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Kilbo skola fi ck besöka brandområdet
Ebola, skogsbranden i Västman-
land och attacken på Ukraina är 
stora händelser som oroar barn. 
På Kilbo skola gav man barnen 
en möjlighet att stilla eventuell oro 
som branden skapade genom att 
ge dem en inblick på platsen.

    Kilbo skola ansökte om medel 
från Civilförsvarsförbundets in-
samling för brandens drabbade och 
deras hjälpare i samband med den 
stora skogsbranden i Västmanland 
i somras.
Medel beviljades och elever och 
personal från årskurserna 4 till 
6 från fi ck möjlighet att besöka 
brandområdet. Här berättar bar-
nen med egna ord om resan.

”Den 4 november fi ck vi på mel-
lanstadiet i Kilbo skola möjlighet 
att besöka brandområdet.
Det första vi såg när vi gick ur bus-
sen var aska. Det var inte många 
träd, men de som stod kvar var 
svarta. Det var väldigt mycket 
stenar. Det tänker man annars inte 
på när det är mossa på dem men 
mossan var borta, den hade brun-
nit upp. Jag trodde det skulle vara 
värre men kan ändå inte tänka mig 
något värre.
Vi delades in i tre grupper. Min 
grupp fi ck börja med att gå till 
Johan Klingberg som jobbar på 
AB Karl Hedin (markägare, reds 
anmärkning). Han pratade om 
brandved, timmer, tallfrön, och 
hur mycket pengar som gått åt när 
träden brunnit upp. Många mil-
joner kronor. Det skadade timret 
skulle gå till fl is och om några år 
skulle nya träd sås och planteras. 
Därefter gick vi till nästa station. 
Johan Cederholm som var där var 
brandman. Han berättade om när 
han skulle släcka branden tillsam-
mans med sina kollegor och hur 
de blev omringade av eld och när 
de såg helikoptern med vatten 
komma. Det var spännande. Han 
visade oss också bilder på branden 
och hur snabbt den spreds. Vi fi ck 
prova på att bära metallväskan 
med brandslang i. Det var tungt 
och vi som bara gick fem meter. 
Brandmännen fi ck gå mycket 
längre, fl era kilometer.

Sen skulle vi gå till skördaren. Vi 
fi ck se hur maskinen fungerade 
när den kapade träd. Maskinen är 
mycket dyr. En ny kan kosta upp 
till fem miljoner. Han som äger 
den, Jonny Pettersson, har dess-
utom två stycken, begagnade men 
fortfarande dyra.

Nu var det slut på alla stationer. 
Efter det åt vi. Vi packade upp 
vår matsäck. De fl esta satte sig vid 
den lilla bäcken som fl öt genom ett 
hav av aska. Vattnet var rent, inte 
ett askkorn hade ramlat i. Ganska 
konstigt, eftersom det fanns aska 
överallt. Jag tänkte på djuren som 
fl yttat på grund av branden, de 
som blev skadade och de som dog. 
Att en liten gnista kan orsaka så 
mycket! Vi hörde en fågel, inte en 
liten utan en stor, som fl axade med 

vingarna. Undrar vad den gjorde 
där? Träden var farliga för de 
kunde välta. På marken fanns bara 
aska, inte så trevligt att försöka 
leta maskar i det. Det brann ing-
enting, inte glödde det heller men 
under marken brinner det. Det 
här är en liten brand jämfört med 
bränderna i Australien.

Trots att det ser mörkt ut så fi nns 
det hopp om att skogen snart kom-
mer att grönska igen eftersom vi 
vet att det fi nns gott om kunskap 
om hur skogen ska återställas. Det 
här är en dag jag kommer att min-
nas och kan berätta om för mina 
barn.” 

Text: Eleverna på mellanstadiet på Kilbo skola 

genom Solvej Smeds

En brandman visar utrustning som användes i arbetet med att släcka den stora skogsbranden i Väst-
manland i somras. Barnens studieresa till brandområdet möjliggjordes genom stöd från Civilförsvars-
förbundets insamling till brandens drabbade och deras hjälpare. Foto: Lena Hedberg
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NYTT I KORTHET

FRG-Föredrag Psyko-
logiskt första hjälpen
Den 13 januari samlades ett 

fyrtiotal intresserade FRG-med-

lemmar och andra för att lyssna 

på Annika Ahlberg Tidblads 

föredrag om psykologisk första 

hjälp i Sollentuna. Annika Ahl-

berg Tidblad är FRG-ansvarig i 

Sollentuna och har lång erfaren-

het 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 vardags 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 

telefonjoursverksamhet och 

tog emot samtal från män-

niskor som ville ta livet av sig. 

Samtalen handlade mycket om 

att fördröja 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 personen 

och var närvarande men inte 

påträngande. Se till människans 

basala behov och aktivera gärna 

personen så att tankar kan 

avledas, säger Annika Ahlberg 

Tidblad. 

Akutgrupp får två 
stora uppdrag
Under Skid-VM och Skid-SM i 

februari och mars har Akutgrupp 

Örebro-Värmland fått uppdraget 

att agera akutgrupp tillsammans 

med Landstingets sjukvård. 

”Att få dessa uppdrag är stort”, 

säger verksamhetsledare Pekka 

Kaukonen. 

Till dessa två uppdrag kommer 

Akutgruppen att använda sig av 

cirka 15 personer. Många av dem 

är med på båda uppdragen.

Ett större reportage om detta 

kommer i nästa nummer av Civil. 



Lära sig leva- två gånger om
Lars Andersson var bara femton år när 
han sömngick och föll ut genom e   
fönster och blev ryggmärgsskadad.

4

Fallolyckor dominerar
Fallolyckor skördar fl er människoliv än 
vad trafi ken gör och ändå prioriteras 
inte frågan hos landets poli  ker. 
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Krisinformation på nätet
Sociala mediers framväxt har bidragit  ll 
e   ny   medieklimat även för krisinfor-
ma  on.

8

Hur mår räddningstjänsten?
E   decennium har gå   sedan Sveriges 
räddningstjänst fi ck en ny lag (LSO) men 
på många håll prioriteras inte styrkorna. 

12

Från statslös till Nobelpristagare
När Sovjetunionen ockuperade Estland 
fl ydde Harry Sepps föräldrar  ll Sverige. 
Här fi ck familjen en ny start.
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Civilförsvarsförbundet är en frivilligrörelse 
vars mål är a   förebygga otrygghet i 

samhället. Det gör vi genom hjälpinsatser, 
utbildning av barn och vuxna, informa  on 

samt opinionsbildning.

Foto: Cecilia Corfi tsen 
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Inledaren var först tänkt att handla 

om hur märkligt det är att det satsas 

så lite från myndighetshåll på exem-

pelvis fallolyckor och förgiftningar när 

dessa ökar i samhället.

Resultaten av Civilförsvarsförsvars-

förbundets uppdragsansökningar för 

2015 tyder på en halvering av vårt 

förebyggande arbete.

MSB har beslutat att omfördela 

pengar till andra aktörer, även utanför 

familjen av frivilliga försvarsorgani-

sationer.

Trots att Civilförsvarsförbundet följer 

anvisningar kring ansökan, lämnar 

in genomarbetade utbildningsplaner, 

levererar de uppdrag vi åtagit oss och 

gör det till en rimlig kontaktkostnad 

(kort sagt: vi levererar) så drabbas vi 

av hårda nedskärningar.

Det läggs uppe på den tidigare ampu-

teringen av organisationsstödet plus 

att vi inte, när stödet beräknas, får 

använda självskyddet som underlag! 

