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1. Sammanfattning  

I framtiden kommer vi behöva prioritera vårt arbete annorlunda än i dag. Även om 
kraven på den skadeavhjälpande verksamheten kommer att öka så kommer kraven 
på att vi arbetar mer långsiktigt och förebyggande öka ännu mer. En åldrande 
befolkning kommer att öka Trygghetsteamens uppdrag kraftigt.   
 
Samhällsförändringar, förändringar i olyckslandskapet och ökade krav på samarbete 
över såväl geografiska som organisatoriska gränser bidrar till att fokus för vårt arbete 
behöver förflyttas. Därtill kommer den tekniska utvecklingen som förändrar 
kommunikationslandskapet som ger utökade möjligheter till övervakning, larm och 
automatisering samt driver på utveckling av nya material och metoder. Utöver dessa 
utmaningar kommer behovet av rekrytering som bedöms öka i framtiden, inte minst 
på landsbygden där det blir allt svårare att få tag i beredskapsbrandmän. Vi kan 
också se att konkurrensen om kvalificerade handläggare redan har blivit tuffare. 
 
Vi behöver arbeta mer med långsiktig planering för att skapa beredskap i tanke och 
handling men också träna för stora och spektakulära olyckor samtidigt som vi 
behöver fokusera mer på vardagsolyckorna där många, framför allt gamla, skadas och 
förolyckas, ibland i onödan. 
 
Genom att engagera och involvera frivilliga människor och organisationer kan vi 
tillsammans med civilsamhället skapa trygghet. Sedan några år tillbaka har vi 
frivilliga som respondera och tidigt kan hjälpa sina grannar/medmänniskor vid en 
oönskad händelse. Vi är övertygade om att arbetssättet att engagera frivilliga 
kommer bli ännu viktigare i framtiden. 
 
Att komma in tidigare och arbeta förebyggande i samhällsplaneringen och arbeta för 
en hållbar utveckling blir allt mer betydelsefullt. Vidare ökar kraven på oss att 
kommunicera med kommuninvånarna som uppvisar allt större mångfald i språk, 
kultur och sedvänjor. Det är viktigt att räddningstjänsten speglar den ökade 
mångfalden över lag i samhället.  
 
För att klara framtidens utmaningar krävs det att vi tänker nytt och arbetar ännu 
effektivare än idag. Räddningstjänsten ska i framtiden bli ännu bättre på att vara 
utvecklingsinriktad och förändringsbenägen, kunna ta in ny kunskap och 
ifrågasätta gamla sanningar och övertygelser samt i samarbete bygga ny kunskap 
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och nya metoder. Trots detta så kommer det krävas ytterligare resurser för att klara 
verksamheten, både på kort och lång sikt. 

2. Syfte  

Studien syftar till att beskriva räddningstjänstens strategiska och långsiktiga 
utveckling och att få en djupare förståelse för hur den framtid som 
räddningstjänsten ska verka i skulle kunna se ut och vilka utmaningar detta 
innebär.  
 
Studien ska skapa förutsättningar för att kunna genomföra så tidiga åtgärder som 
möjligt för att möjliggöra en gynnsam utveckling av räddningstjänsten. Studien 
ska även skapa förutsättningar för strategisk långsiktig utveckling med åtgärder 
på lite länge sikt.  
 

3. Genomförande 

För att öka kunskapen i syfte att ta fram underlag till studien bjöd direktionen in 
en representant från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och 
en sakkunnig konsult inom räddningstjänstområdet. Fokus låg på MSB:s 
Framtidsstudie 2030 samt FN:s globala mål för hållbar utveckling. Även kunskap 
om lokala förutsättningar beaktades.  
 
Med en ökad förståelse och kunskap processade därefter direktionen fram den 
politiska inriktningen som presenteras i denna studie.  
 

4. Trender och utmaningar  

Dagens och morgondagens utveckling formas av en stor mängd förändringar runt 
omkring oss. Förändringarna kan vara allt från global till lokal nivå. När vi söker 
drivkrafterna bakom dessa förändringar finns det några trender som ofta 
återkommer. De framtida förändringarna kommer också innebära utmaningar 
inom olika områden. I detta avsnitt beskrivs några av det för räddningstjänsten 
viktigaste trenderna och utmaningarna.  

