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Räddningstjänsten 2030

2030 kommer samhället att till stor del vara annorlunda 
mot idag. Vad är det som har förändrats? Hur lever 
människorna? Hur ser olyckslandskapet och vilka krav 
ställs på räddningstjänsten? Vilka är framgångsfaktorerna 
för räddningstjänsten? I ljuset av detta, vad behöver 
räddningstjänsten utveckla och förbättra gentemot dagens 
situation? 

För att besvara dessa, och flera andra frågor, har MSB 
tillsammans med Kairos Future och ett stort antal aktörer, 
experter och personal från räddningstjänsten och andra 
berörda myndigheter tagit fram ett omfattande underlag som 
sammanfattas i denna rapport. Underlaget består av ett stort 
antal betydelsefulla trender, intervjuer, enkätsvar samt fakta 
och statistik från andra studier och undersökningar.

Den här kortrapporten sammanfattar de viktigaste 
slutsatserna av omvärlds- och framtidsanalysen för 
räddningstjänsten mot 2030. I den här kortversionen 
redovisas inte trenderna som ligger till grund för slutsatserna. 
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Viktiga förmågor i framtiden

Baserat på omvärldens förändringar identifierades ett antal förmågor som 
framtidens räddningstjänst måste skaffa sig.

Förmåga att ta till sig nya metoder och verktyg
Gång efter gång ser vi hur ny teknik, nya lösningar, nya arbetsmetoder 
slår igenom överraskande snabbt. En räddningstjänst som ansvarar för 
människors liv kan aldrig ursäkta en enda människas död eller livslånga 
invalidisering med att ”vi har inte lärt oss använda den nya tekniken 
ännu”.

Förmågan att ta till sig nya metoder och verktyg i arbetet handlar om att 
kunna utvärdera vilka nya metoder som organisationen skall ta till sig, när 
det är rätt tid att göra detta, att, när tiden är mogen, snabbt säkerställa 
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att alla lär sig nyheterna och att snabbt anpassa rutiner, regler, lagar och 
utbildning till de nya förutsättningarna. En öppen, levande och prestigelös 
dialog mellan olika räddningstjänster och med berörda myndigheter är 
en nödvändighet för att detta skall fungera men också tydliga rutiner och 
utpekade ansvariga för olika delar av processen.

Förmåga att arbeta mot vardagsdöden
I takt med att livsstil och teknikutveckling allt mer ändrar 
”olyckslandskapet” i landet måste också räddningstjänsten hitta sin roll i 
de nya förutsättningarna. Redan idag är fallolyckor en större kostnad än 
trafikolyckorna. Om räddningstjänsten skall värna människors liv och 
egendom så måste man ständigt undersöka inom vilka nya områden man 
kan bidra till att rädda liv, hälsa och egendom.

Förmåga att tänka efter innan
Risken för många typer av olyckor kan minskas avsevärt genom att 
göra rätt från början. Inom brandskyddet har det länge varit regel att 
t.ex. se till att lager av kemikalier och bränslen skall hanteras på vissa 
sätt för att minska risken för antändning och, om detta händer, minska 
risken för att elden sprider sig. Inom trafiken har små rondeller lett till 
att olyckorna inte blivit färre men mer lindriga. Nu är frågan: Hur kan 
räddningstjänsten bidra till att vårt samhälle i stort byggs mer säkert redan 
från början?
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Förmåga att snabbt kraftsamla över geografiska gränser
Flera av de typer av olyckor och katastrofer, framför allt orsakade av klimat 
och terror, som trenderna pekar på inträffar sällan, men när de väl inträffar 
så krävs omfattande insatser av både personal och materiel och dessutom 
ofta under lång tid. Det är inte försvarligt att alla kommuner skall bygga 
upp resurer för att möta dessa hot på egen hand. En bättre lösning är att 
man fördelar ansvaret för att bygga upp beredskap över många kommuner 
och att man säkerställer att resurser snabbt kan flyttas dit där de behövs. 
Här uppstår behov av att sammanställa information, fördela ansvar rättvist, 
etc. vilket kan vara fördelaktigt att någon gemensam aktör ansvarar för. 
Här skulle det kunna vara till stor hjälp om det fanns ett gemensamt ”lager 
och logistiksystem” denna typ av resurser dit alla kommuner var anslutna 
och som sköttes av någon central myndighet.

Flera källor har också tryckt på behovet av att öva tillsammans över olika 
gränser och att skulle vara värdefullt att någon gemensam resurs kunde 
stödja de gemensamma insatserna, både vid övning och i skarpt läge, inte 
för att ersätta ansvarsprincipen utan för att hjälpa de inblandade att leva 
upp till den.

Förmåga att snabbt kraftsamla över 
organisationsgränser
På samma sätt som kraftsamling över de geografiska gränserna kommer 
att krävas vid en större olycka eller terrordåd måste även resurser kunna 
samlas från flera olika organisationer. Här krävs sannolikt både träning, 
rutiner för samordning, regler som alla känner till för hur samordningen 
skall fungera (jämför med situationen vid en trafikolycka där alla vet sina 
roller).
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Förmåga att vara hela samhällets räddare
Trenderna pekar på ett samhälle som är mindre enhetligt än Sverige 
varit under de senaste århundradena. Stad och land, centrum och 
förort, hög- och lågutbildad, infödd och inflyttad, man och kvinna. 
En mängd skiljelinjer, både synliga och osynliga, går genom vårt land. 
Räddningstjänsten kan inte, och får inte, bara vara en litens grupp 
räddare och hjältar. Om räddningstjänsten skall kunna göra sitt jobb 
även i framtiden är det helt avgörande att alla känner att detta är ”min 
räddningstjänst”. För att klara detta måste räddningstjänsten bygga 
relationer och förtroende med hela samhället. För att lyckas med detta 
krävs dels att skillnaderna inom räddningstjänsten tillåts bli större för att 
bättre spegla samhället, dels att man till vardags bygger relationer med 
människor och områden där förtroendet idag är svagt. 

Kompetensbehoven mot 2030
Utifrån omvärldsanalysen pekar mycket på att räddningstjänstens 
behöver bredda och utveckla sin kompetens inom ett antal områden. 
Vi har uppfattat att räddningstjänsten är mycket framgångsrik när det 
gäller akuta och konkreta räddningsuppdrag med traditionellt fokus som 
bränder, trafikolyckor etc. I framtiden kommer det enligt vår analys att 
ställas andra krav mot mer av förebyggande och långsiktigt arbete med 
fokus på nya uppgifter som civilt försvar, terroraktioner och ökat antal 
klimateffekter som översvämningar och bränder.

