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 Abstract 

På grund av ett ständigt tilltagande intresse för den svenska fjällvärlden ökar 

antalet människor som vistas i fjällen. Något som bidrar inte bara med en rikare 

fritid för fjällturisterna utan även fler arbets- och inkomsttillfällen åt samhället. 

För att alla dessa människor ska kunna känna sig trygga om en olycka inträffar 

finns fjällräddningen. Syftet med rapporten är att undersöka hur fjällräddningen 

ska kunna organiseras på bästa möjliga sätt. Är det genom den nuvarande 

organisationen i polisens försorg eller finns det andra lösningar? Rapporten är 

inriktad mot fjällräddningen i Jämtlands län och baseras på information inhämtad 

huvudsakligen från intervjuer, myndigheters och organisationers webbsidor samt 

en proposition som behandlar omorganisering av fjällräddning . I rapporten 

framkommer att den nuvarande organisationen av fjällräddningen inte går att 

organisera på ett bättre sätt med de till buds stående medlen. 
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1  Inledning 

Fjällräddningen i Sverige är en statlig räddningstjänst som står för alla 

räddningsuppdrag till hjälp för människor som råkat i svårigheter i fjällområden. 

Det kan handla om olika typer av skador som exempelvis benbrott, hastigt 

insjuknande, människor som kommit vilse, överraskats av dåligt väder eller någon 

som gått genom isen med skoter.  

 

Vi vill att Sveriges fjällräddning ska fungera på bästa möjliga sätt så att människor 

som befinner sig i fjällvärlden kan känna sig trygga då något oväntat händer. 

Oavsett vilken myndighet eller organisation det är som sköter arbetet. 

 

I denna text diskuteras de för- respektive nackdelar som finns med att det är just 

polisen som organiserar fjällräddningen. Det kommer även att diskuteras alternativa 

lösningar för att se vilka problem/möjligheter som kan uppstå där. Detta för att 

skapa ett underlag för eventuell effektivisering/omorganisering av fjällräddningen.  

 

Vår förhoppning är att detta arbete kan komma att intressera både 

Rikspolisstyrelsen, de poliser som arbetar med samordning av fjällräddningen samt 

fjällräddarna. 

 

1.1 Bakgrund 

Upprinnelsen till vår rapport är ett uttalande gjort av Rikspolischefen Bengt 

Svensson där Rikspolischefen ifrågasatte polisens åtagande gällande 

fjällräddningen. Detta gjordes under en föreläsning som Svensson
1
 höll vid 

polisutbildningen Umeå universitet under höstterminen 2009. Vi har utan resultat 

försökt få ett svar från RPS huruvida detta var ett officiellt uttalande eller inte, så vi 

kan inte annat än anta att så var fallet då det hela var ett skrivet anförande. Efter 

uttalandet började vi diskutera huruvida Svensson har rätt eller inte. Därav formades 

en idé om att använda vårt fördjupningsarbete till en fördjupning i just den frågan. 

                                                 
1
 Svensson 091105 
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1.2 Syfte 

Syftet med vårt fördjupningsarbete är att undersöka de fördelar respektive nackdelar 

som finns gällande polisens organisation av fjällräddningen. Samt att utreda 

eventuella alternativa lösningar av fjällräddningens organisation och verksamhet.  

 

1.3  Frågeställningar 

 Vilka fördelar respektive nackdelar finns med att polisen samordnar 

fjällräddningen? 

 Finns det någon bättre lösning? 

 

1.4  Avgränsningar 

 Vi avgränsar oss geografiskt till fjällräddningen i Jämtlands län. 

 Vi kommer fokusera på fjällräddningen som organisation i stort och inte 

undergrupper.  

 

1.5 Tillvägagångssätt 

Innan vi började skriva vår rapport sökte vi all information som gick att finna om 

just fjällräddning. Bland annat har vi läst den lilla mängd information som finns i 

form av artiklar, informationssidor på internet, propositioner och lagtext om ämnet. 

Vi har således huvudsakligen byggt vår rapport kring just denna information. 

