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72-timmar ger grundläggande kunskap i krisberedskap 
 
Informationssatsningen 72-timmar pågår under hösten 2014. Fram till och med 13 november har 
våra informatörer genomfört 1.060 informationstillfällen med 12.957 deltagare i hela landet. 
Utbildningen genomförs på en timme och kostar inget för deltagare eller arrangörer. 
Utbildningen är tillgänglig för alla intresserade och lämpar sig väl att genomföra i våra föreningar. 

Anmälan samt mer information om informationssatsningen fås på www.civil.se/72-timmar 
 

YN (yvonne.norrgard@civil.se)  

 

Branden i Västmanland 

I augusti utbröt den största skogsbranden i Sverige i modern tid. En fantastisk insats gjordes av 
bland annat Frivilliga Resursgruppen, FRG. Totalt deltog ett 20-tal FRG:er från flera län. Andra 
FRG:er var redo att ställa upp om branden inte skulle fås under kontroll. Lars-Göran Uddholm, 
räddningsledare vid branden sa så här om FRG:s insats: ”Jag är odelat positiv till FRG. Insatsen 
hade aldrig fungerat utan dem.”. Mer om branden och vad FRG gjorde kan du läsa om i senaste 
numret av tidningen Civil (#3 2014). 

AJA (anders.j.andersson@civil.se) 

 

Tips från en framgångsrik 72-timmarsinformatör 

Jenny Andefors, 72-timmars informatör som verkar i Värmland och Örebro, har lyckats väl med 
sitt 72-timmars arbete under hösten. Enligt Jenny Andefors handlar det lyckade arbetet om 
flexibilitet, att våga ta för sig och att inte begränsa sig till en målgrupp. 

– Våga ta för er och inspirera de ni möter. Tänk brett och begränsa er inte till en målgrupp utan 
prata vilt och brett om 72-timmar med alla ni möter. På så sätt blir de ni möter också 
marknadsförare och på det viset hittar ni guldkornen som hjälper er vidare, säger Jenny Andefors. 

Jenny Andefors har arbetat sedan 1997 inom Civilförsvarsförbundet och har lyckats arbeta upp 
en bred kundkrets, något som gynnar henne och Eva Stelins arbete med 72-timmars. De har 
också haft möjlighet att arbeta heltid med utbildningarna och har på så sätt arbetat upp den 
flexibilitet som behövs för att synka med olika kurstillfällen. Hon menar också att de på region 
Värmland och Örebro har stöttat och pushat varandra, vilket också har påverkat utbildningarna 
positivt. 

– Vi är likasinnade här och stöttar och pushar varandra vidare. Det är ett tungt arbete att bygga 
upp en kundkrets men när man väl gjort det går allt mer som på räls, säger Jenny Andefors. 

CC (cecilia.corfitsen@civil.se) 
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2014 års uppdrag 

De allra flesta av våra uppdrag för år 2014 är nu på väg att slutföras med bra måluppfyllelse. Alla 
centrala kurser är genomförda med bra täckning av deltagare. Grundutbildningen av FRG-
medlemmar pågår för fullt och förhoppningen är att vi ska nå upp till målet att utbilda 605 
personer. Ett problem i sammanhanget är att det ofta visar sig vara en mycket stor skillnad 
mellan det antal personer föreningen och kommunen ansöker om att få utbilda och det faktiska 
slutresultatet.  Det gör att osäkerheten ibland är stor vad beträffar hur många FRG-medlemmar 
som kommer att ha grundutbildats vid årets slut. Våra verksamhetsledare stämmer av och 
uppdaterar utbildningsläget i distrikten några gånger per år men det är bra om större avvikelser 
rapporteras så fort som möjligt till distriktets verksamhetsledare.    

När det gäller våra kurser inom självskyddskonceptet så är alla årets kurstimmar genomförda eller 
inbokade. 

