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Abstract 

Idag rör sig fler människor än någonsin i vår fjällvärld. Erfarna som mindre erfarna personer 

fjällvandrar, åker ”off-pist”, eller kanske tar del av naturens alla smakupplevelser. Men för att 

möjliggöra detta måste det finnas en trygghet hos oss alla när vi är där ute. Gånger då vi själva 

inte kan kontrollera situationen, vi kanske är skadad, har gått vilse, eller inte har krafter kvar, 

finns fjällräddningen. Denna rapport skall tydliggöra polisens uppdrag, fjällräddningen. 

Rapporten belyser fjällräddningens betydelse och de frivilligas räddningsinsatser, samt den 

organisation som ligger bakom. Rapporten undersöker också fjällräddningens 

framtidsutsikter. Syftet med rapporten är att den skall skapa en ökad förståelse för denna 

verksamhet inom polisorganisationen. Rapporten har sin utgångspunkt, fjällräddningen 

centralt med inriktning mot fjällräddningen i Jämtlands län. Rapporten fokuserar på bl.a. fakta 

från Rikspolisstyrelsen, Civila Fjällräddares Riksorganisation CIFRO samt den lag som 

reglerar polisens ansvar för fjällräddningen, Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.  

Tillvägagångssätt för insamling av data har till mesta dels skett genom intervju och 

litteraturstudier. 
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1 INLEDNING 
  

Rapportens huvudsyfte är att belysa hur den svenska Fjällräddningens uppdrag 

ser ut, dess framtidsutsikt och betydelse för oss som vistas ute i naturen. Detta 

för att öka kunskaperna om den verksamhet som ligger bakom, då polisen bär 

det huvudsakliga ansvaret. Jag, och säkert många med mig känner själv ett starkt 

intresse för ämnet, just eftersom det handlar om att rädda människoliv ute i vår 

natur. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Polisen har, enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor1, ansvaret för 

att efterforska och rädda människor i fjällen. Personer som antingen försvunnit 

under en fjälltur eller råkat ut för sådana omständigheter att det är fara för deras 

liv eller hälsa. Polisen klarar inte uppgiften med egna resurser utan behöver 

hjälp av andra, antingen organisationer eller enskilda. Till sin hjälp utbildar och 

utrustar polisen frivilliga ortsbor till fjällräddare. Fjällräddarna utbildas då i 

första hjälpen, snö- och lavinkunskap för att på bästa möjliga sätt ute i terrängen 

kunna bistå människor som behöver hjälp. Tillsammans med polisen bildar de 

en organisation som kallas för fjällräddningen2. 

 

Polismyndigheterna i Dalarna, Jämtland, Norrbotten och Västerbottens län 

ansvarar för fjällräddningstjänsten i Sverige. Vid dessa polismyndigheter finns 

räddningsledare och ett antal polisinsatschefer (PIC), som samtliga är fjällvana 

polismän. Patrullerna består av polismän och fjällvan ortsbefolkning. I Kiruna 

och Östersund finns dessutom "Alpin fjällräddning". Det är specialutbildad 

personal med specialutrustning för räddningsuppdrag i branta bergspartier och  

 

 
                                                
1 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
2 Rikspolisstyrelsen, intervju med samordningsansvarig fjällräddningen Sverige 
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på glaciärer. Avtal med Norge har träffats om samarbete över gränsen vid 

räddningsinsatser. Fjällräddningens huvudresurs är de civila 

fjällräddningspatrullerna.  

 

Polismännen har till sitt förfogande ett hundratal terrängskotrar. Varje civil 

fjällräddare har dessutom egen skoter. Vidare utnyttjas polisens helikoptrar och 

kontrakterade civila helikoptrar. Militära helikoptrar och kommunal 

räddningstjänst kan också delta enligt räddningstjänstlagen3. Varje år utförs 

cirka 220 fjällräddningsuppdrag i Sverige varav cirka hälften av dem sker i 

Jämtland. 

  

Vanligaste fjällräddaruppdraget är sjukdom, skada eller olycka. Där sker 

utryckningarna oftast till en känd plats där någon väntar på hjälp. Det finns totalt 

ca 400 fjällräddare i Sverige som är fördelade i Norrbotten, Västerbotten, 

Jämtland och Dalarna. Till sin hjälp finns också sammanlagt 30 lavin- och 

fjällräddningshundar som används vid lavinsökning och eftersökning av 

försvunna personer i fjällterräng. Människor vistas i fjällen året runt och därför 

engageras fjällräddningen sommar som vinter.    

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna rapport är att tydliggöra polisens uppdrag, fjällräddningen. 