Tidvis verkar det som att det fi nns 

dubbla regelverk och att reglerna 

proriteras ibland och ibland inte.

Låt oss inte bli dysterkvistar. Vi får 

säga som Karl i Bröderna Lejonhjärta 

”jag ser ljuset”. För någonstans fi nns 

det en regnbåge för oss (vid regnbå-

gens fot ligger en skatt).

Vi har planterat fl era frön i vårt 

växthus. Både vårt insamlingskonto, 

som vi nu ska växla upp ytterligare, 

men också Civil AB där vi måste få 

hjulen att rulla snabbare. Tillsammans 

gör detta oss mindre beroende av 

uppdrag i en tid då prioriteringarna 

från MSB är märkliga. Våra betalkur-

ser borde ha alla förutsättningar. Våra 

styrkor är vår lokala förankring och att 

vi talar till människor på människors 

vis. Civilförsvarsförbundet kan!
Anders J Andersson

Kommunikationsansvarig

Uppdragen är viktiga men inte allt
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 – Välkommen in, varsågod och  

sitt. Lars Andersson, 44 år, pekar 
på stolen framför hans skrivbord. 
Vi befi nner oss på Rekryterings-
gruppen Dalarnas kontor i Falun, 
staden vars resecentrum för tillfäl-
let är upp och nedvänt.  
– Ombyggnadsprojektet planeras 
att vara klart till Skid-VM här i 
februari. Det blir skönt det, det är 
så svårt att ta sig fram i stolen när 
det ser ut på det här viset, säger 
Lars Andersson.
Stolen. Han syftar på rullstolen 
som han varit beroende av i många 
år. Han visar hur de små framhju-
len lätt kan låsa sig om det bildas 
slask och snö. 
– Men för det mesta går det bra. 
Och så har jag ju bilen. Den är ett 

stort hjälpmedel för mig, berättar 
Lars Andersson.  

Olyckan
Lars Andersson är en optimistisk 
man som lärt sig leva två gånger 
om. Fallolyckan för snart 30 år se-
dan, kvällen den 10 oktober 1985, 
har han egentligen inget minne av. 
Det mesta har andra berättat för 
honom. Under dagen hade Lars 
känt sig dålig och gått hem med 
feber från skolan. På kvällen blev 

febern värre, han steg upp i söm-
nen och gick in till sin brors rum. 
Lars klev upp på ett blombord vars 
ben vek sig och ramlade ut genom 
fönstret och landade två meter ner 
på broderns bil. 
– De såg nog rätt tidigt att jag 
hade landat rätt illa. Min historia 
tillhör nog inte den vanligaste fall-
olyckan om man säger så, berättar 
Lars med en lugn stämma. 
Räddningspersonal larmades till 
platsen och brandkåren lyfte av 
Lars från biltaket. På Ludvika 
lasarett konstaterade de att Lars 
rygg var bruten och även bägge ar-
marna. Lars ska ha pratat med sin  
omgivning men han själv minns 
inget. 
– De lappade ihop mig bäst de 
kunde och sedan fördes jag till 
Akademiska sjukhuset i Uppsala. 
Där såg man att ryggen var bruten 
från min tredje bröstkota och det 
gjordes en operation i ryggen. Man 
tog även bitar från höften för att 
stärka kotan och fäste med stag, 
en så kallad steloperation, berättar 
Lars. 

Lära sig leva - två gånger om
Lars Andersson i Falun var femton 
år gammal när han gick i sömnen 
och ramlade ut från ett fönster. 
Fallet för snart 30 år sedan har 
påverkat hans liv på många sätt 
och idag arbetar han för att hjälpa 
andra som har varit med om rygg-
märgsskador.

Lars Andersson är mycket sportintresserad och hans handikapp har aldrig hindrat honom från att vara aktiv. Efter skadan har han utövat de fl esta sporter. 
Foto: Privat bild.    
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På Akademiska blev han kvar i 
cirka fyra månader. 
– Man kan säga att jag fi ck lära 
mig allt från början, hur man kom-
mer upp i sittande ställning och 
hur man tar sig ned från sängen till 
rullstolen. Mycket handlade om att 
lära sig att hitta balansen i krop-
pen när musklerna i benen inte 
fungerade. Efter min olycka ville 
jag kunna klara mig helt själv, det 
var min drivkraft för att lyckas och 
ta mig igenom svåra hinder, berät-
tar Lars Andersson.

Livet går vidare
Tiden gick och Lars fi ck fl ytta 
hem igen. Huset byggdes om för 
att bli anpassat för rullstolen och 
det vanliga livet tog fart. Han fi ck 
specialtillstånd att ta körkort som 
16-åring, något som andra tyckte 
var häftigt. Lars drömmar om att 
en dag arbeta på ABB hade gått 
i kras, att arbeta inom industrin 
skulle inte fungera, det insåg både 
Lars och hans syokonsulent på sko-
lan. Istället blev det kontors- och 
distributionslinje som han efter 
något år hoppade av. 
– Jag ville något mer. Jag ville 
något annat och drogs tidigt till 
idrott, berättar han. 
Idrotten har alltid betytt mycket 
för Lars. Han fi ck arbete på 
Dalarnas Idrottsförbund vilket 
blev hans väg in på arbetsmark-
naden och studerade sedan klart 
ekonomisk linje på gymnasiet. 
Och idrotten har följt honom hela 
livet. Innan skadan spelade han 
hockey, bowlade och åkte mycket 
skidor med familjen. Efter skadan 
har han provat det mesta: tävlat i 
rullstolsfriidrott, skjutit pilbåge, 
bordtennis, kälkhockey, rull-
stollsinnebandy och utförsåkning 
(sitski) och curling.

Arbetet – att hjälpa andra
Att arbeta för att hjälpa andra 
som även de varit med om rygg-
märgsskador blev tidigt hans kall. 
På Rekryteringsgruppen i Falun 
motiverar Lars människor som 
varit med om ryggmärgsskador 
till arbete och aktivitet. Han bor 
tillsammans med frun Malin och 
deras två barn i en enplansvilla 
utanför Falun. 
– Där lever vi ett helt vanligt liv 

med hämtning och lämning på 
dagis, jobb och matlagande, precis 
som alla andra, skrattar Lars. 

Vården då och nu 
I dag ser vården för de som drab-
bats av en fallolycka betydligt an-
norlunda ut i jämförelse med den 
vård som Lars fi ck vid sin skada 
för 30 år sedan. Numera satsas 
det mycket på samtalsterapi och 
skadade får mer 
hjälp med person-
lig assistans. Lars 
berättar att han 
aldrig erbjöds att 
tala med en tera-
peut eller psykolog 
efter sin olycka.
– Men i och för sig 
hade jag faktiskt 
inget behov av 
att prata med en 
psykolog. Visst var 
det tungt i början 
men jag gjorde 
inte så stor sak av 
min förlamning. 
Dessutom hade jag 
ett stort stöd från 
min familj, berät-
tar han.
Vården för rygg-
märgsskador är 
idag utspridd över 
hela landet. Det 
tycker Lars borde 
ändras.

– Vården för ryggmärgsskador 
borde vara mer centraliserad till 
ett fåtal sjukhus så att all kompe-
tens fi nns. Kunskapen har blivit 
alldeles för utspridd, avslutar Lars 
Andersson. 

Text: Cecilia Corfi tsen

Fotnot: Omslagsbilden till detta nummer publi-
cerad genom vänligt medgivande från fotograf 
Malin Englund.