4.1 Klimatförändringar  
Världens ledande forskare och politiker (med vissa undantag) är i dag överens om 
att vi människor har ökat mängden växthusgaser i atmosfären vilket fått till 
effekt att temperaturen på jorden gradvis ökar. Konsekvenser för 
räddningstjänster är de följdeffekter som en hög temperatur kan få av vädret 
lokalt. Några exempel på följdeffekter är: 

• Längre perioder av torka och riktigt heta värmeböljor (likt sommaren 
2018). Ökad risk för skogsbrand och vid riktigt heta värmeböljor riskerar 
sjuka och äldre till och med att dö av uttorkning och utmattning. 

• Häftigare stormvindar med ökad risk för stormfälld skog, avblåsta tak och 
andra stormskador som försvårar framkomligheten. 
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• Kraftigare skyfall med ökad risk för översvämningar, vattenskador, 
försämrad vattenkvalité etcetera. 

• Höjd havsnivå med åtföljande risk för översvämningar, vattenskador på 
egendom och infrastruktur samt inträngande av saltvatten som allvarligt 
skadar dricksvattentäkter. 

4.2 Åldrande befolkning 
Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, så kommer andelen äldre öka konstant fram till 
2030. Trenden är också att äldre ska bo hemma och vårdas i hemmet längre än 
tidigare. Konsekvenserna kopplat till detta för räddningstjänsten är: 

• Stor utökning av uppdraget för Trygghetsteamen som responderar på 
trygghetslarm och bedriver natthemtjänst. Ökad risk för att äldre personer 
är inblandade i olyckor i hemmet.  

• Ökad risk att äldre är inblandade i övriga olyckor i hemmet som 
räddningstjänsten ska hantera.  

• En åldrande befolkning kommer påverka den totala samhällsekonomin 
negativt. Då räddningstjänsten är en del av det ”offentliga” kan en 
ansträngd samhällsekonomi självfallet påverka oss.  

4.3 Digitalisering och ny teknik 
Utvecklingen av ny teknik och digitalisering går väldigt fort och mycket tyder på 
att det vi sett bara är början. Den tekniska utvecklingen är till allra största del 
positiv för räddningstjänsten, men det finns vissa risker. Alla typer av 
organisationer måste hela tiden hålla sig uppdaterade om vad som händer och 
fortlöpande ta ställning till vilken ny teknik man ska ta till sig alternativt välja 
bort. För att detta ska fungera väl måste organisationen öka sin förmåga att 
ifrågasätta och förändra sina arbetssätt och rutiner, utbilda och träna sin 
personal och utveckla sin kommunikation med omvärlden, i takt med att ny 
teknik införlivas.    

4.4 Ökad mångfald med ökade sociala och ekonomiska skillnader 
Sverige har haft stora utmaningar med att få nyanlända människor i arbete vilket 
har lett till att de ekonomiska klyftorna har ökat. Resultatet har blivit så kallade 
”utanförskapsområden” där få har fast jobb och samhällets auktoritet i vissa fall 
är ifrågasatt.   
 
Att bygga förtroende och kontaktnät är nyckel för räddningstjänsten och för hela 
samhället. Om det inte finns respekt och tilltro för exempelvis polis och 
räddningstjänst får andra grupperingar makten, till skada för både invånare och 
landet som helhet. 
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4.5 Största utmaningarna enligt Karios Future 
Företaget Karios Future, som gjorts MSB:s framtidsstudie, listar några av 
räddningstjänstens största utmaningar enligt nedan: 

• Att uppfattas som värdefull ur den kommunala ledningens perspektiv. 

• Klargöra vad som ska ingå i räddningstjänstens uppdrag. 

• Att klargöra sin roll inom civilt försvar. 

• Att kombinera ett närmande till hela samhället och spetskompetens. 

• Kombinera operativt och förebyggande i samma organisationer. 

• Ta vara på kompetens och tid hos skiftpersonalen (brandmän i jour) utöver 
larm och övning. 

• Att förändra sin personalsammansättning för att mer spegla samhällets. 