Den skall även belysa vilken betydelse de frivilligas räddningsinsatser har, samt 

den organisation som ligger bakom. Rapporten undersöker också hur 

fjällräddningens framtidsutsikter ser ut. Rapporten skall skapa en ökad förståelse 

för denna verksamhet inom polisorganisationen.  

 

 

                                                
3 Räddningstjänstförordningen (1986:1107) 
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1.3 Frågeställningar 
 
 De frågeställningar som skall besvaras i denna rapport är: 

• Hur ser polisens ansvarsområde ut? 

• Vem är fjällräddare och hur ser deras rättigheter respektive skyldigheter ut, 

vilka resurser samt hjälpmedel har de för att fullfölja sitt uppdrag? 

• Vad vet vi om fjällräddningens framtid?   

1.4 Avgränsningar 

 
Jag har valt att avgränsa mig till att skriva om Fjällräddningen idag och i 

framtiden. Rapporten kommer att inriktas på verksamheten i Jämtlands län. 

1.5 Tillvägagångssätt 
 

Genom att tidigt läsa in mig ordentligt på området har jag fått en bred grund att 

skapa mitt arbete på. Jag har tagit del av både skriftlig och muntlig information 

om Fjällräddningen. En intervju har gjorts, Bengt Engwall som på uppdrag av 

Rikspolisstyrelsen är samordningsansvarig för Fjällräddningen i Sverige. Jag har 

även sökt information via Internet, sökt artiklar i olika tidskrifter, samt läst den 

litteratur som finns tillgänglig inom området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   4 

 

 

2 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

 

2.1 Fjällområde 

Polis och kommunal räddningstjänst har efter lokal förhandling bestämt att om 

avståndet är mer än t.ex.300 meter från farbar väg i fjällen, där ambulans eller 

personal ej lämpligen kan ta sig fram, skall räknas som fjällområde4. 

2.2 Fjällräddningens larmvägar 

Fjällräddningen blir uppmärksammad på att någon saknas eller att en olycka har 

eller befaras ha inträffat på i huvudsak tre sätt, antingen att de nödställda larmar 

själva via radio eller telefon om sin belägenhet. Eller att någon iakttar en olycka 

och meddelar detta direkt till polisen eller via SOS Alarm och nödnumret 112. 

Farhågor om att något har inträffat medför att fjällräddningen kontaktas. På 

grund av den låga telefontätheten i fjällområdena sker alarmering lika ofta direkt 

till polisens kommunikationscentraler via "hjälptelefoner" som via SOS-

centralerna. Viss färduppföljning sker också via turistanläggningarnas 

gästböcker och speciella färdmeddelandeblanketter5. 

2.3  Färdselrätt  

Färdselrätten innebär att fjällräddaren har rätt att köra skoter i förbudsområde, 

men att också ha ansvar för miljön genom att visa hänsyn mot renskötseln, flora 

och fauna6. 

 

 

                                                
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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3 RESULTAT 

 I den här delen bygger uppgifterna i stor del utifrån det fakta jag fått från den 

 intervju som har gjorts. 

3.1 Polisens ansvarsområde 

I lag (2003:778) om skydd mot olyckor7 talar man om att det är polisen som har 

ansvaret för att i fjällen leta efter och rädda människor som försvunnit under 

sådana omständigheter att det är fara för deras liv eller allvarlig fara för hälsan 

eller som har råkad ut för olyckshändelse eller drabbats av sjukdom och snabbt 

behöver komma under vård eller få annan hjälp.  

Fjällräddningen centralt 

Fjällräddningen centralt styrs av Rikspolisstyrelsen. Rikspolisstyrelsen har en 

representant som har det huvudsakliga samordningsansvaret för fjällräddningen. 

Ansvaret omfattar saker som utbildning, utrustning, utveckling, internationell 

samverkan samt infrastruktur inom fjällräddningsorganisationen. Varje län har 

en huvudinstruktör samtidigt som dessa kan verka över länsgränserna. Det finns 

totalt 26 stycken instruktörer, 13 första hjälpen instruktörer och 13 snö och 

lavininstruktörer. 