Att cykla är en enkel match för Lars Andersson. Med rätt utrustning och armmuskler tar han sig fram 
som vem som helst. Foto: Privat bild. 

Sonen Albin följer med pappa Lars på de fl esta aktiviteter. Foto: Privat 
bild.
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Fallolyckor skördar idag fl er liv per 
år än vad trafi kolyckor gör. Det är 
många svenskar inte medvetna 
om. Det är även den olyckstyp, till-
sammans med förgiftningar, som 
ökar snabbast i Sverige. ”Politiker 
prioriterar inte frågan om fallo-
lyckor”, säger Jan Schyllander. 

 Under 2013 omkom 1.662 per-
soner i fallolyckor i Sverige. Över 
70.000 personer blev inlagda på 
sjukhus och över 270.000 personer 
uppsökte akutsjukvård efter att ha 
skadats i fallolyckor. Samhällskost-
naderna för fallolyckor uppgick 
år 2012 till 24,6 miljarder. Flest 
fallolyckor sker idag i eller kring 
bostaden, på särskilda boenden 
men också i idrottsmiljöer. Den 
äldre generationen är särskilt 
utsatt och är den åldersgrupp som 
råkar ut för fl est dödsfall på grund 
av fallolyckor. Men det är inte 
enbart äldre som drabbas, statistik 
visar att även barn, ungdomar och 
personer i medelåldern är utsatta 

vid fall-olyckor. Många tror även 
att det bara är fall från hög höjd 
som kan få en dödlig utgång. Så 
är det inte. Forskning visar att de 
fl esta fall som har en dödlig utgång 
ofta även sker från låg höjd. För de 
äldre är förlust av balans den van-
ligaste orsaken till fall. Halkning 
under vintertid är också en stor 
anledning till många fallolyckor. 

Prognos
Fallolyckor kommer att fortsätta 
att öka då medellivslängden för 
både män och kvinnor stiger. Fram 
till år 2050 kommer antalet äldre 
över 65 år att öka med nästan 50 
procent (cirka 900.000 människor). 
Vårdbehoven kommer att öka och 
kommuner och landsting behöver 
satsa resurser för att arbeta före-
byggande mot fallolyckor. 

Förebyggande arbete
Halkskydd, broddar, sandning och 
snöröjning är viktiga åtgärder för 
att förebygga halkolyckor. Inom-
husmiljöer behöver anpassas för 
att minska risken för olyckor och 
fall och de som arbetar i riskmil-
jöer behöver få utbildning i bland 
annat förfl yttningstekniker. 
Jan Schyllander, utredare på 
Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap, har arbetat med 
2014 års-rapport om fallolyckor. 
Han tycker att det är bedrövligt 
att inte fallolyckor tas på större 
allvar i samhället.
– Jag vet inte varför fallolyckor 
inte prioriteras, det är en gåta 
som jag inte har lyckats att 
besvara. Många tror fortfarande 

att vägtrafi ken skördar fl er liv än 
fallolyckor men så är inte fallet. 
Politiker prioriterar inte det före-
byggande arbetet för att minska 
fallolyckor trots att skadorna vid 
fallolyckor är ofantliga summor. 
Det fi nns heller ingen intresseor-
ganisation eller ansvarig myndig-
het som ansvarar för detta. Att 
det är främst äldre som drabbas 
av allvarliga fallolyckor tror jag 
också kan vara en del i varför 
frågan inte prioriteras, de ska ju 
ändå snart dö, säger Jan Schyllan-
der ironiskt. 
Han tror att det behövs tre starka 
åtgärder för att få ned statistiken 
kring fallolyckor. 
– För det första behövs det en in-
tresseorganisation eller någon som 
driver frågan med tydligt ansvar. 
Sedan behövs det nationella mål 
från politikerna och för det tredje 
behövs det strategier kopplade till 
de satta nationella målen. Sedan 
behövs det en uppföljning för att 
se att man följer de satta målen, 
säger Jan Schyllander. 

Fallolyckor dominerar olycksbilden

Text och illustration: Cecilia Corfi tsen 

Nio tips för ett säkrare hem

1. Mattor innebär risker. Ta bort dem om de är i vägen eller använd halkskydd under.
2. Det är viktigt med fl era ljuspunkter och att allmänbelysningen är god. Välj watt efter ålder och installera gärna en nattlampa.
3. Använd bärbar telefon eller skaffa fl era telefoner så att du inte rusar och snubblar i onödan.
4. Ha inte lösa sladdar över golvet, fäst dem gärna längs väggen.
5. Trösklar är lätta att snubbla på. Om de är ett hinder, se till att åtgärda det.
6. Använd gärna halkfria inneskor som sitter stadigt på foten. 
7. Undvik att ha lösa föremål som är i vägen när du ska komma intill sängen.
8. Använd duschpall i badrummet.
9. Se till att badrumsgolvet är halkfritt och använd gärna en antihalkmatta i dusch eller badkar.

Jan Schyllander. Foto: MSB. 
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Drabbade får stöd 
genom insamling 
Under hösten drog Civilförsvars-

förbundet i gång en insamling 

för att hjälpa drabbade och hjäl-

pare i den stora skogsbranden 

i Västmanland. Drygt 900.000 

kronor samlades in och delades 

i december ut vid en ceremoni i 

Västerås. 15 enskilda personer 

fi ck ett bidrag och fyra organi-

sationer fi ck dela på 230.000 

kronor. Beslutet om fördelningen 

togs av Civilförsvarsförbundet i 

samråd med en bedömnings-

grupp bestående av landshöv-

ding Ingemar Skogö, Länsstyrel-

sen Västmanland, bankdirektör 

Christer Eklind, Sala Sparbank 

samt förbundsordförande Sven 

Lindgren, Civilförsvarsförbundet. 



Hög säkerhet i 
Stockholm 
Stockholm är den säkraste 

staden i Europa och fjärde 

säkraste staden i världen. Det 

visar rapporten ”The Safe Cities 

Index 2015”, en rapport från 

analysföretaget The Economist 

Intelligence Unit som har listat 

den relativa säkerhetsnivån 

i 50 av världens städer. Fyra 

kategorier har behandlats: digital 

säkerhet, hälsoskydd, säker-

hetsinfrastruktur och personlig 

säkerhet. Tokyo rankas som den 

säkraste staden i världen följt 

av Singapore. De osäkraste stä-

derna listas som Ho Chi Minh, 

Tehran och Jakarta.

Få oroas av sam-
hällsstörningar
Enligt Myndigheten för sam-

hällsskydd och beredskaps 

och Sveriges Kommuner och 

Landstings senaste rapport om 

trygghet och säkerhet, är fem av 

tio svenskar oroliga för att drab-

bas av trafi kolyckor men även av 

kontokortsbedrägeri och inbrott. 

Misshandel, överfall, brand och 

fallolyckor oroar många. Endast 

20 procent uppger att de är 

oroliga för att drabbas av någon 

samhällsstörning som långvarigt 

elavbrott eller vattenavbrott. 

Studien visar också att de fl esta 

litar på samhällets räddnings-

tjänst och ambulans. Nio av 

tio uppger att de har ganska 

eller mycket stort förtroende för 

Sveriges räddningstjänst. 

Intensifi erat arbete 
mot terrordåd
Isis framfart, terrordåden i 

januari i Frankrike och ett 

osäkert läge i Mellanöstern har 

fått Sveriges säkerhetspolis 

att intensifi era arbetet med att 

försöka hitta personer som har 

för avsikt och förmåga att begå 

terrordåd i Sverige eller mot 

svenska intressen utomlands. 