I framtiden behöver räddningstjänsten stärka och utveckla kompetens 
inom följande områden: Tekniks kompetens, social och kulturell 
kompetens, kompetens inom samhällsbyggnad, ledningskompetens samt 
kompetens kring nya uppgifter och att vara en auktoritet och förebild i 
samhället.
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Förmåga att gå framtiden till mötes
Hela den här rapporten genomsyras av övertygelsen och erfarenheter att 
den som ser ut i världen, undersöker vad som händer där ute och som 
sedan sätter sig ner och verkligen tänker till, har större chans att möta 
morgondagen väl förberedd. Att sitta på sin kammare och klaga över 
förändringens styrka och hastighet har aldrig varit en framgångsrik väg. 
Tvärtom brukar det vara de som är beredda att ge sig ut i blåsten som 
har minst att frukta. Men tänka gör man nästan alltid bättre om man då 
och då får tillfälle att dela sina funderingar med andra. Som avslutning 
vill författarna till denna rapport uppmuntra, utmana och uppmana dig 
som läsare att ta del av grunderna hur man tänker om framtiden och, 
framför allt, att dela dina tankar och funderingar med andra, både inom 
räddningstjänsten och utanför. Genom att ständigt stöta och blöta olika 
observationer, tankar, trender och konsekvenser så ökar du, kära läsare, 
både din egen och din organisations förmåga att möta framtiden på ett 
framgångsrikt sätt. Missa inte den möjligheten!
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Förväntningarna och kraven kan inte räddningstjänsten möta på egen 
hand. Nedan har vi samlat några av de viktigaste kraven på samarbete som 
trenderna har pekat ut.

Samarbete mot vardagsdöden
Antalet döda i brand och trafik minskar samtidigt som helt andra typer 
av olyckor tar allt fler liv, inte minst fallolyckorna. Till skillnad mot brand 
och trafikolyckor har dessa vardagsolyckor inte något spektakulärt över 
sig. Den gråa vardagsdöden kräver helt andra angreppsmetoder än de 
som räddningstjänsten vanligen arbetar med. Här krävs samarbete med 
stadsplanerare, hemtjänst, vårdinrättningar och kanske byggare och 
ytterligare yrkesgrupper.

Nya samarbeten
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Samarbete mot klimateffekterna
Det är inte räddningstjänstens ansvar att stoppa klimatförändringarna 
men däremot att se till att effekterna får så små negativa effekter som 
möjligt. Beroende på vilken klimateffekt det handlar om så skiftar 
motparten. När det gäller torka kan det handla om att samarbeta med 
skogsägarna och de som har egen brunn. När det gäller skyfall och 
översvämningar kan det handla om att arbeta tillsammans med både 
kommunal planering och de fastighetsägare som riskerar att drabbas, 
även trafikverkets och kommunens vägbyggare kan behöva göra olika 
åtgärder för att minska de negativa effekterna.

Samarbete mot terrordöden
Om en större terrorattack genomförs i Sverige kommer alla blåljusaktörer, 
plus vården och eventuellt försvaret, att behöva samverka för att minimera 
effekten. Lyckas attacken kan plötsligt ett stort antal skadade och döda 
behöva hanteras samtidigt. Om attacken är väl planerad kan dessutom 
gator vara blockerade, samband vara utslaget och allmänheten försatt i 
panik. Då gäller det att alla inblandade aktörer har tränats för att lösa sina 
uppgifter i nära samarbete och trots svåra yttre omständigheter.

Samarbete mot komplexa och underliggande hot
När Ryssland annekterade Krim började det som en komplex och 
förvirrande attack med ”små gröna män” och motstridiga budskap i ryska 
medier. Det var först när Krim hade annekterats som det visade sig vem 
som låg bakom. Risken att Sverige skulle attackeras på samma sätt måste 
fortfarande betraktas som mycket liten men det hindrar inte att vi måste 
förbereda oss, inte bara på traditionella angrepp utan också på komplexa, 
otydliga och motstridiga attacker. Desinformationskampanjer, IT-attacker 
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mot nyckelfunktioner och försök att placera ”rätt” personer på strategiska 
positioner pågår redan idag. I denna komplexa och svårtydda hotbild 
måste räddningstjänsten lära sig att samverka med såväl det militära 
försvaret som med säkerhetspolis och underrättelsetjänst, såväl civil som 
militär. 

Samarbete för bättre kommunikation och större 
legitimitet
I Sveriges ”utanförskapsområden” saknar många människor tillgång 
till svenska språket, man saknar positiva kontakter med kommun och 
myndigheter, man kanske också saknar jobb. Resultatet blir en känsla av 
att inte vara del av samhället och lätt också en känsla av att ”samhället är 
vår fiende”. Räddningstjänsten kan bidra genom att stärka sina relationer 
med människor i dessa områden.

Samarbete för nya arbetsmetoder och nya verktyg
Det är inte bara de yttre hoten som kallar på ett intensivare och mer 
genomarbetat samarbete, det är även alla de nya verktyg och hjälpmedel 
som tekniken förser oss med. Tiden är förbi när alla kunde sitta och 
”uppfinna hjulet” i sitt eget garage. Lärdomar måste snabbt bli allas 
egendom. ”Best practice” måste prövas fram och sedan spridas inom 
landets räddningstjänster och till andra som kan ha glädje av kunskaperna. 
Alla behöver inte göra om alla misstag, det är smartare att lära andras när 
man kan.
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Trenderna driver fram nya och delvis annorlunda krav på hur 
räddningstjänsten bör prioritera. När vi i formuleringarna nedan skriver 
”från” det första och ”till” det andra, menar vi inte att det första helt 
försvinner för att ersättas av det andra. Snarare menar vi att vi går från en 
situation där det idag, eller helt nyligen, enbart var fokus på det första till 
att fokus måste delas mellan det första och det andra.

Från reaktivt/rycka ut till proaktivt/förebygga
Mycket tyder på att den förebyggande sidan kommer att stärkas ännu mer 
och kanske breddas till att inte bara förebygga brand utan också andra 
olyckor och risksituationer. Detta måste dock ske utan att förmågan att 
rycka ut försvagas. Snarare pekar trenderna på att kraven på snabb och 
effektiv insats kommer att fortsätta öka.

