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SAMMANFATTNING

Denna rapport syftar till att presentera ett teoretiskt och metodologiskt underlag för att studera
framtidens skadeplats. Rapporten är en del av forskningsprogrammet Effektiva räddningsinsatser på
Framtidens Skadeplats som finns vid Centrum för Respons och Räddningssystem (CARER) vid
Linköpings universitet. Effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats är ett 5-årigt
forskningsprogram som finansieras av Myndigheten för Stöd och Beredskap (MSB). Programmet tar
utgångspunkt i den praktiska hanteringen av olyckor och andra akuta händelser och fokuserar även
hur denna hantering bör förändras i takt med samhällsutvecklingen och hur man kan utveckla
kunskap, metoder, och teknik som leder till effektiva räddningsinsatser. Denna rapport ska ses som
en del av programmets första arbetspaket som handlar om kunskapsutveckling och prognostisering
runt vilka olyckor som sker var, när, hur, vilka som skadas och vilka konsekvenser/(kaskad)effekter
olika typer av händelser får.
Målet med denna rapport är att skapa ett underlag för kommande aktiviteter inom
forskningsprogrammet genom att beskriva olika skadeplatscenarier med utgångspunkt i ett antal
faktorer för att klassificera och strukturera olika typer av skadeplatser. Faktorerna som används
utvecklas i denna rapport genom litteraturstudier, och kan summeras i följande fyra, övergripande
kategorier: 1) Typ av händelse, 2) omfattning och allvarlighetsgrad, 3) område och utbredning, samt
4) tidsaspekter. Utifrån faktorerna konstrueras ett antal framtida skadeplatsscenarier. I linje med
MSBs tidigare framtidsanalyser syftar dessa inte till att förutspå de vanligaste eller mest troliga
framtida skadeplatserna. Snarare är syftet att på ett strukturerat och detaljerat sätt beskriva möjliga
framtida skadeplatser som är av särskilt intresse ur ett praktiker- ochforskningsperspektiv.
Totalt har 8 scenarier skapats. De är förankrade i de relevanta faktorer som framtagits för
klassificering och strukturering och är skalbara och variationsrika i de faktorer de täcker.
Tidshorisonten för scenarierna är ca 20 år framåt i tiden. De åtta scenarierna är följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tågolycka i väglöst land och kallt klimat
Brand i hyreshus i socialt oroligt område
Antagonistisk attack mot en utsatt grupp
Mindre trafikolycka i glesbygd
Mindre trafikolycka på tungt trafikerad väg
Dammbrist och översvämning av Luleälven
Fartygsolycka med utsläpp av giftiga ämnen
Drunkning med eftersök

Dessa scenarier kommer att användas i det fortsatta arbetet med att studera hur man skapar
effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats genom utveckling av organisation, teknik, och
metodik.
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1. INLEDNING

Denna rapport syftar till att presentera ett teoretiskt och metodologiskt underlag för att studera
framtidens skadeplats. Rapporten är en del av forskningsprogrammet Effektiva räddningsinsatser på
Framtidens Skadeplats som finns vid Centrum för Respons och Räddningssystem (CARER) vid
Linköpings universitet. Avsnitt två i rapporten tar upp just framtiden, och de problem som försvårar
framtidsstudier, men även ansatser som kringgår en del av dessa problem. Denna andra del är till
stor del baserad på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSBs) rapportserie om
möjliga framtidsscenarier som är relevanta för just samhällsskydd. Del tre av rapporten går sedan in
på skadeplatsen. I den delen definieras vad en skadeplats är, en litteraturöversikt över relevanta
faktorer som kan användas för att beskriva och analysera en skadeplats presenteras, och slutligen
summeras dessa faktorer och sätts in i en helhetsstruktur i del fyra av rapporten. Denna struktur är
tänkt att kunna användas för att beskriva möjliga framtida skadeplatser på ett heltäckandesätt.

Utifrån den föreslagna strukturen och med utgångspunkt i de framtidsscenarier MSB tidigare
utvecklat konstrueras sedan ett antal framtida skadeplatsscenarier i del fem. I linje med MSBs
tidigare framtidsanalyser syftar dessa inte till att förutspå de vanligaste eller mest troliga framtida
skadeplatserna. Snarare är syftet att på ett strukturerat och detaljerat sätt beskriva möjliga framtida
skadeplatser som är av särskilt intresse ur ett praktiker- och forskningsperspektiv. Dessa framtida
scenarier ska belysa problem och forskningsfrågor, och användas för att utveckla ny teknik och nya
organisationsformer som ökar samhällets responsförmåga.

1.1 EFFEKTIVA RÄDDNINGSINSATSER PÅ FRAMTIDENS SKADEPLATS

Att studera framtiden är vanskligt. Att kunna förutsäga det okända kan ses som en självmotsägelse,
för om det går att förutsäga något med hög träffsäkerhet är det knappast okänt. Jonsson (2012)
fördjupar denna diskussion och redogör för ett antal problemområden kring experters
förutsägelser, begränsningar i sannolikhetsberäkningar, och hur förekomsten av så kallade “black
swans” gör det svårt eller till och med omöjligt att förutsäga framtiden. Black swans är händelser
som ligger utanför de vanliga förväntningarna, som får oproportionerligt stora konsekvenser och
som är förståeliga först i efterhand (se även Taleb, 2010). Likväl är det av stor vikt för samhället att
försöka blicka framåt och förbereda sig för framtiden, gärna innan den redan är här. Detta gäller
särskilt för framtida händelser som påverkar samhällsskydd och beredskap. Vilka olyckor och
katastrofer kan vi förvänta oss i framtiden? Vilka drabbas av dessa? Vem skyddar och räddar det
som ska skyddas och räddas, och hur?

Effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats är ett 5 årigt forskningsprogram som drivs vid
Centrum för forskning- inom respons- och räddningssystem (CARER) vid Linköpings universitet (LiU)
och som finansieras av Myndigheten för Stöd och Beredskap (MSB). Programmet tar utgångspunkt i
den praktiska hanteringen av olyckor och andra akuta händelser och fokuserar även hur denna
hantering bör förändras i takt med samhällsutvecklingen och hur man kan utveckla kunskap,
metoder, och teknik som leder till effektiva räddningsinsatser.

Denna rapport ska ses som en del av programmets första arbetspaket som handlar om
kunskapsutveckling och prognostisering runt vilka olyckor som sker var, när, hur, vilka som skadas och
vilka konsekvenser/(kaskad)effekter olika typer av händelser får. Arbetspaketet tar sin utgångspunkt
i de samhällstrender och utmaningar vi känner till redan idag (t.ex. urbanisering och avfolkning av
glesbygd, demografiska förändringar och en åldrande befolkning, klimatförändringar, ökad socioekonomisk diversifiering och heterogenitet, och stadigt ökande migrationsströmningar) men söker
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också identifiera ytterligare potentiella framtida utmaningar. Tanken är att arbetspaketet ska ligga
till grund för projektets övriga arbetspaket vilka fokuserar hur man organisatoriskt, tekniskt och
metodmässigt kan respondera på dessa olyckor och genomföra räddningsinsats på relaterade
skadeplatser, samt utvärdera effekten av insatserna.

Rapporten och de scenarier den kommer att utmynna i blir därmed en viktig kunskapsgrund som
kommer att rama in det fortsatta arbetet i framtidens skadeplats. Rapporten ska ses som början på
ett arbete där vi beskriver olyckor och skadeplatser så som de idag (2016) hanteras i svenska och
internationella klassificeringar och klassificeringssystem. I denna rapport utmanas alltså inte dessa
klassificeringar och begrepp. Däremot pekas frågor, begrepp och föreställningar ut som kan komma
att behöva fortsättningsvis problematiseras med utgångspunkt i rådande och förväntade
samhällstrender och i de insatser svenska räddningsaktörer faktiskt agerar i idag. Identifierade
begränsningar kan tas vidare i senare forskning för att utveckla och expandera begreppen.

1.2 SYFTE OCH MÅL

Det specifika syftet med denna rapport är att skapa ett underlag för kommande aktiviteter inom
forskningsprogrammet genom att beskriva ett antal skadeplatscenarier baserade på MSBs mer
generella framtidsscenarier och med utgångspunkt i internationell forskning på området. I ett
bredare sammanhang är syftet att leverera samma underlag till en bredare publik, för fortsatt dialog
och kunskapsutveckling om framtidens skadeplatser.

Utifrån en ovanstående beskrivning identifieras och problematiseras frågor, begrepp och
föreställningar på området och scenarion framställs. Målet är ett 10-tal scenarier, förankrade i de
generella möjliga framtidsscenarierna, som tillsammans fångar de relevanta faktorer som framtagits
för klassificering och strukturering och som dessutom är skalbara och variationsrika i de faktorer de
täcker. Tidshorisonten för scenarierna är ca 20 år framåt i tiden.

1.3 METODER

Rapporten har utförts som en litteratur- och dokumentstudie. Den bygger på ett kvalitativt urval av
litteratur som relaterar till definitioner, klassificeringar och studier av exempelvis skadeplatser,
olyckor, större händelser, kriser och katastrofer, samt av de aktörer som ingår i det svenska
responssystemet och som är av relevans för rapporten. Vidare gäller urvalet studier runt
scenarieutveckling och hur man bäst fångar upp framtiden genom breda och mångfacetterade
framtidsscenarier. Här bygger mycket av arbetet på MSBs ansats till att hantera och prognosticera
framtiden.

1.4 AVGRÄNSNINGAR OCH PERSPEKTIV

I en beskrivning av skadeområdet finns flera empiriska och teoretiska perspektiv med olika fokus.
Exempelvis skiljer Andersson (2013) och Stenberg (2014) på minst tre olika perspektiv på
skadeområdet: folkhälsoperspektiv, räddningsperspektiv och brottsförebyggande perspektiv.
Folkhälsoperspektivet framhäver i första hand skadeförebyggande men också respons i fråga om
egenräddning och självskydd. Här kan man också tala om tertiärt skadeförebyggande, dvs. åtgärder
och förmåga när skadan ändå inträffar. Det gäller exempelvis förmåga att ge hjärt-lungräddning.
Perspektivets fokus ligger dock primärt på åtgärder och händelser tidsmässigt före en olycka eller
skada som exempelvis utbildning. Räddningsperspektivet anges som mer minutoperativt inriktat på
skadebekämpning och livräddning. Skadeplatslogistik är ett centralt område liksom många
ekonomiska och organisatoriska frågor. Perspektivet omfattar traditionellt räddnings- och
responssystemets olika aktörer. Krishanteringsperspektiv är dock det mest traditionella teoretiska
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perspektivet inom respons på skador och olyckor och är i första hand ett makroperspektiv för
kunskap om kriser, katastrofer, stora olyckor och respons på dessa (Deverell, Hansén och Olsson,
2015). Här finns mycket forskning om olika typer av flöden och regleringar av dessa för undsättning
och räddning av stora grupper av människor. Livräddning mer än materiella skador är i fokus.

Denna rapport avgränsas i huvudsak till krishanteringsperspektiv och räddningsperspektiv.
Räddningsperspektivet är naturligt eftersom rapporten skall ligga grund för vidare forskning och
utveckling inom räddnings- och responsinsatser på framtidens skadeplats.
Krishanteringsperspektivet är viktigt eftersom de scenarior som levereras är skalbara och kan i
många fall appliceras på både mindre och större händelser, detta för att täcka in så många
variationer, aspekter och perspektiv som möjligt.