Detta görs bland annat genom 

ett nära samarbete med 

Polismyndighetens nationella 

operativa avdelning. En viktig 

samarbetspartner är Nationellt 

centrum för terrorhotbedömning 

där man tar fram analyser av 

händelser som kan komma att 

beröra svenska intressen. 

Stor studie om hjärt- 
och lungräddning
Det kan vara bättre att bara ge 

hjärtmassage som första hjälp 

när någon drabbats av hjärt-

stopp än att göra det i kombina-

tion med konstgjord andning. 

Saken ska nu utredas i en studie 

med över 5.000 personer på 

Karolinska institutet. Frågan är 

om man alls ska behöva ägna 

sig åt mun mot mun-metoden 

när man hjälper någon som har 

drabbats av hjärtstillestånd. 

Lägsta antalet
omkomna i brand
Under 2014 har 76 personer 

omkommit i 69 bränder varav 

68 personer omkom i brand i sin 

bostad. Antalet omkomna i brand 

i småhus har också minskat.

Antalet omkomna i bränder har 

minskat med 21 procent sedan 

2013 och 2014 blir därför det år 

som fi ck lägst antalet omkomna 

i bränder på hela 2000-talet. 

MSB ska nu utreda vad den 

kraftiga minskningen av antalet 

omkomna beror på.

Bland de olyckstyper som ökar 

fi nns istället fallolyckor och för-

giftningar. Här krävs mer resurser 

för det förebyggande arbetet. 

NYTT I KORTHET

”Vi kan inte förvänta oss att de unga ska komma till 
oss. Vi måste komma till dem”, säger Nathalie Persson. 
Foto: Åsa Hagelberg. 

Praktikanter når 
unga medlemmar

På Civilförsvarsförbundets 

kontor strömmar idéerna om hur 

man ska kunna nå potentiella 

nya medlemmar. Praktikanterna 

Nathalie Persson och Linnea 

Sjöbeck, 19 år, har fått många 

insikter om hur man bäst når 

nya, unga medlemmar. 

– Vi kan inte förvänta oss att 

de unga ska komma till oss. 

Vi måste komma till dem. 

Efter nyår är det tänkt att vi ska 

besöka fritidsgårdar och berätta 

om Civilförsvarsförbundet och 

hur man kan engagera sig, 

säger Nathalie Persson. 

Praktiken är på tre månader och 

är fi nansierad av Arbetsförmed-

lingens aktivitetsstöd för unga.

– Praktiken är jättebra. Vi utma-

nar oss själva genom att prata 

inför nya grupper och människor 

vilket är mycket givande, berät-

tar Nathalie Persson.

– Innan jag fi ck praktik här, 

visste jag inte vad Civilförsvars-

förbundet var för något. Nu när 

jag har lärt mig det, undrar jag 

varför jag inte har engagerat 

mig inom detta tidigare. Många 

man möter tror att vårt arbete 

på Civilförsvarsförbundet är för-

knippat med det militära, säger 

Linnea Sjöbeck.

Sociala medier är också något 

som de två praktikanterna 

har arbetat med. Föreningen i 

Kalmar och Blekinge har nu en 

egen Face book-sida och de 

hoppas nu kunna nå ut bättre 

med information. Men de roli-

gaste med praktiken har enligt 

tjejerna varit att möta alla nya 

människor.

– Vi har fått många nya kontak-

ter, både inom 

Civilförsvars-

förbundet men 

också inom an-

dra organisatio-

ner som Svenska 

Lottakåren och 

liknande, säger 

Nathalie Persson.

– Det roligaste 

har varit att möta 

barnen och lära 

dem krisbe-

redskap. Vi har 

bland annat varit 

med på barnka-

las där man har 

spelat Hitta Vilse, 

säger Linnea Sjöbeck. 

Efter praktiken avslutas i slutet 

av januari, hoppas tjejerna 

kunna fortsätta utbilda sig inom 

FRG. 

Foto: Karin Björklund fl ickr.com

Foto: Mia Resident fl ickr.com
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Att arbeta med krisinformation på 
internet kräver vaksamma ögon 
och stenkoll på sociala medier. På 
sajten krisinformation.se arbetar 
Jeanna Ullén dagligen med att 
sprida viktig information vid kris-
situationer i Sverige.

     Sex trappor upp i Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskaps 
ljusa lokaler i Stockholm sit-
ter Jeanna Ullén framför en stor 
dataskärm och arbetar med dagens 
omvärldsbevakning på hemsidan 
Krisinformation.se. Hittills har 
dagen inte bjudit på någon kris i 
Sverige men än är klockan bara 
två.
Jeanna Ullén är en av sex journa-
lister som arbetar med sajten som 
drivs av MSB och verkar för att 
informera allmänheten vid kata-
strofer och kriser. De fi nns även på 
Facebook och Twitter, ett måste 
för att idag nå ut till allmänheten, 
menar Jeanna Ullén som har arbe-

tat på redaktionen i fyra år. 
– Sociala medier är mycket viktigt 
när det kommer till krisinforma-
tion. Det är självklara plattformar 
för att kunna kommunicera med 
människor, säger Jeanna Ullén. 
 
Uppbyggnad och starten
Krisinformation.se byggdes upp 
2008 då man efter tsunamin på 
allvar insåg att Sverige behövde en 
plattform som kunde ge en samlad 
bild från olika myndigheter vid 
katastrofer. Målet för hemsidan 
var tidigt att kunna besvara frågor 
från en oroad allmänhet. Arbetet 
med att synas på sociala medier 
har tagit mycket tid, något som nu 
ger resultat.
Under januari månad besökte över 
40.000 människor krisinformation.
se. Året inleddes med två stormar, 
Svea och Egon, som drog många 
besök till webbplatsen. Under hela 
2014 tog webbplatsen emot en och 
en halv miljon besök och startsi-

dan 451.000. Antalet följare på 
Facebook har ökat med tiotusen 
till över 17.000. Antalet följare på 
Twitter är idag över 46.000 perso-
ner, siffor som medarbetarna på 
Krisinformation.se hoppas stiga.

En vanlig dag 
Medier, myndigheter och sociala 
fl öden skannas av fyra gånger om 
dagen för att ge en uppdaterad 
krisinformation och vid aktuella 
händelser arbetar journalisterna 
med att skriva nyheter, blogginlägg 
och artiklar som sedan sprids via 
nätet och på sociala forum.
– Allt vi gör bygger på nätet, att 
synas och sprida informationen 
vidare. Det gäller att hitta en ton 
som tilltalar folk, byråkratiska ord 
går inte hem hos läsarna, hävdar 
Jeanna Ullén. 
På Krisinformation.se är de aldrig 
först med information eftersom 
de länkar till andra myndigheters 
nyheter. 

Krisinformation på nätet
Hansi Elsbacher och Jeanna Ullén håller koll på krisläget i Sverige. ”Allt vi gör bygger på nätet”, säger Jeanna Ullén. Foto: Cecilia Corfi tsen. 
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Vilken roll tycker du att sociala me-
dier spelar vid större katastrofer?
– Flertalet internationella kata-
strofhändelser de senaste åren har 
visat hur viktig roll sociala medier 
spelar när det ofattbara sker. 
Terrordåden i Norge fi ck många 
att använda sig av sociala medier 
och även vid jordbävningen och 
kärnkraftsolyckan i Japan 2011 
då traditionella kommunikations-
strukturerna bröt samman.
Vid branden i Västmanland i som-
ras använde exempelvis krisorga-
nisationen sociala medier för att 
snabbt kalla in extra förstärkning. 
Engagemanget från privatper-
soner växte lavinartat, nästintill 
problematiskt för krishanterings-
arbetet. 