Nya prioriteringar
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Från det akuta till det långsiktiga
I takt med att fokus breddas från dagens brand- och trafikolyckor till 
ett bredare spektrum med mer inslag av förebyggande arbete ökas också 
kraven på långsiktighet. Om räddningstjänsten t.ex. skall kunna bidra till 
att minska de negativa effekterna av klimatförändringarna, behöver man 
arbeta tillsammans med samhällsplanerare och samhällsbyggare så att 
inte hus byggs på utsatta platser, att inte livsviktig infrastruktur drabbas 
vid plötsliga skyfall etc. Detta är ett jobb där man behöver överblicka hela 
fastighetens eller infrastrukturbyggets livslängd. 

Från rena släckjobb till lagarbete
Om varje räddningstjänst förr i världen allt för ofta försökte klara 
”sina bränder” på egen hand kan vi i framtiden förvänta oss att allt fler 
insatser kommer att kräva en kombination av allt fler aktörer, både andra 
räddningstjänster och aktörer utanför denna krets. Det är inte längre bara 
små, enkla hus som brinner. Det kan vara stora komplexa byggnader med 
egen energiproduktion på taket och stora underjordiska utrymmen med 
många människor. Eller så kan det vara stora klimatorsakade händelser, 
skogsbränder, översvämningar eller torka, där många olika aktörer måste 
samverka för att tillsammans lösa uppgiften.

Från lokalt till regionalt och nationellt
I linje med föregående punkt så kan vi förvänta oss att vi allt oftare 
kommer att behöva hantera situationer som sträcker sig över såväl 
kommun- som kommunförbunds- och regiongränser. Räddningstjänsten i 
Sverige kommer därför att behöva hitta organisatoriska lösningar som inte 
kräver att t.ex. en översvämning eller en skogsbrand håller sig inom ett 
visst kommunalförbund eller region utan som dynamiskt kan organisera 
om sig efter behov och förutsättningar.
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Från pump och slang till drönare, Instagram och robotar
I takt med utvecklingen kommer räddningstjänsten att behöva anpassa sig 
till en värld där det klassiska, mekaniska kommer att behöva kompletteras 
med allt mer från den digitala världen. Att räddningstjänsten skall ha 
tillgång till aktuella kartor och väl fungerande GPS är idag ett självklart 
krav men det stannar inte där. Räddningstjänsten måste också lära sig 
att dra nytta av alla de andra tekniska innovationer som väller fram. 
Hur använder man all den information som uppkopplade sensorer i 
byggnader och bilar kan bidra med? Hur hanterar man det ökande antalet 
automatlarm? Hur drar man nytta av t.ex. drönare med kamera som kan 
ta sig till olycksplatsen före alla brandbilar och ge en första överblick? 
Hur använder man Facebook, Instagram och andra sociala tjänster för att 
informera allmänheten och kanske även för att informera sig själv?

Från tacksamhet och beröm till krav och kritik
Räddningstjänsten var länge allmänhetens hjältar som riskerade 
sitt liv för att hjälpa oss andra. Idag ser bilden delvis annorlunda ut. 
Allmänheten är idag mer kravställande och förväntar sig ”hög servicenivå” 
i form av effektiv och snabb insats och tvekar inte att stämma den som 
inte uppfyller förväntningarna. Vi kan förvänta oss att kraven på t.ex. 
dokumentation och ”evidensbaserade insatser”, som i vården, kommer 
att läggas även på räddningstjänsten, framför allt för att kunna hantera 
eventuella stämningar och skadeståndskrav. 

Ökat fokus på släckning med miljöhänsyn
För räddningstjänsten, liksom dess föregångare, har fokus alltid varit att 
rädda liv och egendom i stunden med alla till buds stående medel. Under 
senare år har det visat sig att detta synsätt, att rädda liv och egendom med 
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alla tillgängliga medel, i vissa lägen står i direkt motsats till att rädda 
liv och egendom samt ta hänsyn till miljön i det längre perspektivet. 
Tydligast blir dessa motsättningar när det gäller miljöskadligt 
brandskum men det kan även handla om annat som räddningstjänsten 
gör. Här kommer det att ställas allt högre krav på att räddningstjänsten, 
liksom alla andra verksamheter, undersöker hur verksamheten som 
helhet kan minska sin långsiktiga miljöpåverkan.

Ökat fokus på civilt försvar
I ljuset av en allt hotfullare omvärld, med både ökade internationella 
hot och ökad risk för terrorangrepp av olika slag, har allt fler lyft fram 
räddningstjänstens roll som uppehållare av det civilt försvar. Om en 
krigssituation, eller troligare en större terrorhandling, skulle drabba 
Sverige så har räddningstjänsten en viktig roll. Detta kan komma att ställa 
nya krav på utbildning, utrustning, bemanning etc.
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Det nya olyckslandskapet, som trenderna målar upp, skiljer sig på 
flera punkter från dagens och framför allt från gårdagens. Några av de 
viktigaste skillnaderna som trenderna pekar ut beskrivs nedan.

Från spektakulärt till trivialt
En eldsvåda är alltid uppseendeväckande. Ingen som ser, hör eller känner 
lukten kan gå oberörd därifrån. 

En trafikolycka är dramatisk för dem som drabbas och alla dem som 
t.ex. tvingas sitta i kö medan de skadade tas om hand och vägen rensas. 
Men idag är det inte dessa tydliga, synliga och spektakulära olyckor som 
kräver flest offer. Det är i stället mattkanter, trösklar och dåligt snöröjda 
trottoarer och entrétrappor. 

Nya olyckslandskapet
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Konsekvenser för räddningstjänsten

Den som har som uppgift att skydda befolkningen mot sjukdom och 
död orsakad av yttre händelser kan inte enbart fokusera på det som är 
”spektakulärt” utan måste söka djupare efter det som skadar och dödar 
idag.

Från litet och ofta till stort och sällan
På den tiden när nästan alla hus i Sverige var byggda av trä var det 
inte konstigt om det brann lite här och där. Och de som på den tiden 
bekämpade bränder fick många tillfällen att praktisera sina kunskaper. 
Idag har antalet tillfällen minskat men resultatet blir detsamma: Det 

Figur 1: Antal omkomna 
i olika olyckstyper, LSO 
under tio år, MSB 2015
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blir färre och färre tillfällen att praktisera sina kunskaper. På grund av 
klimatförändringar och i den mån terroraktioner genomförs i Sverige som 
i många europeiska länder så tenderar, å andra sidan, det som väl händer 
att bli stort och svårt att hantera, t.ex. skogsbranden i Västmanland eller 
Breiviks attack i Norge. Som en intervjuad forskare sa: ”Vi kan inte räkna 
med att folk skall kunna lära sig på jobbet. De kanske bara tvingas vara 
med om en enda terrorhändelse under hela sitt yrkesliv. Så kallad ”on the 
job training” är inte längre nog.