72-timmar finns nu även som en kurs på webben. Vi har tillsammans med NTI-skolan tagit fram 
en webbaserad kurs på vårt koncept 72 timmar. Kursen ska ge deltagarna samma information 
och kunskap som den fysiska kursen. Som deltagare anmäler man sig till kursen på vår hemsida 
och får då omgående ett lösenord som sedan används vid inloggningen. Antalet kursdeltagare 
registreras automatiskt och vi kan sedan använda uppgifterna i vår redovisning till MSB. 
Webbkursen är ett försök och fel och brister åtgärdas fortlöpande i den mån de upptäcks. Om 
tekniken fungerar bra, och kursdeltagarna är nöjda, kan vi bygga vidare på detta inom fler 
utbildningsområden. 
Läs mer om kampanjen på www.civil.se/natutbildning-72-timmar 

JA (jan.alsander@civil.se)  

 

2015 års uppdrag 

Civilförsvarsförbundet har lämnat in två stora ansökningar till MSB inför år 2014. Den ena gäller 
uppdrag inom krisberedskapen, dit bland annat FRG räknas, och den andra gäller det som 
tidigare kallades självskydd, numera ”Uppdragsersättning till ideella organisationer för att öka den 
enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser”.  

Just nu väntar vi på besked från MSB om vilka uppdrag vi får och uppdragens omfattning. Det 
styr det mesta av vår verksamhet under år 2015 och därför kan vi inte göra så mycket mer åt 
uppdragsplaneringen nu än att invänta MSB:s beslut. Vi har dock tagit fram en preliminär 
kurskatalog för nästa års centrala kurser som anslås på www.civil.se under Utbildning. 
 
JA (jan.alsander@civil.se)  

  



 
Nyhetsbrev från Civilförsvarsförbundet Sverige 
 

Sida 4 av 10 
 

Blackout 

Blackout är ett kunskapsspel som sätter individens och samhällets ansvar vid en kris i fokus. 
Spelet är framtaget för högstadiet och gymnasieskolan men passar lika bra för andra grupper. 
Utifrån olika förutsättningar får eleverna lösa utmaningar de ställs inför vid ett omfattande 
elavbrott, både som individer och som ansvariga tjänstemän och politiker. Spelet stärker 
elevernas förmåga att förstå och hantera konsekvenserna av en kris såsom t ex. ett långvarigt 
strömavbrott. Hösten 2013 blev vi tilldelade 120 spel för läsåret 2013-2014. På grund av stor 
efterfrågan på spel blev vi tilldelade ytterligare 60 spel i september 2014. Spel som nu genomförs 
av våra spelledare. För närvarande har vi tolv aktiva Blackoutspelledare i hela landet. Det finns 
möjlighet fortfarande möjlighet för skolor att beställa ett kostnadsfritt spel innan jul. 
Läs mer om Blackout på www.civil.se/kurser/blackout  

YN (yvonne.norrgard@civil.se)  
 

Alla kan HLR 

”Alla kan” är ett projekt som vänder sig till lärare i åk 7 i ämnet idrott och hälsa i hela landet. Lgr 
2011 säger att elever i åk 7-9 ska ha färdigheter i första hjälpen och hjärt- lungräddning. Projektet 
erbjuder utbildning av instruktörer samt material, även dockor, för att kunna utbilda samtliga 
elever i åk 7 i hjärt- lungräddning. Det är kostnadsfritt för skolan att delta i projektet! Sedan 
starten har ett par tusen elever blivit utbildade i HLR. 
 
Hösten 2014 fick vi klart med finansiering av ytterligare utbildningar under 2014-2015. Skolor i 
Hudiksvall, Stockholm och Göteborg erhåller flertalet utbildningar inom Alla kan HLR under 
hösten. 
Läs mer om Alla kan HLR på www.allakanhlr.se 
 
YN (yvonne.norrgard@civil.se)  
 

Ungdomsverksamhet 

För tionde gången arrangerades lägret Camp Lost 25-28 oktober av Civilförsvarsförbundet. Årets 
läger hölls under helgen i Navardalen och bjöd på många utmaningar och nöjen. Lägret hade 15 
deltagare i åldern 16-25 år. Mer info om lägret kommer i nästa nummer av Civil (#4 2014). 

I skrivande stund är det oklart hur ungdomsverksamheten ser ut.  
Läs mer om ungdomsverksamheten på www.civil.se/ungdomsradet 
För rollspelsprojektet Time Out, på temat social hållbarhet,  i samarbete med Sverok har 
Civilförsvarsförbundet lämnat in en ansökan till Allmänna arvsfonden. Projektidén bygger på att 
vi utbildar ett tjugotal ungdomar till rollspelsledare med kompetens att förebygga social oro och 
öka sociala hållbarheten. Ungdomarna ska sedan genomföra rollspel i skolor i hela landet. Beslut 
om ansökan förväntas under våren 2015. 
 