Hur kan man jämföra dagens kris-
kommunikation med dåtidens?
– Genom sociala medier bedrivs 
idag kriskommunikation vid 
katastrofer uppenbart utifrån 
nya förutsättningar. Historiskt 
försökte krishanterande myndig-
heter kontrollera bilden av en kris. 
Krisledningsgruppen satt i någor-
lunda lugn och ro och bestämde 
ett gemensamt krisbudskap som 
man sedan kommunicerade till 
journalister som i sin tur spred 
vidare till medborgarna. Nu ser 
det helt annorlunda ut med live-
TV-sändningar, medborgarbidrag 
och ögonvittnet som snabbt kom-
municerar sin egen bild via sociala 
medier. 

Vad fi nns det för negativa effekter 
med sociala medier i kriskommuni-
kation?
– Det fi nns ju alltid en risk för 
snabb ryktesspridning som kan bli 
problematiskt. Men att det är ett 
ganska kaotiskt och liveorienterat 
fl öde av information vid kriser och 
katastrofer får nog både myndig-
heter, frivilligorganisationer och 
allmänheten vänja sig vid. Det 
gäller att utveckla sin förmåga 
till källkritik och själv bestämma 
vem man vill lyssna på. Till-
gången och utbudet av informa-
tion kommer inte längre att vara 
begränsad – snarare tvärt om och 

det kräver att människor anpassar 
sig till medieklimatet.   

Hur tror du att vi kommer att använ-
da oss av sociala medier i framtiden 
vid katastrofer?
– Absolut kommer vi att använda 
sociala medier – men gränserna 
för vad som är sociala medier och 
”vanliga” medier kommer allt 
mer att suddas ut. Vid framtida 
katastrofer kommer det förmod-
ligen även bli allt mer Live-TV-
sändningar, möjligen i nya aktö-
rers regi. Kriskommunikationen 
blir på så sätt allt mer visuell och 
möjligen ännu mer mobil. 

Mats Eriks-
son är 45 år 
och docent i 
medie- och 
kommuni-
kationsve-
tenskap vid 
centrum för 
kriskom-
munikation 
vid Örebro 
universitet. 
2003 
doktorerade 
Mats på en 
avhand-
ling med 
titeln ”Från 
ingen-
jörskonst till informatörskonst”. Foto: Örebro 
Universitet.

– Vi delar heller aldrig ut infor-
mation från privatpersoner utan 
enbart bekräftad myndighetsinfor-
mation, berättar Jeanna. 

Tips för sociala medier
Men hur lyckas man med Twitter 
och att synas på Facebook? Jeanna 
Ullén menar att det gäller att hitta 
så kallade nyckelpersoner som se-
dan delar din viktiga information. 
– Utan nyckelpersonerna blir det 
svårt. Man måste hitta personer på 
Twitter som är villiga att dela den 
information du vill sprida. Kom-
municera och be dem dela informa-

tionen är bästa råden jag kan ge, 
säger Jeanna Ullén.
Hon menar också att kommunika-
tionen mellan allmänheten och de 
som skriver på Krisinformation.se 
är mycket viktig.
– Det gäller att svara på allt, att 
ha en tvåvägskommunikation 
och återkoppla till de som skriver 
till oss. Vi måste förstå och prata 
med människor för att förstå hur 
de uppfattar den information vi 
lägger ut men också för att se vad 
som sprids på nätet, sammanfattar 
Jeanna Ullén. 

  Text: Cecilia Corfi tsen 

Sociala medier i Sverige
Facebook: 68 procent av befolkningen.

Instagram: 28 procent av befolkningen.

Twitter:19 procent av befolkningen.

 

Sociala medier i världen
Facebook 1,35 miljarder användare.

Instagram 300 miljoner användare.

Twitter 284 miljoner användare.

Linkedin 332 miljoner användare.

Snapchat 100 miljoner användare.

Qzone (Kina) 629 miljoner användare. 

Källa: Stiftelsen för Internetinfrastruktur

  Text: Cecilia Corfi tsen 

FRG under brandkatastrofen i Västmanland.
Foto: Anders J Andersson 

Sociala medier i framtiden?
- Kriskommunikationsexperten Mats Eriksson svarar
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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.
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Valberedningens arbetssätt styr resultatet
Förra året inbjöds alla distrikt att 
gå en en valberedningsutbildning. 
Varje distrikt fi ck skicka en person 
som sedan skulle utbilda distriktets 
föreningar.
    Har du någon gång varit engage-
rad i en styrelse vet du att valbe-
redningen då och då kommer och 
berättar att det är svårt att få nya 
personer att engagera sig.
I ett läge när ingen vill ställa upp 
kan det vara frestande att säga att 
det inte är jobbigt att sitta med i 
styrelsen och ”du komma och gå 
lite som du vill”. Men inget är mer 
fel än det.
Att sitta med i en styrelse kräver 

engagemang och intresse. Är det 
svårt att få medlemmar att ställa 
upp för förtroendeuppdrag är det 
valberedningens uppgift att sälja 
in åtagandet. Men det är viktigt 
att beskrivningen stämmer med 
verkligheten.
Förra året tog förbundsordför-
ande Sven Lindgren initiativ till en 
utbildning för ledamöter i distrik-
tens valberedningar. Deltagarna 
fi ck sedan i uppdrag att utbilda 
intresserade i lokalföreningarnas 
valberedningar.  Sven Lindgren 
framhåller att arbetet i styrelsen 
måste kännas meningsfullt.
”En av föreningsstämmans vikti-

gaste uppgifter är att utse en val-
beredning i föreningen”. Orden är 
hämtad ur ”Handbok för Civilför-
svarsförbundet” (en handbok för 
förtroendevalda i förbundet), en 
skrift som åtminstone alla ordfö-
ringar i valberedningar uppmanas 
att ta del av.

Börja med arbetsplanen
När väl valberedningen är tillsatt 
av stämman börjar den arbeta 
direkt och gör en arbetsplan där 
arbetet delas upp. Några av de 
saker som kan ingå i arbetsplanen:
• Inventering av befi ntliga för-
eningar och representanter och 

Förbundsordförande Sven Lindgren (stående) under en valberedningsutbildning förra året. Övriga från vänster: Sonja Pedersen, Jämtland, Bertil Högblom, 
Västernorrland, Ann-Kristin Herrman, Dalarna, Gunilla Norberg, Norrbotten, Kristina Isaksson, Norrbotten, Anna-Lisa Söderholm, Gävleborg, samt Gunnar 
Häggroth, Stockholm. Träffen hölls på Quality Airport Hotel Arlanda och var en av fl era som Sven Lindgren höll på några platser i landet.
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Valberedningen uppmanar distrikt och 

föreningar att nominera kandidater till 

förtroendeposter inom förbundet inför 

Civilförsvarsförbundets förbundsstämma 

som äger rum den 10-11 oktober 2015. 

Information om förbundsstämman fi nns 

på www.civil.se.

En plats i förbundsstyrelsen, som 

ledamot eller suppleant, innebär att föra 

Civilförsvarsförbundet framåt och bidra 

till de mål vi har för ett säkrare och 

tryggare liv. Den som nomineras måste 

ha intresse och engagemang för hela vår 

verksamhet.

Följande nyckelfaktorer är viktiga för 

de som ingår i styrelsen:

Engagemang och glädje för att frivilligt 

göra en insats som ger både individ och 

samhälle ökad trygghet i vardagen och vid 

en krishändelse.