Det är polisen i länet som beslutar om antagning av fjällräddare i samråd med 

den grupp han eller hon skall arbeta i. Beslutet kan vara tidsbegränsat eller tills 

vidare. Beslut om visstidsanställning förlängs automatiskt om inte annat beslut 

meddelats minst tre månader före periodens utgång. En antagning som 

fjällräddare innebär en uppdragsanställning. En fjällräddare kan kvarstå i 

fjällräddningen så länge han/hon uppfyller kraven, deltar och blir godkänd i 

utbildningar och övningar samt ställer upp på uppdrag han eller hon larmas ut 

på. Detta gäller till fyllda 65 år. Efter 65 års ålder kan en fortsätten prövas 

årligen i ett samtal mellan fjällräddaren, gruppen och polisen. 
                                                
7 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
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Polisen i varje län är också ansvarig för rekryteringen av fjällräddare. Det är 

viktigt att fjällräddarna själva föreslår personer som gruppen bedömer som 

lämpliga som nya medlemmar. Detta är mycket viktigt. Uppdraget som 

fjällräddare kan vara både krävande och farligt och ställer stora krav på 

samarbets- och prestationsförmåga. Ur säkerhetssynpunkt är 

gruppmedlemmarna mycket beroende av varandra. 

Samarbete över gränserna 
 
I syfte att underlätta fjällräddningstjänsten i gränstrakter i fredstid 

undertecknades den 19 mars 1974 en överenskommelse mellan Sverige och 

Norge8. Överenskommelsen gäller efterspaning och undsättning av personer 

som har kommit eller befaras ha kommit i en nödsituation. Efterspanings- och 

räddningsföretag får när det bedöms nödvändigt utsträckas till det andra landets 

landterritorium efter anmälan av en polismyndighet till motsvarande 

polismyndighet i det andra landet. Polismyndigheten i det andra landet kan vid 

varje tillfälle överta ledningen av insatsen om detta bedöms nödvändigt. 

Utrustning som snöskotrar och hundar får villkorslöst medföras till det andra 

landets territorium. Den medtagna utrustningen skall återföras sedan uppdraget 

har avslutats. När det gäller civila luftfartyg som tillhör eller har ianspråktagits 

av tull- eller polismyndighet krävs anmälan till motsvarande polismyndighet i 

det andra landet innan de får flyga över gränsen. Myndigheterna är skyldiga att 

på alla sätt underlätta de efterspanings- och räddningsföretag som företas enligt 

överenskommelsen. 

 

Jämtland 
 
Polismyndigheten i Jämtlands län har sedan 1997 förutom det egna ansvaret för 

fjällräddning även ett samordnings- och utvecklingsansvar för all  

 

                                                
8 RPS Rapport (1997:1) 
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fjällräddningsverksamhet i Sverige9. Polismyndigheten har i samråd med de 

andra fjällräddningsansvariga polismyndigheterna använt de centralt tilldelade 

medlen för ändamålet i första hand för insatser när det gäller utbildning och 

utrustning men också i viss omfattning till andra utvecklingsinsatser. 

 

Fjällräddningsorganisationen i Jämtlands län består av 30 poliser, som oftast 

intar rollen som polinsatschef, (PIC) samt 240 civila fjällräddare organiserade i 

29st fjällräddningsgrupper varav en grotträddningsgrupp och en lavingrupp. I 

organisationen ingår sju civila och sex polisära fjällräddningshundar, vilka 

årligen genomgår utbildning i lavinsök med krav på godkännande. Tillgång till 

helikopter finns genom avtal med Heliflyg AB. Utöver denna organisation finns 

möjlighet att tillgå resurser från Försvarsmakten där Hemvärnet ingår. 

Samverkan sker med Tullmyndigheten, Svenska Turistföreningen m.fl. 

Polismyndigheten har vidare avtal med anläggningar för alpin skidåkning om 

räddning och förebyggande verksamhet avseende t.ex. varning. 

Polismyndighetens samverkan med de andra fjällräddningsansvariga 

polismyndigheter har under senare år gjort betydande insatser för att höja 

standarden på svensk fjällräddning. En viktig och oumbärlig del i 

fjällräddningsorganisationen är de civila fjällräddarna som med sin fjällvana, 

lokalkännedom och engagemang gör ovärderliga insatser.  

 

Efterforskning av försvunnen person och fjällräddningsuppdrag är de särskilda 

händelser som är mest frekventa i polisdistriktet. Det finns väl fungerande 

planer för insatser i samband med efterforskningsuppdrag och fjällräddning. Det 

förhållandet att 13 poliser vid myndigheten genomgått kursen Managing Search 

Operations (MSO) har medfört att kompetensen höjts när det gäller förmågan att 

organisera och leda räddningstjänstinsatser vad det gäller försvunna personer. 

Samverkan har etablerats med såväl med myndigheter som frivilliga för att vid 

behov tillförsäkra polismyndigheten lämpliga resurser för 

efterforskningsuppdrag.   

                                                
9 www.polisen.se/jamtland 
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Anledningen till att man har många lyckade efterforskningsuppdrag i 

polisdistriktet beror till viss del naturligt nog på att sådana uppdrag är frekvent 

förekommande men också på en medveten satsning på utbildning och andra 

kompetenshöjande åtgärder för att hantera den typen av uppdrag.  