Vidare kommer rapporten, vilket tidigare nämnts, avgränsas till de definitioner, klassificeringar, och
beskrivningar av skadeplatser och relaterade begrepp, som finns tillgängliga idag. Reflektioner kring
innebörden och konsekvenser av denna avgränsning för centrala frågor om framtidens skadeplats
kommer att föras, för att möjliggöra uppföljning och utveckling i senareforskning.
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2 UTVECKLING AV SCENARION

Det finns många olika sätt att utveckla och använda scenarier. Vad som bedömts vara mest
relevanta för scenarioutvecklingen i denna rapport och bildar det huvudsakliga underlaget är den
ansats där man utvecklar generiska scenarier som kan varieras på olika sätt för att skapa och fånga
breda framtidsbilder (Börjeson, Höjer, Dreborg, Ekvall, & Finnveden 2006; Nowack et al., 2011).
Sådana explorativa scenarier försöker svara på frågan ”vad kan hända?” snarare än ”vad kommer att
hända?” eller ”hur kan ett specifikt mål nås?” (Börjeson et al., 2006). Denna ansats är även
utgångspunkten i MSBs långsiktiga arbete med att strategiskt analysera framtiden.
I ett PM från MSB beskriver Jonsson och Wahlberg (2014) ett antal teoretiska utgångspunkter som
får metodologiska konsekvenser för ett analysarbete med ovanstående generiska perspektiv. Den
första utgångspunkten i både Jonsson (2012) och Jonsson och Wahlberg (2014) är att det inte på ett
pålitligt sätt går att förutsäga en framtid, eller den enda sanna framtiden. Inneboende osäkerhet i
analyser och sannolikhetsberäkningar, människors beslutsfattande och inverkan, och komplexa
återkopplingsloopar gör en sådan ansats dömd att misslyckas. Därmed inte sagt att man inte kan
förutsäga möjliga framtider. MSBs ansats när det kommer till att blicka framåt i tiden bygger därför
just på en ansats att måla upp möjliga scenarier som speglar olika möjliga framtider. Om ett visst
scenario är mer eller mindre sannolikt är i det fallet inte det viktiga. Poängen är istället att generera
många olika scenarier och delscenarier, att kombinera dessa och visa på möjliga konsekvenser. Det
bildar ett underlag för diskussion, för förberedelser, och för utveckling. En viktig del i utvecklingen
av sådana scenarier är att ta särskilt viktiga faktorer i beaktande; vilka faktorer är det rimligt att
anta kommer att påverka hur framtiden ser ut, med avseende på samhällsskydd och beredskap.
Jonsson och Wahlberg (2014) går igenom 14 olika faktorer uppdelade på sex olika övergripande
analysområden (se Figur 1).

Figur 1. Från Jonsson och Wahlberg (2014), sida 5.

Dessa olika faktorer kan antingen direkt ha konsekvenser för de händelser (olyckor, katastrofer,
kriser) som sker i samhället, eller indirekta konsekvenser i den mån de påverkar samhällets
aktions- och reaktions-förmåga att hantera händelser. MSB har även producerat ett antal fördjupade
rapporter om olika faktorers påverkan på framtidens samhällsskydd (t.ex. MSB 2012a, 2012b,
2013a, 2013b, 2014, 2015). Genom att variera utfallet av varje faktor över tid kan olika delscenarier
konstrueras, till exempel scenarier där klimatförändringen har gått långsammare än förväntat och
världen aktivt har arbetat mot sådana konsekvenser eller scenarier där klimatförändringen har haft
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hårdare genomslag än tidigare trott och som har lett till ökad frekvens av naturkatastrofer. Sådana
delscenarier kan därefter kombineras på olika sätt för att skapa tankeväckande framtida scenarier
som får olika konsekvenser på samhällets förmåga till skydd och respons.

En viktig aspekt i arbetet med möjliga framtida scenarier är alltså balansen mellan specifika
händelser och det så kallade allriskperspektivet. Att generera många olika potentiella
framtidsvisioner ska inte ses som ett försök att hitta åtgärder för just dessa specifika visioner eller
händelser. Fokus bör snarare vara på att hitta åtgärder som skyddar så generellt så möjligt, även
mot de händelser man inte kan förutse (black swans). Att generera en stor framtida utfallsrymd kan
underlätta arbetet med att hitta åtgärder som ger högt generellt skydd (Jonsson & Wahlberg, 2014).
Begreppet resiliens kan användas för att beskriva ett systems, eller samhällets, förmåga att
upptäcka och stå emot oönskade händelser och även att minimera konsekvenserna av sådana
händelser och förmågan att snabbt återgå till ett stabilt normalläge. Utifrån ett stort urval av
framtida scenarier är målet att nå så hög generell resiliens som möjligt, att hitta de åtgärder som
kan skydda mot en stor andel av potentiella negativa händelser.

Scenarier kan vidare konstrueras i syfte att användas på olika sätt. De kan vara prediktiva d.v.s.
förutsäga vad kommer att hända på kort och förutsägbar sikt (prognoser). De kan vara explorativa
för att skapa framtidsbilder och använda dessa som planeringsunderlag (Vad kan hända?). De kan
vara normativa, d.v.s. användas för implementering och måluppfyllelse. Givet den valda generiska
ansatsen är scenarierna presenterade i denna rapport i huvudsak avsedda att användas explorativt.
Vid sådan användning är det centralt att involvera praktiker vid olika stadier i scenarioprocessen,
för att skapa och förankra scenariot eller för att ha scenariot som en utgångspunkt för vidare
analyser. De scenarier som presenteras i rapporten har initialt förankrats hos CARERs och
Framtidens Skadeplats expertråd. De kommer fortsättningsvis att förankras, utvecklas och
eventuellt kompletteras i de workshops med praktiker responsaktörer som genomförs i Framtidens
skadeplats och som har som huvudsakligt syfte att identifiera behov av tekniker och metoder på
skadeplatsen. Parallellt med detta arbete har även en intervjustudie med Tjänstemän i Beredskap
(TiB) genomförts i syfte att undersöka deras syn på möjliga framtida utmaningar. Detta parallella
arbete, som också finns som CARER-rapport (Bengtson, Jonson, och Prytz, 2016), har informerat och
delvis validerat de scenarier som utvecklats i detta arbete. Denna rapport omfattar 8 scenarier där
olika scenarier och delscenarier kommer att väljas och kombineras beroende på fokus i forskning i
senare arbetspaket i Framtidens skadeplats.