Erfarenhet av ledarskap inom förenings-

liv, företag eller offentlig sektor med till-

gång till ett eller fl era nätverk i samhället.

Förmåga och intresse av strategisk pla-

nering i syfte att ge Civilförsvarsförbun-

det organisatorisk och ekonomisk styrka 

att stödja förbundet lokalt, regionalt och 

nationellt.

Tid för uppdraget, som omfattar 

cirka fem styrelsesammanträden med 

tillhörande insatser däremellan, främst 

fadderskap med ett eller fl era distrikt.

Tänk över ålderssammansättning och 

könsfördelning. Försök även att få med 

personer med annan kulturell bakgrund. 

Viktigast är nämnda nyckelfaktorer.

Förbundets 90-konto för insamling 

innebär att en person som har betal-

ningsanmärkning och/eller förfallna och 

obetalda skatteskulder inte kan väljas till 

förbundsstyrelsen. Personen får heller 

inte vara försatt i konkurs eller meddelad 

näringsförbud.

Ledamot i förbundsstyrelsen ska inte 

representera sig själv eller sitt distrikt, 

utan se hela Civilförsvarsförbundets 

behov och förutsättningar. Man kan 

nominera personer från alla distrikt eller 

sådana som ännu inte är medlemmar i 

Civilförsvarsförbundet.

En nominerad person måste vara 

medlem vid omröstningen och ha sagt ja 

till att bli nominerad.

Nominering skickas till:
Civilförsvarsförbundet
Valberedningen
Box 2034, 169 02 Solna

Frågor besvaras av David Wibeck: 
david.wibeck@telia.com

Valberedningen efterlyser kandidater till förbundsstyrelsen inför förbundsstämman 2015

Gunilla Norberg och Kristina Isaksson, Gammelstad, sitter båda 
med i valberedningen lokalföreningen i Luleå. De säger att det är 
jätteviktigt att rätt personer är med i styrelsen, jobbar tillsammans 
och framåt. 

utvärdera vad de bidragit med och 
deras deltagande vid mötena.
• Enskilda samtal med alla kandi-
dater. De som ställer upp för omval 
får berätta om sina personliga 
insatser under verksamhetsåret 
och mål för det kommande och de 
nya får berätta om sina planer och 
visioner.
• Delta i styrelsemöten för att få en 
uppfattning om hur arbetet fung-
erar. En valberedning på distrikts-
nivå får dela upp föreningarna 
sinsemellan. Valberedningen får 
dock inte bli någon överrock utan 
det handlar bara om att delta som 
observatörer.

Vidtalade i förväg 
Viktigt är att diskussionen stan-
nar i den trängre kretsen. Skvaller 
på stan är förkastligt eftersom det 
handlar om personer.
Använd verksamhetsledaren i 
arbetet, den har god personkän-
nedom och vet hur organisationen 
fungerar.
Valberedningen ska lämna förslag 
på ny styrelse och revisorer. Den 
kan ta fram ett förslag på ny val-
beredning, även om själva förslaget 
på stämman läggs av någon som 
inte sitter i valberedningen. Valbe-
redningen kan också lämna förslag 
på justerare. Alla ska naturligtvis 
vara vidtalade i förväg och ha gett 

sitt godkännande.
En annan uppgift är 
att bedöma styrelsens 
förmåga att sätta upp 
verksamhetsmål och 
att sedan nå dessa. 
Nya kandidater kan 
man hitta både inom 
och utanför den 
egna föreningen, de 
behöver inte ens vara 
medlemmar utan kan 
bli det. Det innebär 
en balansgång mel-
lan kontinuitet med 
befi ntliga ledamöter 
och respekt för dessa 
samt vikten av att ta 
in nytt blod.
Valberedningen ska 
också föreslå revisorer och här är 
det angeläget att de inte sitter för 
länge på sina poster, risken fi nns 
att de med tiden får en alltför nära 
relation till styrelsen. Valbered-
ningen kan även lämna förslag till 
val av justerare.
De som föreslås till ledamöter ska 

vara kapabla att göra egna själv-
ständiga bedömningar. De ska 
förstå hur man läser en ekonomisk 
redovisning.
Eller som Sven Lindgren säger:
– Den som varken ser bakåt eller 
framåt har anledning att se upp. 

Text och foto: Anders J Andersson

Ordinarie föreningsstämma
Årsmöte ska hållas i alla distrikt minst vartannat år och senast fyra månader 
innan förbundsstämma.
I lokalföreningarna ska årsmötet hållas senast den 31 mars varje år.
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För elva år sedan ersatte Lagen 
om skydd mot olyckor den tidigare 
Räddningstjänstlagen. Förhoppningen 
var att öka kommuners infl ytande 
över räddningstjänsten för att kunna 
anpassa arbetet efter kommunens 
särskilda risker. Men på fl era håll har 
den nya lagen bidragit till att fl era 
kommuner nu skär ner på räddnings-
tjänsten.

 Idag har varje kommun i Sve-
rige själva ansvar för en fungeran-
de räddningstjänst. Enligt Lag om 
skydd mot olyckor (LSO) som in-
fördes 2004, arbetar Sveriges kom-
muner själva med handlingspro-
gram utifrån nationella mål och 
lokala behov. Men de senaste åren 
har räddningstjänsten minskat 
verksamheten på fl era håll, något 
som blev möjligt i och med den 
nya lagen. Utbildningsprogram 
har lagts ner och deltidsbrandmän 
är idag mer vanligt än tidigare. 
Svensk media har även under 
hösten rapporterat fl itigt om 
räddningstjänstens brister och 
besparingar som kommunpolitiker 
står ansvariga för. 

Enligt Jan Wisén, biträdande 
avdelningschef  för utveckling 
av beredskap på MSB, ligger det 
numera ett stort ansvar hos kom-
munpolitikerna som styr rädd-
ningstjänsten. 
– Det fi nns idag ett tydligare 
fokus på det förebyggande arbetet 
inom räddningstjänsten. Förr var 
det mycket fokus på detaljpla-
nering, nu ligger ett stort ansvar 
på kommunpolitiken som själv 
styr kommuns räddningstjänst 
och handlingsplaner. LSO tydlig-
gör även den enskildes ansvar att 

vidta 
åt-
gär-
der 
för 
att 
före-
byg-
ga 
brän-
der 
och 
mins-
ka 

konsekvenserna av dessa, säger 
Jan Wisén.

Förändringar
Jan Wisén har uppmärksammat 
negativa förändringar som vuxit 
fram de senaste åren inom rädd-
ningstjänsten.
– Inom många kommuner görs det 
stora besparingar på räddnings-
tjänsten. Det fi nns även problem 
med att det till exempel inte 
fi nns en gemensam benämning på 
räddningspersonal vilket försvårar 
samverkan med andra. Det fi nns 
också ett problem med att den en-
skilde inte har tillräcklig kunskap 
och koll gällande brandsäkerhet 
och därmed har svårigheter att 
ta det ansvar som regleras i LSO, 
säger Jan Wisén.

Olika ambitioner
Åren 1986-2003 genomgick all 
räddningspersonal i Sverige en 
eller fl era utbildningar vid någon 
av landets räddningsskolor. 2003 
lades två av fyra utbildningsenhe-
ter ned. Det fi nns idag ingen lag 

Ett decennium med LSO 

Jan Wisén. Foto: MSB. 