Utöver denna information har vi även intervjuat tre personer via telefon. Dessa tre 

personer har arbetsuppgifter som är kopplade till fjällräddningen i Jämtland. Under 

telefonintervjuerna har vi fortlöpande gjort anteckningar och efteråt summerat 

intressanta teman.  De tre personerna är fjällräddningssamordnaren i Jämtlands län 

poliskommissarie Bengt Göran Wiik, CIFROs (civila fjällräddarnas 

riksorganisation) ordförande Kent Herrström samt dess kassör Sixten Persson. 
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2  Information 

I nedanstående text väljer vi att presentera bakgrundsinformation om den svenska 

fjällräddningen. 

 

2.1 Svensk fjällräddning 

Fjällräddningen är en del av den statliga räddningstjänsten som polisen är 

huvudman för. Fjällräddning är en räddningstjänst i fjällområden.
2
 I de fyra 

fjällänen (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Dalarna) har varje fjällkommuns 

räddningschef och den lokala polisen kommit överrens om var gränsen för de så 

kallade fjällområdena går. Inom fjällområdet har den kommunala räddningstjänsten 

ansvaret för transport av sjuka/skadade personer till väg och ambulans 300 meter på 

var sida om väg som är farbar året om. Är avståndet över 300 meter från den farbara 

vägen tillfaller räddningsuppdraget fjällräddningen 

I dag finns fjällräddare i stort sett i varje fjällby. Fjällräddarna finns i åldersspannet 

18-65 år och de är fast boende i sin fjällby vilket innebär att de har mycket god 

kännedom om fjällen. Att ha kunskap om fjällens natur, geografi samt förändrliga 

väderleksförhållanden måste ses som en viktig kunskap för en fjällräddare .
3
 

Fjällräddningen är sedan 2005 omorganiserad till enheter där två eller flera grupper 

är sammanslagna med 12-24 fjällräddare i varje enhet. I Jämtlands län finns elva 

fjällräddningsenheter och två specialgrupper med totalt 187 fjällräddare.  

Specialräddningsgrupperna består av vardera sju personer. Det finns för närvarande 

En alpin grupp som är baserad i Östersund samt en grotträddningsgrupp i 

Frostviken. Specialräddningsgrupperna är nationella resurser som kan användas i 

hela landet. Den alpina gruppen transporteras ut med helikopter till jobb som den 

vanliga fjällräddaren inte klarar av på grund av brant terräng. Grotträddarna är 

specialiserade på räddningsaktioner i grottor. 

                                                 
2
 Kap. 4 § 1 Lag om skydd mot olyckor 

3
 http://www.polisen.se/sv/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Specialkompetenser/Fjallraddarna/Arbetet-som-

fjallraddare/ (20100422) 

http://www.polisen.se/sv/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Specialkompetenser/Fjallraddarna/Arbetet-som-fjallraddare/
http://www.polisen.se/sv/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Specialkompetenser/Fjallraddarna/Arbetet-som-fjallraddare/
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I många fall samverkar specialgrupperna med den ordinära fjällräddningen. Det kan 

exempelvis ske vid omfattande olyckor eller olyckor som sker under svåra 

förhållanden.  

 

2.1.1 Utbildning 

Förutom att en fjällräddare, genom sin uppväxt och bostadsort, har goda kunskaper 

om förhållanden i fjällen får de även en speciell utbildning. En viktig del är en 

grundläggande sjukvårdsutbildning. Det handlar om 20 timmars utbildning i första 

hjälpen, sjukdomslära samt hjärt/lungräddning. Instruktörer vid denna utbildning är 

vanligtvis personal som redan finns inom fjällräddningsorganisationen, men som i 

det civila arbetar med så kallad ambulanssjukvård.  

Dessutom får varje fjällräddare åtta timmars utbildning i snö- och lavinkunskap 

respektive sexton timmars radio- och navigationsutbildning (karta, kompass och 

GPS). Denna speciella kunskap är av vikt vid samordning av resurser. 

Var fjärde fjällräddare är insatsledare och dessa ledare får ytterligare 32 timmars 

utbildning i bland annat ledarskap, eftersöksmetoder, krishantering, 

författningskunskap, radio och navigation. 