 

Diagrammet nedan visar hur många utryckningar som gjorts i Jämtland under ett 

år.  
 

                      Fjällräddningen 2003 (Tabellen nedan överensstämmer med siffrorna gällande år 2005). 
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 Källa: Bengt Engwall, Rikspolisstyrelsen RPS. 

3.2 Vem är fjällräddare? 

Fjällräddare är ett folk som arbetar i kärv miljö, ofta i det tysta och som med stor 

iver och uppoffring gör sitt bästa för att hjälpa. Ibland även med risk för eget  

välbefinnande. För alla fjällturister är de en viktig del i trygghetssystemet. 

Fjällräddaren kan beskrivas som en person någonstans mellan 18-65 år gammal. 

Han eller hon är en naturnära person, bosatt i sitt område och därför har god 

lokalkännedom. Fjällräddaren har god hälsa och kondition och är initiativrik och 

kreativ. Han eller hon är accepterad av gruppen och har god samarbetsförmåga. 

 

Grotträddarna tillhör fjällräddningen, och ska finnas i de fjällområden som har 

grottor. I Frostviken i Jämtland samt i Hemavan i Västerbotten finns 

grotträddargrupper. Grotträddare utbildas varje år under lämplig tidpunkt för att 

få erfarenhet av transport och omhändertagande i grottor. Rekryteringen sker  
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lokalt. Grotträddarna har enhetlig klädsel och utbildning. I utbildnings- och 

utrustningssammanhang kan vissa lokala avvikelser förekomma. 

 

Det finns två alpina fjällräddningsgrupper, en i Kiruna och en i Östersund. Det är 

specialutbildad personal med specialutrustning. Den alpina räddningsgruppen i 

Östersund har den södra delen av fjällkedjan som sitt primära ansvarsområde, 

från Tärnaby i norr till och med Dalfjällen. Den norra delen därom ansvarar 

Kirunagruppen för. Sekundärt kan vid uppkommet behov alpin räddningsgrupp 

som resurs och med hög kompetens anlitas för räddningsinsatser i hela landet. 

Deras räddningsuppdrag sker direkt från helikopter. Några exempel på 

räddningsinsatser kan vara; klipphyllor, vindkraftverk, master, linbanor, höga 

byggnader eller fartyg, glaciärer. Alpina räddningsgruppen ”löser 

räddningsproblem” mycket ofta. De alpina räddningsgrupperna samövar med 

Polisflyget, försvaret och civila helikoptrar. 

 

Utbildningen för fjällräddare är uppdelad i tre olika steg. Första steget är en 

grundutbildning i ABC (Airway Breathing Circulation) 6+6 timmar. Därefter 

följer steg två med 8 timmar snö- och lavinkunskap med inriktning på räddning. 

Det tredje och sista steget har en inriktning på ingående sjukdomskännedom, 

symtom och frakturer, även den 8 timmar lång. Utbildningen omfattar även 

radiokommunikation och navigation. Grundutbildningen består av teori och  

praktik samt skriftligt prov för godkännande. Därefter årlig fortbildning med 

tillämpade övningar. 

 

Det ställs en hel del krav på fjällräddarna, de ska ha fyllt 18 år och vara boende i 

den ort som är närliggande det fjäll där de skall verka, detta medför att de har 

god kännedom om terrängen i området. Personen skall ha god initiativförmåga 

och vara kreativ. Viktigt är också att han eller hon är samarbetsvillig och 

fungerar väl i grupp, beredd att kunna ta order av gruppchef/ställföreträdare eller 

motsvarande. Eftersom rekrytering sker i samråd med gruppen är det av stor vikt 

att han eller hon accepteras av gruppen som medlem. Han eller hon skall vara 

införstådd och beredd på att en del uppdrag kan medföra fysiska och psykiska  
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påfrestningar, det är därför viktigt att ha en god hälsa och kondition. För att 

kunna arbeta som fjällräddare krävs även behörighet att få framföra skoter. Den 

fjällräddare som behöver snöskoter för sitt uppdrag ska disponera en sådan som 

godkänts av Polisen. 

 

Rättigheter och skyldigheter 

 

Målet är att varje insats skall ske på ett så snabbt och bra sätt att den utgör ett bra 

första led i ett fortsatt professionellt omhändertagande av sjukvårdspersonal10. 

Men för att kunna uppnå detta har fjällräddningen ett antal verktyg till sin hjälp. 

