
civil 53
 k

r

Tidningen

Akutgrupp
skapar trygghet

  under VM
Civilförsvarsförbundets Akutgrupp Örebro–Värmland på plats dygnet runt

#2 2015



2 Civil #2 2015

Positivt om FRG i en 
forskningsrapport från MSB
Under 2014 genomförde forskare vid 
Mittuniversitetet i Östersund en studie 
som heter Att använda, leda och samverka 
med frivilliga. Studien har gjorts på upp-
drag av MSB och tar som namnet anger 
upp frågor kring användandet av frivilliga 
i krisberedskapen. 
I korthet kan sägas att forskarna resultat 
helt stämmer överens med Civilförsvars-
förbundets syn på verksamheten. Bland 
annat visar rapporten att kommunerna 
främst vill ha frivilliga förstärkningsresur-
ser med generella kompetenser. Det är till 
och med så, enligt forskarna, att alltför 
specialiserade kompetenser kan försvåra 
kommunernas arbete med att bygga en 
bra krisberedskap. Vidare visar de enkäter 
som gjorts bland länsstyrelser och kom-
muner att FRG håller som koncept och 
att det finns en bra utvecklingspotential. 
FRG från flera kommuner kan samordnas 
och verksamheten kan skalas upp och 
på så sätt utökas vid större händelser. 
Skogsbranden i Västmanland är ett tydligt 
exempel på detta. Bland områden som 
behöver utvecklas nämns bland annat 
kommunernas förmåga att leda FRG på 
en strategisk nivå. g

Rapporten finns att ladda ner  
från www.civil.se under fliken  
FRG -> PR -> Dokument

eller hitta den direkt  
via QR-koden

NYTT I KORTHET

Boken ger en inblick i det svenska civilförsvarets långa historia och går tillbaka till den tid 
då Sveriges försvar och beredskap var på topp. Den är fullmatad med information 
och förmedlar insikter om den kunskap som funnits inom försvarsmakten i  

Sverige. En historisk summering som också kan vara en bra grund att stå på när 
dagens försvar debatteras. Boken finns att beställa från butiken på  

www.civil.se. Ett antal exemplar finns kvar och dessa ges bort till hugade  
spekulanter. 70 kronor tillkommer per bok för frakt och hantering. ”I skuggan 
av kriget – Svenskt civilförsvar 1937–1996” är ett inbundet verk på 260 sidor. 

För säkrare och tryggare liv

Svenskt civilförsvar 1937–1996

I skuggan av kriget

Livsmedelsstrategi  
klar nästa vår 
Nästa år ska det finnas en klar och tydlig 
livsmedelsstrategi. Det sade landsbygds-
minister Sven-Erik Bucht vid startskottet 
för Sveriges livsmedelsstrategi i mars på 
Nalen i Stockholm.  Inga färdiga förslag, 
konkreta mål eller löften om stöd pre-
senterades men idéer och debatt fördes. 
Lantbruksminister Sven-Erik Bucht ska 
under april och maj åka på turné i landet 
för att hämta in synpunkter och förslag på 
vad som ska ingå i en strategi för svensk 
matproduktion. Nästa vår ska en livs-
medelsstrategi presenteras. g

Frivilligorganisationer  
ovärderliga i samband med 
branden i Västmanland
Arbetet som utfördes av frivilligorgani-
sationer vid skogsbranden i Västmanland 
var ovärderligt. Det visar en utredning 
som har tagits emot av inrikesminister 
Anders Ygeman.  
Utredaren Aud Sjökvist har utvärderat 
den operativa insatsen och det övriga 
arbetet som bedrevs i samband med 
skogsbranden och har sett att räddnings-
tjänsten hade begränsad kunskap om hur 
man kunde förutse brandens framväxt 
beroende av väderförhållanden. Det sak-
nades även förberedande åtgärder i form 
av risk- och sårbarhetsanalyser, utbildning 
och planering. Utredningen visar även 
att insatser från bland annat frivilliga 
organisationer var mycket viktiga och att 

det i framtiden är nödvändigt att skapa 
förutsättningar och rutiner för ett effektivt 
utnyttjande av dessa ovärderliga resurser. g 

FRG-FÖREDRAG  
Psykologiskt första hjälpen
Den 13 januari samlades ett fyrtiotal  
intresserade FRG-medlemmar och andra  
för att lyssna på Annika Ahlberg  
Tidblads föredrag om psykologisk första 
hjälp i Sollentuna. Annika Ahlberg  
Tidblad är FRG-ansvarig i Sollentuna och 
har lång erfarenhet av krisstöd från Röda 
korset och Arlandagruppen. Föredraget 
höll hög klass och lärde ut kunskaper om 
hur man bemöter människor i kris.
Annika Ahlberg Tidblad arbetar till var-
dags med batteriteknik på Scania och har 
doktorerat inom kemi. Intresset för krisstöd 
och första hjälpen har funnits med hela 
hennes liv. 
– På 80-talet var jag aktiv inom telefon-
joursverksamhet och tog emot samtal från 
människor som ville ta livet av sig.  
Samtalen handlade mycket om att för-
dröja det hemska som individen i första 
hand tänkte på, berättar Annika Ahlberg 
Tidblad. 
Hennes bästa tips när man bemöter  
människor som varit med om en svår  
händelse är att vara lugn och närvarande.
– Fokusera på personen du ska hjälpa.  
Främja lugn, hopp och trygghet till perso-
nen och var närvarande men inte påträng-
ande. Se till människans basala behov och 
aktivera gärna personen så att tankar kan 
avledas, säger Annika Ahlberg Tidblad. g
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Bättre balans
Civilförsvarsförbundet medverkar i 
kampanjveckan ”Bättre balans” hela 
vecka 40, samordnad av MSB.  
Kampanjtemat är träning för att genom 
att motivera till träning och i förläng-
ningen motverka äldres fallolyckor. 
Samordna er gärna lokalt (region, 
landsting, myndigheter, kommunens 
olika förvaltningar, Civilförsvarsför-
bundets lokalföreningar och pensio-
närsorganisationer med flera).
Mera information fås på kampanjsidan 
https://www.msb.se/battrebalans  
eller av Yvonne Norrgård,  
yvonne.norrgard@civil.se. g

Akutgrupp under VM i Falun
Under årets VM fanns Civilförsvarsförbundets 
akutgrupp Örebro–Värmlands på plats på  
Faluns campingar för att säkerställa säkerheten.

4

Vi lever i en turbulent tid
Inrikesminister Anders Ygeman vill att Sveriges 
krisberedskap ska vara på topp.  Möt honom i 
en lång intervju.

7

Tio år i Ukraina
Trots kriget finns vi kvar i landet.
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Personlig integritet
Vet du vilka digitala avtryck du lämnar?
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Redo för översvämning?
Sverige dåligt rustat enligt utredning.
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Civilförsvarsförbundet är en frivilligrörelse 
vars mål är att förebygga otrygghet i 
samhället. Det gör vi genom hjälpinsatser, 
utbildning av barn och vuxna, information 
samt opinionsbildning.
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Lagom till Almedalsveckan i år ger 
Civilförsvarsförbundet och Svenska 
Blå Stjärnan ut en debattbok om 
en livsmedelsstrategi värd namnet. 
Sverige saknar mål för landets livs-
medelsproduktion. Vi räknar med 
att övriga EU-länder ska ställa upp 
för oss i ett krisläge men om krisen 
drabbar hela EU vem hjälper oss då? 
Barkbröd är i värsta fall svaret.
Samtidigt saknar försvarsmakten 
egna livsmedelsförråd och är  
beroende av den civila brödbiten.
Sverige behöver en livsmedels-
strategi, egen produktion, som tar 
hänsyn till djurhälsa och miljö, och 
en försörjningsberedskap. Vi hoppas 
boken kommer att skapa en behöv-
lig debatt. Beställ genom att sätta in 
200 kronor (självkostnadspris) på 
bankgiro 444-0202 (Civil AB) in-
klusive porto. Glöm inte ange namn 
och adress. Kvitto bifogas boken.
Nu vässar vi organisationen. Det 
kommer att bli nya arbetssätt 

som bidrar till att föra Civilför-
svarsförbundet framåt. Vi måste 
spänna bågen ytterligare så att fler 
människor i vårt samhälle får bättre 
förutsättningar att klara kriser. 
Behoven är stora och ännu större nu 
när Ukraina är under attack. I det 
läget får vi inte glömma att fortsätta 
våra mellanfolkliga kontakter. Bara 
för att ett lands styre tar sig friheter 
så innebär det inte att folket i djupet 
av sina hjärtan delar det agerandet; 
det du vill att andra ska göra mot 
dig ska du även göra mot dem,  
fungerar fortfarande.
En titt på antalet ansökningar till 
grundutbildningen för FRG ser  
lovande ut. Och med de orden så 
ber vi att få önska alla medlemmar 
och övriga läsare en trevlig och 
avkopplande sommar.