2.1 MSB FRAMTIDSSCENARIER

MSB (2012c, 2013c) har genom den generiska ansatsen beskriven ovan utvecklat fem scenarier som
utmanar framtidens samhällsskydd och beredskap:
1.
2.
3.
4.
5.

Ökande befolkning med försämrad folkhälsa
Svag ekonomi, hög arbetslöshet och social oro
Accelererande klimatförändringar och stigandeoljepris
Hot om terrordåd i en värld av konflikter
Antibiotikaresistenta bakterier sprids över världen

Dessa är alltså inte de scenarier MSB bedömer mest sannolika, utan ett urval som visar på många
olika möjliga framtida “världar” där kraven, behoven, och förutsättningarna för samhällsskydd och
beredskap ser olika ut. Sammanfattningar av scenarierna från MSB (2012c) ges nedan.
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Ökande befolkning med försämrad folkhälsa. “Den globala befolkningstillväxten har varit snabbare
än FN:s prognoser. År 2032 är jordens befolkning 8,5 miljarder och Sveriges befolkning 11 miljoner.
Sverige har en relativt sett hög sysselsättningsgrad och svenska företag hävdar sig bra inom nya
teknikområden som t.ex. nanoteknologi. Världen kan sägas ha genomgått en energirevolution och
andelen förnybara energikällor har ökat mycket snabbt tack vare tekniska och vetenskapliga
genombrott. Människor bor trångt i storstäder medan glesbygden avfolkats. Folksjukdomar som
grav övervikt, högt blodtryck och diabetes innebär stora utmaningar för samhället.” (MSB, 2012c,
sida 9).

Svag ekonomi, hög arbetslöshet och social oro. “Den revolutionerande utvecklingen inom
informations- och kommunikationsområdet präglar världen, men i Europa kämpar de flesta länder
för att hänga med i utvecklingen som leds av de starka ekonomierna i Asien. Sverige har under de
senaste åren kämpat med en ansträngd ekonomi och stor arbetslöshet, och år 2032 minskar
Sveriges befolkning för första gången i modern tid. Både välfärdssystem och infrastruktur lider av
stora brister. Förtroende för politik och samhällsliv är minskande och social oro präglar
samhällslivet.” (MSB, 2012c, sida 17).

Accelererande klimatförändringar och stigande oljepris. “Sveriges ekonomi har de senaste åren varit
stabil med ökande tillväxt, men år 2032 präglas världen av accelererande klimatförändringar och
stigande oljepriser hotar fortsatt positiv ekonomisk utveckling. Anpassningen av infrastruktur och
bebyggelse till det förändrade klimatet har gått relativt trögt, och ökade nederbördsmängder, höga
flöden och högre temperaturer har på senare tid orsakat många störningar.” (MSB, 2012c, sida 25).

Hot om terrordåd i en värld av konflikter. “År 2032 präglas världen av oro och svag ekonomisk
utveckling. Det senaste decenniet har väpnade konflikter förekommit i många delar av omvärlden
och även om Europa och dess närområde har varit förskonat från krig har det säkerhetspolitiska
läget ofta varit ansträngt. Terroristdåd utgör en växande hotbild, även inom Europa. Som en
reaktion på denna utveckling har nationalstater i många delar av världen stärkt sin ställning. I
Sverige har flera verksamheter som tidigare privatiserats återförts till den offentliga sektorn.” (MSB,
2012c, sida 33).

Antibiotikaresistenta bakterier sprids över världen. “År 2032 utgör antibiotikaresistenta bakterier ett
gigantiskt globalt problem och avsaknaden av fungerande antibiotika har fått långt gående
konsekvenser för samhällen världen över. Framförallt är det sjukvårdens oförmåga att använda
etablerade behandlingsmetoder som upplevs problematiskt, men antibiotikaresistensen orsakar
även stora problem för livsmedelsproducenter genom sjukdomar hos djur och växter.” (MSB, 2012c,
sida 41).

2.2 KOPPLING TILL DET NUVARANDE ARBETET

De fem scenarier som utvecklats av MSB har tagit ett helhetsperspektiv som inkluderar det som ska
skyddas där hot, räddningsförmåga, och mycket annat ingår. Det nuvarande arbetet (och därmed
denna rapport) syftar dock specifikt mot framtidens skadeplats. De scenarier som finns ger således
ett bra utgångsläge men måste specificeras och smalnas av mot olyckor, katastrofer, och kriser där
en skadeplats skapas. I beskrivningar av samhällsskydd brukar fem punkter listas (se t.ex. Jonsson &
Wahlberg, 2014) i det som ska skyddas mot hot, nämligen:
•
•

Människors liv och hälsa
Samhällets funktionalitet
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•
•
•

Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter
Miljön och ekonomiska värden
Nationell suveränitet

De typer av hot som nämns inkluderar olyckor, kriser, och krig. För det nuvarande arbetet är det
främst människors liv och hälsa samhällets funktionalitet som är i fokus, men även till viss del
miljön och ekonomiska värden. Dessa faktorer är viktiga att beakta på en skadeplats medan
demokrati och nationell suveränitet endast sekundärt kan kopplas till arbetet på en skadeplats.

