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ÄR SVERIGE REDO FÖR NÄSTA SAMHÄLLSKRIS?

Är Sverige redo
för nästa samhällskris?
Detta är tre exempel på händelser som blottlade styrkor och
svagheter i Sveriges krisberedskap. Och den nationella
alarmeringstjänsten SOS Alarm spelade en central roll i alla tre.

06:58. 2017-04-04, VÄG E45, HÄRJEDALEN

Åttondeklassarna från Ängskolan i Skene
är på väg till skidorten Klövsjö i en dubbel
däckarbuss. De flesta av de 59 personerna
ombord på bussen, varav 52 är barn, sover.
Bara 36 personer har bälte på sig. I en svag
högerkurva tappar plötsligt chauffören
kontrollen över bussen och olyckan är
ett faktum.
Precis 07:00 får SOS-centralen två mil söder
om Sveg det första larmsamtalet om olyckan.
Operatören lyckas positionera var på väg E45
bussen befinner sig. Räddningstjänsten i Sveg
larmas först, sedan larmas även ambulanser
från Sveg, Hede, Funäsdalen, Los, Ljusdal,
Mora, Edsbyn, Bollnäs, Hudiksvall och Särna.
Ambulanshelikoptrar kallas in från Östersund,
Mora och Uppsala samtidigt som räddnings
tjänsterna från Ytterhogdal, Los och Färila
samt räddningsvärnet i Tandsjöborg rycker ut.
Totalt deltar räddningsenheter från fyra län
med 20 ambulanser, tre ambulanshelikoptrar,
två lättambulanser, fyra räddningstjänster, ett
brandvärn och ett stort antal poliser
vid insatsen.
Tre ungdomar miste livet i bussolyckan, och
fler skadades allvarligt. Olyckan är ett exempel
på en komplicerad och omfattande samverkans
insats där hjälporgan från flera olika platser
måste arbeta tillsammans för att kunna rädda
liv på en plats långt ifrån närmaste stora sam

hälle. En av framgångsfaktorerna för rädd
ningsinsatsen var att hjälp från olika platser
kunde larmas dit och koordineras sömlöst av
SOS Alarms medarbetare.
14:50. 2017-04-07, DROTTNINGGATAN, STHLM

Det är tidig fredagseftermiddag i början av
april, våren har precis börjat komma till
Stockholm. På Drottninggatan är det liv och
rörelse, folk springer ärenden inför helgen eller
träffas för att ta en fika. Turister botaniserar
bland butikerna på shoppinggatan. Vad ingen
av dem vet är att en lastbil precis har kapats ut
anför en restaurang på Adolf Fredriks kyrkoga
ta och att kaparen snart ska köra med full fart
in på Drottninggatan, med målet att skada och
döda så många som möjligt.
På SOS Alarm tas det första samtalet om
terrordådet emot 14.53. ”En lastbil kör över
folk på Drottninggatan” säger den hjälp
sökande. Samtalet följs av flera, och efter bara
några minuter kan man konstatera att det som
inledningsvis hanterats som en trafikolycka är
något betydligt mer allvarligt.
Fem personer miste livet efter att ha blivit på
körda av lastbilen, långt fler skadades och
traumatiserades. Dådet på Drottninggatan blev
det första stora terrordådet i Sverige. Efter att
ha sett tragiska terrordåd i flera andra europeiska
länder kom det kanske inte som en chock att
även Sverige kunde drabbas, men det var ändå
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SOS Alarms nollvision
Ingen människas liv ska förloras på grund av att
tillgänglig information inte användes på rätt sätt.
Hinder och avbrott i larmkedjan får aldrig vara orsaken
till att hjälpinsatser fördröjs till en människa i fara.
De hjälpsökandes behov ska alltid vara i fokus:
Du ska enkelt nå 112, och inte bara via telefon.
Du ska bara behöva förklara vad som har inträffat en
gång – och slippa kopplas runt. Du ska få snabb hjälp
och resurser till rätt plats, även om du är osäker på
adressen. Du ska få rätt sorts hjälp, även om du inte
själv vet exakt vad som behövs. Du ska kunna få en
verifierad och samlad information från alarmeringstjänsten och hjälpaktörerna.
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en händelse som skakade om hela samhället
och gav upphov till många frågor. Är Sverige
rustat för fler kriser av samma eller större
magnitud? Vilka lärdomar kan vi dra av dådet
som kan hjälpa oss vid nästa gång? Något som
de flesta är överens om är att händelser av den
här typen kommer att bli fler, inte färre.
22:00. 2017-07-09, STOCKHOLMSOMRÅDET

En lugn söndagskväll i semestertider. Tystna
den i Stockholm bryts plötsligt av ett högt tjut.
Ett larm Stockholmarna annars bara är vana
att höra fyra måndagar om året, klockan tre på
eftermiddagen – då det testas. Många stannar
upp och frågar sig ”Var det Hesa Fredrik som
tjöt?”. Oroliga medborgare börjar söka efter
information på internet – SOS Alarms, MSBs
och Polisens webbplatser överbelastas. Det tar
elva minuter innan Sveriges Radio P4, som är
den officiella beredskapskanalen, kan gå ut
med information om att larmet var felaktigt.
Senare ska det komma fram att det felaktiga
larmet gått ut på grund av ett misstag vid ett
tyst test av larmet.
Det felaktiga larmet gav upphov till en debatt
om Sveriges krisberedskap. Få Stockholmare
visste hur de skulle agera då larmet tjöt, och
många reflekterade över vad som hade hänt
ifall larmet hade tjutit på grund av en riktig
krissituation. Hade myndigheterna kunnat nå
ut med rätt information i tid? Hade allmänheten
agerat på bästa sätt för att skydda sig själva
och sina anhöriga?
GOD KRISBEREDSKAP KRÄVER EN
SAMMANHÅLLEN ALARMERINGSTJÄNST

Detta var tre exempel på händelser som blott
lade styrkor och svagheter i Sveriges krisbered
skap. Och den nationella alarmeringstjänsten
SOS Alarm spelade en central roll i alla tre.
Just nu pågår en statlig utredning med upp
gift att ta fram ett förslag på hur framtidens
alarmeringstjänst ska utformas. På SOS Alarm
är vi övertygade om att Sverige behöver en sam
manhållen larmkedja och en alarmeringstjänst

med kapacitet att samordna insatser vid stora
händelser oavsett var i landet de sker. Samti
digt ser vi en trend av ökad fragmentisering,
där flera landsting har startat egna larmcen
traler. Detta splittrar larmkedjan och gör det
svårare att samordna insatser när det behövs
resurser från flera län. Det är av yttersta vikt
att utredningen tar fram ett förslag som minskar
fragmentiseringen och skapar en alarmerings
tjänst som kan hantera framtidens stora kriser.
Det förtjänar de människor som vistas och bor i
Sverige.