Anders J Andersson
Kommunikationsansvarig

Debattbok om livsmedelsförsörjningen

Inriktningspropositionen  
får grönt ljus
Försvarsutskottet ger grönt ljus till rege- 
ringens proposition om den försvarspo-
litiska inriktningen för åren 2016–2020. 
Analysen av det säkerhetspolitiska läget 
som ligger till grund för propositionen 
har analyserats av utrikes- och försvars-
utskottet tillsammans.
Centerpartiet, Kristdemokraterna,  
Miljöpartiet, Moderaterna och Socialde-
mokraterna står bakom förslaget. Folkpar-
tiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpar-
tiet har lämnat in reservationer. Vid denna 
tidnings pressläggning hade riksdagen 
ännu inte fattat sitt beslut (debatt skulle 

ske 15 juni och omröstning 16 juni).  
Om du vill se hur riksdagen röstade, gå in 
på www.riksdagen.se och läs hur det gick.
Man konstaterar att det säkerhets- 
politiska läget har försämrats i Europa, 
bland annat mot bakgrund av den ryska 
aggressionen mot Ukraina och ockupa-
tionen av delar av territoriet. 
Målet för det militära försvaret ska 
vara att enskilt och tillsammans med 
andra inom och utom landet försvara 
Sverige och främja vår säkerhet. Målet 
för det civila försvaret ska vara att värna 
civilbefolkningen, säkerställa de vikti-
gaste samhällsfunktionerna och bidra till 
Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat 
angrepp eller krig i vår omvärld. g
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150 år sedan Karlstad brann
Redan 1865 var nödhjälpen väl fungerande.
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Ut i naturen
Rapport från Civilförsvarsförbundets dag.
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Norska glada stämmor fyller såväl  
tågvagnen som perrongen när jag tränger 
mig av tåget i dessa dagars mest besökta 
stad i Sverige. Med över 200 000 besökare  
under årets VM i skidor i Falun behövs 
god infrastruktur och även många  
sovplatser. Fyra campingplatser finns 
öppna runt skidområdet och det är här  
Civilförsvarsförbundets Akutgrupp  
Örebro–Värmland finns på plats, dygnet 
runt, för att säkerställa vård och akuta 
händelser. Campingvagnen på Lugnets 
camping med en stor Civilförsvarsför- 

bundetbanderoll är akutgruppens basstation. 
Leran mellan isblocken och gruset gör det 
svårt att undvika att bli lerig. Två minicross-
cyklar står parkerade utanför campingvagnen, 
redo att användas för patrullering och larm. 
– Vi är snabbt på plats om det händer något, 
max tre minuter, berättar Göran Fogelström 
som är akutgruppsansvarig under årets VM. 

Över en halv miljard följde 
årets Skid-VM och över  
200 000 besökte Falun för  
att se världseliten inom  
längdskidor, backhoppning 
och nordisk kombination.  
På plats dygnet runt fanns 
även Civilförsvarsförbundets 
Akutgrupp Örebro– 
Värmland för att rycka  
in vid akuta händelser.

Christina Ericsson, Anette Ivarsson och Göran Fogelström uppskattar att arbeta under årets VM i Falun. 
”På den norska campingen är det mycket livat vilket har lett till att flera insatser har behövts här”,  
berättar Christina Ericsson. 

Christina Ericsson visar sjukstugan i en av campingvagnarna. 

Akutgruppen sprider lugn under 
årets VM i Falun. Tid att se skid-
åkningen finns inte riktigt. 

Vi förmedlar  
en trygghet här

4 Civil #2 2015
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Dagarna vid basstationen
En örsnäcka hänger från Göran Fogel-
ströms öra. Det har gått cirka en och en 
halv vecka sedan de sex personerna  
(Göran Fogelström, Christina(Kicki)  
Ericsson, Anette Ivarsson, Arja Salo,  
Hassan Zubier och Börje Bergman) 
stationerades vid VM i Falun. De arbetar 
dygnet runt i skift om två. Mellan pas-
sen ska de hinna äta, duscha och sova. 
Börje Bergman och Anette Ivarsson har 
skiftet denna för-middag och är redo att 
agera om något akut skulle inträffa, om 
någon skulle slå sig eller få ett plötsligt 
hjärtstopp. De patrullerar även de fyra 
campingplatserna några gånger per pass.
– Den norska campingplatsen är den med 
mest fart på. Det norska folket gillar att 
festa, berättar Göran Fogelström. 
Sant så sant. Ljudnivån och stämningen 
är hög inne i Norges stortält även om 
klockan inte ens är lunchtid. Flera per-

soner kommer fram och småpratar med 
akutgruppens volontärer. Det märks att 
de har fått en betydande roll på camping-
platserna. 
– I går plåstrade vi om en kille som  
slagit huvudet i golvet. Sådant händer,  
speciellt när det är alkohol involverat, 
säger Kicki Ericsson och vinkar till en 
person längre bort. 

Olika fall kräver omsorg
Hittills har Akutgruppen tagit hand om 
cirka 20 olika fall. Det har varit fallskador, 
skallskador, skräp i ögon, skärsår bland 
personal, skoskav och även hjärnskakning. 
– I sjukstugan är vi beredda på lite av 
varje, berättar Kicki Ericsson och visar 
sjukvagnen som är placerad bredvid  
basstationen. 
Det är viktigt att göra kunden nöjd.  
Det har Civilförsvarsförbundets Akut-
grupp Örebro–Värmland lyckats väl med.

– Allt har gått jättebra, jag är mycket 
nöjd. Akutgruppen är alert och finns med 
hela tiden. Dessutom är de riktigt trevliga 
och sociala, berättar Lugnets campings 
VD Lasse Mellstrand.
Sjukvården på campingen var egentligen 
något som han kom att tänka på rätt sent 
in i förberedelserna inför VM. Det var  
tur att Civilförsvarsförbundets Akutgrupp 
Örebro–Värmland kunde ställa upp  
menar han.
– Vi har cirka 2 000 personer som bor  
här på de fyra olika campingplatserna. 
Det är mycket festande på olika håll  
och olika händelser kan uppstå och man 
vet egentligen aldrig vad som ska hända. 
Akutgruppen förmedlar en trygghet,  
de ronderar runt och far dit de larmas. 
Om vi kan rädda ett enda liv så är de  
värda varenda liten krona, säger  
Lasse Mellstrand.

Det råder god och livad stämning på den norska campingplatsen. Fullt ös under årets VM.

”Samarbetet oss emellan är på topp”, säger Lugnets campings VD Lasse Mellstrand här med Göran Fogelström.