Det nuvarande arbetet kommer således att utveckla specifika “framtidens skadeplatsscenarier” på
samma sätt som MSB tidigare utvecklat de omnämnda framtidsscenarierna. Ett antal faktorer som
kan användas för att beskriva och klassificera skadeplatser kommer att specificeras, likt de faktorer
som återfinns i Figur 1. Med utgångspunkt i beskrivningarna som återfinns i de fem
framtidsscenarierna samt statistik över skadeplatser i dagens samhälle kommer scenarier som
täcker in variationen i faktorerna att utvecklas. Dessa skadeplatsscenarier kan sedan användas som
hypotetiska exempel på skadeplatser som kan komma att inträffa i framtiden. Precis som med MSBs
framtidsscenarier är inte målet att försöka förutsäga den mest sannolika skadeplatsen eller
begränsa analysen till att gälla endast vissa specifika scenarion. Snarare är målet att generera en
utfallsrymd av potentiella skadeplatser som presenterar en stor variation av krav, behov,
förutsättningar, målbilder, effekter, etc., vilket kan användas för utveckling av teknik och
mätmetoder.
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3 SKADEPLATSEN

Vad som kan komma att förstås som en skadeplats innefattar en vid rymd av olika händelser på
både makro- och mikronivå gällande människor, djur, miljö och egendom. Det är ett besvärligt
begrepp eftersom det är svårt att begränsa både i tid, rum och typ av händelse.

3.1 VAD ÄR EN SKADEPLATS?

Danielsson, Johansson, och Eliasson (2010) beskriver utförligt ett hur begreppen olycksplats och
skadeplats förhåller sig till varandra, där olycksplats är den populärvetenskapliga benämningen som
normalt används av lekmän och media medan skadeplats är den fackterm som används av
professionella organisationer.
Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv skriver de att en skadeplats etableras först när
räddningsorganisationer kommer på platsen för händelsen, och att “[s]kadeplatsen kan därför
beskrivas som en organisatorisk konstruktion som konstrueras med hjälp av
räddningsorganisationernas yrkesrelaterade praxis” (Danielsson, Johansson, Eliasson, 2010, s. 15).
Denna etablering markerar en professionalisering och organisatorisk förtätning som sker på
platsen, där de olika räddningsorganisationerna agerar i sina professionella roller. Spontanfrivilliga
och andra aktörer utesluts ofta från skadeplatsen, både med fysiska barriärer men även med
symboliska. Skadeplatsen uppstår därmed när man uppfattar verkligheten så och uppfattningarna
grundas ofta på rutiner, praxis och inarbetade föreställningar.
Enligt Socialstyrelsens termbank definieras skadeplats som “plats där skadehändelse har inträffat”.
Skadehändelse i sin tur är definierat som “händelse som orsakar skada på människor, miljö eller
egendom”. Det är värt att notera att detta begrepp främst syftar på händelser som kan betecknas
som “olycka” eller “katastrof”1, vilket exkluderar exempelvis sjukdomstillstånd och brott.

En skadeplats kan alltså ses som den specifika plats där en skadehändelse inträffat, där
räddningsorganisationer som en respons på händelsen sedan “upprättar” skadeplatsen i
organisatorisk bemärkelse (Danielsson, Johansson, & Eliasson, 2010). Processen för upprättande
initieras vanligen av att en rapport inkommer till SOS 112, vilket initierar en larmkedja. En
professionell bedömning görs om händelsen, “olyckan”, ska initiera ett larm. Om så är fallet rycker
de larmade räddningsorganisationerna ut och tar sig till platsen för olyckan, där de etablerar en
skadeplats. Händelsen kan också vara av särskilt allvarlig natur, vilket kan beskrivas som en “stor”
eller “svår” olycka, som en “allvarlig händelse” (vilket medför vissa organisatoriska förändringar),
eller som en “katastrof”. Grunden är dock alltid densamma, och man kan alltså se en skadeplats som
något som skapas ur två komponenter: händelsen och responsen på händelsen. För att utförligt
beskriva, klassificera och analysera en skadeplats bör således de faktorer som är relevanta för
händelse och respons förtydligas och sättas i en gemensam struktur.

1 Personlig

kommunikation 27/1/2016 med terminolog vid Socialstyrelsens avdelning för statistik och
jämförelser.
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3.2 HÄNDELSEN

En viktig komponent som definierar en skadeplats är den händelse som utlöser larmkedjan. Detta
kan vara en olycka eller en större händelse, som man kan kalla för kris eller katastrof. Den exakta
definitionen av “olycka” (Eng. “accident”) kan variera beroende på källmaterial och det finns således
ingen enskild allmänt accepterad definition (Kirchsteiger, 1999). Många organisationer och
industrier använder definition som i någon form syftar på en olycka som en oönskad händelse med
negativa konsekvenser på hälsa, miljö, eller egendom, ofta en definition taget från juridiska
dokument (Roed-Larsen, Valvisto, Harms-Ringdahl, & Kirchsteiger, 2004). Ett exempel på en
definition av en olycka är “an unplanned and unpredictable event resulting in the loss of property or
personal injury” (Kelloway, Stinson, & MacLean, 2004, s. 118). En katastrof å andra sidan utmärks
definitionsmässigt av skalan på händelsen. Ett exempel på en definition av katastrof är följande från
Parker (1992):
“[...] an unusual natural or man-made event, including an event caused by failure of
technological systems, which temporarily overwhelms the response capacity of human
communities, groups of individuals or natural environments and which causes massive
damage, economic loss, disruption, injury, and/or loss of life. This definition encompasses
medical accidents and disasters such as those which affect of whooping cough vaccine,
Opren and HIV/AIDS haemophiniac cases.” (Parker, 1992).