En uppdelad larmkedja och en försvagad
nationell funktion för alarmeringstjänsten
försvårar arbetet mot nollvisionen.
Nollvisionen är vägledande i vårt arbete, vare sig
det handlar om en hjärtattack i skidspåret i
Sorsele eller ett bombdåd i centrala Göteborg.
Men en uppdelad larmkedja och en försvagad
nationell funktion för alarmeringstjänsten försvå
rar arbetet mot nollvisionen. Det kan leda till att
hjälpsökande kopplas runt mellan olika larm
centraler, tvingas upprepa sina budskap eller få
sitta i telefonkö. Olika platser riskerar att få olika
förutsättningar, vilket leder till att hjälpen kom
mer snabbare i vissa delar av landet än i andra,
allt annat lika. Samordnade insatser som den vid
bussolyckan i Sveg kan bli svårare att koordinera
då ingen har överblick över hela insatsen och kan
förmedla relevanta lägesbilder till hjälporganen.
I den här rapporten kommer vi att redogöra för
förutsättningarna för alarmeringstjänsten, med
utgångspunkt i de megatrender som påverkar
Sveriges krisberedskap och förändringarna i
svenskarnas mediekonsumtion. Vi kommer även
att presentera vårt förslag på hur vi kan utforma
en alarmeringstjänst som bidrar till att stärka
Sveriges krisberedskap och skapar trygghet i
samhället, i vardag såväl som i kris.

Maria Khorsand
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Trender som påverkar
vår krisberedskap
Sveriges kriser sker sällan i ett vakuum. Som ett litet land i en
globaliserad värld är vi, på gott och ont, beroende av utvecklingen
i vår omvärld. För att kunna förstå förutsättningarna för Sveriges
krisberedskap måste vi förstå trenderna som driver förändring i
omvärlden och deras konsekvenser.
SÄKERHETSLANDSKAPET kan förändras fort och

våra samhällsinstitutioner måste kunna anpassa
sig i samma takt. Det finns ett stort antal faktorer
och trender som påverkar säkerhetsläget i Sverige
och möjligheten att förutse och förbereda oss för
nästa stora samhällskris. I detta kapitel kommer
vi att beskriva ett axplock av de trender som redan
i dag påverkar oss i Sverige och som kommer att
fortsätta vara viktiga att bevaka framöver.
”Vi lever i en orolig värld” – ett vanligt budskap
från svenska politiker och opinionsbildare i dag.
Även om kriget i Mellanöstern, spänningar mellan
USA och Nordkorea eller naturkatastrofer i Asien
kan kännas avlägsna så bäddar dessa händelser
för en ny typ av kriser och hot även i Sverige.
Bara i år har vi upplevt ett tragiskt terrordåd i
Stockholms innerstad och cyberattacker på
samhällsinstitutioner och företag. Tyvärr måste
vi vara förberedda på fler händelser av den här
typen i framtiden.
TERROR

Under de senaste åren har vi sett terrordåden
avlösa varandra i världen. Vanligast och dödligast
är dåden i mellanöstern och Afrika, men även
flera av våra europeiska grannländer har varit
hårt utsatta. Även Sverige har drabbats, bland
annat genom skolskjutningen i Trollhättan och
lastbilsdådet på Drottninggatan. Det har även

förekommit ett stort antal försök till terrordåd
som har misslyckats eller avstyrts av polis och
säkerhetstjänst.
I Europa har terrordåd historiskt sett i huvudsak
genomförts av olika nationalistiska och sepa
ratistiska grupper. IRA i Nordirland och ETA
i Baskien är de kanske mest kända grupperna.
Sedan några år tillbaka anses dock islamistiskt
motiverad terrorism utgöra det allvarligaste hotet
eftersom denna typ av terrorgrupper generellt
strävar efter att utföra attentat med ett stort
antal civila dödsoffer.1

Även om kriget i Mellanöstern, spänningar
mellan USA och Nordkorea eller
naturkatastrofer i Asien kan kännas avlägsna
så bäddar dessa händelser för en ny typ av
kriser och hot även i Sverige.
Nationellt centrum för terrorhotbedömning,
en permanent arbetsgrupp med personal från
Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt (FRA)
och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten
(Must), gör strategiska bedömningar av terror
hotet mot Sverige på kort och lång sikt. I dag
bedöms terrorhotnivån ligga på en trea på en
femgradig skala, vilket innebär en förhöjd nivå2.

1) Krisinformation.se: Terrorism
2) Säkerhetspolisen: Nationellt centrum för terrorhotbedömning
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Även om de terrordåd vi har sett ofta har
haft gemensamma nämnare så som
liknande vapen, mål och motiv är det
omöjligt att veta med säkerhet hur nästa
dåd kommer att se ut.
Att vara förberedd på ett terrordåd är att vara
förberedd på det oförutsägbara. Även om de
terrordåd vi har sett ofta har haft gemensamma
nämnare så som liknande vapen, mål och motiv
är det omöjligt att veta med säkerhet hur nästa
dåd kommer att se ut. Vad som dock är gemen
samt för nästan alla terrordåd är att de är så
kallade samverkanshändelser. Det innebär att
flera olika blåljusaktörer, vården och myndigheter
måste samarbeta för att försöka minimera dådens
effekt och vara beredda på fler dåd i anslutning
till det första. Därför är det viktigt att alla inblan
dade aktörer tränas för att lösa svåra uppgifter
i nära samarbete och att det finns kommuni
kationskanaler där informationsutbyte kan ske
snabbt och enkelt.
Vid attentatet på Drottninggatan i Stockholm
tog SOS Alarm snabbt kontakt med landstinget,
Länsstyrelsen, Myndigheten för Samhällsskydd
och Beredskap och Regeringskansliet så att de
kunde aktivera sitt krishanteringsarbete. Därefter
sammankallade SOS Alarm och Länsstyrelsen
till regional samverkanskonferens. Det innebär
att representanter från alla inblandade aktörer
samlas för att kunna hålla varandra informerade
och fatta gemensamma beslut.