YN (yvonne.norrgard@civil.se)  
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Kurser år 2015 

 
OBS! Alla uppgifter är preliminära och bygger på att Civilförsvarsförbundet beviljas 
medel till kurserna. 
 
Grundutbildning av självskyddsinstruktörer 
Deltagarna utbildas till instruktörer inom området ”Den enskildes förmåga att förebygga och 
hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser”. Utbildningen kommer att anpassas till 
kommande uppdrag och eftersom uppdraget inte är beslutat ännu är heller inte 
intruktörsutbildningens omfattning och utformning klar.   
 
 
 
Grundutbildning av FRG-ansvariga, 25 deltagare 
 
Stockholm     24-26 april 
 
 
Fortbildning av FRG-ansvariga, 75 deltagare 
 
Stockholm (Mellersta och norra regionerna) 20-21 mars 
 
Skövde (Västra regionen)   6-7 november 
 
Hässleholm (Södra regionen)  23-24 oktober 
 
 
 
 
Grundutbildning av FRG-ledare, 75 deltagare 
 
Södertälje    27-29 mars  
      
Hässleholm    8-10 maj 
 
Södertälje    25-27 september 
 
 
 
Fortbildning av FRG-ledare, 25 deltagare 
 
Södertälje    24-25 oktober 
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Grundutbildning, Kriskommunikation för medlemmar i FRG, 75 deltagare 
 
Södertälje    13-15 mars 
 
Södertälje    17-19 april 
 
Hässleholm    18-20 september 
 
 
 
Regionala samverkanskonferenser 
 
Blekinge   April 
 
Dalarna  April 
 
Gotland  Maj 
 
Kronoberg  September 
 
Uppsala  Oktober 
 
Jönköping  Oktober 
 
 
 
Grundläggande utbildning i svensk krisberedskap  
 
Blekinge  Vår 
 
Gotland  Höst 
 
Kronoberg  Höst 
 
Gävle  Höst 
 
Jönköping  Vår 
 
Uppsala  Vår 
 

JA (jan.alsander@civil.se)  
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Plattform för FRG i sociala medier: 

Digital marknadsförings‐ och kommunikationsplattform för FRG 
Plattformen lanserades officiellt på www.civil.se/FRG/ och @FRGsverige 2014‐11‐14. 
 
Bakgrund 
Sociala medier är ett kraftfullt forum som tar allt större plats i vår dagliga kommunikation. 
Inte minst vid den stora skogsbranden i Västmanland 2014 spelade sociala medier en 
avgörande roll som informationskanal. Som ett verktyg för FRG över hela Sverige har 
Civilförsvarsförbundet därför tagit fram en digital marknadsförings‐ och 
kommunikationsplattform för FRG (@FRGsverige). Denna administreras av 
Civilförsvarsförbundet, men systemet är till för alla som arbetar inom FRG‐verksamheten 
oavsett organisationstillhörighet. 
 
