institutionsvård är en alltför ingripande åtgärd. Även ungdomar 
som varit familjehems- eller institutionsplacerade och som har 
behov av stöd och/eller utslussning i samband med återkomsten 
hem, tillhör målgruppen. 

  24



Behandlingsmodellen är miljöterapeutisk. Ungdomar med 
destruktivt beteende ska påverkas positivt i en stark miljö med 
vuxna personer som stabila förebilder. Räddningstjänstens miljö 
med starka personligheter, tydliga gränser, klara målsättningar och 
bestämda arbetsuppgifter är grunden för projektets genomförande. 

Ungdomarna placeras vid räddningstjänsten på heltid måndag till 
fredag. Förutsättningarna är att de har boende i det egna hemmet, 
familjehem eller eget boende med kontinuerlig tillsyn. 

I samband med placeringen fastställs en individuell insatsnivå och 
behandlingsplan.  

Projektet bildar en självständig enhet inom räddningstjänsten och 
leds av en projektledare på heltid. Ledningsgruppen består av 
representanter från kommunstyrelsen, räddningstjänsten och 
socialtjänsten. Ledningsgruppens ansvar är att samordna arbetet 
samt godkänna de ungdomar som ska ingå i projektet. En särskild 
behandlingsgrupp bestående av representanter från socialtjänsten 
och projektet fastställer insatsnivå och ansvarar för projektets 
praktiska genomförande. Socialnämndens socialutskott beslutar 
formellt om stödåtgärder enligt Socialtjänstlangen (SoL) eller Lag 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 
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Citat från några kommuner 
 

Nedan följer ett urval av citat ur svaren från de kommuner som 
uppgett att de inte deltar, eller har deltagit, i någon form av socialt 
arbete. 

 
Vi ställde frågan till skolan och socialen men de ansåg sig inte kunna finansiera sådana 
projekt. Insikten från politike  och tjänstemän om effekte na, både sociala och 
ekonomiska, tycks saknas. När det gäller s.k. "värstingprojek " k ävs en stor förståelse 
bland all egen personal, stöd från skola och social samt någ a eldsjälar, dessutom behövs 
gi etvis ekonomiska resurse , allt detta har vi inte idag. 
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Vår ambition för ca två år sedan var att jobba mera mot skola och sociala verksamheten. 
Vi hade långtgående planer, speciellt med skolan, om att kunna vara en resurs där. 
Tanken då var att kunna vara ett stöd för elever som inte var i fas med skolans krav. 
Anledningen till att det inte blev en fortsättning då, var att kommunen omorganiserade 
vår verksamhet, så att vi har i dag inget utrymme för ett vidgat samarbete. 

 
Det har diskute ats vid förfrågan från tjänstemän på socialförvaltningen . Då tveksamhet 
fanns till engagemang har inget påbörjats eller plane ats. 

 
Det var aktuellt för cirka ett år sedan. Viss verksamhe  för de tilltänkta individerna skulle 
ha förlagts till brandförsvaret. Projektet lades på is då ungdomarna försvann av olika skäl. 
Huvudansvaret låg hos socialförvaltningen. Vi är villiga att ställa upp om frågan blir 
aktuell i framtiden 

 
Vid någ a enstaka tillfällen har det gjorts försök att tillsammans med skolan och polisen 
jobba med ”bråkiga” elever. Detta är ett område som vi vill utveckla, men ännu inte riktigt 
hittat formerna. 
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Slutord 
 

Det pågår många olika verksamheter med social inriktning på 
landets räddningstjänster. Det tycks dock vara mycket olika hur 
formaliserat detta arbete är. Det finns exempel på allt från när 
räddningstjänsten hjälper till i enskilda frågor till en mer 
genomgripande och strukturerad strategi för att öka tryggheten i 
hela kommunen. 
 
Kommunen har övergripande ansvar för kommun-invånarnas 
trygghet och säkerhet. Inom ramen för detta ansvar är det viktigt 
att åstadkomma en helhetssyn där aspekter som gäller såväl 
ekonomisk och social trygghet som yttre trygghet beaktas. Det är 
därför angeläget att alla kommunala nämnder och förvaltningar 
deltar i det trygghetsskapande arbetet. En annan viktig 
framgångsfaktor är förstås också att nödvändig samverkan kommer 
till stånd med externa aktörer såsom statliga myndigheter, företag 
och organisationer.  
 
I arbetet med att skapa en trygg och säker kommun hör barn, 
gamla, sjuka, funktionshindrade och socialt utsatta till prioriterade 
målgrupper. Inom området skydd mot olyckor, där 
räddningstjänstens verksamhet ingår, riktas fokus alltmer på det 
förebyggande arbetet. Till de områden som särskilt 
uppmärksammats hör sambanden mellan social struktur, 
integrationsfrågor, jämställdhetsfrågor och olyckor. 
 
Mot bakgrund av detta samt med anledning av att kommunerna 
förväntas få en central roll i samhällets reformerade 
krishanteringssystem som betonar hanteringen av svåra 
påfrestningar på samhället i fred skulle det vara intressant att se 
hur förvaltningsövergripande samarbeten, som de som 
exemplifierats i denna skrift, skulle kunna vidareutvecklas. 
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Denna studie innehåller bara en summarisk beskrivning av vad som 
pågår i kommunerna. Det finns vissa problemområden som skulle 
vara intressanta att studera vidare. Detta får dock vänta till ett 
senare tillfälle. 
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