Vi förmedlar  
en trygghet här

Fortsättning på nästa sida
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Fantastiskt engagemang 
Men det är ändå rätt fantastiskt. Att 
dessa sex personer ställer upp frivilligt, tar 
semester från sina arbeten och väljer att 
arbeta volontärt under VM:s hektiska  
dagar. De hinner inte se så många  
tävlingar, sover i campingvagnar redo att 
rycka in och fritiden är sparsam. Men 
det är inget problem för akutgruppens 
eldsjälar. 
– Skulle man kunna livnära sig på detta 
skulle jag vilja göra det. Det känns fint 
att kunna hjälpa andra, säger Kicki och 
Anette i mun på varandra.
– Det handlar om att gilla läget och lösa 

problem. Vi förmedlar en trygghet här, 
säger Göran Fogelström. 
Snart är det dags för Börje Bergman och 
Anette Ivarsson att få avlösning.  
En nyvaken Hassan Zubier dyker upp 
och ska snart gå på jouren. Hans ögon är 
trötta men hans leende går inte att  
ta miste på. Precis som de andra är han 
här för att sprida trygghet och hjälpa de 
som behöver. 
– Vi skulle inte vara här om vi inte skulle 
vilja hjälpa andra människor, säger Hassan 
Zubier. g

Text och foto: Cecilia Corfitsen Hassan Zubier påväg till nästa skift. 

…Per-Erik Mattson, ordförande i 
Civilförsvarsförbundet Karlstad. 
 
Ni arbetar just nu med en kampanj 
för att rekrytera frivilliga krafter till 
FRG. Hur ska ni nå nya intressenter?
–Tillsammans med Räddningstjänsten 
 i Karlstad-regionen genomför vi en  
kampanj för att nå ut i sex kommuner:  

Hammarö, Karlstad, Grums, Kil, 
Forshaga och Munkfors. Vi kommer att 
ha annonser i lokala tidningar och har 
även tryckt upp informationsblad som 
vi sprider vidare genom andra frivilliga 
organisationer. Sedan är planen att vi ska 
hålla flera informationsträffar i de olika 
kommunerna. 
 
Vad är ert mål med satsningen?
–Vi hoppas att kunna rekrytera en hel del 
nytt folk till FRG och öka kunskapen och 
förståelsen kring FRG. Förhoppningsvis 
kommer vi att kunna få en ökad FRG-
styrka som ska vara beredd att rycka in vid 
kriser i området. 
 
Vad är det för människor som ni tror 
ni kan locka till FRG?
–Vi söker efter alla sorters människor 
som vill bidra med den kunskap de har. 
Ålder spelar ingen roll utan vi letar efter 
en spridning av kvinnor och män, alla från 
unga, till medelålders och även äldre. Det 
behövs olika hjälp inom olika områden. 
Det är även ett plus om de kommer med 

erfarenheter från andra frivilliga organi-
sationer. Vår kännedom är att människor 
gärna vilja hjälpa till och vara delaktiga 
bara de vet hur och nu hoppas vi att alla 
ska känna till vad FRG gör. g

Text: Cecilia Corfitsen

HALLÅ DÄR...

Foto: Privat 

Nya medarbetare

Lena Esbro
Lena Esbro har under våren tillträtt som 
ekonomiansvarig då Mona Nygren gått 
i pension. Lena är 52 år och kommer 
ifrån Nora utanför Örebro. Hon kommer 
senast från en tjänst på företaget Altia 
där hon även har arbetat med ekonomi 
och har dessförinnan arbetat med diverse 

uppgifter inom textilt företag. Lena bor 
idag i ett radhus i Vällingby med man och 
en son på elva år samt två katter. Hon har 
ett starkt intresse för det civila försvaret 
och har sedan 1987 varit medlem i  
Bilkåren. På Civilförsvarsförbundet kan 
hon förena sitt intresse för krisberedskap 
och sitt sinne för ekonomi.  g

Text: Cecilia Corfitsen 
Foto: Anders J Andersson
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Vi lever i en alltmer turbulent 
omvärld. Det anser inrikes-
minister Anders Ygeman 
som vill arbeta för en god 
krisberedskap där civila 
engagerar sig aktivt för att 
gemensamt stärka Sveriges 
civila försvar. 

 Onsdagseftermiddag i ett molnigt 
Stockholm. Utanför Rosenbad står tre 
vakter med öronsnäcka och förstärker  
synen av säkerhet vid ett av Sveriges 
tyngsta departement. Inne i den ståtliga 
byggnaden råder ändå ett visst lugn och 
Anders Ygeman och dagens vikarierande 
pressassistent möter mig med ett fast 
och stabilt handslag. Framför bordet där 
inrikesminister Anders Ygeman sitter står 
gula tulpaner som påminner om vårens 
början. Och det är nu i slutet på april 
som den nya Inriktningspropositionen 
ska komma som ska visa vad nuvarande 

regerings arbete vill fokusera kring. 
– Mycket arbete kvarstår med  
propositionen, berättar Anders Ygeman.
 
Hur mår Sveriges krisberedskap 
idag? Är vi väl förberedda inför det 
oväntade? 
– Vår krisberedskap är god men vi måste 
samtidigt vara ödmjuka inför det  
oväntade och faktum är att vi inte kan 
veta vad nästa kris eller katastrof kommer 
att vara. Vi kommer alltid att bli  
överraskade.  
Vi kan aldrig nå slutpunkten men vi  
kan vara så förberedda som möjligt.  
De senaste åren med olika kriser har lärt 
oss mycket. Tsunamin i Thailand lärde 
oss att internationella kriser kan drabba 
Sverige mycket hårt, askmolnet lärde all-
mänheten och även myndigheter att kriser 
kan komma helt oväntade och att enskilda 
parter ofta inte själva kan lösa effekterna 
av kriser helt på egen hand. Samtidigt lär 
vi oss hela tiden av terrordåd runt om i 
världen och får upp ögonen för händelser 
som kan skaka om Sverige. 

Vem bär ansvaret för att medborgar-
na är krisberedda? Hur stort ansvar 
anser du ligger på den enskilda indi-
viden kontra staten och kommuner? 
– Medborgarna bär ett stort ansvar för sin 
egen säkerhet och bör vara så förberedda 
de bara kan. Sedan gäller det för myndig-
heter och frivilliga försvarsorganisationer 
att få medborgarna att få den kunskapen, 
sprida information vad som exempelvis är 
bra att vara förberedd på. I den meningen 
är det ett delat ansvar. Generellt sätt tror 
jag att de flesta människor i Sverige anser 
att samhället fungerar mycket välorgani-
serat och förväntar sig även att samhället 
kommer att fungera vid en eventuell kris 
vilket kan leda till att de glömmer sitt eget 
ansvar. 

Hur ska dagens unga få kunskap 
i krisberedskap? Se exempel vårt 
förslag med kampanjen 72-timmar i 
skolmiljö. 
– Jag tycker att satsningen med  
72-timmars är ett bra sätt att nå unga, 
ett bra initiativ som ska bli intressant att 

  Ödmjuk inför 
framtida  
    katastrofer

Inrikesminister Anders Ygeman anser att unga är lättare att få krisberedda. ”De har alla förutsättningar”, säger han. Foto: Cecilia Corfitsen.
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utreda efter det har genomförts.  
Generellt sätt tror jag att det är lättare 
att nå unga, de är samlade och har 
tillgång till den senaste tekniken.  
De har alla förutsättningar för att  
bli krisberedda. 

I slutet på april kommer er Inrikt-
ningsproposition. Finns det några 
inriktningslinjer för krisberedska-
pen och det civila försvaret i den?
– Inriktningspropositionen är på  
gång men en hel del arbete kvarstår.  
Det civila försvaret är en del av 
Inriktnings-propositionen och kris- 
hanteringssystemet är ju grunden för 
det civila försvaret. Grunden i Sverige 
är ju ansvarsprincipen som utgår från 
att det egna ansvaret men som sagt, 
försvars-beredningen visade på att vi 
har en hel del kvar att göra för att få 
med alla bitar. 