Konsekvenser för räddningstjänsten

Utbildning och träning av personal till räddningstjänsten måste 
byggas upp så att alla får tillräcklig träning trots att de stora olyckorna 
och attentaten, som tur var, händer mycket sällan. Dels behöver man 
öva tillsammans med de andra aktörer som man kommer att möta i 
verkligheten, dels behöver man använda de möjligheter som den nya 
tekniken med t.ex. simuleringar, VR och AR ger att skapa realistiska 
scenarier och känna att man tränar så nära verkligheten det är möjligt.

Från vänlig till aggresiv biologi
Inför risken att en räddningsinsats kan komma att försvåras antingen på 
grund av aggressiva mikroorganismer i form av t.ex. fågelinfluensavirus, 
blodsmitta eller annat, behöver räddningstjänsten ha en annan beredskap 
idag än tidigare.

Konsekvenser för räddningstjänsten

För att hantera en mer ”aggressiv” biologi krävs både kunskap, 
metodutveckling och kanske nya verktyg och regler.



21

KAIROS FUTURE
Framtidsstudie år 2030 

Från olycka till ond avsikt
Det är en stor skillnad att rycka ut till en olycka, brand eller trafikolycka 
när man vet att det ”bara” handlar om att ta hand om själva olyckan. Det 
är något helt annat att rycka ut när man vet, eller tror, att någon med ond 
avsikt skadat och dödat en mängd människor. Om man dessutom har 
på känn att den som ligger bakom alltihopa kanske inte är neutraliserad 
utan fortsätter att sprida död och kaos blir stressen ännu värre. En något 
mindre dramatisk men ändå liknande situation hamnar de brandmän, 
ambulanser och poliser som larmas till ett visst område för att där utsättas 
för bakhåll och attacker med t.ex. stenar och molotovcocktails. 

Konsekvenser för räddningstjänsten

Här måste räddningstjänsten, tillsammans med MSB, samverka med både 
terrorforskare och erfaren militär för att ta fram riktlinjer och träning för 
att förbereda personalen och hjälpa dem att agera så säkert som möjligt.

Från raka uppdrag till komplexa
Det har redan berörts men tål att nämnas igen, olyckor och hot som 
orsakas av klimat och terror tenderar att bli komplexa svåröverskådliga 
och svårförutsägbara. En lägenhetsbrand i ett hyreshus kan vara nog så 
komplicerad. En lägenhetsbrand i ett hyreshus kan vara nog så komplex 
med spridningsrisk etc. Om en terroristorganisation samtidigt angriper 
flera olika mål, och kanske även angriper kommunikationer och annan 
infrastruktur blir beslutsfattandet snabbt mycket komplicerat. 

Konsekvenser för räddningstjänsten

Här behövs sannolikt både avancerad träning men också forskning. 
Hur skall man bäst agera i ett läge där komplexiteten överskrider vad en 
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människa kan omfatta, framför allt under tidspress?

Från hjältar till maktens lakejer
Vi har sett det vid upprepade tillfällen, i Sverige och andra länder, hur 
ungdomar angriper polis, ambulanssjukvård och räddningstjänst som 
ryckt ut för att släcka bränder, rädda människor och återställa ordningen. 
Olika experter har olika förklaringsmodeller men faktum kvarstår, 
räddningstjänsten är inte längre de varmt välkomnade hjältar de en gång 
var. Istället uppfattas de som en del av den förhatliga makten.

Konsekvenser för räddningstjänsten

Räddningstjänst, tillsammans med polis och ambulanssjukvård, måste 
jobba mer med att bli en del av hela samhället och återigen bli hela 
landets räddningstjänst (och polis, ambulanssjukvård etc.). För detta krävs 
både förändringar inom räddningstjänsten och i hur man arbetar för att 
bygga förtroende med de medborgare man är satt att betjäna.
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I arbetet med att fånga olika aspekter av morgondagens räddningstjänst 
har också ett antal personer verksamma i och omkring dagens 
räddningstjänst fått ge sin syn. Frågorna har ställts till såväl deltids- som 
heltidsbrandmän, brandbefäl, räddningsledare, ansvarig nämnds politiker, 
ansvarig tjänsteman på länsstyrelsen samt personal på MSB. Alla har fått 
svara på samma frågor i form av en webbenkät. Mer detaljer om enkäten 
finns i huvudrapporten, bilaga 2.

De två frågorna som ställdes var:

1. År 2030, oavsett vad du själv önskar, vad bedömer du är mest troligt 
att den kommunala räddningstjänsten kommer att arbeta med? 
 1 = Främst arbeta med planering och förebyggande åtgärder 
 7 = Främst arbeta med att hantera akuta händelser 

2. År 2030, oavsett vad du själv önskar, vilket av påståendena nedan 
passar bäst med din bedömning? 
 1 = Den kommunala räddningstjänsten kommer främst att arbeta  
 med samma typer av hot och olyckor som idag, t. ex bränder och 
 trafikolyckor 
 7 = Den kommunala räddningstjänsten kommer främst att arbeta  
 med andra typer av hot och olyckor än idag, t. ex terrorhot, klimat 
 hot, civiltförsvar

Svaren gavs som en siffra mellan 1, det första alternativet och 7, det senare 
alternativet, eller någonstans däremellan. 

Dagens räddningstjänst om framtidens
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Trolig utveckling till år 2030
Först och främst kan vi konstatera att det finns ett stort mått av samsyn. 
Alla grupper har liknande fördelning mellan de olika svarsalternativen. Tre 
grupper, räddningschefer, säkerhetschefer och MSB-personal, skiljer ut sig 
något genom att lägga större tyngdpunkt på ”planering och förebyggande” 
än övriga. Brandmän och brandbefäl har aningen större tyngdpunkt på 
”akuta händelser”.

Hur blir då bilden om vi studerar svaren på andra frågan och 
”traditionella” kontra ”nya” uppgifter?

Även i denna fråga är samsynen mycket stor mellan grupperna, men om 
vi skall se närmare på skillnader som ändå finns så kan vi konstatera att 
brandmän, brandbefäl och ordförande i kommunal nämnd alla har sin 
tyngdpunkt till vänster i skalan. Till höger på denna skala hittar vi främst 
räddningschefer, säkerhetschefer samt personal på Länsstyrelse och MSB.
De olika gruppernas svar på fråga ett avgör placeringen i sidled medan 
svaren på fråga två anger placeringen i höjdled. Vi ser då att brandmän 
och brandbefäl placerar sig till höger i diagrammet, dvs. mer fokus mot 
det akuta räddningsarbetet medan övriga grupper ligger på motsatta 
sidan. I höjdled skiljer framför allt Länsstyrelsen ut sig som den grupp 
som framför allt förväntar sig ett framtida fokus på ”nya uppgifter” men 
kommunala ordföranden och brandmännen återfinns i motsatt position.