Här är alltså allvarlighetsgraden i den oväntade händelsen i fokus, en händelse som tillfälligt
överväldigar systemets responsförmåga och som orsakar massiva förluster av människoliv,
infrastruktur, eller ekonomiska skador. Enligt dessa definitioner är olyckor och katastrofer är alltså
i grunden samma typ av händelse; oväntade och med oönskade konsekvenser. Skillnaden ligger i
skalan, eller allvarlighetsgraden, av händelsen. Ett liknande resonemang framförs av de Boer
(1999), som hävdar att övergången från ”accident” till ”disaster” sker när produkten av antalet
skadade (N) och den övergripande allvarlighetsgraden i skadepanoramat (S) överstiger de
tillgängliga resurserna (C) enligt följande konceptuella ekvation:
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 ×𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 × 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
< 1 → 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎 ;
> 1 → 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
Ekvation 1. Från de Boer (1999)

I Socialstyrelsens termbank förekommer termerna “stor olycka”, “allvarlig händelse”, och
“katastrof”, men inte termen “olycka”. Begreppet “skadehändelse” (“händelse som orsakar skada på
människor, miljö eller egendom”) är dock väldigt nära definitionen av “accident” i Engelskt
språkbruk. En stor olycka är enligt Socialstyrelsen en “allvarlig händelse där tillgängliga resurser är
otillräckliga i förhållande till det akuta behovet, men där det genom omfördelning av resurser och
förändrad teknik är möjligt att upprätthålla normala kvalitetskrav” medan en katastrof är en
“allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta behovet och
belastningen är så hög att normala kvalitetskrav trots adekvata åtgärder inte längre kan
upprätthållas”. En “allvarlig händelse” är definierat som en “händelse som är så omfattande eller
allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt”. I alla dessa
definitioner förekommer responsen (tillgängliga resurser) som en del. Det finns alltså återigen två
delar, händelsen och responsen. Om händelsen kräver att man arbetar på ett särskilt sätt är det en
allvarlig händelse. Om man genom att omorganisera resurserna på detta särskilda sätt kan hantera
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konsekvenserna av händelsen med normala kvalitetskrav är händelsen att betrakta som en stor
olycka. Men om man trots omorganisationen och den särskilda ledningen inte kan hantera
konsekvenserna är det en katastrof.
Inom definitionen för allvarlig händelse ryms således följande två begrepp:
•

•

Stor olycka: allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det
akuta behovet, men där det genom omfördelning av resurser och förändrad teknik är möjligt
att upprätthålla normala kvalitetskrav
Katastrof: allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det
akuta behovet och belastningen är så hög att normala kvalitetskrav trots adekvata åtgärder
inte längre kan upprätthållas.

Man kan tänka sig att den andra änden av skalan, en “vanlig” olycka, bör vara en händelse som kan
hanteras med tillgängliga resurser utan särskild omfördelning eller ledning av resurser.

3.2.1 “VANLIGA” OLYCKOR

Med “vanliga” eller “mindre” olyckor avses olyckor som inträffar med relativt hög frekvens i
samhället, som oftast drabbar ett fåtal människor vid varje tillfälle och som kan hanteras med
tillgängliga resurser utan särskild omfördelning eller ledning av resurser. De finns, vilket nämndes
ovan, inte representerade bland Socialstyrelsens definitioner och det finns idag ingen enhetlig
nomenklatur för dessa olyckor; vi talar om “vardagsolyckor” eller “frekventa” olyckor men detta är
ofta missvisande då olyckor inte bör betraktas som “vardag” och alla mindre olyckor inte är
frekventa. Inom räddningstjänstområdet ses olycka som ett samlingsbegrepp för händelser,

oavsett avsikt, som har direkta konsekvenser för liv/hälsa, egendom och/eller miljö.

Gemensamt för den här typen av olyckor är att de oftast hanteras lokalt och med förutbestämda
resurser (t.ex. kommunal räddningstjänst) enligt fördefinierade rutiner och procedurer. Inom
ramen för forskningsprogrammet Framtidens skadeplats har vi valt att kalla detta daglig
larmrespons. Den här typen av händelser har ofta liten eller begränsad påverkan på t.ex.
infrastruktur och miljö och deras inverkan på samhället betraktas vanligtvis ur ett förhållandevis
kortsiktigt perspektiv. Men det går också att hävda motsatsen d.v.s. att konsekvenser (t.ex. antal
skadeoffer och miljöpåverkan) för en viss typ av mindre olycka över tid kan jämföras med
konsekvenser vid en större katastrof (Rautela, 2006). Exempelvis hävdar Bull-Kamanga et al.
(2003) att antalet döda i trafiken i stora städer på årlig basis ofta överstiger antal döda i större
händelser och katastrofer. Man ska också betänka att mindre rutinolyckor kan utvecklas oväntat
och över tid till större händelser, inte minst genom det vi kallar kaskadeffekter, t.ex. vid trafikolycka
om en lastbil skulle välta och släppa ut olja eller giftig gas. På liknande sätt kan en mindre olycka
snabbt utvecklas till en större händelse om omständigheter är olyckliga och olika variabler
samverkar; t.ex. kan en mindre skogsbrand utvecklas till en storskalig sådan om vädret är torrt och
vinden blåser åt fel håll (Taber, 2008), vilket exempelvis skedde vid skogsbranden i Västmanland
2015.

De fyra vanligaste olyckstyperna och som vanligen refereras till i svenska klassificeringar är
trafikolyckor, bränder, drunkningsolyckor och fallolyckor (Ryen, 2011). När det gäller övriga
olyckstyper verkar det inte finnas någon enad bild eller enhetlig klassificering. Liksom för händelser
i stort inkluderas dock endast “olyckor orsakade av yttre orsak” (Ryen, 2011) d.v.s.
sjukdomstillstånd och brott innefattas inte. Ryens rapport bygger sin kategorisering på rapporten
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Olyckor i siffror (Räddningsverket/NCO 2007) som i sin tur ytterst bygger på Socialstyrelsens
klassificering av sjukdomar och hälsoproblem (ICD10). Här har under kategorin Övrigt följande
olyckstyper inkluderats (Tabell 1):