Men vad fokuserar ni kring i  
Inriktningspropositionen?
– Det är en jättebra fråga. Fokus ligger 
på att vi lever i en lite mer turbulent 
omvärld än vad vi trodde oss göra och 
att vi måste gå igenom varje del i vår 
försvarsfråga både det militära försvaret 
men också det civila försvaret. En upp-
datering av hur läget i vår omvärld har 
utvecklats är kärnpunkten i det hela. 

Hur skiljer sig den nuvarande  
regeringens fokus från den tidigare 
regeringen? Finns det motsättningar?
– Vår önskan är att vi ska kunna vara 
överens i försvarspolitiken. I försvarsbered-
ningen blev vi väl överens om att det inte 
har fungerat så bra, om man hårdrar det 
hela. Jag hoppas verkligen att vi ska kunna 
arbeta framåt med gemensamma politiska 
krafter. Visst finns det delar i arbetet som 
skiljer oss från den förra sittande rege-
ringen men det är viktigast att fokusera på 
det som enar. Jag tror i grunden att vi är 
överens om viljan att kunna försvara  
Sverige i kriser och under katastrofer.

Vad är er framtidsversion för  
frivilliga försvarsorganisationer? 
– Visionen är att så många människor som 
möjligt ska vara en del av Sveriges försvar, 
både i kristider eller i en krigssituation, 
det är ju kärnan i frivilliga försvarsorga-
nisationers arbete. Vart gränsen ska gå för 
deras arbete och hur ska stödet ska se ut får 
vi återkomma till. Men frivilliga försvars-
organisationer fyller en mycket viktig 
roll för det civila försvaret med en folklig 
uppslutning och förankring i samhället 
och har möjligheten att mobilisera många 
människor snabbt. Branden i Västmanland 
är ett tydligt exempel på frivilliga försvars-
organisationers styrka att på mycket kort 
tid få till en gedigen insats. 

Hur ser nuvarande regering på  
samarbete med övriga Norden vid 
större kriser eller katastrofer?
– Det är frågor som vi ständigt arbetar 
med. Att kunna dela på materiel är något 
som vi har börjat att diskutera i Nordiska 
rådet vilket gynnar många av länderna 
ekonomiskt. De frivilliga försvarsorgani-
sationerna får själva styra över samarbete 
med liknande organisationer i Norden 
men ju mer sammanflätade vi blir med 
resterande Norden, desto mer logiskt blir 
det för frivilliga organisationerna att bli 
sammanflätade i samma system.

Hur går det med utredningen om  
en ny alarmeringstjänstutredning? 
Vad kan medborgarna förvänta sig?
– Den förra regeringen lade den i byrå-
lådan och skälet till det var ju att man 
inte tyckte att förslagen var tillräckligt 
välutredda och inte fungerade att göra en 
proposition på. Riksdagen har nu begärt 
av regeringen att tillsätta en alarmerings-
utredning och det ska ske i år för att kunna 
utreda frågan i botten. Tanken är att kunna 
leverera en enhetlig alarmeringstjänst som 
klarar av alla krav.

Vad är regeringens största utmaning 
idag inom krisberedskapen?
– Den största utmaningen är att planera 
för okända kriser och katastrofer. Vi vet ju 
inte vad vi planerar inför. Händelser som 
sker kommer att fortsätta överraska oss och 
vi kan bara försöka vara så förberedda som 
möjligt och fortsätta se över de hot som 
kan ses som risk för Sveriges säkerhet. g

Text: Cecilia Corfitsen

Född: 1970

Kommer ifrån: Hagsätra

Familj: Fru och två barn

Gillar: Frilufsliv, kajakpaddling, fotboll

Utbildning: Kriminologi på universitetet 
samt gått den politiska utbildningsvägen.

Prioriteringar inom krisberedskapen:  
Att Sverige ska vara så förberett som möj-
ligt inför oväntade katastrofer och kriser.

FAKTA  Inrikesminister 
Anders Ygeman

Vill du hjälpa en hemlös?
På gatorna i Stockholm och i många andra 
städer i Sverige ser vi idag ett ökat antal 
hemlösa och tiggare. 

Enligt Sveriges Stadsmissioner finns det bara i Stockholm  
tusentals hemlösa. De hemlösa lever i tält, skjul och under 
broar där möjlighet finns. Fattigdomen och utsattheten är stor. 
Civilförsvarsförbundet har därför startat insamlingen ”Vilja att 
hjälpa” för att ta fram och dela ut hjälppåsar till de hemlösa.
Genom att ge en gåva till Civilförsvarsförbundets 90-konto, 

plusgiro 90 02 87-4, bankgiro 900-2874 möjliggör du för Civil-
försvarsförbundet att ta fram en hjälppåse för människor som 
lever i hemlöshet. Hjälppåsens värde är 200 kr och innehåller 
schampo, deodorant, tvål, tandkräm, tandborste, bindor, plåster, 
fleecepläd och vikbar sittplatta. Insamlingen sker i samarbete 
med Sveriges Stadsmissioner, http://sverigesstadsmissioner.se/ 
som ser till att hjälppåsen delas ut i deras verksamheter. Sveriges 
stadsmissioner finns i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, 
Stockholm, Uppsala och Västerås.

Märk inbetalningen ”Vilja att hjälpa”. Det går  
också bra att swisha en gåva till 9002874. Alla 
bidrag är välkomna. Tack för din hjälp!
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Civilförsvarsförbundets engagemang 
för Ukraina utgår från civilsamhällets 
möjligheter att bidra till säkerhet och 
trygghet. Insatserna från Sverige handlar 
om att genom idé- och utbildningsstöd 
utveckla vad som i Ukraina benämns fri-
villiga räddningsgrupper. Det är grupper 
som ska kunna bistå människor i utsatta 
lägen. Behoven har ökat högst väsentligt 
på grund av de tilltagande oroligheterna 
och attackerna. Det är som vanligt civil-
befolkningen som drabbas värst. Därför 
har även metoder för att stärka medbor-
garnas egen förmåga både till vardags och 
vid kriser blivit en del av Civilförsvarsför-
bundets insatser. Hjärt-lungräddning och 
första hjälpen-utbildning, liksom insatser 
för att genom ökad riskmedvetenheten 
hos medborgarna, att förebygga olyckor, 
har därför med tiden blivit viktiga delar 
av insatserna. Civilförsvarsförbundets 
insatser är möjliga tack vare finansiellt 
stöd från Forum Syd.
Ansatsen var redan från början att med 
civilsamhället som utgångspunkt även 
bidra till ”brobygget” mellan västra och 
östra Ukraina. Det fanns redan tidi-
gare spänningar mellan de båda lands-
delarna. Club of the Civil Initiatives 
med säte i Donetsk och Red Cross in 
Ivano-Frankivsk har varit våra ukrainska 
samarbetsparters. Efter flera möten och 
samtal lyckades vi tillsammans hitta 
en gemensam grund och agenda som 
förenade väst och öst. Därefter kunde en 
rad aktiviteter genomföras med ett brett 

deltagande. Dessvärre har den  senaste 
utvecklingen i Ukraina medfört att or-
ganisationen i Donetsk inte längre kan 
fortsätta sin verksamhet och därmed har 
samarbetet upphört. Sedan i fjol nödgas 
Civilförsvarsförbundet fokusera på västra 
Ukraina.
Även om Civilförsvarsförbundets ut-
gångspunkt är skydd och säkerhet är det 
naturligt för oss att även stödja den  
demokratiska utvecklingen i landet.  
Detta har också gjorts genom att öka 
medvetenheten om demokratiska 
principer och spelregler. Även barnkon-
ventionen har getts uppmärksamhet. 
Alla – oavsett ålder, genus och sam-
hällsställning – har rätt att utifrån 
behov få hjälp i utsatta lägen, men 
även rätt att delta i civilsamhällets 
verksamheter.
Civilförsvarsförbundets insatser 
för Ukraina baseras på hjälp 
till självhjälp. Det innebär att 
insatserna utgår från de behov och 
möjligheter som finns i landet.  
Det innebär också att insatserna 
görs i former, som innebär att 
den egna förmågan hos 
våra partners att 
planera och  
 