SOS-operatörerna kan se alla ambulanser och
fordon från räddningstjänsten på sina skärmar.
Vid attentatet i Stockholm kunde de ta del av in
formation från samtliga av dessa fordon och följa
insatsen. Polisen har dock ett eget system vilket
innebär att polisinsatsen inte kunde koordineras
lika enkelt med de övriga blåljusen. På Drottning
gatan innebar detta att ambulanspersonal skicka
des till en pågående brottsplats utan att känna till
omfattningen eller om det fanns polis på plats3.
KONFLIKTER OCH ORO I ÖSTERSJÖOMRÅDET

I världen pågår flera krig och konflikter, och även
om Sverige inte deltar i något av dem påverkas vi
indirekt genom flyktingströmmar, desinformation
som riktar sig till svenska medborgare och terror
hot. Under slutet av sommaren och början av hös
ten har spänningar mellan USA och Nordkorea
gjort många nervösa. I vårt europeiska närområde
har vi annekteringen av Krim och konflikten i
östra Ukraina. Ryssland, vår närmaste stormakt,
uppträder allt mer hotfullt och det har synts en
kraftigt ökad militär aktivitet kring Östersjön4.
Att ett enskilt militärt väpnat angrepp skulle
riktas direkt mot Sverige bedöms fortfarande som
osannolikt, men Sverige stärker nu sitt totalför
svar efter många års nedrustning för att förbereda

3) SOS Alarm: Framtidens alarmeringstjänst
4) Dagens Nyheter: Sveriges säkerhet måste ses i ett bredare perspektiv
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Även om de terrordåd vi har sett ofta har
haft gemensamma nämnare så som
liknande vapen, mål och motiv är det
omöjligt att veta med säkerhet hur nästa
dåd kommer att se ut.

för kriser och incidenter som inbegriper militära
maktmedel5.
I sin årsbok för 2015 slog Säkerhetspolisen fast
att det största spionagehotet mot Sverige kommer
från Ryssland. Bland annat bedömde Säkerhets
polisen då att cirka en tredjedel av de ryska
diplomaterna i Sverige arbetade under täck
befattning. Man ser också att Ryssland använder
desinformationskampanjer och egna medie
kanaler för att sprida förvanskade budskap till
Sverige och andra länder, med syfte att skada
förtroendet för folkvalda, påverka svensk politik
och skapa splittring i samhället6.
Idag har SOS Alarm inte tillträde till den
planeringsprocess som finns kring krisbered
skaps- och totalförsvarsfrågor. Detta gör att
alarmeringstjänstens roll i händelse av ett reellt
militärt hot mot Sverige fortfarande är otydlig.
Det finns ett behov att av definiera denna roll
och bestämma hur till exempel informationsoch varningstjänster anpassas mot totalförsvars
planeringen, exempelvis avseende
befolkningsvarning.

CYBER-SÅRBARHET

Digitaliseringen har skapat nya möjligheter
för informationslagring, kommunikation och
organisation, för Sveriges myndigheter och
samhällsinstitutioner, såväl som för privat
personer och företag. Säkerhetsrutiner och
beredskap för cyberattacker har dock inte alltid
hållit jämna steg med den tekniska utvecklingen
vilket gör myndigheter och företag sårbara.
Under våren 2017 spreds en skadlig krypterings
kod, kallad WannaCry, till Windows-system över
hela världen. Koden tog filer som gisslan och
krävde en lösensumma för att frigöra dem.
I flera länder drabbades samhällsviktiga institu
tioner som sjukhus och stora företag. Sverige kom
relativt lindrigt undan, men bland annat Timrå
kommun drabbades av attacken7.
Cyberattacker av olika slag blir allt vanligare,
både med syfte att tjäna pengar och med syfte att
störa samhällsviktiga system och komma åt käns
lig information. Det är viktigt att svenska företag
och myndigheter arbetar aktivt för att förebygga
dessa attacker och minimera deras effekter.

5) Dagens Nyheter: Sveriges säkerhet måste ses i ett bredare perspektiv
6) Säkerhetspolisen: Årsbok 2015
7) MSB: FAQ om WannaCry

ÄR SVERIGE REDO FÖR NÄSTA SAMHÄLLSKRIS?

Under 2016 gjorde Säkerhetspolisen en inventering
för att se hur myndigheter arbetar med sitt säker
hetsskydd. Man konstaterade då att den största
risken för samhället och totalförsvaret utgörs av
bristande IT- och informationssäkerhet8 och iden
tifierade ett stort behov av att stärka säkerhets
skyddet. Detta gäller i högsta grad även delar av
räddningstjänsten som helt och hållet förlitar sig
på den kommunala IT-säkerheten, en kompetens
som inte alltid anses vara tillräcklig för att hantera
säkerhetshoten vid större terrorangrepp eller höjd
beredskap9. Ett talande exempel på detta är att
SOS Alarms, MSBs och Polisens webbplatser över
belastades då Hesa Fredrik felaktigt larmade över
Stockholm i juli 2017. Vid en riktig kris behövs det
informationskanaler med kapacitet att stå emot
ökad aktivitet eller avsiktliga cyberattacker. Det är
även viktigt att det finns kommunikationskanaler
mellan olika aktörer och myndigheter som kan
klara stor belastning och cyberattacker. Teknik
utveckling på detta område måste vara ett priorite
rat område för samhällets alarmeringstjänst.
KLIMATFÖRÄNDRING OCH EXTREMT VÄDER

Under sommaren 2017 ledde värmeböljan Lucifer,
orkanerna Harvey och Irma samt supermonsunen
i Sydasien till ökad oro över klimatförändringen,
även om det är svårt att koppla enskilda händelser
till mänsklig påverkan. Den gradvisa temperatur
ökningen kommer att leda till mer extremväder,
även här i Norden där vi hittills har varit relativt
förskonade från svårare stormar och torrperioder.
I Sverige förväntas klimatförändringen få en rad
effekter, både direkta och indirekta. Som en
direkt effekt kommer temperaturökningen att leda
till längre perioder av torka och värmeböljor.
Värmen skapar förhöjd risk för bränder och
vattenbrist, men kan även försämra hälsoläget för
äldre och sjuka som får svårt att hantera hettan.
I det nya klimatet kommer nya sjukdomar kunna
spridas. Vi kommer även att se häftiga storm
vindar och kraftiga skyfall som skapar översväm
ningar. Havsnivån förväntas också stiga, vilket
såväl kan skada egendom som leda till att
saltvatten tränger in i dricksvattentäkter10.
Sverige kan även drabbas av indirekta
konsekvenser av klimatförändringen. Att vissa
delar av världen blir obeboeliga, drabbas av
matbrist eller krig till följd av klimatförändringarna
kan leda till större flyktingströmmar11.