 

2.1.2 Ersättning 

Polismyndigheterna arvodesanställer fjällräddare som erhåller 160 kr/timme vid 

fjällräddningsinsatser. Kräver insatsen även att skoter används ersätts föraren med 

350 kr/timme för användning av den egna skotern vid utryckning. Dessutom erhåller 

varje fjällräddare 110 kr/timme vid övningar och utbildningar. 

Fjällräddaren får själv hålla med snöskoter som har kapacitet att dra 

räddningspulkan. Det innebär att de flesta snöskotrarna som används inom 

fjällräddningen är så kallade bredbandare. Fjällräddare måste även själva hålla med 

skoterkälke, snöskor och skidor. Övrig utrustning tillhandahåller 

polismyndigheterna. 
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2.1.3 Larm 

Det som normalt händer då någon i fjällområdet behöver hjälp på grund av sjukdom 

eller skada eller då någon försvunnit är att man ringer 112. Då SOS-alarm tar emot 

larmet och finner att det är frågan om insats i ett fjällområde kopplar de samtalet till 

polisens länskommunikationscentral (LKC) där vakthavande befäl får samtalet. Om 

det vakthavande befälet finner lagstöd för statlig räddningstjänst ringer denne till 

jourhavande polischef som i sin tur tar beslut om räddningstjänst. Polischefen utser 

därefter en räddningsledare som i sin tur utser en polisinsatschef som leder insatsen 

på plats eller i nära anslutning till platsen. 

Om det är fråga om en svårt skadad eller sjuk person tar vakthavande befäl kontakt 

med sjukvården och läkare för att få beslut om vilket som är det mest lämpliga 

transportmedlet, ambulanshelikopter eller fjällräddningspulka. Därefter rekvireras 

ambulanshelikopter eller så kallas fjällräddarna ut i det antal som anses lämpligt för 

uppgiften. 

Utsändning av fjällräddarna sker genom ett larmsystem som heter Rapid Reach. 

Rapid Reach innebär att hela den aktuella enheten kallas samtidigt. Varje 

fjällräddare svarar genom ”knapptryckningar” via sin telefon hur många minuter det 

tar tills de är klara att bege sig från bostaden. Vakthavande befäl tar kontakt med 

den fjällräddare som han utser till insatsledare i enheten och tillsammans beslutar de 

vilka fjällräddare som ska följa med. När detta är gjort sker en ny utsändning via 

Rapid Reach, där namnen på de som blivit utsedda för uppdraget anges. 

Varje fjällräddare har en personlig radio så att de kan kommunicera både med 

varandra och med LKC. Det finns utplacerade radiorelän på ett flertal fjälltoppar för 

att underlätta kontakten med LKC. 

 

2.1.4 Statistik 

Fjällräddningen i Jämtlands län gjorde 112 utryckningar år 2009. Av dessa bestod 

33 utryckningar av efterforskning av försvunna personer och 79 utryckningar 
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handlade om transport av skadade eller sjuka personer. Sammanlagt undsattes 145 

personer av fjällräddningen detta år.
4
 

 

2.2 Begreppsförklaringar 

2.2.1 Rapid Reach 

Rapid Reach är ett datorbaserat verktyg för automatisk kommunikation.
5
 

 

2.2.2 CIFRO 

CIFRO är de civila fjällräddarnas riksorganisation och det är en sammanhållande 

riksorganisation som förhandlar med polisen bland annat gällande utbildning, 

ersättning och utrustning.
6
  

 

                                                 
4
 Bengt Göran Wiik 

5
 http://www.rapidreach.se 

6
 http://www.fjallraddningen.com 
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3  Resultat 

Den här delen bygger på de tre intervjuer vi genomfört under arbetets gång. 

 

3.1 Intervjuer 

Vi genomförde tre olika intervjuer, en med poliskommissarie Bengt Göran Wiik 

som arbetar som samordnare för fjällräddningen i Jämtlands län samt med CIFRO-

medlemmarna Kent Herrström och Sixten Persson. 