• Att utöka samspelet med medborgare i form frivilliga, både i traditionella 
och nya organisationsformer. 

 

5. Nya olyckslandskapet 

Det framtida ”olyckslandskapet” skiljer sig på flera punkter från dagens och 
framför allt från gårdagens. Det är inte så att några olyckor helt försvinner men 
det sker förskjutningar och glidningar åt olika håll. Några av det viktigaste 
förändringarna för räddningstjänsten är: 

• Från ”spektakulärt till trivialt”. Det är inte de stora spektakulära bränder 
eller trafikolyckorna som kräver flest offer. Det är i stället mattkanter, 
trösklar och dåligt snöröjda trottoarer och entrétrappor. Här måste 
räddningstjänstens ställas om till att inte bara fokusera på det som är 
"spektakulärt" utan söka djupare efter det som skadar och dödar i dag.  

• Från ”litet och ofta” till ”stort och sällan”. Utbildning och träning av 
räddningstjänstens medarbetare måste byggas upp så att alla får tillräcklig 
träning trots att de stora olyckorna och attentaten händer mycket sällan. 
Det kommer att bli viktigare att kunna samverka med fler av samhällets 
aktörer.  

• Ökad komplexitet. Olyckor och hot som orsakas av klimat och terror 
tenderar att bli mer komplexa men också svåra att förutsäga och 
överskåda.  
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6. Hållbar utveckling – Agenda 2030 

Agendan innebär att alla FN:s 193 medlemsländer förbundit sig att arbeta för att 
uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030, alltså en 
hållbar utveckling på jorden. Agendan innehåller 17 globala mål med allt ifrån att 
bekämpa fattigdom och hunger till ökad jämställdhet och bekämpning av 
klimatförändringarna.   
 
Räddningstjänsten måste ta sitt ansvar för en hållbar utveckling genom att låta de 
globala hållbarhetsmålen bli en naturlig del av verksamheten.   
 

7. Lokal bild 

Den lokala bilden för Varbergs och Falkenbergs kommuner avseende trender och 
utmaningar stämmer ganska bra med den tidigare beskrivna nationella bilden. Båda 
kommunerna växer ganska kraftigt i invånarantal. År 2030 förväntas det finnas 
80 000 invånare i Varbergs kommun och 50 000 invånare i Falkenbergs kommun.  Den 
allra största befolkningsökningen sker i de båda centralorterna samt längs 
kuststräckan. Det innebär att 2030 ska förbundet ge service till mer än 20 procent fler 
invånare än i dag.  
  
Befolkningen kommer även att bli äldre och trenden är också att äldre ska bo hemma 
och vårdas i hemmet längre än tidigare, med de utmaningar som beskrivs i kapitel 
5.2.  
 

8. Kompetens och rekrytering  

I framtiden kommer det ställas andra krav på mer förebyggande och långsiktigt 
arbete med fokus på nya uppgifter som civilt försvar, terroraktioner och ökat 
antal klimateffekter som översvämningar och bränder. Det medför att 
räddningstjänsten behöver bredda och utveckla sin kompetens inom ett antal 
områden.  

• Det kommer att krävas andra kompetenser och förmågor att möta de 
utmaningarna som finns i det ”framtida olyckslandskapet” (se kapitel 5). I 
framtiden ökar även kraven på att leda större och mer spektakulära 
händelser som exempelvis stora skogsbränder, stora översvämningar 
terrorattentat eller konflikter som kan eskalera till upplopp. För att klara 
detta krävs att räddningstjänsten samarbetar i större kluster än idag.  

• Ökad teknisk kompetens krävs för att möta IT-utvecklingen och 
digitaliseringen. 

• Kraven på social och kulturell kompetens ökar när kraven på förebyggande 
arbete ute i samhället ökar. 

• Ökad kompetens inom omvårdnad. Fler äldre kommer att vårdas hemma 
vilket medför att Trygghetsteamen kommer behöva få ett större 
omvårdnadsansvar.  
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• Kompetens inom samhällsplanering. Att komma in tidigare i 
samhällsplaneringen är en framgångsfaktor i det förebyggande arbetet för 
räddningstjänsten. 