Räddningsledare vid en fjällräddningsinsats är polischefen eller den som denne 

har utsett. Fjällräddning finns organiserad vid: 

• Polismyndigheten i Dalarna 

• Polismyndigheten i Jämtland 

• Polismyndigheten i Västerbottens län, polisområde Södra Lappland 

• Polismyndigheten i Norrbottens län, polisområde Norra Lappland 

• Polismyndigheten i Norrbottens län, polisområde Piteå Älvdal 

 

Vid dessa polismyndigheter finns räddningsledare och ett antal polisinsatschefer 

(PIC), som samtliga är fjällvana polismän. Patrullerna består av polismän och 

fjällvan ortsbefolkning. Fjällräddningens huvudresurs är de civila 

fjällräddningspatrullerna. Polismännen har till sitt förfogande ett hundratal 

terrängskotrar. Varje civil fjällräddare har dessutom egen skoter. Vidare utnyttjas 

polisens helikoptrar och kontrakterade civila helikoptrar. Militära helikoptrar och 

kommunal räddningstjänst kan också delta enligt räddningstjänstlagen11.  

 

Depåer med utrustning finns på strategiska platser. Utrustningen består av 

katastrofbelysning, tält, bårar, lavinsondrar, spadar, mm. I Kiruna och Östersund 

finns dessutom alpin fjällräddningsutrustning.   

 
                                                
10 Rikspolisstyrelsen, intervju med samordningsansvarig fjällräddningen Sverige 
11 Räddningstjänstförordningen (1986:1107) 
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Förutom själva räddningsuppdragen så skall fjällräddarna ha beredskap. Med 

beredskap menas att fjällräddare åtar sig att för ett visst tillfälle och för en viss 

tid hålla sig tillgänglig för att snabbt kunna träda i funktion. Beredskap kan bli 

aktuell t.ex. när det är mycket folk i rörelse i fjällen och oväder kan befaras eller 

om ett uppdrag kan tänkas bli så långvarig att det kan bli aktuellt att avlösa de 

grupper som är i tjänst. Ett aktivt deltagande i utbildning och övning är ett krav. 

Han eller hon skall också kunna biträda annan räddningstjänst, kunna agera 

insatschef i samband med eftersök och lavinolycka., och att ibland även kunna 

fungera som polisens förlängda arm ute i glesbygd och fjällområde. 

  

Färdselrätten regleras i Terrängkörningsförordningen12 där begreppet 

fjällräddningen som organisation behandlas. Länsstyrelserna i respektive län 

utfärdar regler för färdselrätten i nationalparkerna och naturreservaten. Eftersom 

färdselrätten ger fjällräddaren rätt att köra skoter i förbudsområde, krävs det att 

den skall utövas med omdöme och sunt förnuft. När fjällräddaren åker skoter ska 

han eller hon bära fjällräddardressen och ha fjällräddarlegitimation samt körkort 

med. Fjällräddarmärket skall placeras väl synligt på skotern. Av säkerhetsskäl  

bör lämplig följeslagare på egen skoter medfölja. Polisens 

kommunikationscentral ska kontaktas vid både start och återkomst.  

 

Fjällräddarnas arvodeanställning är reglerad enligt lagen om 

anställningsskydd13. Ersättning utbetalas enligt gällande avtal. Som fjällräddare 

har man rätt till ersättning dels för tjänstgöring vid utryckning eller 

övning/utbildning och för beredskap och dels för användning av egen 

terrängskoter. Ersättningen ligger kring 160kr/tim vid utryckning och 100 kronor 

när de övar. Dessa ersättningar beslutas av respektive ansvarig 

polismyndighet efter överläggningar och samråd med Civila Fjällräddares 

Riksorganisation, CIFRO. Minsta ersättning för utryckning är fyra timmar. Det 

innebär att om man har påbörjat ett uppdrag men blir återkallad, utgår ändå 

ersättning för fyra timmar. Tid för materielvård inräknas i utryckningstiden.  
                                                
12 Terrängkörningsförordning (1978:594) 
13 Lag (1982:80) om anställningsskydd 
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Ersättning för terrängskotern utgår endast för den tid den faktiskt används i 

uppdraget.  

Räddningshundar 

Fjällräddningen omfattar även hundar med förare, det finns 15 civila och 15 

polishundar. Dessa utbildas i lavinsök och annat eftersök i fjällterräng. Civil 

fjällräddningshund och förare betraktas som en enhet och ska ha minst en årlig 

utbildning avseende sök i lavin och vara årligen godkänd. Uttag sker genom 

länshundbefälet, utifrån Rikspolisstyrelsens prövningsordning för hundtjänst. 

Civil fjällräddningshund utbildas också i eftersök inom fjällområde. Ekipaget 

ska tillhöra fjällräddningsgrupp för att få en relation till hela fjällräddningen i 

utbildnings- och övningshänseende och föraren ska tilldelas fjällräddardress.  De 

ska också delta i obligatoriska utbildningar och övningar anordnad av Polisen. 