 

3.1.1 Intervju med Bengt Göran Wiik 

I intervjun med Bengt Göran Wiik fick vi utförlig information om den svenska 

fjällräddningen. Han fyllde många luckor som vi inte lyckats fylla med hjälp av 

litteratur eller internet. Bengt Göran berättade hur fjällräddningen är organiserad, 

om utbildning och hur det går till när SOS får ett larm där det behövs fjällräddning. 

På frågan om han kunde ange några fördelar och nackdelar med att polisen ansvarar 

för fjällräddningen var det sammanfattade svaret att han tyckte att det är bra att det 

är polisen som har ansvaret. En viktig anledning till detta är att polisen har relativt 

stora resurser i förhållande till exempelvis kommunerna. Det har nämligen funnits 

som förslag att fjällräddningen skulle flyttas från polisen till den kommunala 

räddningstjänsten.
7
 Vi försökte få Bengt Göran att ange åtminstone en nackdel med 

att polisen ansvarar för fjällräddningen, men han kunde inte ge något konkret 

exempel.  

 

3.1.2 Intervju med Kent Herrström 

Kent påtalade att det finns andra fördelar med fjällräddare i glesbygden förutom 

deras egenskaper som fjällräddare. Dessa kan fungera som bra kontaktpersoner till 

polisen då de har god lokalkännedom. Kent nämnde också att fjällräddning inte alls 

kostar särskilt mycket för polisen. 

                                                 
7
 Proposition 1998/99:74 
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En nackdel som Kent nämnde med att flytta över fjällräddningen till den 

kommunala räddningstjänsten är problemen som uppstår om det blir två stora larm 

samtidigt? Hur ska resurserna då fördelas och hur bestämmer man vilket larm som 

ska prioriteras? Dessutom nämnde Kent att räddningstjänsten skulle få problem med 

radiokommunikationen då deras befintliga system inte har lika bra täckning i fjällen 

som polisens system har. 

Kent tyckte inte att det i dagsläget finns någon bättre lösning än att polisen ansvarar 

för fjällräddningen. När vi frågade om han ändå kunde ge ett förslag på hur man 

skulle kunna organisera fjällräddningen på ett annat vis, svarade han att man skulle 

kunna titta på andra länder som erbjuder motsvarande tjänster men som gör det till 

kostnad för den som använder sig av dessa.  

 

3.3.3 Intervju med Sixten Persson 

På fråga om det finns någon bättre lösning för fjällräddningen svarade Sixten att den 

nuvarande organisationen är den absolut bästa modellen som kan användas. Arbetet 

fungerar så optimalt som det kan, enligt honom. Det har blivit en bra enighet i kåren 

mellan poliser och fjällräddare. Tittar man på andra län, till exempel Dalarna, så har 

det skapats problem med andra lösningar. Där ska man ha försökt leda 

fjällräddningen genom två föreningar. Detta ledde till att fjällräddarna inte blev lika 

samspelta samt att det blev problem i ansvarsuppdelningen då de kallades på larm. 

 

Sixten tycker inte att det finns utrymme till förbättring. Kommunikationen fungerar 

väldigt bra och likaså utbildningen. Om man rent arbetsmässigt skulle flytta 

fjällräddningen till kommunerna så är Sixten övertygad om att kommunerna inte 

kommer få resurser till att bygga upp fjällräddningen adekvat. Att det finns en 

central samordning ger både bra utbildning och tillgång till bra utrustning. 
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4  Diskussion 

I resultatet framkommer hur tre informanter lyfter för och nackdelar med att polisen 

samordnar fjällräddningens arbete. Nedan har vi samlat dessa synpunkter under fem 

rubriker. Det handlar om såväl för som nackdelar, förslag till förändring, slutsatser 

samt reflektioner.  

 

4.1 Fördelar 

De fördelar som vi funnit genom vår informationsinsamling och framförallt via våra 

intervjuer har tenderat att vara fler än nackdelarna. De fördelar som finns med att 

polisen ansvarar för fjällräddning består bland annat i att man har en uppbyggd och 

välordnad styrning av arbetet. Utsändning med hjälp av Rapid Reach går snabbt och 

effektivt. 