Önskvärd utveckling till år 2030
Vi kan nu ställa den förväntade utvecklingen mot den utveckling 
respektive grupp önskar se. Frågorna var identiska med frågorna ovan med 
den enda skillnaden att vi nu frågade efter ”vad tycker du är önskvärt?”.

Även om mycket fortfarande är lika, t.ex. har nästan alla grupper sitt 
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maximum i mitten av skalan, så är skillnaderna klart större än i föregående 
frågor. Vi ser också att brandmän och brandbefäl svarar på liknande sätt 
men skiljer sig mot övriga grupper. I den andra änden av skalan ser vi att 
Länsstyrelsens handläggare och kommunernas säkerhetschefer sticker ut 
mest.

I kartan över den önskvärda framtiden ser vi att brandmän och brandbefäl 
placerar sig nere till höger, dvs. fokus på ”akut” och ”traditionellt”. I 
motsatta hörnet finner vi Länsstyrelsens handläggare. Nere till vänster 
hittar vi kommunala nämndsordföranden.

Om vi nu lägger samman kartan över trolig och önskvärd framtid får vi 
följande bild:

Figur 2: Svarsfördelning på fråga 5 och 6 jämfört med fråga 1 och 2. I övrigt se förklaring i texten.
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Vi ser då att de olika gruppernas önskvärda positioner, orange markering, 
är klart längre ifrån varandra än vad man bedömer troligt. Man kan 
kanske sammanfatta bilden på följande sätt: Brandmän och brandbefäl 
drar mer mot ”akut” och ”traditionellt” men inser att verkligheten inte 
kommer att bli riktigt så. I andra ändan av skalan önskar Länsstyrelsens 
tjänstemän det motsatta, men de inser också att det inte kommer att bli så 
som de önskar.

Huvudman och utförare till år 2030
I enkäten ställdes också frågor om vem som kommer att utföra de 
arbetsuppgifter som idag utförs av den kommunala räddningstjänsten. 
Även här ställdes frågor både om vad man bedömde troligt och vad man 
bedömde önskvärt. När det gällde huvudman gavs alternativen ”den egna 
kommunen”, ”flera kommuner i samverkan”, ”landsting/region”, ”stat”, 
”annan”. När det gällde utförare gavs samma alternativ plus alternativet 
”privata aktörer”.

Vi kan konstatera att alla grupper förväntar sig att framtidens huvudman 
kommer att vara flera kommuner i samverkan.

Även när det gäller utförandet är det flera kommuner i samverkan som är 
helt dominerande.
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Om vi då lägger samman svaren på de två frågorna och återigen skapar en 
karta över den troliga framtida huvudmannen respektive utföraren får vi 
följande bild:

Tyngdpunkten för samtliga grupper ligger väl samlad i området 
”kommuner i samverkan”.

Om vi då flyttar fokus till den önskvärda huvudman i framtiden får vi 
följande svar. Vi ser nu att svaren för de olika grupperna skiljer sig avsevärt 
mer åt än i föregående frågor. När det gäller kommuner i samverkan så 
är fortfarande kommunala ordföranden, räddnings- och säkerhetschefer 
starkt för. Mindre entusiastiska är däremot brandmän och brandbefäl 
som framför allt skulle vilja se ett förstatligande, en åsikt de delar med 
Länsstyrelsens och MSB:s personal.

Figur 3: Svarsfördelning 
på fråga 3 och 4. I övrigt se 
förklaring i texten.
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Hur ser man då på önskvärd utförare? Finns det stöd för t.ex. privatisering 
av räddningstjänsten som i Danmark?

Återigen är bilden här mer splittrad. Ordföranden, räddnings- och 
säkerhetschef är fortfarande varmast anhängare av lösningar med 
kommuner i samverkan. Mest kritiska är brandmän och brandbefäl nära 
följt av MSB-personal och Länsstyrelsens personal där många hellre 
skulle se en statlig lösning. När det gäller MSB finns även en öppning 
för regioner/landsting att ta över. Intressant är också att förvånansvärt 
många ser den egna kommunen som ett attraktivt alternativ. Privatisering 
däremot verkar inte ha något större stöd i någon av grupperna.

Om vi då kikar på vår karta över huvudman och utförare så har 
tyngdpunkten från den troliga framtiden, som ju låg helt och hållet på 
kommuner i samverkan, kompletterats med ytterligare en tyngdpunkt på 
statligt huvudmannaskap och utförande.

Figur 4: Svarsfördelning på fråga 7 och 8. I övrigt se förklaring i texten.
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I detta kapitel tar vi författare oss lite större friheter att dela med oss av 
våra egna bedömningar och tankar. 

Klimat och miljöutmaningar
Detta kan vara den absolut största och mest konkreta förändringsfaktorn 
som kommer att forma utvecklingen fram till 2030. I ett land som 
historiskt varit väl förskonat från såväl allvarliga stormar som skyfall, 
översvämningar och långvarig torka kan detta bli en stor omställning. 
Det svåraste kan vara att ha fantasi nog att i god tid komma på alla olika 
följdeffekter som t.ex. en storm eller ett skyfall kan innebära. Här kan det 
krävas en kombination av kreativt arbete och nära samverkan med olika 
experter, t.ex. SMHI. Det kommer också att ställas krav på att arbeta 
tillsammans med samhällsplanerare och byggare för att inte bygga in 
framtida katastrofer i dagens byggprojekt.

Omställningen bort från fossila bränslen kommer också att förändra 
förutsättningarna för räddningstjänstens arbete. Hus som själva 
producerar stora mängder el och lagrar den i källaren. Det räcker inte 
längre att stänga av ingående ström för att kunna jobba säkert. Bilar med 
batterier eller vätgastankar som vid en olycka beter sig på andra sätt än 
dagens bensin och diesel.

En fråga vi ställer oss är om räddningstjänsten idag har rätt kompetens 
för att vara den aktör som sammanför klimatprognoser, meteorologiska 
analyser, stadsplanering och byggande till en klok helhet. Klarar dagens 
organisation att, om så skulle behövas, skaffa sig den kompetens som 
kommer att krävas? Och går den att kombinera med dagens bemanning?