Civil fjällräddningshund ska vara försäkrad och vara C-kontrakterad. Vanliga 

hundraser som används inom fjällräddningen är Schäfer, Malinois, Labrador och 

Vorsteh. 

Radioutrustning 

Fjällräddarna har fått en ny radioutrustning. De kan nu kommunicera direkt med 

polishelikoptern som brukar komma till undsättning när någon råkat illa ut i 

fjällen. Enligt Rikspolisstyrelsen fungerade den gamla utrustningen mycket 

dåligt. Många fjällräddare klagade på utrustningen och på vissa håll hade en del 

fjällräddare ingen utrustning alls. Fjällräddarna i Sverige har under lång tid haft 

problem med kommunikationen både med varandra och polisen. 

Rikspolisstyrelsen har länge sökt en lämplig utrustning och kan nu leverera 355 

nya bärbara radiostationer till landets fjällräddare. Det har inte varit helt lätt att 

hitta en lämplig radiostation. Förutom de tekniska grundkrav, ställs även 

speciella krav på utrustningen eftersom radion kommer utsättas för stark kyla.  

 

Uppladdningsbara batterier till exempel tål inte kyla lika bra som vanliga 

batterier. Därför har man sökt utrustning som fungerar med vanliga batterier. 

Den största fördelen med fjällräddarnas nya radiostation är att den är enkel att  
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använda, den fungerar i polisens ordinarie radionät som är väl utbyggt i 

fjällvärlden och att fjällräddarna nu fullt ut kan samverka med polisen i 

respektive län.   

Snöskoter 

Fjällräddaren har en bredbandad skoter med dragkälke eller sjukvårdspulka för 

transport av omhändertagna. Vissa sjukvårdskälkar är utrustade med värme och 

har plats även för sjukvårdare. Räddningstält och värmare finns på kälke för 

större olyckor och katastrofer. För att kunna användas för uppdrag inom 

fjällräddningen måste vissa krav ställas på snöskotern, liksom på fjällräddaren,  

inte minst av säkerhetsskäl. Därför måste den som blir förordnad som 

fjällräddare ha tillgång till en skoter av typen bruks- eller 

standardmaskin. Skotern måste vara en bred- eller långbandare. Den skall vara 

driftsäker och försedd med kraftig draganordning. Krav är också att den skall 

vara inrättad för drift av teknisk utrustning. En flakkälke skall finnas med annan 

viktig säkerhetsutrustning som skall vara med är yxa, snöspade, skidor eller 

snöskor. 

3.3 Framtidsutsikter 

 
Idag finns det totalt ca 490 fjällräddare fördelade på de fyra länen. Enligt 

Rikspolisstyrelsen, RPS är fjällräddarorganisationen mycket stor i förhållande 

till antalet utryckningar. Organisationen bygger på den tid när fjällräddarna 

ryckte ut med skidor och hundspann. Genom en översyn av behoven kan i 

framtiden antalet fjällräddare komma att minskas. En minskning av antalet 

fjällräddare har dock redan skett, orsaken är till stor del av naturlig avgång. Trots 

att det finns för många fjällräddare i förhållande till antalet utryckningar saknas 

det fjällräddare på ett antal orter i Sverige. Samtidigt som organisationen ska 

minska vill Rikspolisstyrelsen tillsammans med CIFRO och polismyndigheterna 

gå ut med information till de kvinnor som bor i fjällkedjan att söka till 

fjällräddningen. 
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3.4 Intervju  

Intervju med Bengt Engwall, Rikspolisstyrelsen,RPS 

Bengt Engwall, började 1969 som ordningspolis i Stockholm. Därefter gick han 

hundförarutbildningen i Sollefteå 1973. Efter många års erfarenhet som 

hundförare i Huddinge flyttade han med sin familj upp till Jämtland. I Jämtland 

arbetade han som länshundsbefäl under tiden 1994 fram till 2001.  

 

Under många års arbete med polishundar kom Bengt på så vis i kontakt med 

fjällräddningshundar och lavinhundar. Under resans gång har han alltid under sin 

tid haft intresset för arbetet med att eftersöka försvunna personer. Arbetet med 

att spåra upp brottslingar har alltid varit spännande, men just att få söka efter, 

och rädda människor som är i nöd har legat honom varmast om hjärtat. 

Bengt startade ett samarbete med Försvarets hundpluton. Rädslan över att detta 

skulle kunna göra flera polishundar arbetslösa förkom bland svensk polis, men 

att man senare såg helheten och därmed också fördelarna med att arbeta 

tillsammans. 