• Nya kompetenser avseende bland annat utökad omvårdnad i hemmet, 
civilt försvar, olika aspekter inom terrorhot, klimatpåverkan, hållbar 
utveckling, med mera. 

 
Att rekrytera och behålla kompetent medarbetare kommer att bli ännu mer 
utmanande i framtiden. Vi kommer behöva en mångfald av olika individer och 
kompetenser för att klara vårt framtida uppdrag. Detta innebär att 
räddningstjänsten måste vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna konkurrera 
om medarbetare.  
 
Det är inte lätt att uppskatta hur rekryteringsläget ser ut 2030 men det vi redan 
vet i dag är att det är hård konkurrens om att rekrytera undersköterskor och 
kvalificerade handläggare.  
 
En ännu större utmaning är det att rekrytera brandmän i beredskap till 
beredskapsavdelningarna. Här kommer det att krävas ett helt nytt tankesätt för 
att uppnå ett tillfredställande skydd och trygghet på landsbygden. Vår 
bedömning är att samhällets förmåga på landsbygden kommer att vara beroende 
av att det finns en frivillighet bland invånarna som ställer upp för sina 
medmänniskor i nöd.       
 
Det bedöms fortsättningsvis vara en stor utmaning att rekrytera brandmän i jour. 
Det är inte i antalet sökande som utmaningen ligger utan i könsfördelningen 
bland de sökande, då det är övervägande män som studerar till brandman. 
Räddningstjänsten har som mål att öka jämställdheten, för vi tror på att om vi 
använder både kvinnors och mäns fulla potential så levererar vi en bättre service 
till medborgarna. Vi måste därför aktivt och varaktig arbeta för en mer jämställd 
och jämlik räddningstjänst.  
 

9. Frivillighet 

Enligt vår verksamhetsidé ska ”Vi tillsammans med andra skapa trygghet genom 
skydd mot oönskade händelser”. En viktig aktör i detta är alla frivilliga i 
samhället. Genom att engagera och involvera frivilliga människor och 
organisationer kan vi tillsammans med civilsamhället skapa trygghet. Sedan 
några år tillbaka har vi frivilliga som responderar och tidigt kan hjälpa sina 
grannar/medmänniskor vid en oönskad händelse. Vi är övertygade om att 
arbetssättet att engagera frivilliga kommer bli ännu viktigare i framtiden.  
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10. Ekonomisk utmaning 

Flera trender, inte minst åldrande befolkning, kommer ställa än större krav på de 
offentliga finanserna i framtiden. Vi kan räkna med att striden om kommunens, 
regionens och statens pengar kommer att bli än hårdare i framtiden. 
 
För räddningstjänsten finns ett antal konkreta ekonomiska utmaningar, både på kort 
och lång sikt: 

10.1 Investeringsmedel 
Räddningstjänsten har en åldrande fordonspark med ett stort investeringsbehov som 
följd. Vid förbundsbildningen i januari 2013 så köpte räddningstjänsten samtliga 
fordon till bokfört värde. Ett stort antal av fordonen var dock redan avskrivna vilka 
inom kort måste ersättas med nya fordon. Förbundet har möjlighet att egenfinansiera 
investeringar på 7 miljoner kronor årligen inom budgeterad resultatnivå (1,5 mnkr). 
Behovet fram till 2030 ger dock en genomsnittlig investeringsvolym på drygt 11,5 
miljoner kronor per år. Investeringsbehovet är som störst i början av perioden, se bild 
nedan.  
 

 
 

10.2 Jämställdhet  
Räddningstjänstens mål med att bli en mer jämställd arbetsplats medför ekonomiska 
utmaningar för räddningsteamen. När en kvinnlig brandman blir gravid får hon inte 
längre arbeta i operativ tjänst för att inte utsätta sig själv eller fostret för onödiga 
risker. Under graviditeten blir arbetsuppgifterna av mer administrativ karaktär. Ur 
ekonomiskt perspektiv för räddningstjänsten innebär det dubbla lönekostnader 
under samma tid. Här måste det finnas ett tydligare ekonomiskt utrymme för att 
hantera den viktiga jämställdhetsfrågan. 