genomföra fortsatt verksamhet successivt 
förbättrats. Inflytande och delaktighet är 
nyckelfaktorer för hållbara resultat.
Tio års närvaro kan förefalla som en lång 
tid. Så är också fallet, men situationen 
och därmed behoven har som bekant 
förändrats starkt under det decennium 
som Civilförsvarsförbundet funnits i 
Ukraina. Till en början möttes Civilför-
svarsförbundet av misstänksamhet från 
både politiker och myndigheter. Den 
misstänksamheten har efter hand kunnat 
vändas till en tillit till Civilförsvarsför-
bundet från statsapparatens sida. Detta, 
och inte minst att Civilförsvarsförbundet 
vet att stödet har gett upphov till positiva 
effekter i Ukraina, gör att vi är beredda 
att inom ramen för vår förmåga och våra 
möjligheter fortsätta att bidra till säkrare 
och tryggare liv även i Ukraina. Det är 
också vad våra vänner i Ukraina vill.

Text: Anders M. Johansson,  
generalsekreterare, Civilförsvarsförbundet

Civilförsvarsförbundet  

   nu tio år i Ukraina

Anders M. Johansson, generalsekreterare  
i Civilförsvarsförbundet, berättar om att  

engagemanget i det krigshärjade landet samt  
att stödet gett upphov till positiva effekter.  

Foto: Erik Cronberg

Ukraina. Landets djupa kris uppmärksammas med rätta i 
världspolitiken. Sverige har uttalat sig för ett självständigt 
Ukraina och mot Rysslands annektering av Krim och andra 
ryska aktiviteter riktade mot Ukraina. Allt detta är väl känt. 
Mindre känt är att det i Ukraina finns över en miljon ”intern-
flyktingar”, flyktingar i sitt eget land. Betydligt färre än så 
känner dock till att Civilförsvarsförbundet har varit verksamt 
i Ukraina under tio år. ”Ni övergav oss inte” är stärkande ord 
från våra ukrainska vänner till Civilförsvarsförbundet efter 
att vår närvaro i landet kunde konstateras även under den 
minst sagt besvärliga hösten 2014.
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Hjälp i nöden  
     vid värmländsk katastrof

Nästan alla 5 000 invånare i Karlstad 
blev hemlösa. Nyheten om deras olycka 
spred sig snabbt. Allt de tidigare ägt var 
efter branden pyrande aska i en totalt 
utbränd stad. Det fick makthavare och 
medmänniskor i hela landet att direkt 
organisera sig och erbjuda nödhjälp. 
Regeringen fick det första telegrammet 
om att branden rasade i Karlstad från 
landshövding Carl Ekström två timmar 
efter utbrottet. Redan då lät det som om 
han gett upp hoppet om staden. Vatten-
sprutorna var sönder och landskontoret 
stod i lågor. 
Senare på kvällen fick han iväg ett nytt 
meddelande. Nu kunde han bara kon-
statera att hela staden var nedbrunnen 

och tillståndet förtvivlat. Svar kom från 
civilminister Gerhard Lagerstråle. Det 
innehöll bland annat information om  
att lantränteriet (äldre benämning på av-
delning inom en länsstyrelse) skulle anvisa 
4 000 riksdaler (rdr) som bistånd till dem 
som kommit att lida mest av branden.
Det var många som berördes starkt av 
den katastrof som drabbat invånarna i 
Karlstad. Ett bevis på detta var de pengar 
som började strömma in efter att lands-
hövdingen och biskop 
Anton Niklas  
Sundberg tillsammans 
sänt ett upprop till 
svenska folket om 
hjälp.

De författare som skrev om branden i  
början av 1900-talet radar upp flera  
exempel på välvilja. Den kungliga  
familjen skickade ett bidrag på 10 000 rdr, 
rikstidningarna startade insamlingar,  
invånarna i Filipstad bidrog med  
1 163 rdr, Värmländska sällskapet med 
5 000 rdr, medlemmarna av Stockholms 
börs 13 400 rdr, grosshandlare och andra  
i Göteborg samlade in över 20 000 rdr  
och invånarna i Landskrona fick ihop  
1 240 rdr.
De styrande i Karlstad bildade en nöd-
hjälpskommitté med landshövdingen 
som ordförande och grosshandlarna Fritz 
Clarholm och Per Fredrik Broman som 
medlemmar. Uppdraget var bland annat 
att se till att biståndspengarna fördelades 
rättvist och kom de mest behövande till 
godo.
Det var dock inte bara penninggåvor som 
samlades in. Värmlands övriga invånare 
kände stort medlidande med sina vänner  

Denna artikel har tidigare varit publicerad i tidskriften Värmländsk Kultur

FAKTA OM RIKSDALER: De belopp som anges för pengagåvor 
stämmer inte mellan olika källor. Se dem därför som ungefärliga.  
1 000 riksdaler (rdr) år 1865 motsvarar ungefär 64 700 kr i 2015 
års penningvärde (beräkningsmodell finns på www.historia.se) 

Karlstad efter branden 1865. Ett av de tältläger  
som sattes upp för att folk inte skulle behöva  

sova under bar himmel. I bakgrunden delar av  
den nedbrunna staden, ser mer ut som en  

krigsskådeplats. Bilden tagen i närheten av  
korsningen Östra Torggatan och Hamngatan.  

Foto: Okänd/varmlandsbild.se (Värmlands Museum)

Medmänsklighet visar sig kanske bäst i krissituationer,  
något vi kunde uppleva redan för 150 år sedan. Dagen  
efter branden som den 2 juli 1865 ödelade hela Karlstad 
var nödhjälp i form av pengar, mat och filtar på väg från 
olika städer runt om i landet. I historieböckerna konstateras 
att olyckan enade och skapade sammanhållning mellan 
stadens invånare, oavsett vilken nivå man tidigare befunnit 
sig på i samhällshierarkin. 
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Nödbostäder uppförda efter branden 1865. Husen låg på Verkstadsgatan och revs 1912. I folkmun kallades de ”liggande skyskrapan”, den sista kvarstående 
nödbostaden byggd efter branden 1865, på Karlagatan, revs i november 1932. Foto: Okänd/varmlandsbild.se (Värmlands Museum)

i residensstaden. De förstod vad  
som fattades. Kristinehamnarna lastade  
en ångbåt med livsmedel, filtar,  
madrasser och andra nödvändigheter  
som avgick västerut redan dagen efter 
branden.  
Både Filipstad och Åmål tog chansen  
att försöka värva nya invånare genom att 
erbjuda bostäder för dem som till synes 
förlorat sin framtid i Karlstad. 

Historieböckerna berättar om mellan 
4 700 och 5 000 hemlösa. Men det exakta 
antalet känns inte viktigt för att förstå 
katastrofens omfattning. 237 av 241 hus 
och gårdar hade brunnit ned till grunden. 
Det var ett under att ingen människa mist 
livet. 
Det var högsommar, men blev ändå 
bråttom att så snabbt som möjligt skaffa 
tak över huvudet till alla som inte själva 

kunde finna en tillfällig bostad. Tids  
nog skulle vintern stå för dörren.
Tält rekvirerades från Värmlands 
regemente vid Trossnäs och anlände till 
Karlstad direkt på måndagen. Snart växte 
tältläger upp på flera platser – till exempel 
vid Salttorget (idag Karlstads teater, 
red anm), på det Nya hamntorget och i 
stadens södra utkanter. 
Det finns målande berättelser att läsa om 

Karlstad efter branden 1865: Västra Torggatan (då Södra 
Torggatan) i höjd med nuvarande Hamngatan.  
Foto: Okänd/varmlandsbild.se (Värmlands Museum)

Utsikt från Herrhagen något år före branden 1865. Några 
av byggnaderna som syns är fängelset och domkyrkan. 
Foto: Okänd/varmlandsbild.se (Värmlands Museum)

I år är det 150 år sedan Karlstad brann. Texten på bilden 
visar hur nödhjälpen fördelades av Nödhjälpskommittén.