Författarnas sammanfattande 
slutsatser
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Urbanisering och demografiska utmaningar
Omflyttningen av folk, förändringen i demografisk och ekonomisk 
tyngdpunkt, medför stora konsekvenser för såväl land som storstad. För 
landet, och speciellt för glesbygden, innebär förändringarna utmaningar 
att hinna fram, att hitta personal, inte minst deltidsbrandmän, i den 
glesare delen av landet. Här är det spännande att fundera på olika 
okonventionella lösningar. Hur kan ny teknik användas? Kan vi stationera 
ut fjärrstyrda brandbilar runt om i de mindre byarna som genom 
fjärrstyrning och egen intelligens kan ta sig fram till olycksplatsen och 
där tillsammans med frivilliga, lokala föreningar och t.ex. anställda i 
hemtjänsten, göra en första insats? Är räddningstjänsten beredd att arbeta 
tillsammans med dessa olika grupper? Och har de personer, som skall 
hoppa in och hjälpa räddningstjänsten, fysisk och intellektuell kapacitet 
att klara av uppdraget att vara ”först på plats”.

I storstaden förefaller en av de stora utmaningarna att handla om trängsel 
i trafiken, och därmed svårigheter att komma fram. Här är frågan hur 
mycket och hur snabbt nya tekniska lösningar kan hjälpa till att lösa 
problemen. Det finns en uppenbar risk att kostnaderna för ett fungerande 
brandförsvar i framtidens storstad kan bli avsevärt mycket dyrare på 
grund ökat behov av mer avancerad teknik, t.ex. ökat behov av att använda 
helikoptrar. En annan möjlighet, som inte heller är gratis, är att bygga ut 
systemet med bussfiler och motsvarande så att räddningstjänsten i hög 
grad har ”fri väg” på alla viktiga vägar och leder. Liksom i glesbygden kan 
en del av lösningen vara att stationera ut resurser, t.ex. självkörande eller 
fjärrstyrda brandbilar, runt om bostads- och industriområdena. Liksom i 
glesbygden måsta man också här undersöka möjligheten att samverka med 
lokala krafter.
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Kommunikation med samhället
En annan stor utmaning i storstadsområdena kan bli att skapa förtroende 
och att kunna kommunicera i alla de olika etniska, kulturella och 
språkliga grupperingar som är dagens storstad. För att skapa förståelse 
och förankring behöver räddningstjänsten själv anställa personer med 
flera olika bakgrunder än idag, men det räcker inte. Till detta måste 
man också genomföra aktiviteter i personalgruppen för att lära sig att 
kommunicera även om just den kollega som kan just det språk som gäller 
på denna olycksplats inte är på plats. För att kunna kommunicera krävs 
både kunskap och vilja, dessutom kan smarta stödsystem, tänk Google 
Translate fast bättre, göra stor skillnad i en akut situation.

Teknikutmaningar
Teknikutvecklingen fortsätter att förändra förutsättningarna för både 
företag och samhälle. Räddningstjänsten utgör inget undantag! En mängd 
nya tekniker kan vara mycket användbara i räddningstjänstens arbete, och 
andra kommer att kunna göra arbetet mycket mer besvärligt. Nyckel till 
hela detta område är förmåga att följa utvecklingen, att tidigt värdera vilka 
tekniker som kommer att vara till hjälp och vilka som kommer att bli till 
problem, och sedan snabbt ta fram metoder, strategier och kompetens 
för att möte hoten och ta vara på möjligheterna. Detta gäller inte bara 
den lokala räddningstjänsten utan även på regional och nationell nivå. 
Regler och lagar behöver anpassas. Metoder tas fram och utbildningar 
uppdateras. De reaktioner vi fått från olika personer under arbetets gång 
pekar inte på att detta fungerar fullt ut idag. Om inte detta arbete är 
snabbt och effektivt så kan, i ytterlighetsfallet, människor dö för att lagar 
och regler inte är uppdaterade. 

Här är det rimligt att MSB tar en tydligare roll, inte nödvändigtvis som 
utförare av tester och utvärderingar, men som samordnare, fördelare av 



32

KAIROS FUTURE
Framtidsstudie år 2030 

utvärderingsuppdrag och spridare av erfarenheter och slutsatser. In några 
fall kan det också vara befogat att beställa specifik teknikutveckling även 
om det historiskt många gånger visat sig vara mindre lämplig väg att gå1.

Digitaliseringen, som kommer att erbjuda stora möjligheter till 
effektivare, säkrare och snabbare insatser, har också en allvarlig baksida, 
det ökade behovet av cybersäkerhet. Här är det svårt att känna att 
räddningstjänsten, eller andra berörda myndigheter, tar denna fråga på 
tillräckligt allvar. Att, som många räddningstjänster gör, luta sig mot den 
kommunala säkerhetskompetensen kan i bästa fall fungera under fredliga 
omständigheter. Om Sverige skulle utsättas för en mer allvarlig situation 
handlar det om helt andra hot, och helt andra motståndare, än våra 
svenska kommuner är kompetenta att hantera.

Att vara beredd på det oförutsedda
Även om vi genom analys och fantasi kan förutse mycket av det som kan 
komma att hända så kommer det fortfarande att hända saker vi inte har 
beredskap för. Kan man förbereda sig för att möta det oförutsedda? Kan 
man lära sig att möta det man inte har lärt sig att möta? Vi författare 
har inga säkra svar på dessa frågor men kan konstatera att denna typ av 
frågor just nu är mycket uppmärksammade både i våra intervjuer och i 
den internationella diskussionen. Här skulle man på nationell nivå behöva 
inventera kunskaper och erfarenheter från tidigare försök i att förbereda 
för det oväntade, t.ex. utbildningar av typen ”kaospiloter”. En annan sida 
som många lyfter fram är behovet av att lära känna sina egna reaktioner 
i en situation av stor osäkerhet. Hur fungerar jag som individ? Hur 
fungerar vi som grupp? Här finns flera möjligheter att undersöka för att 
ta fram utbildning för det oförutsedda! Ansvaret faller framför allt på den 
nationella nivån.
1. Ett klassiskt exempel i mängden är utvecklingen av skoldatorn Compis som snabbt blev omkörd 
av teknikutvecklingen.
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Att klara rekryteringen
Framtidens räddningstjänst står inför flera utmaningar när det gäller 
rekrytering. För att möta de nya kraven på förebyggande arbete krävs 
en något annorlunda bakgrund än dagens. Samma sak gäller kraven på 
t.ex. att kunna kommunicera med människor från andra kulturer och 
språk. Den nya tekniken ställer sina krav liksom behoven att bättre spegla 
samhället som helhet. Alla dessa kompetenser måste självfallet kombineras 
med de kunskaper och egenskaper som krävs i den akuta situationen. Går 
det över huvud taget att hitta dessa personer som både har de teoretiska 
kunskaper och erfarenheter som krävs samtidigt som den har den fysiska 
förmåga som krävs i ett akut läge? Går det att hitta personer som både 
kan och vågar? Dessutom skall de stå ut med obekväma arbetstider.