- Hur mår Sveriges räddningstjänst idag?
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på vilken sorts utbildning rädd-
ningspersonal ska ha utan varje 
kommun bestämmer själva hur 
deras räddningstjänst ska se ut 
och verka. 
Enligt Jan Wisén kan det på sikt 
komma att innebära en försämrad 
utbildnings- och kunskapsnivå för 
räddningstjänstpersonalen. 
– Det fi nns idag ett krav i lagstift-
ningen att en räddningsledare ska 
ha gått en viss utbildning men för 
övrig räddningspersonal fi nns inga 
krav. Ambitionsnivån skiljer sig 

från olika kommuner, säger han.

Riskerar att urholkas
Varför vissa kommuner inte prio-
riterar räddningstjänstens arbete 
tror Jan Wisén har att göra med 
att medborgarna inte varje dag 
ser resultatet av en försämrad 
räddningstjänst. 
– Faller sjukvården eller skolan 
märks det direkt. Räddnings-
tjänsten utsätts för besparingar 
men man ser inte konsekvenserna 

förrän senare vilket tillåter kom-
munpolitikerna att skära ner här 
och var, säger han.
Samtidigt anser Jan Wisén att 
Sveriges räddningstjänst generellt 
sätt är bra och professionell.
– Det får vi inte glömma. Men vi 
ska ha med i beräkningarna inför 
framtiden att fortsätter det att 
göras stora besparingar på bekost-
nad av räddningstjänsten kommer 
den fortsatt att urholkas, avslutar 
Jan Wisén. 

Fler röster om dagens räddningstjänst

  Text och illustration: Cecilia Corfi tsen 

Ida Texell, förbundsdirektör och räddningschef  Attunda:  
– Olyckorna i samhället hanteras av olika aktörer vilket ställer krav på funktionali-
tet, effektivitet och styrning på fl era håll. Förändras en aktörs uppgifter påverkar det 
i sin tur andra aktörer. Jag tror att dagens LSO inte är helt anpassat för hur det ser 
ut idag. Framtidens styrning måste sträva efter en mer helhetssyn med tydliga krav 
på kvalité och samverkan. Under 2015 behöver olyckshanteringsområdet ett alldeles 
speciellt fokus då majoriteterna av kommunerna beslutar om nya handlingsprogram 
om likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor för de kommande fyra åren. 
Inför detta hade jag gärna sett kraftfullare tag och offensivare satsningar utifrån ett 
nationellt perspektiv. Det är dags för en nollvision för alla olyckor!

Kenneth Ericsson, före detta räddningschef  i Öckerö och idag seniorrådgivare hos 
MSB:
– Jag har arbetat under både Räddningstjänstlagen och under LSO. Dessvärre tror 
jag att LSO med en mer målstyrd lagstiftning tyvärr inte har fått det genomslag som 
var tänkt från början. Flertalet kommuner har inte lagt ner tillräckliga krafter på att 
se över hotbilden inom kommunen. Politikerna behöver uppmärksamma verkligheten 
för att kunna prioritera den. På ett 30-års perspektiv har ambitionsnivån gått neråt 
inom räddningstjänsten och det fi nns tyvärr brist på kunskap då man sätter lägre 
krav på utbildning. Högre kompetens och starkare ledarskap inom räddningstjänsten 
måste återinföras. 

Arto Koivumaa, räddningschef  Kalix. 
– När LSO kom så var Kalix kommun en av tre kommuner i ett räddningstjänstför-
bund. Förbundet upplöstes december 2009 men fram tills dess märktes inga större 
förändringar av inom verksamheten. Däremot efter att vi kom tillbaka till kommu-
nen så har det skett en hel del förändringar på den operativa verksamheten, det fi nns 
färre brandmän i beredskap varje dygn. Det beror dock inte på LSO utan på små 
kommuners försämrade ekonomi. I övrigt så har den förebyggande verksamheten 
förändrats, framförallt tillsynsverksamheten. Den tidigare mer detaljerade ”brand-
synen” är nu en tillsyn som genomförs på de fl esta objekten på ett mer övergripande 
sätt med granskning av skriftliga brandskyddsredogörelser. Där har ägare- och eller 
verksamhetsutövare fått en helt ny roll. 

Krister Ejeros, räddningschef  Leksand kommun:
– Sedan den nya lagen verkställdes har jag inte märkt av någon betydande skillnad. 
Jag skulle säga att den nya lagen bara är en ny reform av den tidigare Räddningsla-
gen från 1986. Handlingsprogrammet är i stort sett den samma, vi arbetar med 
säkerhetmål och med förebyggande arbete. Dock vet jag att kommunerna prioriterar 
räddningstjänsten olika i landet och vissa kommuner är mer utsatta än andra. 
Här i Leksand är räddningstjänsten en hög prioritet men tyvärr styr idag ekonomin 
mer än risker i samhället vilket är synd. 

Foto: Privat bild. 

Foto: Adam Dahlberg

Foto: Jennie Edman

Foto: Privat bild. 
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Från statslös till svensk Nobelpristagare
För lite mer än ett år sedan gick 
Hitta Vilses pappa Harry Sepp i 
pension från Civilförsvarsförbun-
det. Då hade han hunnit med att 
vara verksam på förbundet i rollen 
som utbildningskonsulent under 23 
år. Nu är han aktiv som instruktör i 
förbundet.

    De som har träffat Harry Sepp 
vet att han är kunnig inom sitt om-
råde och att han varvar kunskapen 
med en stor portion humor. Han är 
en eftertraktad instruktör.
Andra världskriget tvingade för-
äldrarna att fl y hemlandet Estland 
och komma till Sverige.

Sovjetunionen och Nazityskland 
delade upp Europa. Estland tillföll 
Sovjet som gick in och rensade ut 
tusentals intellektuella som kunde 
tänkas organisera motstånd.
Många estniska militärer kördes 
iväg på lastbil och kom aldrig 
tillbaka. Harry Sepps pappa, då 

Harry Sepp i sitt essé. Han är en kunnig och god berättare som får människor, både små och stora, att lyssna. Harry är instruktör för Civilförsvarsförbun-
dets utbildningar och här leder han ett Hitta Vilse barnkalas i Nacka utanför Stockholm. Foto: Henrik John

Modellbyggande är ett stort intresse sedan tonåren. Här en amerikansk 
Sherman M4 i skala 1:6. Smutsen har han fått fram med pulveriserad jord.

När FN:s fredsbevarande styrka tilldelades Nobels fredspris fi ck Harry Sepp 
ett diplom. I bakgrunden syns också en bild på Harry i unga år.
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20+, tvångsvärvades till Röda 
Armén och fi ck behålla livet. Vid 
ett tillfälle lyckades den enhet han 
tillhörde fl y.
När Hitler förklarade krig mot 
Stalin tog nazisterna över och när 
krigslyckan vände kom kommunis-
terna tillbaka. Unga kvinnor fi ck 
tjäna som ”underhållning” till de 
sovjetiska soldaterna, berättade 
Harrys mamma. De slogs ihjäl 
efter övergreppen.