Klimatförändringarna innebär att vi måste ha
beredskap för en ny typ av kriser i Sverige.
I ett land där vi tidigare har varit förskonade från
omfattande naturkatastrofer kan detta bli en stor
utmaning. När stormen Gudrun drog in över
Sverige i januari 2005 tog SOS Alarm emot
12 000 samtal till 112 under de första tolv
timmarna. Blad dessa samtal fanns både rena
nödsamtal och samtal från personer som var
oroliga och ville ha mer information. Det är av
största vikt att SOS Alarm har beredskap för
händelser av ännu större omfattning i framtiden,
både när det gäller kapacitet för att ta emot nöd
samtal och informations- och varningstjänster.
DIGITALISERING OCH TEKNIKUTVECKLING

Som tur väl är finns det även ljuspunkter i den
dystra framtidsbild vi hittills har målat upp.
Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen
har skapat helt nya verktyg för att dela informa
tion, organisera oss och lösa problem som gör
oss mycket bättre rustade för att hantera kriser än
vi var för bara några år sedan. Ett samhälle där
många är ständigt uppkopplade ger oss nya
kanaler för att nå ut med viktig information.
Nya tekniska och digitala hjälpmedel har fört
med sig omvälvande förändringar i de flesta
branscher, krisberedskap och räddningstjänst är
inga undantag. Bara en sådan självklar sak som att
man nu kan ringa till 112 direkt på sin mobil vid
en trafikolycka istället för att ta sig till närmaste
fasta telefon förkortar väntetiden vid räddnings
insatser avsevärt.
Ett hjälpmedel som kan komma att spela en ännu
större roll i framtiden är sensorer. Detta har
potential att förändra nödsamtalet som vi känner
det helt. I dag innebär ett nödsamtal i de allra
flesta fall att en människa ringer in till SOS Alarm
för att prata med en operatör. Men i framtiden
kommer din mobil att kunna larma om du ramlar
och inte kan ta dig upp, elektroniska tungor
kommer att känna av om dricksvattenkvaliteten är
så låg att det är en hälsorisk att dricka vattnet och
din bil kommer att skicka information till alarme
ringstjänsten när du har krockat. Redan i dag kan
SOS Alarm ta emot data från moderna bilar, som
bland annat ger en indikation på hur många säker
hetsbälten som använts i bilen då den krockade.
Genom att maskiner kommunicerar med varandra
kan vi få information snabbare, enklare och säk
rare. Sensorerna kommer förhoppningsvis hjälpa
oss att i ett tidigare skede kunna identifiera kriser
och inhämta information om händelseförlopp utan
att människor behöver riskera liv och lem på plats.

8) Säkerhetspolisen: Årsbok 2016
9, 10, 11) MSB: Framtidsstudie år 2030 Med fokus på kommunal räddningstjänstorganisation
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I framtiden kommer din mobil att kunna
larma om du ramlar och inte kan ta dig
upp, elektroniska tungor kommer att
känna av om dricksvattenkvaliteten är
så låg att det är en hälsorisk att dricka
vattnet och din bil kommer att skicka
information till alarmeringstjänsten när
du har krockat.

7) MSB: FAQ om WannaCry
8) Säkerhetspolisen: Årsbok 2016
9, 10, 11) MSB: Framtidsstudie år 2030 Med fokus på kommunal räddningstjänstorganisation
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Att kunna identifiera vilka som befinner
sig i farozonen vid en kris och skicka
information direkt till deras mobiler kan
komma att rädda många liv i framtiden.

12) MSB: Framtidsstudie år 2030 Med fokus på kommunal räddningstjänstorganisation
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Artificiell intelligens kommer att kunna sätta ihop
lägesbilder utifrån en mängd olika data – i första
skedet kommer det förmodligen att fungera som
ett beslutsstöd för mänskliga operatörer, men så
småningom kommer rollerna bli de omvända och
människor fungera som ett beslutsstöd för AI.
En annan möjlighet som den tekniska utveckling
en för med sig är fordon och farkoster som inte
kräver mänskliga chaufförer. Drönare används nu
på prov för att frakta till exempel hjärtstartare till
människor i nöd på platser som är svåra att nå på
annat sätt12.
Att de flesta ständigt bär sin mobil med sig
innebär helt nya möjligheter för positionering.
I dag har dock inte alarmeringstjänsten rätt att
använda sig av positionering av mobiler för att
direkt kunna hitta de nödställdas exakta position
då de ringer 112. Att kunna identifiera vilka som
befinner sig i farozonen vid en kris och skicka
information direkt till deras mobiler kan komma
att rädda många liv i framtiden.

I dag är Sveriges Television och Sveriges Radio
fortfarande de huvudsakliga kanalerna för utskick
av VMA, utöver utomhuslarmet Hesa Fredrik.
Sedan juli 2017 kan man även skicka ut VMA via
SMS till de personer som befinner sig i ett visst
område13. SOS Alarm undersöker hur man kan nå
ut med informationen i nya kanaler, bland annat
genom samarbeten med internetleverantörer och
sociala medier.
I och med det nya snabbrörliga medielandska
pet blir det också svårare att kontrollera att inte
felaktig information får spridning. Detta problem
blir extra allvarligt vid stora samhällskriser. Vid
terrordådet på Drottninggatan spreds till exempel
rykten om skottlossning på flera olika platser i
Stockholm, rykten som visade sig vara felaktiga
men bidrog till att skapa stark oro. Att myndig
heterna finns i samma kanaler som medborgarna
för att snabbare kunna följa och dementera rykten
och osanningar blir allt viktigare, för att skapa
trygghet och säkerhet i samhället.

FÖRÄNDRAD MEDIEKONSUMTION

Förr var antalet informationskanaler begränsat
till några få radiokanaler och papperstidningar,
sedan tillkom även en handfull TV-kanaler.
I dag är det långt fler medier som konkurrerar
om vår uppmärksamhet. Traditionell media är på
tillbakagång, inte minst bland yngre målgrupper.
För de aktörer som skickar ut viktig samhälls
information blir det svårt att hålla jämna steg med
utvecklingen och finnas i de kanaler där informa
tionen kan få störst spridning. Samtidigt blir det
lättare att nå ut då vi ständigt är uppkopplade.
I det digitala tidevarvet har helt nya sätt att hämta
information vid kriser vuxit fram organiskt. Vid
terrordådet på Drottninggatan var mångas första
reaktion att kolla Facebook eller Twitter, snarare
än att sätta på radion. Detta skifte har gjort det
enkelt för oss att snabbt se vilka av våra vänner
som är ”markerade som säkra”, få tag på våra
nära och kära och få den senaste informationen,
men det gör också att överdrifter, spekulationer
och direkta lögner snabbt kan spridas och få fäste
i samhällsdebatten vid kriser.

12) MSB: Framtidsstudie år 2030 Med fokus på kommunal räddningstjänstorganisation
13) Krisinformation.se: VMA: Så varnas allmänheten
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Allt fler ärenden
kräver samverkan
Den långa svenska traditionen med en samordnad
alarmering är unik i världen.

SVERIGE – EN SAMMANHÅLLEN LARMKEDJA
NU OCH I FRAMTIDEN.