 

Bengt fick sedan frågan från Rikspolisstyrelsen om att överta 

samordningsansvaret för den svenska fjällräddningen, mellan de fyra 

polismyndigheterna, och där är han i dag. Han är nu stationerad på 

polismyndigheten i Östersund. Bengt är alltså ansvarig för samordningen av 

fjällräddningen centralt ett arbete han verkar brinna för. Frågor som utbildning, 

utrustning, metodutveckling står ofta på med i planeringen. Bengt har alltid varit 

öppen för samarbete i olika former, och då inte bara inom Sveriges gränser utan 

även samverkan internationellt. Arbetet med infrastrukturen är också en viktig 

del i arbetet.  

 
 
 
 
 
 



 

   15 

 
 
Nedan följer en sammanfattning av intervjun med Bengt Engwall, 
frågeställningarna finns i bilaga 1. 
 
Fjällräddningens användningsområden är att bla. efterforska och rädda den som 

har försvunnit under sådana omständigheter att det kan befaras att det föreligger 

fara för personens liv eller allvarlig risk för personens hälsa. Fjällräddningen 

arbetar även föra att rädda den som råkat ut för en olycka eller drabbats av en 

sjukdom och som snabbt behöver komma under vård eller få annan hjälp. 

Det finns en massa olika typer av fjällräddningsuppdrag, det kan röra sig om 

räddningsinsatser i oländig terräng, glaciärsprickor, grottor, eftersök efter  

försvunna personer, personer som råkat ut för en olycka eller drabbats av 

sjukdom uppe i våra fjäll. 

 

Skillnaderna mellan grotträddare, fjällräddare och alpina fjällräddare är deras 

olika arbetssätt då grotträddare är specialiserade på räddningsuppdrag i grottor, 

alpina fjällräddare arbetar utifrån direktinsatser från helikopter tex. vid en 

glaciärspricka eller kanske ett kraftigt stup. 

 

Fjällräddnings organisation består av Civila Fjällräddares Riksorganisation 

CIFRO och Polisen, som samråder om avtal och frågor om säkerhet. 

Någon avgift tas inte ut av de personer som kallat på hjälp av fjällräddningen. 

Behovet av fjällräddare har inte minskat. Den stora anledningen till att antalet 

fjällräddare har minskat beror på naturliga avgångar, många böjar uppnå 

pensionsålder. Det finns samarbete mellan den svenska och den norska 

fjällräddningen. Det är ett väl fungerande samarbete som både övar och arbetar 

tillsammans över gränserna. 

 

Fjällräddaren kan beskrivas som en person någonstans mellan 18-65 år gammal. 

Han eller hon är en naturnära person, bosatt i sitt område och därför har god 

lokalkännedom. Fjällräddaren har god hälsa och kondition och är initiativrik och 

kreativ. Han eller hon är accepterad av gruppen och har god samarbetsförmåga. 

Det finns idag 396 stycken fjällräddare. Majoriteten är manliga fjällräddare, men 

antalet kvinnliga fjällräddare ökar. 
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Utbildningen för fjällräddare är uppdelad i tre olika steg. Första steget är en 

grundutbildning i ABC (Airway Breathing Circulation) 6+6 timmar. Därefter 

följer steg två med 8 timmar snö- och lavinkunskap med inriktning på räddning. 

Det tredje och sista steget har en inriktning på ingående sjukdomskännedom, 

symtom och frakturer, även den 8 timmar lång. Utbildningen omfattar även 

radiokommunikation och navigation. 

 

Grundutbildningen består av teori och praktik samt skriftligt prov för 

godkännande. Därefter årlig fortbildning med tillämpade övningar. 

 

3.5 Kritisk granskning av resultatet 

Rapportens frågesällningar anser jag kunna ge svar på i min rapport. Jag har 

genomfört en intervju, men ser dock i efterhand att fler intervjuer hade kunnat 

varit till fördel för rapporten, just för att spegla fjällräddarens arbete ännu bättre. 

Samtidigt hade det även kanske kunnat ge mig en inblick i vilken utsträckning 

intervjupersonen själv gett sina egna synvinklar på de uppgifter jag fått tagit del 

utav. Det finns en oerhörd hög kompetens bland dessa människor som arbetar 

inom organisationen, men det finns dock mindre litteratur skrivet kring ämnet. 

Det har gjort att mitt arbete mycket har fokuserat på uppgifter jag fått genom min 

intervju.   

 

3.6 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man säga att fjällräddningen idag utgör en stor 

organisation med ett mycket ansvarsfullt uppdrag. Polisen har ansvaret, enligt 

Lagen om skydd mot olyckor, för att efterforska och rädda människor i fjällen.  