”Många fri-
villiga kommer 
spontant”
Jan Alsander är  
Civilförsvarsförbundets 
utbildningschef:

”Det är alltid många frivilliga som 
vill hjälpa andra i en kris. Man  
brukar ju säga att ”genom att 
hjälpa andra hjälper man sig själv”. 
Vi känner välbehag, det finns i vår 
mänskliga natur. Men utan grund-
trygghet blir vi mer egoistiska. 
Civilförsvarsförbundet samlar och 
utbildar frivilliga som vill göra en 
insats vid större händelser. Att gå 
med Frivilliga Resursgruppen kan 
vara ett sätt att kanalisera sin vilja 
att hjälpa till. 
Ett exempel där dessa grupper  
gjorde stor nytta är den omfat-
tande skogsbranden i Västman-
land förra sommaren. Uppdraget 
handlade då främst om att se till 
att de som jobbade professionellt 
med insatsen, det vill säga polis, 
ambulans och räddningstjänst,  
fick arbetsro. Då skötte vi mark-
servicen, fixade mat, körde utrust-

Jan Alsander, utbildningschef.  
Foto: Joel Sundberg

ning, hittade boende för brandmän 
som behövde få vila.  
Vi försökte också organisera alla  
de initiativ frivilliga tog spontant. 
De samlade in så mycket saker  
att vi behövde ett stort förråd för 
att kunna ta emot allt. Det känns  
ju inte trevligt att säga nej när 
människor har engagerat sig för  
en god sak. 
Våra frivilliga på plats registre-
rade den hjälp som erbjöds genom 
att notera kontaktuppgifter och 
kompetens. Då hade vi möjlighet 
att återkomma vid behov. Det är 
viktigt att de som vill bidra får ett 
bra bemötande.
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Källvikenstiftelsen  •  Pionjärvägen 6  •  451 34 Uddevalla  •  info@kallvikenstiftelsen.se  •  www.kallvikenstiftelsen.se

Välkomna att söka bidrag för åtgärder som bidrar till  
stärkandet av Sveriges försvar och fredsbevarande åtgärder.

Berättigade att söka är frivilliga försvarsorganisationer och organisationer som verkar för stöd 
till samhälle och individer. Ansökningar till Källvikenstiftelsen kan göras under två perioder per år: 

1 april – 1 september och 1 oktober – 1 mars. 
För ansökningsformulär och mer information, se hemsidan.

hur livet gestaltade sig för Karlstadsborna 
den första tiden.  Stockholmsbaserade 
Nya Dagligt Allehanda hade skickat en 
reporter till Karlstad som tog sig en rund-
vandring i den nedbrunna staden. Han 
skriver bland annat:
”… man ser samma personer, som fordom 
sutto och tittade genom hvita, franska glas-
rutor, nu sticka ut sina hufvuden genom 

magasingluggarne. Det största obehaget 
hafva de inkvarterade af de närgångna råt-
torna; eljest finna de sig rätt väl i sin olycka. 
Går man utom staden, ser man ännu 
besynnerligare bostäder. Så finner man  
t. ex. en dörr till en uthusvind stå öppen. 
Dit upp för en ruskig trappa. Rummet 
– såsom det kallas – är ej stort eller väl 
ombonadt, men man har tillräcklig plats.”

Och fortsätter berätta om att det ”för en 
åskådare ovillkorligen mest omväxlande 
[är] att gå omkring och se de hushåll, som 
fått sig platser i tälten vid expositionsbygg-
naden. Där råder ett verkligt folklif, fast 
truppen är något olik den, man finner på 
lägerplatserna. Utanför tälten ligga barn 
och leka; husmodern lagar maten, pigan 
håller på att tvätta, allt går till som de voro 
hemma i sitt hus.”

Nödhjälpskommittén bestämde sig 
för att använda en del pengagåvorna till 
att bygga baracker med bostäder. Den 
första, med 48 rum i ett plan, stod klar 
i september på en tomt nära hamnen. 
En månad senare var ytterligare en låg 
byggnad på plats tillsammans med ett 
tvåvåningshus med 96 rum. Snart hade 
900 personer flyttat in här. Det verkar ha 
varit i sista stund. Nya Wermlands-Posten 
rapporterade:
”Väderleken har nu slagit om till fullkom-
lig höst, kall, stormig och regnig. Lägret, dit 
stadens befolkning tagit sin tillflygt, företer 
idag en sorglig anblick. Tälten är mer eller 
mindre sönderslitna, en del af sämre beskaf-
fenhet i trasor, fladdra kring och blotta dess 
eländiga innehåll af sönderfallet husgeråd 
och halfnakna qvinnor och barn.”

Nödhjälpskommittén fick under hela 
det första året ansvar för att invånarna 
skulle slippa svälta. Riksinsamlingen för 
brandens offer hade gett bra resultat och 
tillsammans med alla andra penning-
gåvor visade kommitténs slutredovisning, 
daterad 30 juni 1866, kontanta bidrag på 
192 769 rdr. De matvaror som skänktes 
till invånarna i Karlstad tillagades och 
serverades av dem som engagerade sig 
i nödhjälpskommitténs arbete. Innan 
utdelningen upphörde hade man lämnat 
ut 114 493 portioner. g

Vi är 75 stödpersoner i Karlstad. 
Trafikolyckor, bränder, drunkningstill-
bud, arbetsplatsolyckor och självmord 
är exempel på händelser där vi kallas 
in. Det brukar bli mellan 20 och 30 
insatser per år. 
Här i Karlstad var det nyligen en brand 
i en radhuslänga på Herrhagen. Ingen 
människa skadades, men 40 personer 
behövde evakueras. Det var mitt i nat-
ten och Herrhagskyrkan öppnades upp 
för dem, det blev en naturlig samlings-
plats. 
Som stödperson gäller det att vara 
lyhörd för var och ens individuella be-
hov. En del behöver praktisk hjälp med 
mediciner eller ett husdjur. Andra vill 

prata och 
vara nära. 
Vi lyssnar 
och tar oss 
tid. Alla stödpersoner är utbildade för 
att förstå de olika reaktioner som kan 
komma. 
Många frivilliga brukar höra av sig för 
att erbjuda hjälp, vilken tid på dygnet 
det än är. En del kommer med mat och 
kläder. Det är en bra känsla att hjälpa 
andra. Det finns en stor medmänsklig-
het i vårt samhälle. 
Posom behöver som allt annat utveck-
las. Just nu vill vi skaffa oss högre kultu-
rell kompetens, bli bättre på att bemöta 
alla på ett sätt som upplevs respektfullt.

FAKTA
POSOM är en förkortning för psykisk och social omsorg vid olyckor och katastrofer. 
Posom-grupper ska finnas i alla Sveriges kommuner och består av en lednings-
grupp och en stödgrupp. Det är ledningsgruppen som tar beslut om mobilisering 
när en olycka har skett. Posom i Karlstad kallas även in vid händelser i Kil,  
Hammarö, Grums, Forshaga och Munkfors.

Stefan Karlsson, Posom i Karlstad.
Foto: Privat

”Bra känsla att  
hjälpa andra”
Stefan Karlsson tillhör lednings-
gruppen för Posom i Karlstad: 

Text: Katarina Averås
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Är personlig 
integritet  
förenlig med ett

säkert  
samhälle?
Har du rent mjöl i påsen så har du inget att frukta.  
Så har jag tänkt och så har nog många med mig tänkt när  
det gäller det offentligas övervakning av oss medborgare.  