Tabell 1: Klassificering av olyckstyper i kategorin “Övrigt” med Socialstyrelsens kodning som grund.
Hämtat från NCO, 2007).
Yttre orsak

ICD 10 –koder

Annan transportolycka

V80-V86, V91, V93-V99

Stark kyla

W93, X31

Förgiftning
Kvävning

Fallande föremål
Annat föremål

Skjutvapen, explosiv vara
Maskinolycka

Heta ämnen eller föremål
Elektricitet

Djur, insekter och giftiga växter

Främmande kropp i naturlig kroppsöppning
Annat olycksfall

X40-X49

W75-W84
W20

W21-W27, W50-W52
W32-W40
W28-W31
X10-X19

W85-W87

W53-W64, X20-X29
W44

W41-W43, W45-W49, W88-W92, W94,
X30, X32-X39, X50-X59

På MSBs hemsida (https://www.krisinformation.se/, September 2015 ) görs en annorlunda och
mer grov kategorisering (i nedanstående ingår de fyra vanligaste olyckstyperna) som också
innefattar olyckor som involverar djur och egendom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brand i byggnad
Trafikolycka
Annan brand
Utsläpp av farliga substanser (tex kemiska utsläpp)
Fallolyckor
Drunkning
Byggnadskollapser
Djur i fara
Person i fara
Vattenskada

Som illustrerat ovan finns således idag, förutom de fyra huvudkategorierna, ingen enhetlig
klassificering av mindre olyckor. Vidare är kategorierna ofta på en övergripande nivå som kan delas
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in ytterligare. Bränder delas in i brand i byggnad, bostadsbränder, övriga bränder et c. Trafikverket
klassificerar olika typer av trafikolyckor såsom bilolycka, tågolycka, transportolycka, och
singelolycka (Nilsson & Johansson, 2014). Mer detaljerade och strukturerade försök att beskriva
t.ex. trafikolyckor har gjorts i publicerad vetenskaplig litteratur (se t.ex. Andreassend, 1983).

Då det gäller effekter av olyckor på individ och makronivå har studier mätt detta i termer av
exempelvis döda och antal skadade per år och i termer av samhällskostnader och demografiska
aspekter (Ryen, 2011). Här framgår exempelvis att av de fyra huvudtyperna är det fallolyckor som
tar flest liv och orsakar flest personskador, följt av trafikolyckor. Talen för bränder och drunkningar
är betydligt lägre. Att talet för fallolyckor är så pass mycket högre än de andra har en demografisk
förklaring; det är i hög utsträckning äldre personer som faller och ofta avlider av de skador de ådrar
sig (Tabell 2; Ryen, 2011).
Tabell 2. Antal dödsfall respektive svårt och lindrigt skadade till följd av olyckor, 2005 (Ryen, 2011)
Typ av olycka
Brand

Vägtrafik

Dödsfall
109

Svårt skadade

Lindrigt skadade

604

1 058

440

14 063

42 233

Fall

1 527

74 875

192 000

Totalt

3 010

109 234

498 491

Drunkning
Övrigt

120
814

320

-

19 372

263 200

Tittar vi istället på totala samhällskostnader for olika typer av olyckor (Tabell 3) ligger istället
trafikolyckor och fallolyckor ganska lika och har en stor andel indirekta kostnader, kopplade till
exempelvis sjukhusvård och rehabilitering. Kostnader för bränder utgörs däremot till största delen
av direkta kostnader, kopplade till egendomsskador.
Tabell 3. Samhällsekonomisk kostnad efter olyckstyp 2005 (miljarder kronor) (Ryen, 2011)
Kostnader (miljarder kronor)
Typ av olycka
Brand

Direkta

Indirekta

Totalt

5,2

0,6

5,8

0,1

0,6

Vägtrafik

12,2

Fall

12,6

Totalt

34,1

Drunkning
Övrigt

4

8,7

20,9

9,4

22

5,6

24,9

0,7
9,6
59
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När det gäller demografiska aspekter så som kön, ålder och klass är det välkänt att vissa faktorer
ökar människors sårbarhet och utsatthet, och därmed risken för att råka ut för vissa slags olyckor.
Socioekonomisk status (”klass”) definieras av SCB (1982) som utbildningsnivå, och delas in i
arbetare, tjänstemän och företagare. Dessa övergripande kategorier är sedan indelade i flera olika
nivåer, så att det exempelvis finns ej facklärda och facklärda arbetare, samt tjänstemän på lägre,
mellan- och övre nivå. Det finns också andra sätt att definiera socioekonomisk status, och
Kristenson et al. (2004) diskuterar olika dimensioner av socioekonomisk status, såsom utbildning,
sysselsättning, och inkomst. Det är exempelvis välkänt att socioekonomisk status påverkar
människors hälsa och livslängd (Kristenson et al., 2004), så att exempelvis personer som står lågt på
den socioekonomiska skalan löper större risk att råka ut för hälsorelaterade olyckor så som
hjärtattacker och död till följd av diabetes (ibid.). En lägre position på den socioekonomiska skalan
medför ökad risk också för olyckor och våldsam död (ibid.). Även dödligheten till följd av
alkoholrelaterade skador är högre bland lågutbildade äldre kvinnor (Landberg, 2012), och här ser
man att socioekonomisk status samverkar med kön och ålder. När det gäller ålder visar en rapport
från Räddningsverket (2007, nuvarande MSB) att skador är den vanligaste dödsorsaken bland barn
och ungdomar, och den vanligaste orsaken till att barn och ungdomar vårdas på sjukhus. Rapporten
visar också att här finns stora skillnader relaterat till olika socioekonomiska grupper avbarn.
Exempelvis löper barn i åldern 0 – 6 år i hushåll med en ensamstående förälder en nästan en
fördubblad risk för trafikskada. Vidare löper barn i hushåll med socialbidrag ökad risk för fallskada
eller annat olycksfall, och barn i åldern 7 - 12 år i hushåll med socialbidrag ökad risk för trafikskada
och ”annat olycksfall”. Socioekonomisk status är inte bara relaterat till hälsa, utan också till risken
att råka ut för anlagda bränder i städer. Guldåker och Hallin (2014), visar att de som utsätts för
denna typ av bränder oftare bor i socioekonomiskt utsatta stadsdelar.