Ända sedan 1956 har ett och samma larmnum
mer gällt för den som är i akut nöd. I många
andra länder finns än idag separata nödnummer
för ambulans, räddningstjänst, polis och andra
hjälporgan. Även inom EU, där 112 infördes på
1990-talet, används fortfarande de gamla sepa
rata numren parallellt i många länder. I Grekland
och Storbritannien är det exempelvis färre än
10 procent av befolkningen som känner till det
gemensamma nödnumret 112.
Principerna om ett nummer in och att ett samtal,
måste värnas och stärkas inför framtiden.
Det enskilt viktigaste är att hålla samman
larmkedjan – ta emot samtal, intervjua, bedöma,
prioritera, larma, dirigera och följa upp hjälpin
satserna. I en nödsituation är det helt enkelt det
mest effektiva. Men så ser det inte alltid ut idag,
ens i Sverige. Nu håller alarmeringstjänsten på
att utredas. Därför är det angeläget att denna
diskussion fördjupas.
ANTALET SAMVERKANSÄRENDEN ÖKAR

Samtalen som kommer in till operatörerna på
112 kan se väldigt olika ut och kräva olika
lösningar. Vid till exempel ett akut sjukdoms
tillstånd kan det räcka att larma ut en ambulans
till den nödställda, men det finns även incidenter
som kräver betydligt mer komplexa insatser.
Vid en stor trafikolycka eller en lägenhetsbrand
kan det vara nödvändigt att räddningstjänst,
ambulans och polis larmas till platsen.
En incident som kräver att mer än en blåljusaktör

larmas ut kallas för ett samverkansärende.
De senaste två åren har denna typ av ärenden
ökat markant, enligt SOS Alarms egen statistik.
Detta kan dels bero på att SOS Alarm har för
tydligat interna rutiner för att SOS-operatörerna
ska dokumentera samverkansärendena. Men SOS
Alarm ser även att blåljuspersonal upplever en
ökad otrygghet och därför i allt högre utsträck
ning vill ha med polis i utryckningar. Det behövs
alltså en större kapacitet att för kunna hantera
sådana ärenden.
Mer omfattande samhällskriser innebär nästan
alltid samverkansärenden. Till exempel vid
terrordådet på Drottninggatan och bussolyckan
utanför Sveg behövdes många ambulanser,
räddningstjänst och polis på olycksplatserna
så snabbt som möjligt. En god krisberedskap
innebär även en god beredskap för att hantera
samverkansärenden och ett gott samarbete
mellan alarmeringstjänst, ambulans, räddnings
tjänst och polis. Dessutom krävs ofta en nära
samverkan med ett flertal andra aktörer.
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Samverkansärenden; Kommunal
räddningstjänst, ambulans, polis, 2015–2017
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SPLITTRINGEN OCH DESS KONSEKVENSER

På ett par håll i landet har det tagits initiativ
som fått till följd att larmkedjan har kapats i
flera bitar. En fortsatt uppsplittring kan
medföra risker för den hjälpsökande och även
öka samhällets kostnader.
Uppsplittringen av larmkedjan har flera
nackdelar. I de fall det enbart är en aktör som
behövs i situationen, exempelvis polis eller
ambulans, blir alarmeringen troligtvis jämförbar
där och då. Men vid samverkansärenden finns en
tydlig fördel att en enda aktör tar emot samtalet,
larmar ut och kan förmedla en tydlig lägesbild
till alla som deltar i insatsen.

Vid en splittrad larmkedja där det ibland
förekommer flera överkopplingar mellan
olika blåljusaktörer får den som har ringt
112 upprepa sitt ärende flera gånger.
Alarmeringstjänsten måste utformas så att tiden
mellan att man ringer 112 och att hjälpresurser
larmas är så kort som möjlig, med en samver
kansoperatör som håller ihop samtalet och
parallellt kan bedöma hjälpbehovet, prioritera
samt larma och dirigera resurser. Vid en splitt
rad larmkedja där det ibland förekommer flera
överkopplingar mellan olika blåljusaktörer får
den som har ringt 112 upprepa sitt ärende flera
gånger. Kanske samtidigt som han eller hon
befinner sig i chock eller är svårt skadad. Det är
inte rimligt, ett samtal och en intervju ska nor
malt sett räcka när nöden är som störst.

2017

Vi ser alltså flera risker med en bruten, frag
mentiserad larmkedja och avsaknaden av en
stark nationell funktion för alarmeringstjänsten
– det gäller i synnerhet vid samverkansärenden:
• En uppdelning av larmkedjan skapar en splitt
rad och mindre effektiv alarmeringstjänst –
med ökade väntetider för den hjälpsökande som
snabbt måste få rätt hjälp i en nödsituation.
• Alltför skiftande arbetssätt i olika delar av
landet riskerar att leda till större skillnader när
det gäller hjälpen som människor får när de
ringer 112.
• Egna lösningar och larmcentraler hos
kommuner och landsting motverkar såväl
förutsättningar för samverkan som
upprättandet av gemensamma lägesbilder.
Samhället behöver och förtjänar en samordnad
alarmeringstjänst, ett trygghetsnav, med kunskap
om vilka resurser som finns tillgängliga och går
att utnyttja. Lika villkor ska gälla i hela landet.
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Den som fruktar för sitt eget liv eller
säkerhet kan rimligen inte förväntas vara
hundra procent fokuserad på uppgiften
att rädda andras liv. Ändå upplever många
anställda i de olika blåljusverksamheterna
detta dagligen.

LÄGESBILDER OCH KOORDINERING
VID STÖRRE HÄNDELSER

Vid terrordådet på Drottninggatan i Stockholm
den 7 april 2017 förstod SOS-operatörerna som
tog emot de inströmmande samtalen snabbt att
de hanterade något utöver det vanliga. Kaotisk
stämning på platsen och flera påkörda människor
på en gata som i huvudsak är gågata.
Räddningstjänst och ambulans larmades snabbt
till platsen, liksom polis. Här finns dock en
avgörande skillnad. Medan räddningsfordonen
och ambulanserna syns på SOS-operatörernas
skärmar och kartor ligger polisbilarna separat i
ett annat system.
Räddningsåtgörare och ambulansdirigenter –
de personer som koordinerar och dirigerar fram
resurserna till rätt plats – kopplas in på medlyss
ning i 112-samtalet för att få aktuell information
och larma ut rätt resurser. När det gäller polisen
görs ofta en ”hård” överkoppling och kontakten
med 112-operatören bryts. Insatsen koordineras
sedan på fältet via kommunikationssystemet
Rakel, men ingen har egentligen den totala
”helikopterblick” som skulle behövas vid kriser
och händelser av denna dignitet.