Syfte och mål med plattformen 
Intresset för FRG och frivilligas insatser är särskilt stort både hos FRG‐are och hos 
allmänheten efter skogsbranden. Det är därför ett lämpligt läge att ta vara på 
kommunikationsmöjligheterna, intressera fler för FRG, och visa upp det starka koncept som 
FRG är. Tanken med @FRGsverige, den digitala kommunikations‐ och 
marknadsföringsplattformen för FRG, är att använda det kraftigt växande verktyget sociala 
medier för att marknadsföra FRG och visa upp allt det goda arbete som FRG uträttar över 
hela Sverige. Plattformen möjliggör: 
� Att arbeta gemensamt genom samma nomenklatur (hashtag, konton, etc) och hitta 
andra FRG genom sociala medier för erfarenhetsutbyte 
� Att samla FRG‐medlemmar och intresserade på gemensamma kanaler 
� Att synliggöra FRGs värdefulla verksamhet mot berörda samarbetspartners och 
allmänheten, med särskild rekryteringspotential gentemot nya intresserade 
Utveckling och tekniska frågor 
Till arbetet med FRG‐plattformen har Civilförsvarsförbundet anlitat Patrik Vuorio (konsult). 
Han kan svara på alla tekniska frågor som inte besvaras på www.civil.se/FRG/, och nås på 
mejladressen pvuorio1980@gmail.com. För övriga frågor hänvisas till utbildningschef Jan 
Alsander (jan.alsander@civil.se) eller kommunikationsansvarige Anders J Andersson 
(aja@civil.se) 
Tidslinje för utveckling och användning av plattformen 
7 november 2014: ”Mjuklansering” för att testa systemet på sociala medier. Den första 
veckan efter lansering hade @FRGsverige redan över 380 följare på Facebook, så intresset 
inom FRG nationellt har visat sig stort. 
14 november 2014: Officiell lansering av plattformen på www.civil.se/FRG/ och information 
till funktionärer inom FRG via mailutskick. FRG‐are uppmuntras att följa @FRGsverige och 
lokala FRG uppmuntras att skapa sociala mediekonton och koppla upp sig mot plattformen. 
19 november 2014: Ytterligare dokument och manualer laddas upp på www.civil.se/FRG/ 
under sidan ”sociala medier” som hjälp för FRG‐are och de representanter för lokala FRG 
som hanterar/kommer att hantera lokala konton för FRG på sociala medier som 
administratörer. 
November‐december 2014: Vidare utveckling av plattformen med hjälp av aktiv feedback 
från FRG‐funktionärer över landet. 
2015 och framåt: De FRG som kommit igång med sitt arbete med sociala medier använder 
sina lokala konton kopplade till @FRGsverige som en integrerad plattform och ett verktyg för 
marknadsföring och kommunikation. 
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Hur deltar och bidrar man som aktiv i FRG i utvecklingen av @FRGsverige? 
� Följ och interagera på FRGs nationella konton genom sociala medier på @FRGsverige 
Facebook: www.facebook/FRGsverige 
Twitter: www.twitter.com/FRGsverige 
Instagram: www.instagram.com/FRGsverige 
Youtube: lanseras under november 2014 
� Hjälp till aktivt genom att "gilla" eller dela inlägg från @FRGsverige och andra FRG:s 
konton på sociala medier, både som individer och genom lokala FRG‐konton. 
� Tipsa andra FRG‐funktionärer, medlemmar, berörda intressenter och potentiella nya 
medlemmar att gå med och följa @FRGsverige. Använd plattformen som ett aktivt 
informations‐ och rekryteringsverktyg! 
� Se till att ta bilder och videoklipp när möjligt under FRG:s verksamheter och sprid 
dessa genom sociala medier på FRGs lokala konton, till @FRGsverige och hjälp andra 
att hitta detta genom att använda den gemensamma hashtaggen 
#frivilligaresursgruppen (eller #FRGsverige om det inte finns plats). 
� Använd ett positivt, inspirerande och konstruktivt språk i kommunikation genom 
FRG:s kanaler för en gemensam positiv och professionell utstrålning mot läsare. 
Ett dokument med frågor och svar finns på FRG-sidan på www.civil.se/frg/.  
 
PV (red@civil.se) 

 

Rekryteringstävling året ut 

Civilförsvarsförbundets rekryteringstävling pågår året ut. För att kunna delta behöver 
lokalföreningen göra en nettoökning på minst tio procent. Senaste statistiken hittar ni i senaste 
numret av Civil (#3 2014). 

AJA (anders.j.andersson@civil.se) 

 

Kommunikationsplanen har varit på remiss 

Kommunikationsplanen har varit ute på remiss. 13 distrikt och nio lokalföreningar har svarat. I 
anvisningarna stod att svaren skulle samordnats i distriktet men alla har inte följt det vilket 
förklarar att några lokalföreningar skickat in svar. De svar som kommit in har beaktats och en 
omarbetning har skett av dokumentationen och dess innehåll. Förslaget behandlas närmast av 
förbundsstyrelsens arbetsutskott (AU) och kommer därefter att behandlas av förbundsstyrelsen 
(FS) den 12 december. Mer information kommer i nästa nyhetsbrev (#6/december). 

