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Gemensamma perspektiv i Storbritannien – Projekt BlåljUS på studiebesök 
 
Projekt BlåljUS har gjort ett studiebesök till Storbritannien med besök på konferens om 
hur polisen samverkar för att skapa trygga samhällen, observationer på fullskaleövning 
och samtal med utvecklarna av JESIP, en beslutsmodell för blåljusaktörer. Carl-Oscar 
Jonsson från KMC var en av deltagarna på besöket. 
 
Besöket på Emergency Planning College (EPC) i York innebar 
möten med flera experter i samhällsberedskap, bland andra med 
dem som utvecklat JESIP - Joint Emergency Services 
Interoperability Protocol. Det är en beslutsmodell och olika typer 
av beslutsstöd som är tillämpbar i olika situationer och för olika 
aktörer. 
   – De har ett helhetstänk på hur man agerar från den akuta 
krisen till de lite mer långsiktiga effekterna på samhället, och hur 
man gemensamt fattar beslut, säger Carl-Oscar Jonson.  
     Som exempel gav EPC en polis som drar ett vapen och ett 
översvämningsscenario. Polisen ska innan avfyrande kunna gå 
igenom protokollet, lika väl som protokollet ska gå att genomföra vid beslutsfattande i 
översvämningsdrabbat område där prioriteringar ska göras, och där olika aktörer 
gemensamt har stöd av beslutsmodellen.  
   – JESIP har haft stora framgångar och är i dag implementerat hos blåljusaktörer i 
Storbritannien, och andra aktörer i samhället. JESIP är något vi konkret tar med oss i projekt 
BlåljUS där modellen kan tillämpas för att passa utbildningsmoduler. Vi har fått med oss 
mycket intressant material och kontakter som gärna delar med sig av erfarenheter av 
utvecklingsarbetet och samverkansfrågor, säger Carl-Oscar Jonson.  
 
En lärdom Carl-Oscar Jonson vill 
lyfta är frågan om 
aktörsgemensam riskhantering, 
som instruktörerna och 
utvecklarna av JESIP menar börjar i 
aktörsgemensamma utvärderingar. 
I mekanismen för JESIP görs först 
en ’hot debrief’ hos varje aktör och 
efteråt en gemensam debrief, där 
man kan identifiera risker och 
gemensamma utbildningsbehov.  
   – Det här har vi diskuterat i 
projekt BlåljUS, var börjar 
riskhanteringsprocessen? I Sverige 
saknas i dag en struktur för 
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myndighetsgemensamma utvärderingar, där man har 
möjlighet att identifiera händelser som kan ske igen, 
latenta risker och brister i utrustning och utbildning, 
säger Carl-Oscar Jonson. 
 
Utöver besök på EPC besökte BlåljUS-deltagare även en 
konferens med EU-projektet Unity som arbetar för 
polissamverkan och trygga samhällen och West 
Yorkshire Police som arrangerade en övning om 
hantering av misstänkta föremål för poliskadetter. Halva 
gruppen övade i virtual reality-miljö och andra halvan i 
fullskala. Syftet var att jämföra och titta på den 
potentiella nyttan av VR-övningen. Samtal med EU-
projektet Auggmed som stod för tekniken för övningen 
ledde till diskussioner om möjliga BlåljUS-kontakter och 
uppföljning av övningen som ordnades av West 
Yorkshire Police. Arrangörerna här poängterade hur 
viktigt det är att inkludera slutanvändaren i övningar, för 

att möjliggöra att de bygger upp en kompetens och ett kritiskt förhållningssätt till ny 
metodik och utrustning.  
   – Vi kommer att ha nytta av kontakterna vi fått under projekt BlåljUS gång, och vi har fått 
bekräftelse av att vi är på rätt väg. Instruktörerna vi pratat med har verkligen betonat 
samverkan och gemensamma perspektiv på övning och utbildning. Att bygga en 
samverkansmodell är viktigt.  
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