Svensk alarmering har tack vare sin långa
tradition av samverkan redan idag goda förut
sättningar att hantera mer komplexa händelser
som exempelvis omfattande trafikolyckor, väder
katastrofer eller terrordåd. Men det finns också
ett fortsatt behov av att utveckla samverkan och
värna den sammanhållna larmkedjan. Tillgång
till bästa möjliga information krävs för att samt
liga aktörer ska kunna agera rätt och snabbt i
krissituationer.
TRYGG ARBETSMILJÖ FÖR BLÅLJUSAKTÖRERNA

I akuta nödlägen kan varje sekund vara viktig för
att rädda liv. Därutöver måste vi kunna se till att
insatspersonalen på plats är trygga när de utför
sitt uppdrag.
Snabb och korrekt information är en viktig
förutsättning för att bedöma risker vid olika
insatser. Det ger förutsättningar för att polisen
ska kunna säkra en olycks- eller brottsplats
innan räddningstjänst och ambulanser kommer
till platsen. Den som fruktar för sitt eget liv
eller säkerhet kan rimligen inte förväntas vara
hundra procent fokuserad på uppgiften att rädda
andras liv. Ändå upplever många anställda i
de olika blåljusverksamheterna detta dagligen.
Stenkastning, aggressiva anhöriga eller beväpna
de patienter drabbar dem som arbetar på fältet.
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Grova verbala hot slungas mot dem som tar emot
nödsamtalen. Genom en närmare samverkan kan
åtminstone delar av detta förebyggas eller hante
ras på ett sätt som gör att personalen inte utsätts
för onödiga risker.
ALARMERINGSTJÄNSTEN SOM EN DEL AV
SVERIGES KRISHANTERINGSSYSTEM

Tsunamin i Indiska oceanen på annandag jul
2004 var en tragedi för hela det svenska
samhället. Efter den kaotiska krishantering
som följde under mellandagarna växte idén om
att skapa en avdelning av den nationella alar
meringstjänsten som var särskilt inriktad på
krishantering. Det var så SOS Alarms krisbered
skapsavdelning skapades. Avdelningen arbetar
med hantering, samordning och beredskap som
en del av Sveriges krishanteringssystem. Krisbe
redskapssamordnarens uppdrag är att upptäcka,
analysera och informera om kriser och potenti
ella kriser som kan påverka Sveriges produktion,
länsstyrelser, myndigheter, samhället i stort eller
svenska intressen utomlands. Det kan handla
om större bränder, naturkatastrofer, politiska
händelser eller konflikter, men också social oro,
strejkvarsel, el-störningar och andra störningar
i infrastruktur. Krisberedskapsavdelningen om
världsbevakar dygnet runt för att skapa en bild
av potentiella risker och har ett tätt

samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd
och Beredskap och andra myndigheter.
SOS Alarms krisberedskapsavdelning är hjär
tat i Sveriges krisberedskap, men har idag vissa
begränsningar. Genom att ge denna funktion ett
större mandat att skapa och dela lägesbilder samt
samordna fler aktörer än bara blåljusfamiljen vid
allvarliga samhällskriser skulle vi kunna stärka
Sveriges krishanteringssystem och bidra till en
ökad trygghet i Sverige.

Tilläggsdirektiv om
hot och våld mot blåljus
Regeringen har gett ett tilläggsdirektiv till utredningen om alarmeringstjänstens framtid om hot och våld mot blåljusaktörerna. Tilläggs
direktivet innebär att utredningen även har i uppgift att analysera och
föreslå åtgärder för hur polis, räddningstjänst och ambulanssjukvården
samt den nationella alarmeringsfunktionen på ett effektivt sätt ska
kunna dela information med varandra för att säkerställa säkra och
effektiva hjälpinsatser vid hotfulla eller våldsamma situationer.
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Information och varningar
som når fram under en kris
VID EN STÖRRE KRIS är det viktigt att snabbt nå ut

med korrekt information till allmänheten. Infor
mationen kan behövas för att uppmana människor
att hålla sig borta från en viss plats, stänga sina
fönster eller för att minimera utrymmet för rykten
och desinformation. Vid en kris blir informations
törsten stor och om myndigheterna inte håller
allmänheten och media uppdaterade om händel
seförloppet söker många underrättelser på andra
håll. I sociala medier kan desinformation och
missuppfattningar sprida sig på sekunder.
I ett medielandskap under snabb förändring har
det blivit svårt för myndigheterna att alltid finnas
i samma kanaler som medborgarna. Hur bör
framtidens informations- och varningstjänster
vid kriser utformas för att nå ut brett och snabbt
– och finns det utrymme för felmarginaler i myn
digheternas kommunikation?
VAR HÄMTAR SVENSKARNA SIN INFORMATION?

Digitaliseringen har lett till ett ökat medieutbud
och större möjligheter till personlig anpass
ning av sin mediekonsumtion. I högre grad än
någonsin tidigare kan vi själva nu bestämma över
när, var och hur vi konsumerar medieinnehåll.
Samtidigt har inte tiden vi lägger på mediekon
sumtion förändrats, 340 minuter om dagen idag
såväl som 199714.
Nya kanaler
Även om vi lägger lika mycket tid på medier i dag
som vi gjorde 1997 fördelar vi tiden annorlunda.
Sociala medier, internetburna medier och video
klipp har erövrat 101 minuter. Efter att 40 minuter
lagts på musik återstår 199 minuter om dagen till
konsumtion av traditionell media. Bland de nya
mediekanalerna återfinns sociala medier som Face
book, Twitter, Instagram, LinkedIn och Snapchat.
Andra kanaler som erövrar allt större del av kakan
är podcasts, on-demand- och videotjänster.
Generationsklyftorna ökar
En större mångfald av mediekanaler har skapat
större klyftor mellan olika gruppers mediekon
14, 15) MPRT: Medieutveckling 2017 - Mediekonsumtion

sumtion. Mest skiljer unga vuxna mellan 15 och
24 år ut sig. Deras mediekonsumtion är större och
betydligt mer centrerad till internet. Endast 47
procent av medietiden läggs på traditionella medier
och mer än hälften av denna tid förläggs online.
Detta kan jämföras med den andra ytterligheten,
de som är äldre än 65, som lägger 93 procent av
sin medietid på traditionella medier offline. Den
uppenbara slutsatsen är att det inte går att nå ut
till alla åldersgrupper med bara en kanal15.
NYHETSINHÄMTNING