Flydde till Sverige
Harrys pappa insåg att hans liv 
stod på spel. Han fi ck tag i en 
motorcykel och gav sig iväg med 
Harrys mamma mot kusten. Där 
hittade de ett gäng människor som 
försökte fi xa en potatispråm att fl y 
med. Gemensamma krafter gjorde 
den sjöduglig och en presenning 
blev segel. Pråmen var fullpackad 
med folk som i sista stund lyckades 
fl y sovjeterna. Utanför Åland fi ck 
de kontakt med en fi skare. De sam-
lade in vapen och allt av värde och 
fi skaren bogserade dem till Sverige.
Harry Sepp är näst äldst av tre 
bröder, alla födda i Sverige. På 
väggen i lägenheten i Sundbyberg 
hänger ett foto på honom när han 
var en ung pojke. I samma ram sit-
ter några sparade ransoneringsku-
ponger där det står ”Harry Sepp – 
statslös”. Staten Estland upphörde 
i samband med ockupationen.
Bredvid bilden på den unge Harry 
hänger också ett diplom ”Alfred 
Nobels fredspris” undertecknat av 
dåvarande försvarsministern Roine 
Carlsson. 1988 gick Alfred Nobels 
fredspris till FN:s fredsbevarande 
styrkor. Harry hade tjänstgjort på 
Cypern 1975 och i Sinai 1976. 

Med tiden skulle Harrys intresse 
också bli hans yrke.
– Min natur är att jag vill veta 
så mycket som möjligt om något 
innan jag går ut med det. Jag 
har en bred kunskap om kris och 
elände och hur detta tillsammans 
med grundbehoven påverkar oss.
Redan som sex-åring gick han med 
i Scouterna och i 15-årsåldern även 
i Hemvärnet. Det innebar mycket 
vistelser i skog och mark året runt.
Detta ledde i sin tur till ett intresse 
för överlevnad. Harry intresserade 
sig för  klädsel, nedkylning, utrust-
ning och fi ck kontakt med dåva-
rande Försvarets forskningsanstalt.
Han var med om deras första över-
levnadsförsök.
Intresset för överlevnad tog or-
dentlig fart och Harry sökte mer 
kunskap hos internationella över-
levnadsspecialister i Kanada, USA 
och Storbritannien.

Harry blev Vilses pappa
I början av 1980-talet rekommen-
derade en av kontakterna Harry 
Sepp att gå med i NASAR (Na-
tional Association for Search and 
Rescue), en paraplyorganisation 
för frivilliga eftersöks- och rädd-
ningsgrupper. Året därpå åkte han 
till deras konferens i Dallas. Där 
presenterades för första gången 
”Hug a tree and survive” och 
Harry tyckte det var fantastiskt.
Efter en del turer och fl era år fi ck 
han tillstånd att ta idén till Sverige 
och överlät den sen till förbundet.
När den lilla fl ickan Linn Turberg 
1991 gick bort sig (hon följde efter 
familjens katt och gick vilse) sat-
sade förbundet på konceptet. 
Den amerikanska versionen kunde 
inte användas rakt av i Sverige 

utan genomgick en rejäl omarbet-
ning och anpassning till svenska 
förhållanden. Dessutom utökades 
konceptet att förutom till barn 
även vända sig till vuxna.
– Det är de som kan göra något, 
se till att barnen klär sig rätt och 
vara medvetna om effekterna av 
uttorkning och lågt blodsocker. 
Vilse såg dagens ljus. Namnet hit-
tade dåvarande informationschefen 
Bernt Sehlstedt på ”man kan gå 
vilse och hitta vilse”, sa han, be-
rättar Harry Sepp. Hitta Vilse är i 
dag ett av Civilförsvarsförbundets 
mest välkända koncept.
Ytterligare en sak Harry Sepp 
grävde fram i USA hos NASAR 
var MSO (Managing Search Opera-
tion). Det är en avancerad metod 
för eftersök. Metoden att leda en 
eftersöksinsats baserad på MSO 
används i varierande grad av po-
lismyndigheten i landet. I Dalarna 
tar polisen i samarbete med Civil-
försvarsförbundet hjälp av frivilliga 
baserat på MSO vid eftersökning.
Harry Sepp håller ångan uppe 
även efter pensioneringen, nu som  
instruktör. Se där vad ett intresse i 
unga år kan leda till. 

Text och foto: Anders J Andersson

Harry Sepp:s familj hade i princip bara sina gångkläder när de kom till 
Sverige. De fi ck börja om sina liv här. Medborgarskapet dröjde fl era år.

Harrys medaljer från FN (UN, United Nations) som tack för insatserna i de 
fredsbevarande styrkorna på Cypern och i Sinai-öknen i Mellanöstern.
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Harry blev väldigt glad när han från förbundet 
fi ck en tavla med sig och Hitta Vilse. Harry kallas 
ibland Vilses pappa, ”modern okänd”, säger han.
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Blackout som företagsevent i Sundsvall 
Blackout är ett kunskapsspel som 
sätter individens och samhällets 
ansvar vid en kris i fokus. Spelet 
är framtaget för högstadie- och 
gymnasieskolans elever men nu 
har Skandia i Sundsvall testat 
Blackout - som hälsoaktivitet och 
företagsevent.
    Ett omfattande elavbrott. 
Flera familjer med olika förut-
sättningar och behov. Målgruppen 
för Blackout har tidigare endast 
varit  skolungdomar men i höstas 
höll instruktören Seppo Halunen 
den första Blackout-kursen i nytt 
sammanhang: företagsdag för 
Skandias medarbetare i Sunds-
vall. Seppo Halunen medger att 
han till en början kände sig rätt 
nervös. 
– Vi visste ju inte hur mottagan-
det skulle bli även om jag redan 
från början kände mig positiv, 
berättar han. 

I Sundsvall är fl era företag in-
volverade i något som de kallar 
friskvårdsresan. Avdelningschefen 
Karolina Jonsson från Skandia 
blev intresserad av att förena ett 
hälsotänk med säkerhetsaspekten 
i Blackout.

Hälsoaktiviteter med teman
– Tillsammans med cirka 15 andra 
företag här i Sundsvall fokuserar 
vi på olika hälsoaktiviteter med 
diverse teman. Civilförsvarsför-
bundets Blackout blev mycket 
relevant med temat skog och ut-
omhus. Efter ett informationsmö-
te med Seppo Halunen beslöt vi 
oss för att pröva spelet som en del 
av höstens företagsevent, berättar 
Karolina Jonsson. 
På Hotell Höga Kusten möt-
tes ett trettiotal anställda från 
Skandia för att tillsammans agera 
som familjer – under kris. Ka-

rolina Jonsson och 
kollegan Jessika 
Wikström delade 
in de anställda med 
tema kändisfamiljer, 
något som roade de 
fl esta. 
– Vi hade nog inga 
förväntningar förut-
om att vi av erfaren-
het visste att Seppo 
är en pedagogisk och 
rolig instruktör. Han 
har själv dessutom 

erfarenhet 
av att vara 
insnöad i fl era 
dagar och 
han bjöd på 
många roliga 
berättelser, 
säger Karo-
lina Jonsson. 
Under Black-
out fi ck Skan-
dias medar-
betare bland 
annat lära sig hur de ska tänka 
under ett strömavbrott. 
– Vi samlade upp alla efter 
eventet för att få respons. Alla 
var jättenöjda med dagen och nu 
kommer vi kunna agera bättre vid 
störningar och kriser i samhället. 
Att bara titta ut genom fönstret 
och konstatera en svår situation 
utan att agera är en tid som är 
förbi, säger Karolina Jonsson. 

Positv instruktör
Seppo Halunen ser också tillbaka 
med glädje på företagseventet 
med Skandia.
– Folk var så jädrans nöjda, enga-
gemang på hög nivå. Jag har mått 
som en prins efter det arbetstillfäl-
let, avslutar Seppo Halunen som 
nu hoppas på att hitta fl er företag 
som vill ta del av Blackout. 

Text: Cecilia Corfi tsen
Foto: Dan Nguyen/Flickr

Seppo Halunen. Foto: Privat 
bild. 

Spelet Blackout visar på konsekvenser av verklighetens elavbrott.