Till detta kommer utmaningarna att över huvud taget kunna rekrytera 
personal i de mer glest befolkade delarna av landet, och i ännu högre grad 
till tjänsterna som deltidsbrandmän. Detta har varit en av de frågor som 
oftast kom upp under våra intervjuer och oron är stor runt om i landet. 
Enligt en debattartikel i Expressen kan situationen bli än sämre med det 
nya avtal som har ingåtts. Om debattörens beskrivning av verkligheten är 
riktigt är läget i framtiden än allvarligare. För att lösa situationen kommer 
sannolikt att krävas en kombination av olika åtgärder. Ekonomisk 
ersättning är naturligtvis inte oviktigt men ofta bara en del i ett missnöje 
som omfattar mycket mer. Här behövs en mer omfattande analys av 
deltidsbrandmännens situation och hur man kan göra den mer attraktiv. 
Mycket tyder på att det kommer att krävas nya lösningar på hur civilt 
arbete och att vara deltidsbrandman skall kunna kombineras. Förr fungera 
det bra att lämna sitt jobb på den lokala industrin eller jordbruket för att 
släcka en brand. Idag är nästan alla arbetsplatser så ”slimmade” att detta 
inte fungerar. Kanske skulle man fundera mer på att kombinera t.ex. med 
kommunala jobb, eller varför inte med jobb i kyrkan, som ju är en av få 
aktörer som finns företrädd i hela landet.
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Krav på räddningstjänsten själv
Räddningstjänsten står inför ett stort antal utmaningar som dessutom i 
flera fall är motsägelsefulla. Några av de som kan bli tuffast är:

• Att kombinera operativt och förebyggande i samma organisationer. 
De två uppgifterna kräver olika synsätt, olika samarbetspartners, 
olika kompetenser och uttrycker sig ofta i olika kulturer. Klarar 
räddningstjänsten att kombinera dessa?

• Att klargöra vad som skall ingå i uppdraget. Skall räddningstjänsten 
arbeta med att t.ex. förebygga trafikolyckor, suicid, fallolyckor, 
förgiftningar eller kanske dödsfall på grund av alkoholmissbruk? För 
att bara ta några av de vanligaste dödsorsakerna.

• Att kombinera ett närmande till hela samhället och spetskompetens.
• Att fylla tiden för operativ personal mellan insatserna med 

meningsfulla uppgifter.
• Att förändra sin personalsammansättning för att mer spegla 

samhällets.
• Att uppfattas som värdefull ur den kommunala ledningens perspektiv.
• Att utöka samspelet med medborgare i form frivilliga både de 

traditionella och nya formerna.
• Att klargöra sin roll inom civilt försvar.

För att klara detta behöver räddningstjänsten som organisation som 
förmår förändra sig själv utan att slitas sönder inifrån. Kanske är förmågan 
att driva framgångsrikt förändringsarbete den allra viktigaste?
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Krav på nationella och regionala nivån
Fokus för denna rapport ligger på det som idag är den kommunala 
räddningstjänsten men för att den skall kunna fungera på bästa sätt 
krävs att aktörer på nationell nivå så som Polis, Sjöfartsverk, MSB och 
Länsstyrelser bidrar med det som bäst löses på denna nivå. Nedanstående 
punkter bygger på slutsatser och lärdomar ur hela det material som ligger 
till grund för denna rapport, inte bara det som redovisas i skrift ovan. Vi 
som författare vill samtidigt göra klart att våra förslag behöver diskuteras 
och analyseras och att det vi skrivit endast är att se som uppslag till 
framtida analyser och diskussioner.

Länsstyrelsens roll?
Vid upprepade tillfällen under arbetet har kritik riktats mot 
Länsstyrelsens uppdrag, roll, kompetens, praxis etc. Vi författare har inte 
möjlighet att avgöra om denna kritik är befogad men det är uppenbart att 
Länsstyrelsens roll inte upplevs tillföra den kommunala räddningstjänsten 
varken kunskap eller perspektiv. Om Länsstyrelsen skall ha kvar sitt 
uppdrag är det angeläget att diskutera igenom vad Länsstyrelsen skall 
göra, vilken kompetens som krävs för detta och hur man skall säkerställa 
att verksamheten bidrar till samhällets trygghet och säkerhet.

Att skapa ramar för samarbete
Många av de viktigaste trenderna och de tyngsta konsekvenserna pekar 
på en klart ökad risk för ovanliga, men omfattande händelser kommer 
att bli allt vanligare. Ingen kommun och inget räddningsförbund kan 
ensamt bygga upp resurser, varken i manskap eller utrustning, för att möta 
varje sådan situation. Istället måste vi bygga upp en förmåga att snabbt 
”omgruppera” resurser från flera olika aktörer för att gemensamt möta 
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utmaningen, t.ex. en stor översvämning eller skogsbrand. Vissa debattörer 
driver synpunkten att svaret på denna utmaning är en formell hierarki 
med statlig styrning i toppen. Även om hierarkier ibland kan fungera 
utmärkt så är det inte den enda möjliga lösningen, och i många fall inte 
ens den bästa. Det är t.ex. väl känt att hierarkier har svårt att stödja 
samarbete mellan två grupper som befinner sig i olika hierarkiska grenar. 
Ofta förväntas de inblandade ”gå tjänstevägen” och detta leder ofta till 
förseningar och informationsförstoppning högre upp i organisationen. 

Ett alternativt sätt att organisera samarbete kan illustreras med hur 
Internet fungerar. Trots att ingen sitter och godkänner varje ansluten dator 
och varje ansluten server så fungerar det oftast utmärkt! Varför? Jo, därför 
att det finns några enkla grundregler som alla måste följa men som ger 
stora möjligheter till kreativ frihet för de inblandade. Ett annat exempel är 
forskning kring modularisering i framför allt bilindustrin. Lärdomarna där 
är att varje modul bör hålla så mycket som möjligt av komplexiteten inom 
sig och ha så enkla, tydliga gränssnitt mot omgivningen som möjligt. Med 
detta som förebild kan man tänka sig att räddningstjänsten fortsätter att 
vara kommunal men att man från nationellt håll ställer tydliga krav på 
vilken kapacitet varje enhet minst måste ha, och hur kommunikation till 
och från enheten skall hanteras. Det kan t.ex. handla om att det alltid 
finns ett känt telefonnummer som går direkt till ansvarig chef. Det kan 
handla om att standardisera benämningar på olika befattningar så man 
alltid vet vem man skall fråga efter. 