När man specifikt tittar på vilka källor som idag
används för att inhämta nyheter är det några
saker som är särskilt viktiga att ta med sig. För det
första är morgontidningar samt SVT de viktigaste
nyhetskällorna i samtliga åldersgrupper, åtmins
tone bland dem som överhuvudtaget använder
traditionella medier för nyhetsinhämtning.
I gruppen 15–24 år samt 25–44 år är det 64
respektive 52 procent som istället använder
online-medier för nyhetskonsumtion.
När det gäller nyhetskonsumtion online domine
rar Facebook som primär nyhetskälla i gruppen
15–24 år med 47 procent. Facebook är även starkt
i gruppen 25–44 år. Värt att notera är även att
Youtube är en viktigare nyhetskälla för gruppen
15–24 år än kvällstidningarnas webbplatser.
Ytterligare en viktig grupp att ta i beaktande då
myndigheter ska nå ut med viktig information är
personer med funktionsvariationer. I en kris
situation är det livsviktigt för dessa grupper att
information och varningar går ut i kanaler som är
tillgängliga för personer med nedsatt syn
eller hörsel.
Allt detta bör vara vägledande vid myndigheter
nas kanalval – risken är annars överhängande att
stora delar av befolkningen helt missar viktig in
formation. Vi befinner oss bara i början av denna
utveckling, och vi kan förvänta oss att överflytt
ningen av nyhetskonsumtionen till online-
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plattformar bara ökar i omfattning, också till
kanaler och medier som inte ens existerar idag.
HUVUDSAKLIGA KANALER FÖR
KRISKOMMUNIKATION IDAG

VMA
I dag används flera olika kanaler för att nå ut med
information vid kriser. Den kanske mest kända av
dessa är VMA – Viktigt Meddelande till Allmän
heten. Vid en nödsituation kan allmänheten varnas
genom att ett VMA sänds i Sveriges Radio och
Sveriges Television, och / eller genom en ljudsignal
från utomhuslarmet Hesa Fredrik. Sedan 1 juli
2017 är det även möjligt för SOS Alarm att skicka
VMA via SMS till mobiltelefoner i ett visst områ
de. Förändringen innebär att mobiloperatörer blir
skyldiga att i nödsituationer förmedla positionera
de varningsmeddelanden till allmänheten.
Ansvaret för VMA är i dagsläget uppdelat. Det är
bara myndigheter och räddningsledare som kan
begära att ett VMA ska skickas ut, vilket i prak
tiken innebär att det är några få personer i landet
som har denna behörighet. Begäran om VMA
skickas sedan till SOS Alarm som tillsammans med
Sveriges Radio säkerställer att meddelandet når
ut i rätt kanaler. Myndigheten för Samhällsskydd
och Beredskap (MSB) ansvarar för utvecklingen
av varningssystemet och att hitta nya metoder och
tekniker för att nå ut med meddelandena.
113 13
113 13 är ett nationellt informationsnummer dit
man kan ringa för att lämna eller få information
om allvarliga olyckor och kriser. Numret inrät
tades av SOS Alarm på uppdrag av regeringen år
2013. All information som lämnas ut på 113 13 är
verifierad och kommer från kommuner, länssty
relser, centrala myndigheter eller andra ansvariga
aktörer. Ofta kan SOS Alarm, med sin centrala roll
i samhället, kort bekräfta att något har inträffat.
Men ytterligare information kring händelsen
erhålls exempelvis från berörd kommun eller
myndighet som meddelar vad medborgaren bör
göra eller tänka på.
Krisinformation.se
Hemsidan krisinformation.se drivs av MSB.
Här finns innehåll inom olika områden, framtaget
genom myndighetsgemensamma arbetsgrupper.
All information på webbplatsen är bekräftad infor
mation från myndigheter och övriga ansvariga.

KRISKOMMUNIKATIONEN MÅSTE UTVECKLAS

Vid genomgång av olika kanaler för kriskommuni
kation framkommer att ansvaret för att nå ut med
verifierad information till allmänheten är uppdelat
på flera olika aktörer. Ofta skapar detta en rund
gång av information som gör att det kan ta längre
tid att nå ut med verifierade uppgifter än vad det
hade gjort ifall en aktör hade suttit på hela
ansvaret. Här finns rent av en stor risk för att det
lämnas motstridiga besked till medborgarna.
Det är oftast SOS Alarm som först nås av uppgifter
om en kris genom att nödställda ringer 112. Sedan
förmedlar SOS Alarm denna information till
berörda aktörer och myndigheter. Dessa måste i sin
tur bilda sig en uppfattning om informationen och
välja om de vill begära att ett VMA ska skickas ut
samt bekräfta den information som SOS Alarm
ska gå ut med via 113 13. Parallellt med detta
uppdaterar MSB informationen på
krisinformation.se. Att samla ansvaret för kom
munikation under krisens initiala skede hos en
aktör hade troligen underlättat och snabbat upp
processen.
Det finns flera exempel på tillfällen då systemet för
att kommunicera ut krisinformation till allmänhet
en har ifrågasatts. Vid terrordådet på Drottning
gatan skickades inget VMA ut överhuvudtaget,
detta trots att polisen rådde allmänheten att hålla
sig borta från Stockholms stadskärna i andra
kanaler.
För att rätt information ska nå ut till allmänheten
vid rätt tidpunkt krävs det ett omtag i arbetet med
kriskommunikation. Ansvaret bör centreras till en
aktör för att kommunikationen ska kunna gå ut
snabbare. Samtidigt bör kanalvalet ses över för att
även kunna nå dem som inte lyssnar på radio eller
tittar på Sveriges Television.

Skillnader i mediekonsumtionsvanor

53%
Unga vuxna, 15–24 år, förlägger
53% av medietiden online och
47% via traditionella medier

7%
Seniorer, 65+, förlägger 7% av
medietiden online och 97% via
traditionella medier
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Teknikutveckling för
en förstärkt krisberedskap
Visionen om att fler liv ska kunna räddas innebär att SOS Alarm måste
ligga i framkant när det gäller att kunna använda och investera i ny
tillgänglig teknik.

ETT TYDLIGT EXEMPEL är frågan om positione

ring. Den som ringer 112 får svara på två huvud
sakliga frågor i syfte att rätt resurser ska kunna
larmas ut till rätt plats. Frågorna är: vad har
hänt och var har det hänt? För många som ringer
känns den senare frågan överflödig. Var någon
befinner sig går väl att se via GPS? Så är det i och
för sig rent praktiskt och tekniskt, men det finns
legala hinder. SOS Alarm får idag inte posi
tionera hjälpsökandes mobiltelefoner utan den
inringandes uttryckliga medgivande. Det innebär
att operatören i de flesta fall måste bestämma
positionen via frågor. I de fall det inte finns en
exakt gatuadress eller när den hjälpsökande inte
känner till adressen kan viktiga sekunder, eller
ibland flera minuter, gå innan en exakt position
kan fastställas. Det vore därför avgjort bättre
om positionen automatiskt kunde skickas till
operatörerna.
INVESTERINGAR OCH INNOVATION

För att kunna investera i ny teknik och ständigt
jobba för att kapa sekunder i processen är det en
avgörande faktor att larmkedjan är sammanhållen
och hanteras av en aktör. Varje gång den delas
upp riskerar viktig information att gå förlorad
på vägen, eller att processen försenas av att den
hjälpsökande upprepade gånger behöver beskriva
nödläget för ytterligare en operatör i en annan
larmcentral.
Exempel på innovation på detta område kan vara
exempelvis automatiska trygghetslarm som kän
ner av hjärtaktivitet och utlöses när den sjunker
under en viss nivå. Den som önskar skulle kunna
lagra hälsodata i en app eller i ett chip i kroppen
som skickas till larmcentralen i en nödsituation
för att ytterligare korta tiden från nödsamtal eller
automatiskt larm till hjälp på plats.