 

För att kunna fullfölja detta uppdrag har man till sin hjälp flertalet olika 

samarbeten med andra organisationer. Polisen utbildar och tillhandahåller 

fjällräddarna den utrustning som krävs. Samarbete görs i allt större utsträckning 

över våra landsgränser och framtiden talar för att detta kan ge oss ökade 
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kunskaper om hur den svenska fjällräddningen skall kunna bli ännu bättre. 

Utveckling går med snabb takt framåt när det gäller den tekniska utrustningen  

som fjällräddningen behöver. Senaste revolutionen är en ny radio som nyligen 

tilldelats landets fjällräddare, en mycket betydelsefull utrustning vid 

räddningsinsatserna. Personer som antingen försvunnit under en fjälltur eller 

råkat ut för sådana omständigheter att det är fara för deras liv eller hälsa. Polisen 

klarar inte uppgiften med egna resurser utan behöver hjälp av andra, antingen 

organisationer eller enskilda. Till sin hjälp utbildar och utrustar polisen frivilliga 

ortsbor till fjällräddare. Fjällräddarna utbildas då i första hjälpen, snö- och 

lavinkunskap för att på bästa möjliga sätt ute i terrängen kunna bistå människor 

som behöver hjälp. Tillsammans med polisen bildar de en organisation som 

kallas för fjällräddningen. 

4  DISKUSSION 

När jag påbörjade detta arbete måste jag erkänna att jag visste mycket lite om 

fjällräddningen. Nu ett par månader senare har jag efter mitt arbete med 

rapporten fått en rätt god uppfattning om fjällräddningens organisation och 

uppdrag ute i våra svenska fjäll. Förutom mitt personliga intresse av att vara ute i 

naturen var min nyfikenhet på fjällräddningen och dess organisation, en stor 

drivkraft till mitt ämnesval.  

 

Polisutbildningen i Umeå har snö- och lavinutbildning utlagt på schemat, totalt 

ca fyra timmar i termin fyra. Syftet är att studenterna skall lära sig grunderna för 

lavinräddning, få prova på olika hjälpmedel så som transivers och sond. Få 

ökade kunskaper om laviner och dess riskzoner, samt grunder i att bilda snökedja 

mm. Jag anser att dessa kunskaper är viktiga att ha med sig i ett arbete som polis, 

då kanske främst för de som kommer att arbeta i fjällnära miljöer. Men att dessa  

kunskaper kan vara en bra hjälp även privat då de flesta av oss rör sig i 

fjällvärden runt om i landet, sommar som vinter. Därför bör snö- och 

lavinutbildning vara en självklarhet på polisutbildningen i Umeå. 

4.1  Slutsatser 

Slutligen så för att öka kunskaperna om fjällräddningen som ligger under 

polisens ansvar anser jag att man från fjällräddningsorganisationen bör finnas ute  
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på Polisutbildningen. Jag tror att det skulle bidra till en förändrad syn och ökad 

kunskap om fjällräddningen ute på våra polismyndigheter i framtiden, till  

skillnad på hur det ser ut idag då många flertalet har en mycket liten kunskap om 

fjällräddningsorganisationen. Jag tror också att mycket av det goda samarbete  

som görs idag mellan de olika organisationerna är fjällräddningens framtid. Alla 

bör bidra med sitt strå till stacken för att vi även i framtiden skall kunna vistas 

tryggt ute i fjällvärlden. 
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     Bilaga 1   

Intervjufrågor till Bengt Engwall, RPS 
  

• Vilka är fjällräddningens användningsområden? 
 

• Finns det olika typer av räddningsuppdrag? 
 

• Vilka är skillnaderna mellan grotträddare, alpina fjällräddare? 
 

• Hur många uppdrag utförs under vintersäsong resp. sommarsäsong? Vilka är de 
stora skillnaderna mellan sommar- och vintersäsong sig för fjällräddningen? 
 
 
Organisation 

• Hur ser organisationen ut?  
 

• Får de nödställda betala någon avgift i samband med ett räddningsuppdrag? 
 

• Har fått uppgifter på att antalet fjällräddare har minskat de senaste åren, har 
behovet av dem också minskat? 
 

• Hur ser framtiden ut?  
 

• Finns det samarbete mellan Sverige-Norge? Hur ser samarbetet ut? Hur fungerar 
det, bra, mindre bra? 
 
 
Fjällräddare 

• Vem är fjällräddare? 
 

• Hur många fjällräddare finns det? Ålder? Könsfördelning? 
 

• Hur utbildas Fjällräddarna?  
 
Avslutning 

• Berätta om din bakgrund inom fjällräddningen? 
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