En annan möjlig lärdom är att varje funktionsenhet bör ha en hög grad 
av självförsörjning, man skall kunna klara mycket inom den egna gruppen 
inte vara beroende av andra. Med detta synsätt är det t.ex. enkelt att 
en enhet till en annan plats utan att dess funktionalitet minskar eller 
försvinner.
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Att hålla nationella buffertar
En konsekvens som vi ser på flera ställen i materialet är behovet av 
reservkapacitet för att möta större och/eller långvariga insatser, inte 
minst vid klimatbaserade kriser såsom storm, torka och skyfall. Förutom 
extra resurser på kommunal nivå är det rimligt att samhället avsätter 
gemensamma buffertar på nationell (och kanske även regional) nivå 
som kan sättas in när de lokala resurserna är uttömda. Här kan smart 
användning av tekniken säkerställa att det alltid finns aktuella uppgifter 
på vad och hur mycket som finns var.

Någon behöver också ha en överblick över aktuell tillgång på viktiga 
resurser för att se hur resurser kan styras om i krissituationer. Det 
förefaller praktiskt att detta görs nationellt och att man från nationell 
nivå specificerar vad man förväntar för miniminivåer på kommunal och 
regional nivå, samt hur man vill att detta rapporteras in så att uppgifterna 
är rimligt aktuella.

State-of-the-art-kunskap, -metoder och -utbildningar
I våra intervjuer har det ibland framkommit synpunkterna att nationella 
utbildningar och tjänstemän på nationell nivå inte har hängt med i 
teknik- och metodutvecklingen. Vi som författare kan inte själva avgöra 
om detta stämmer men vill betona vikten av att den nationella nivån alltid 
arbetar målmedvetet för att hålla högsta möjliga kunskap om utvecklingen 
samt verka för att relevanta nyheter snabbt integreras i utbildningar och 
regelverk.

Det förefaller rimligt att det på nationell nivå finns personer som ansvarar 
för att hela tiden ta in nya kunskaper, ny teknik, nya metoder och 
tillsammans med utvalda, intresserade lokala räddningstjänster, testa dessa. 
Så snart en nyhet verkar ha potential så måste en process startas som 
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utvärderar hur dess införande påverkar metoder, regelverk, lagstiftning, 
utbildning etc. Ett program för hur den bäst skall erbjudas lokala 
räddningstjänster startas och inbjudan går ut.

Det kan också finnas skäl att ge den nationella nivån rätt att kräva en 
viss teknisk miniminivå av den lokala nivån (i ljuset av skillnaden i 
förutsättningar). Alla svenskar skall kunna känna att man har tillgång till 
en viss miniminivå lokalt. Det är också viktigt att andra räddningstjänster 
och blåsljusmyndigheter vet vad man kan förvänta sig när man behöver 
samverka.

Kan MSB göra något för glesbygden?
Problemen glesbygden har nämnts flera gånger. En lösning som har 
föreslagits är att skapa någon form av samarbete mellan olika aktörer, 
t.ex. olika blåsljusmyndigheter, och ta fram former för en ny form av 
kombinerad trygghets- och säkerhetsombud. Här skulle MSB, genom sitt 
nationella perspektiv, kunna ta initiativ och driva fram en utveckling till 
nytta för stora delar av vårt land!

Har MSB glömt bort räddningstjänsten?
Flera har under arbetets gång frågat om MSB har glömt bort den 
kommunala räddningstjänsten. Man saknar stöd, tycker utbildningarna 
inte hänger med (se ovan) och efterlyser tydligare krav och meningsfull 
uppföljning. Det förefaller finnas en brett och väl förankrat behov av en 
mer aktiv och tydlig myndighet som tar ledningen i säkerhetsarbetet.
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Våga gå före, MSB!
Under arbetet med denna rapport har vi författare träffat många olika 
MSB-personer, alltid med hög kompetens, mycket professionella och 
med god förankring i räddningstjänstens vardag. Tar man del av det 
omfattande utbudet av rapporter och utredningar inser man att det finns 
mängder av kunskaper inom myndigheten. Samtidigt med allt detta 
goda kan vi ana ett mått av räddhågsenhet. Varför tar MSB inte tydligare 
initiativ mot t.ex. kommunerna? Varför lyfter man inte frågor som behöver 
lyftas? Varför uppfattas man inte som den som driver utvecklingen 
framåt? Vi kan inte stödja detta med siffor eller forskningsdata men får 
ändå en tydlig känsla av landets räddningstjänster skulle fungera klart 
mycket bättre om MSB sträckte på ryggen, lyfte den symboliska flaggan 
gick före i arbetet för ett tryggare och säkrare Sverige.

Slutord
Den bild som vi som författare har fått under vårt arbete med denna 
omvärldsanalys är att räddningstjänsten står inför ett antal krävande 
utmaningar. Även om flera av dessa utmaningar kan bli krävande att 
hantera så ser vi dem inte på något sätt som omöjliga, så länge som alla 
inblandade parter är beredda att ta in ny kunskap, omvärdera gamla 
sanningar och i samarbete bygga ny kunskap och nya metoder. Här ligger 
också det största hotet mot räddningstjänsten, att man inte förmår ta in 
ny kunskap och ifrågasätta sina egna gamla sanningar och övertygelser. 
Klarar man inte detta kommer framtidens räddningstjänst riskera att 
hamna i en kris långt större än den polisen idag går igenom. Det kan bli 
en framtid ingen av oss vill se…
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Om Kairos Future
Kairos Future hjälper företag och organisationer att förstå och forma 
framtiden genom:

– Forskningsbaserad omvärlds- och framtidsanalys
– Framtidsbaserad affärsutveckling och innovation
– Genomförande av strategier

Vi kombinerar tankesmedjans och forskningsföretagets förmåga att 
generera nya insikter och idéer med konsultföretagets fokus på vad som 
fungerar i praktiken. Vårt arbete bygger på egen kunskapsutveckling samt 
egenutvecklade och väl beprövade metoder för analys, strategiutveckling 
och förändringsarbete.

För mer information, besök www.kairosfuture.com