För en tid sedan deltog jag i ett 
seminarium anordnat av Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademien på temat 
om personlig integritet och ett säkert 
samhälle går att förena. Frågan är inte 
enkel och det är många aspekter att ta 
hänsyn till.  För att illustrera hur kompli-
cerat det kan vara kan vi ta exemplet med 
att kunna skicka ut Viktigt meddelande 
(VMA) till alla mobiltelefoner som finns 
i ett visst område. Det uppfattar väl de 
flesta av oss som ett mycket lovvärt sätt att 
nå alla i ett område med viktig informa-
tion. För att vi ska kunna få VMA via sms 
direkt till våra mobiltelefoner krävs att det 
sker en registrering av vilka telefoner som 
finns inom en viss telefonmasts område. 
Som lagen nu är utformad behöver det ske 
en ändring för att detta ska vara möjligt. 
Om det blir en ändring av lagen är det 
viktigt för den personliga integriteten att 
dessa uppgifter inte kan användas i andra 
sammanhang. 

Inte bara det offentliga 
Det är nu inte bara vad det offentliga 
gör eller inte gör som kan påverka den 
personliga integriteten. Det finns gott om 
andra aktörer som på olika sätt vill koma 
åt information om oss. Det kan röra sig 
om kriminell verksamhet som via virus 
och trojaner försöker få information som 

kan användas för att stjäla pengar från oss. 
Det kan också vara företag som vill ha in-
formation om dig för att kunna skräddar-
sy sin reklam. Det finns också företag som 
säljer varor på nätet vars försäljning bara 
är ett sätt för företaget att få information 
om dig som köpare. En information som 
företaget sedan säljer vidare till andra.

Vet du vad du godkänner?
Ett stort problem i sammanhanget är att 
vi själva ofta ger vårt godkännande till 
lagring av uppgifter som påverkar vår 
personliga integritet utan att vi tänker på 
alla konsekvenser av det. Ofta är avtalen 
väldigt långa och innehållsrika.  Kanske är 
de utformade på det sätt de är med en viss 
baktanke? Det kan gälla olika platstjäns-
ter som registrerar var vi finns och var vi 
har varit, vilka sökord vi använt oss av på 
nätet, vilka webbsidor vi besöker, vad vi 
handlar och mycket mer än så. Om sådana 
uppgifter sammanställs om en person, ja 
då reagerar nog de flesta av oss och tycker 
att det påverkar den personliga integri-
teten. 

Inrikesminister Anders Ygeman om 
den personliga integriteten? 
På det ovan nämnda seminariet menade 
inrikesminister Anders Ygeman att det 
går att förena personlig integritet med 

ett säkert samhälle. Han sa vidare att 
frihet och säkerhet är varandras förut-
sättningar och gränserna dem emellan 
flyttas fram och tillbaka. Vi måste väga in 
nyttan i allt vi gör. Terrorister vill få oss 
att flytta gränserna och det är viktigt att 
vara medveten om det och hela tiden väga 
in den personliga integriteten. Om inte 
det offentliga kan hantera den personliga 
integriteten har vi inte det säkra samhälle 
som åtgärderna egentligen syftar till.

Hur tänker du själv om din egen 
integritet?
Så fort som vi använder oss av våra upp-
kopplade datorer eller telefoner så lämnar 
vi spår efter oss och andra än vi själva 
kan i vissa fall följa var vi är, gör, skriver 
och säger. Jag försöker precis som många 
andra att följa de råd som ges då det gäller 
försiktighet på nätet. Det är inte lätt för 
oss vanliga användare att hänga med i alla 
svängar. Det kommer hela tiden nya hot 
mot den personliga integriteten i form av 
olika registreringar. Vissa av dem bidrar vi 
kanske själva till med vårt godkännande 
medan andra sker utan vår vetskap. Kan-
ske är det så att vår egen aningslöshet är 
det största hotet i sammanhanget. g

Text: Jan Alsander, utbildningschef,  
Civilförsvarsförbundet
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Sverige är dåligt rustat för översväm-
ningar och andra naturkatastrofer, det 
visar en utredning som sammanställts av 
flera myndigheter och SMHI. Idag stiger 
Sveriges havsnivåer med 1,7 millimeter 
per år som en följd av varmare klimat och 
pågående landsänkning mellan Varberg 
och Kalmar. Det är en höjning som både 
nu och i framtiden leder till översväm-
ningar längs många kustlinjer. I Skåne 
hotas 23 000 bostadshus av den stigande 
havsnivån och det finns stora risker för 
erosion. I Värmlands län är översväm-
ningsriskerna vid Vänern  
mycket stora, något som bland annat 
kan påverka vägnätet. Flera avloppsre-
ningsverk hotas längs Sveriges kustlin-
jer på grund av stigande havsnivåer. I 
Kristianstad har man dock kommit långt 
med förebyggande insatser mot den 
höjda havsnivån och på västkusten och 
speciellt Göteborg ser man allvarligt på 
havshöjningen som beräknas hota stadens 
infrastruktur redan år 2020.

 Klimatanpassning som yrke
Ulf Moback är landskapsarkitekt på 
Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och 
arbetar dagligen med klimatanpassning 
för staden som ligger på sumpmark. Han 
har lobbat för frågan gentemot staten 
under många år och anser att Sverige är 
dåligt rustat för just översvämningar.
– Staten är inte rustad på nationell nivå 
och det saknas både resurser och tydliga 
direktiv högre upp. Idag har varje enskild 
kommun ett ansvar för att rusta städerna 
för att klara av naturkatastrofer men 
åtgärderna och dess arbete blir splittrat – 
senast jag kollade ansvar för klimatanpass-
ning hos staten låg den på sju departement 
och över 30 olika verk och bolag. Ansvars-
frågan bör diskuteras och samordning 
klargöras, säger Ulf Moback.

Utredning i framkant
I Göteborg har de kommit långt med 
utredningsarbetet. Man har bland annat 

gjort en avancerad förstudie som med  
datagrafik visar olika områden som är 
extra utsatta och olika tänkbara scenarier 
och åtgärder som kan komma att ske.
– Vi ligger i fronten vad gäller just utred-
ningsbiten men åtgärderna tar ledsamt 
nog lång tid att arbeta fram. Det är många 
parter som ska samverka och finansiering-
en är en stor del av problematiken, säger 
Ulf Moback. 

Portar ska skydda Göteborg 
Tidigt i våras presenterades ett förslag 
om att bygga två stycken fem meter höga 
portar vid Älvsborgsbron och Kungälv i 
Göteborg för att lösa stadens översväm-
ningsproblem. Starten för bygget ligger 
långt fram i tiden, inte förrän tidigast år 
2050 beräknas arbetet komma igång och 
med den tidsplaneringen har Göteborg 
redan tappat land till havet i cirka 30 år 
om man utgår från FN:s klimatpanels 
värsta scenario.
– Planen måste gå igenom en hel del 
hårda miljöprövningar både i Sverige och 
i EU. Dessutom gillar inte sjöfarten dessa 
planer och finansieringen på tio miljarder 
är även det ett problem i sig. Ännu är 
inga beslut fattade i kommunen men Ulf 
Moback tror på långsiktiga planer för att 
råda bot på översvämningsproblematiken 
och hoppas att portarna kommer att bli 
en verklighet. 
– Men innan dess kommer vi att vara 
beroende av någon form av älvkantsskydd. 
Vi kan inte vänta i 30 år innan vi behöver 
agera, säger Ulf Moback. 

Naturkatastrofer ger kunskap 
På Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) har man identifierat  

Sverige  
 dåligt rustat 
för översvämningar

Översvämningar 
kommer att ske  

mer frekvent i 
framtiden.  

Foto: SMHI.

Göteborg hotas av översvämning. Redam om fem år tror experter att man kommer att 
se konsekvenser av detta på flera håll. Foto: Göteborgs Stadsbyggnadskontor.