Dessutom är ju Länskommunikationscentralen en redan väl fungerande institution 

som inte behöver utvecklas för att tillsammans med Rapid Reach systemet vara 

tillämpbart vid fjällräddning. Polisen har relativt goda resurser vilket leder till, något 

som både polisen och fjällräddarna tycker
8
, god utbildning och goda möjligheter till 

att genomföra ett bra arbete vid uttryckning. Via polisen får fjällräddarna hjälp med 

helikoptertransport, polisen kan delta med egna hundar vid eftersök och så vidare. 

Det som ändå talar bäst för att organisationen som sådan fungerar väl är att de som 

behöver hjälp av fjällräddningen får det och att de verkar få det i tid. 

 

4.2 Nackdelar 

För fjällräddningens del har vi egentligen inte lyckats finna några konkreta 

nackdelar med att det är polisen som har ansvaret. Det går ju alltid önska ännu mer 

resurser, ersättning och utbildning men vi har inte funnit något som medför några 

problem i genomförandet av fjällräddning. De nackdelar som finns är troligtvis 

främst nackdelar för polisen. Fjällräddning är resurskrävande såväl ekonomiskt som 

personellt då även ordinarie poliser ingår vid fjällräddningsinsatser. Detta kan 

                                                 
8
 Respondentsvar 
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förstås påverka den ordinarie polisverksamheten. Det kan vara en indirekt effekt av 

polisens åtagande i fjällräddningen att det bidrar till lägre lagföringssiffror och 

sämre uppklarningsprocent. Vi kan anta att detta kan vara en av anledningarna till 

att Bengt Svensson, se tidigare, tycker att det är onödigt att polisen ska syssla med 

fjällräddning. Hur kännbar den här effekten verkligen är ekonomiskt och 

arbetsmässigt för polisen har vi av arbetstekniska skäl inte hunnit studera. Men det 

är något som skulle behöva studeras för att skapa ett adekvat beslutsunderlag inför 

en eventuell avveckling av polisens åtaganden inom fjällräddningen. 

 

4.3 Finns det en bättre lösning? 

Vi har genom vårt arbete inte kunnat finna en bättre lösning i dagsläget än att 

polisen fortsätter ansvara för fjällräddningen. Det alternativ som framkommit under 

arbetets gång har varit att fjällräddningen övertas av den kommunala 

räddningstjänsten.
9
 Något som egentligen borde varit det logiska alternativet redan 

från första början. Räddningstjänsten är ju så att säga bäst på räddningstjänst och då 

borde de väl egentligen även ansvara för fjällräddningen.  

Frågan är då om det är en omstrukturering som är möjlig att genomföra idag? Det 

borde vara möjligt då räddningstjänsten borde ha större kompetens än polisen när 

det gäller just räddningstjänst, vilket ju som sagt även innefattar fjällräddning. Det 

som främst talar mot en omstrukturering är erfarenheten som polisen har av att leda 

arbetet. Vid en ansvarsflytt är det ofrånkomligt att en massa kunskap och erfarenhet 

om arbetet att organisera fjällräddningen går förlorad. Skulle räddningstjänsten ta 

över ansvaret så skulle de mer eller mindre behöva bygga, den hos polisen redan 

existerande, organisationen från grunden. Det skulle alltså skapa en hel del problem 

för räddningstjänsten och då framförallt ekonomiska problem.  

En del av dagens fjällräddningssamordning som mer eller mindre skulle gå att 

implementera i räddningstjänstens organisation är utsändningen av fjällräddarna. I 

dagsläget får räddningstjänsten sina larm direkt från SOS, så rent organisatoriskt 

                                                 
9
 Proposition 1998/99:74 
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borde det egentligen inte innebära så stora problem att införa något system, liknande 

Rapid Reach, hos SOS på samma vis som det införts hos LKC.  

Då borde teoretiskt sett utsändningen av fjällräddarna kunna bli minst lika effektiv 

där som hos polisen.  

Frågan man då bör ställa sig är om den kan bli mer effektiv? 