  

mailto:rvast@rvast.se


8 
 

Räddningstjänsten Väst - Stormhallsvägen 1 - 432 32 Varberg - Org.nr. 222000-2964  
Tel: 010 - 219 30 00 - Fax: 0340 – 156 02 - rvast@rvast.se - www.rvast.se 

10.3 Förmåga 
Kraftigt växande kommuner fram till 2030 innebär att räddningsteamen behöver ge 
service till många fler människor och verksamheter. Flera trender, inte minst 
åldrande befolkning och ett förändrat olyckslandskap kommer ställa än högre och 
nya krav på räddningstjänstens förmåga. För att möta behovet 2030 är 
bedömningen att det kommer att krävas mer resurser för det skadeavhjälpande och 
trygghetsskapande arbetet.      

10.4 Myndighetsutövning 
Kraftigt växande kommuner ställer också ökat krav på kommunernas förmåga till en 
effektiv samhällsplanering. Räddningstjänstens myndighetsutövning, som är en del i 
kommunernas samhällsplanering, påverkas väsentligt då kommunerna växer. För att 
räddningstjänsten inte ska bli den trånga sektorn och riskera fördröja kommunernas 
samhällsplanering behöver räddningstjänsten stärka resurserna inom 
myndighetsutövningen.     

10.5 Resurser 
För att klara framtidens utmaningar krävs det att vi tänker nytt och arbetar ännu 
effektivare än i dag. Trots detta så kommer det krävas ytterligare resurser för att 
klara verksamheten, både på kort och lång sikt.  
 
Räddningstjänsten har inte fått något resurstillskott, varken för den förebyggande 
eller skadeavhjälpande verksamheten, sedan 1987. Detta är inte längre hållbart om vi 
ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet. Bedömningen är att det på kort sikt, åren 
2020 till 2022, kommer krävas två nya tjänster årligen och fram till 2025 ytterligare 
elva nya tjänster.  
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11. Direktionens inriktning mot 2030  

Utifrån resonemang och beskrivningar tidigare i rapporten så ger direktionen 
följande inriktning för att kunna möta behoven och utmaningarna fram till 2030. 

11.1 Politisk inriktning 
Räddningstjänsten Väst ska: 

• vara utvecklingsinriktad och förändringsbenägen. 

• ta in ny kunskap och ifrågasätta gamla sanningar och övertygelser. 

• i samarbete bygga ny kunskap och nya metoder. 

11.2 Trender som får stor påverkan på förbundets verksamhet 
Direktionen bedömer att nedan trender är extra viktiga att beakta fram till 2030.  
 
Ökad mångfald 
Två aspekter av ökad mångfald lyfts fram. Dels de ökade sociala och ekonomiska 
skillnaderna i samhället (kapitel 5.4) men även räddningstjänstens interna arbete och 
behov av ökad mångfald för att kunna leverera en bättre service.   
 
Åldrande befolkning 
Konsekvenser för räddningstjänsten: 

• Kraftigt utökat uppdrag för Trygghetsteamen som responderar på 
trygghetslarm och bedriver natthemtjänst. Ökad risk att äldre personer är 
inblandade i olyckor i hemmet.  

• Ökad risk att äldre är iblandade i övriga olyckor i hemmet som 
räddningsteamen (vid räddningstjänst) ska hantera.  

• En åldrande befolkning kommer påverka den totala samhällsekonomin 
negativt. Då räddningstjänsten är en del av det ”offentliga” kan en 
ansträngd samhällsekonomi självfallet påverka oss. 

 
Digitalisering och ny teknik 
Räddningstjänsten måste hela tiden hålla sig uppdaterade om vad som händer 
och fortlöpande ta ställning till vilken ny teknik vi ska ta till oss alternativt välja 
bort. För att detta ska fungera väl måste vi öka vår förmåga att ifrågasätta och 
förändra vårt arbetssätt och rutiner, utbilda och träna våra medarbetare och 
utveckla vår kommunikation med omvärlden, i takt med att ny teknik införlivas.    
 
Hållbar utveckling 
Räddningstjänsten måste ta sitt ansvar för en hållbar utveckling genom att låta de 
globala hållbarhetsmålen bli en naturlig del av verksamheten.   
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