AJA (aja@civil.se) 
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Civilförsvarsförbundets dag 2015 

Civilförsvarsförbundets dag 2015 blir lördagen den 9 maj. Vi återkommer till nästa års tema 
längre fram men vill ge alla möjlighet att planera in dagen redan nu. 
AJA (anders.j.andersson@civil.se) 

 

Medlemsavgift 2015 

I januari 2015 skickas aviseringen ut för medlemsavgiften. För att det ska bli rätt avgift för er 
lokalförening behöver vi så snart som möjligt få information om vilken avgift föreningen har 
beslutat om för 2015. Beslutad årsavgift meddelas senast 15/12 2014 på www.civil.se/max/  
ILO (ingalill.olsson@civil.se) 

 

Ny nätutbildning för 72-timmar 

Civilförsvarsförbundet har tillsammans med NTI-skolan tagit fram en nätutbildning för 72-
timmar. Nätutbildningen är ett pilotprojekt. Vi vill därför gärna ha din feedback på utbildningen 
för att se om metoden och denna plattform fungerar för 72-timmarsinformationen och för 
Civilförsvarsförbundets utbildningar. Nätutbildningen ger grundläggande kunskap i krisberedskap 
och stärker förmågan att själv hantera konsekvenserna av en kris. 

Utbildningen bygger på informationen i 72-timmarspresentationen och foldern. För att ta del av 
denna utbildning behöver du registrera din e-postadress. Kursmaterialet är tillgängligt för alla 
registrerade, vid den tidpunkt som passar. http://www.civil.se/natutbildning-72-timmar/ 

CC (cecilia.corfitsen@civil.se) 

 

Nöjda medlemmar rekryterar fler medlemmar 

För att öka medlemsvärvningen runt om i landet, krävs det att vi tar hand om våra nya 
medlemmar på bästa sätt. Våra medlemmar är det viktigaste vi har. Så bör också nya medlemmar 
känna när de tar steget och blir delaktiga i Civilförsvarsförbundet. Som ny medlem i 
Civilförsvarsförbundet behöver man bli sedd och bekräftad. En kvick respons från 
lokalföreningen är av största vikt för att inte tappa intresset hos nya medlemmar. En personlig 
kontakt är välkomnande där man kan undersöka vad den nya medlemmen önskar uppnå med sitt 
medlemskap. Vi uppmuntrar därför lokalföreningar att arbeta mer aktivt med frågan. Vi ser också 
att lokalföreningarna gärna utser en särskild medlemsansvarig för en första kontakt med nya 
medlemmar. Nya medlemmar uppmuntras också att höra av sig till respektive lokalförening om 
de mot förmodan inte har hört ifrån oss inom en månad. Men ambitionen är att vi i första hand 
ska välkomna nya medlemmar med ett personligt samtal. Funktionärer och medlemmar är lättare 
att engagera om deras arbetsuppgifter är tydliga och av dem själva uppfattas som viktigt.  

CC (cecilia.corfitsen@civil.se) 
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Handledningen för FRG-ansvariga uppdaterad 

”Handledning för FRG-ansvarig” vänder sig till FRG-ansvariga och finns på FRG-ansvarigsidan 
på www.civil.se. Handledningen har under hösten genomgått en uppdatering och kompletterats 
med material. Det finns nu också en pdf som innehåller samtliga sidor om man vill skriva ut allt 
på en gång. 

AJA (anders.j.andersson@civil.se) 

 

Klädsel vid uppdrag 

Ibland kommer frågor om vilken klädsel som rekommenderas vid uppdrag för 
Civilförsvarsförbundet och Frivilliga Resursgruppen. Profilkläder är det som gäller. Mer 
uttömmande svar finns nu på FRG-sidan på www.civil.se samt under ”För medlemmar”. 

AJA (anders.j.andersson@civil.se) 

 

Senaste Civil samt äldre utgåvor 

Tidningen Civil finns i butiken och kostar inget. Tillkommer gör porto och hanteringskostnad. I 
butiken finns alltid de fyra senaste utgåvorna. När en ny utgåva kommer skickas den äldsta 
utgåvan på lager till pappersåtervinning. 

AJA (anders.j.andersson@civil.se) 

 

Personalförändringar 

Jannike Wåhlberg, verksamhetsledare i Dalarna och Gävleborg, är tjänstledig. Vikarier för 
henne är Elisabeth Myregrund som ansvarar för all utbildningsverksamhet utom FRG samt 
Roger Sverker som har hand om allt rörande FRG, även utbildning. 

Åsa Backman är ny biträdande verksamhetsledare i Stockholms län. Hon ansvarar för all 
utbildningsverksamhet, dock ej FRG. Verksamhetsledare Anders Lundin har nu fokus på allt 
som rör FRG i Stockholms län, även FRG-utbildning. 

Kontaktuppgifter finns på www.civil.se under kontakta oss. 

AJA (anders.j.andersson@civil.se) 