Ett problem med utsändningen är att det i dagsläget inte finns räddningstjänst på 

heltid i alla fjällkommuner. I Jämtland till exempel måste man samordna all 

fjällräddning från Östersund som är den enda kommunen med räddningstjänst på 

heltid. Således skulle den organisationen fungera på precis samma sätt som den 

nuvarande gör. Så varför uppfinna hjulet på nytt då det endast kommer innebära en 

stor kostnad i både tid och pengar. 

 

4.4 Slutsatser och förslag 

När vi började skriva detta arbete ville vi undvika att lägga fokus på de ekonomiska 

aspekterna. Något som har visat sig vara väldigt svårt eftersom det mesta i slutändan 

handlar just om pengar. I intervjun med Kent Herrström lyfte han tanken om att 

göra en slags privatisering av fjällräddningen genom att låta de som använder 

tjänsten även vara de som betalar för den. Detta fungerar säkerligen i andra länder, 

men vi tycker att fjällräddningen precis som exempelvis brandförsvaret ska vara 

tillgängligt för alla och därmed även kostnadsfritt för individen. Vi tycker att detta 

är en nödvändig samhällsfunktion som man inte bör kompromissa med. Vi hyser 

farhågor för att fjällräddningen kommer att försämras om exempelvis den 

kommunala räddningstjänsten tar över ansvaret. Då skulle fjällräddningens 

effektivitet skilja sig åt kommunerna emellan på samma sätt som kommunernas 

ekonomi i dagsläget skiljer sig åt. 

Utifrån det vi har kommit fram till genom vårt arbete kan vi inte se någon anledning 

till att omstrukturera eller omorganisera fjällräddningen. I intervjuer har det påtalats 

att fjällräddningen fungerar så bra som den i dagsläget kan göra.  
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Det förslag vi förespråkar är att man i stället för att utforma en ny organisation 

behåller den nuvarande, med polisen som ansvarig myndighet. Det man från statligt 

håll istället kan göra är att friställa fjällräddningens budget från polisens och på så 

vis göra personal tillgänglig till fjällräddningsuppdrag och ändå potentiellt sett 

kunna låta 20 000 poliser patrullera på Sveriges gator. 

 

4.5 Reflektioner 

Vi har efter att ha genomfört det här arbetet fått en mycket större inblick och 

förståelse för hur fjällräddningsarbetet går till och vad det innebär.  Det har varit ett 

intressant arbete då båda författarna vistas mycket i fjällen.  

Vi har åstadkommit ungefär det vi planerade då arbetet påbörjades. Men samtidigt 

känner vi att vi skulle kunna göra det här arbetet flera gånger större om det funnits 

mer tid och resurser. För det egentliga problemet, kostnadsfrågan, har vi ju faktiskt 

inte utrett i det här arbetet. Vi skulle önskat att vi haft tid att göra en kostnadsanalys 

av fjällräddningen och med hjälp av den även kunna diskutera 

finansieringslösningar. Den här rapporten har präglats av vilken organisation som i 

nuläget kan tillhandahålla bästa möjliga fjällräddning. Således har vi försökt att 

bortse från kostnadsfrågor/finansieringsproblem men i slutändan är det troligtvis av 

betydelse att olika kostnadsalternativ och deras effektivitet ställs mot varandra.  
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Bilaga 1 

 

 

Frågor till Bengt-Göran Wiik 

 

Hur går det till när en fjällräddare blir kallad på ett larm?  

 

Hur ser organisationen ut? 

 

Vilka för- respektive nackdelar finns med att det är polisen som samordnar 

fjällräddningens arbete? 

 

Tror du att det skulle gå att låta någon annan organisation/myndighet ta över 

ansvaret med bibehållen effektivitet?  

 

Finns det en bättre lösning? 

 

 

Frågor till Kent Herrström och Sixten Persson 

 

Vilka för- respektive nackdelar finns med att det är polisen som samordnar 

fjällräddningens arbete? 

 

Tror du att det skulle gå att låta någon annan organisation/myndighet ta över 

ansvaret med bibehållen effektivitet?  

 

Finns det en bättre lösning? 

 

 

 

 

 

 