Klimatförändringar slår över hela landet och flera städer och  
områden är särskilt utsatta för översvämningar, skred och andra  
naturkatastrofer. På västkusten förutspås Göteborg en kritisk framtid 
om inte insatser mot klimatförändringarna blir en högprioritet. 
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18 översvämningskänsliga områden i 
Sverige och gjort en kartering. De har 
även märkt ut cirka 70 vattendrag ur 
risksynpunkt. Erik Bernt är handläggare 
på MSB och anser även han att Sverige är 
dåligt rustat vid större naturkatastrofer 
och översvämningar.
– Länder som drabbas mer frekvent av 
naturkatastrofer är bättre rustade. Vi har 
mycket att lära och det är nästan så att vi 
behöver en naturkatastrof här i Sverige 
som får igång vår beredskap istället för att 
skjuta fram dess åtgärder, säger Erik Bernt. 

Vem bär ansvaret
Karteringen som ligger ute på MSB:s 
hemsida kan användas för att på ett 
bättre sätt kunna planera samhällsviktig 
verksamhet och minska risken för att det 
byggs på platser som riskerar att drabbas 
av översvämning i framtiden. Men även 
om det idag finns en medvetenhet kring 
de risker som klimatförändringarna med-
för prioriteras inte dess åtgärder. 
– Sveriges lagsystem redogör inte tillräck-
ligt för vem som bör ta det övergripande 
ansvaret för klimatanpassningen och 
samverkan fungerar inte. Ett stort ansvar 
ligger idag hos enskilda fastighetsägare 
och kommuner men det finns ett behov av 
tydligare ramar och en nationell samord-
nare på högre nationell nivå, säger Erik 
Bernt. g 

Text: Cecilia Corfitsen

Ulf Moback anser att de svenska städerna måste 
bli bättre rustade för att möta klimatförändringarna.  
Foto: Göteborgs Stadsbyggnadskontor. 

Översvämning 
Med översvämning menas att 
vatten täcker ytor utanför den 
normala gränsen för sjö, vatten-
drag eller hav. De konsekvenser 
en översvämning kan medföra är 
beroende på vilka förebyggande 
åtgärder som vidtagits. MSB 
har uppdraget att förse landets 
kommuner och länsstyrelser 
med översiktlig kartläggning av 
områden som kan översvämmas 
på grund av höga flöden i sjöar 
och vattendrag. Ett viktigt verktyg 
för kommunernas planering är 
en samordnad riskhantering i 
kommunerna. MSB bidrar till 
att förebyggande åtgärder mot 
översvämningar vidtas genom 
att fördela statsbidrag till landets 
kommuner.

Så skyddar du din fastighet 
mot översvämning 
1. Se över hur ditt område tidigare har  

påverkats av översvämningar. Erfarenheter  
och konsekvenser ger nytta för din egen  
krisberedskap.

2. Se över vattennivåer under normala  
förhållanden så att du ser när vatten börjar 
stiga. Följ väderleksrapporter hos SMHI som 
utfärdar varningar. 

3. Vid eventuell översvämning, ta del av  
information i din kommun.

4. Bygg barriärer med sand eller sten och täck 
med plast. Tillfälliga barriärer kan stoppa en 
mindre översvämning. Kontrollera med din  
länsstyrelse så att åtgärderna inte är  
tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 
miljöbalken. 

5. Hyr eller köp gärna pumpar i god tid innan  
en översvämning och träna så att du kan 
använda dem om behov skulle uppstå.

Bra att ha hemma  
vid översvämning
• Upptappat dricksvatten i dunkar. 

Har du inte dunkar hemma kan 
du tappa upp vatten i tomma 
PET-flaskor.

• Mat med lång hållbarhet eller 
konserver.

• Nödvändig utrustning för små  
barn.

• Mediciner och förbandslåda.

• Ficklampor, radiomottagare och 
batterier.

• Tändstickor, stearinljus och ved. 

• Alternativ uppvärmning till  
exempel gasolkamin.

• Varma, vattentäta kläder och  
gummistövlar.

• Filtar.

Källa: MSB Källa. www.dinsakarehet.se



Gagnef
Civilförsvarsförbundet Gagnef-Leksand firade 
Civilförsvarsförbundets dag ute i naturen vid 
Övre Tjärna i Gagnefs kommun. Föreningen 
hade marknadsfört evenemanget rejält och folk 
hade till och med åkt ned från Rättvik bara för 
att få möjlighet att gå Hitta Vilse-stigen efter 
att de läst om det. Föreningen informerade om 
sin verksamhet och om FRG, som är under 
uppbyggnad inom Gagnefs kommun. Barn 
tillsammans med vuxna gick Hitta Vilse-stigen 
och barnen fick ett intyg som de sedan stolt 
visade upp. En miniutställning om krisbered-
skap sattes också upp. En reflextant med huden 
Reflex-Elvis delade ut reflexer och ballonger. 
De fick också varsin brandhjälm av Räddnings-
tjänsten och målarböcker från MSB.
Bland det roligaste och intressantaste av allt 
var att det dök upp sex unga nysvenska killar, 
som var väldigt intresserade av vad vi gör inom 
Civilförsvarsförbundet och av FRG-utbild-
ningen för att kunna hjälpa till i samhället vid 
en större kris. Så nu ser vi fram emot att få med 
dem som nya medlemmar. 

Text: Ann-Kristin Herrmann. Foto: Fredrika Karlman

POSTTIDNING B
TIDNINGEN CIVIL
BOX 2034
SE-169 02 SOLNA, SWEDEN

Skog och stad
på Civilförsvarsförbundets dag 2015

I år vände sig Civilförsvarsförbundets dag 9 maj till barn 
och småbarnsföräldrar med målet att få fler att våga sig ut i 
skog och mark. Ett särskilt fokus lades på människor med 
liten vana att vistas i naturen, exempelvis ”stadsbor” och 
nya svenskar. Det gjordes bland annat genom att denna 
dag välkomna allmänheten till såväl permanenta som tillfäl-
liga Hitta Vilse-stigar. Här är ett urval av de lokalföreningar 
som var med och firade Civilförsvarsförbundets dag i år. 
Fler bilder på civil.se/dag.

Kungsbacka
Civilförsvarsförbundet Kungsbacka 
ordnade med Titti och Per Jörgner 
och Christina Brorsdotter Åberg 
en trevlig eftermiddag i Kungs-
backaskogen vid Hitta Vilse-stigen. 
Barnen som gick stigen lärde sig de 
”tre gyllene reglerna” – krama träd, 
håll värmen och synas och höras, det 
gjordes stopptecken och det byggdes 
sittplatser av pinnar. Både unga och 
gamla lät sig väl smaka av det goda 
fikat som serverades. 

Text och foto: Titti Jörgner

Sölvesborg
På torget i Sölvesborg fick barnen  
förutom att gå Vilse-stig även träffa 
reflexclownen ( Johanna Jonsson) 
och Ulla Arvidsson. Reflexclownen 
berättade för barnen om hur viktigt 
det är att bära reflex. Några sty-
relse- och FRG-medlemmar ställde 
också upp vid aktiviteten. 

Text: Johanna Jonsson 
Foto: Ulla Arvidsson

Hallstahammar
Civilförsvarsförbundet Hallsta- 
hammar anordnade en Vilse-stig på 
morgonen. Alla barn och ungdomar 
fick klistermärke med Hitta Vilse 
på. Mohamed, Omar, Saif, Moham-
med och Mohamed går Vilse-stigen i 
Hallstahammar. 

Text och foto: Pia Collin

Åmål
Civilförsvarsförbundet 
Bengtsfors Säffle Åmål anord-
nade en Vilse-stig i Örnässko-
gen i Åmål.  Solveig Svensson 
informerar barnen om Vilses 
goda råd om att hitta rätt i 
skogen. 

Text: Barbro Ekman
Foto: Mari Jansson