Samverkan är avgörande. Både för att nödställda
redan idag ska kunna få bästa möjliga hjälp, och
för att vi ska kunna satsa framåt på att utveckla
och automatisera fler delar av larmkedjan. En
uppdelning av larmkedjan har ofta inneburit att
operatörerna inte bara sitter på olika platser rent
fysiskt. De sitter även och arbetar i olika teknik
plattformar, system som inte kan dela information
med varandra. När operatörer har behov av att
dela information med varandra får de därför i de
flesta fall ringa upp och förmedla den muntligt.
Det är en utveckling vi måste bryta om vi ska
kunna investera i ny teknik och satsa på innova
tion kring larmkedjan. Den nya tekniken som tas
fram måste komma alla medborgare till del, så
att vi får en snabb, effektiv och likvärdig hjälp i
nödsituationer över hela Sverige.
KRISBEREDSKAP – SNABBA LÄGESBILDER

För att snabbt kunna agera i en krissituation
krävs en snabb och korrekt förmedling av
relevant information till alla aktörer som är
inblandade. Med fler automatiserade delar av
larmkedjan kan lägesbilden tas fram snabbare.
Automatiska och exakta positioner från larm
samtalen som kommer in vid större händelser,
som bränder, naturkatastrofer eller terrordåd
skulle kunna vara en sådan pusselbit. Genom
att se exakt var någonstans i en byggnad eller
längs en väg eller gata som något inträffat kan
informationen som ges i samtalet få ytterligare
en dimension. En tydligare lägesbild på ett tidigt
stadium är en viktig faktor i riskbedömningen
för blåljuspersonalen på plats, för att de snabbt
ska kunna veta vilka platser som är trygga och
vilka som inte är det.

ÄR SVERIGE REDO FÖR NÄSTA SAMHÄLLSKRIS?

Framtidens
alarmeringstjänst
Under våren 2018 kommer utredningen ”En samordnad alarmeringstjänst”
presenteras och sedan behandlas av regering och riksdag.
ÄN SÅ LÄNGE är det fortfarande otydligt vad
utfallet av utredningen kommer att bli, men
SOS Alarm ser en risk för att förslaget tar en
riktning som försämrar alarmeringstjänstens
funktion och medför minskad trygghet för den
hjälpsökande. Samtidigt finns det en chans att
utredningen kan lägga grunden för en alarme
ringstjänst med större möjligheter att bidra till en
ökad trygghet för alla som befinner sig i Sverige
och en stärkt svensk krisberedskap i en orolig tid.
Det råder ingen brist på kunskaper i frågan.

VÅRT FÖRSLAG TILL EN BÄTTRE
ALARMERINGSTJÄNST

Det är hög tid att utveckla en alarmeringstjänst
som sätter den hjälpsökande i centrum och kan
ge snabb och verifierad information i kris.
Med en sammanhållen larmkedja och ett samlat
ansvar för larmbehandling kan vi bygga en
alarmeringstjänst som kan bidra till att stärka
Sveriges krisberedskap och snabbt anpassa sig
till en ny omvärld.

ÄR SVERIGE REDO FÖR NÄSTA SAMHÄLLSKRIS?

SOS Alarm har i tjugotre punkter formulerat sina prioriteringar
för att skapa en bättre och starkare krisberedskap:

1

2

3

4

5

Det ska finnas och
utvecklas flera larmvägar in till 112 –
men fortsatt bara ett
nödnummer.

Nationella riktlinjer ska
säkerställa likvärdighet i
händelse av större
olyckor och akuta kriser.

Den nationella
alarmeringsfunktionen
bör ges omfattande
ensamrätt på
larmbehandling.

Den som ringer 112 ska
bara behöva förklara sitt
ärende en gång i en
sammanhållen intervju.

Polis och statlig
räddningstjänst bör
tydligare integreras i den
nationella larmkedjan.

6

7

8

9

10

Hjälpsökande ska
aldrig bli ”hårt”
vidarekopplade från
den nationella
alarmeringsfunktionen.

Medlyssning ska vara
obligatoriskt för
samtliga hjälporgan,
hårda vidarekopplingar
ska undvikas.

Den nationella
alarmeringsfunktionen
måste ha mandat att
hantera förlarm till
blåljusaktörer.

Det behövs ett
gemensamt
”sekretesstaket”
inom alarmerings
tjänstområdet.

En teknisk lösning
måste till för enkel
informationsdelning
mellan samtliga
hjälporgan.

11

12

13

14

15

Gemensamma kartor
behövs för att
åstadkomma bättre
samverkan.

Den nationella
alarmeringsfunktionen
bör ges ansvar för att
utveckla ny teknik och
nya tjänster.

Lägesbilder måste
kunna analyseras vid
större, och även vissa
mindre, händelser.

Larm från samhälls
viktiga objekt bör
vara anslutna till den
nationella alarmerings
funktionen.

Krisberedskapsuppgifter
är en nödvändig och
naturlig förlängning av
112-uppdraget.

16

17

18

19

20

Viktiga kristjänster som
t ex lägesbilder måste
omfatta fler aktörer än
bara blåljusfamiljen.

Den nationella
alarmeringsfunktionen
bör vara knutpunkt för
inkallning av frivilliga.

Informations- och
varningstjänster
bör samlas hos den
nationella alarmeringsfunktionen.

Innehåll i VMA, 113 13
och krisinformation.se
bör hanteras på ett och
samma ställe.

Den nationella
alarmeringsfunktionen
ska få utfärda VMA vid
akuta livsavgörande
situationer.

21

22

23

Kanaler och metoder för Den nationella
information och varning alarmeringsfunktionen bör tydligt
bör moderniseras.
ingå i totalförsvarsplaneringen.

Behovet av egna
larmcentraler hos
exempelvis kommuner
och landsting bör
minimeras.

När du ringer 112 är det till SOS Alarm du
kommer. Våra medarbetare och SOS-centraler
finns i hela landet.
Varje dag ser vi till att ambulans, polis,
räddningstjänst, jourhavande präst och
andra aktörer inom svensk jourverksamhet
och krisberedskap kan göra sitt jobb.
Vi är helt enkelt navet som skapar ett
tryggare och säkrare Sverige för alla.

Följ oss i sociala medier

sosalarm.se