Vidare kan sårbarhet vara knutet till etnicitet och sexuell läggning genom risken att råka ut för
hatbrott med homofobiska och rasistiska motiv, en brottstyp som enligt Brottsförebyggande rådet
ökar i Sverige (BRÅ, 2013). Kön och sårbarhet är också relaterade, exempelvis såtillvida att män i
Sverige löper en tre gånger så stor risk för död genom självmord jämfört med kvinnor (Crump,
Sundquist, Sundquist, & Winkleby, 2014). Studien visade att de främsta riskfaktorerna för män var
ung ålder, att vara ogift, samt låg utbildningsnivå, medan den största riskfaktorn för kvinnor var
någon form av psykiatrisk diagnos (ibid.). Vidare är kön en riskfaktor vid våld i nära relationer, där
kvinnor i högre grad än män råkar ut för våld som leder till behov av sjukvård och annat stöd (Brå,
2014). En annan aspekt på riskfaktorer relaterade till kön är det som på engelska kallas ”the white
male effect” och som relaterar till vita mäns benägenhet att underskatta risker, och därmed utsätta
sig för olika former av riskbeteenden (Olofsson & Rashid, 2011).

Ovanstående studier är gjorda i en svensk kontext, men det finns också internationella studier som
går in på hur demografiskt relaterade positioner i samhället påverkar risken för att drabbas av olika
former av olyckor och katastrofer. En amerikansk studie visar exempelvis på att blinda och
personer som satt i rullstol löpte större risk att råka illa ut vid bränder, då det i studien tog dem
flera gånger längre tid än seende och gående att slutföra aktiviteter vid olyckor, såsom att ringa
räddningstjänsten (Pearson & Joost, 1983, i Donner & Havidàn, 2008). När det gäller större olyckor
och katastrofer pekar exempelvis David och Enarson (2012) på hur så kallade naturkatastrofer
såsom översvämningar, stormar och jordbävningar inte drabbar blint, utan nästan alltid i högre
utsträckning drabbar de som redan är i någon form av sårbar position, eftersom dessa har sämre
resurser att hantera och återhämta sig från händelsen. Ett sådant exempel är stormen Katrina som
2005 i New Orleans framförallt drabbade den fattiga afro-afrikanska befolkningen väldigthårt
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(ibid.). För att återgå till hälsa och dess relation till socioekonomisk status så pekar internationell
forskning på att det finns en tydlig relation mellan att vara frisk och att bo i en hälsosam miljö, med
tillgång till välbyggda hus, rent vatten, ren luft och system för avlopp och sophantering (Marmot et
al, 2008; WHO, 2008). Det innebär att olyckor relaterade till vissa sjukdomar och skadehändelser
kan förväntas vara högre bland dem som bor i områden där det finns miljörelaterade problem,
exempelvis relaterade till förekomsten av tung industri med orenade utsläpp, sopberg, obefintliga
vatten- och avloppssystem osv. Marmot et al. (2008) diskuterar också hälsa relaterat till en ökad
och snabb urbanisering, där alltfler människor världen över lever i städer, något som i många fall
innebär att det uppstår kåkstäder med undermåliga bostäder, utan avlopp, vatten, el och vägar. För
dem som bor i sådana kåkstäder innebär det rimligtvis en ökad risk för olika former av
skadehändelser, exempelvis en ökad risk för olika former av sjukdomar, samtidigt som det kan bli
svårt för utryckningsfordon att ta sig fram.

3.2.2 STORA OLYCKOR, KRISER OCH KATASTROFER

När det gäller klassificering av större olyckor eller katastrofer finns ett rikt material i den
publicerade vetenskapliga litteraturen. Det har även gjorts mer strukturerade försök att definiera
faktorer som kan användas för att beskriva olika typer av katastrofer (se t.ex. Berren, Beigel, &
Ghertner, 1980).

Utifrån den vetenskapliga litteraturen kan man utläsa att katastrofer i stort kan delas upp i tre olika
huvudtyper: naturliga, människoskapade (man-made), och hybrid (Shaluf, 2007a, b). Naturliga
katastrofer har sitt ursprung i processer som människan inte kan kontrollera, som vulkanutbrott
eller jordbävningar. Dessa katastrofer kan man vidare dela upp i ett antal underkategorier: de som
har ett ursprung under jordens yta, de som har sitt ursprung i komplexa fenomen vid jordens yta,
meteorologiska och hydrologiska fenomen, samt biologiska fenomen. Människoskapade katastrofer
kommer sig av mänskliga beslut. Här kan man vidare dela upp dem i sociotekniska katastrofer och
krigsföring, för att urskilja de händelser som medvetet initierats mot de som är oavsiktliga.
Sociotekniska katastrofer kan delas upp i tekniska katastrofer, transport, strukturell kollaps, och
produktionskatastrofer. Krigsföring kan delas upp i en internationell och en nationell kategori, där
den internationella också kan delas upp i konventionella och icke-konventionella händelser. Shaluf
(2007a, b) redovisar ett större antal katastrofer enligt denna uppdelning, se Tabell 4. Dessa är även
samma som används av internationella Röda Korset för att klassificera olika katastroftyper2. Utöver
dessa klassificeringar av katastrofer anger också Röda Korset ett antal “aggravating factors”, dvs.
faktorer som ytterligare ökar risken för katastrofer, eller på annat sätt påverkar deras frekvens eller
allvarlighetsgrad. Bland dessa återfinns fattigdom, klimatförändringar, och dålig stadsplanering,
bland andra.

2 http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/definition-of-

hazard/
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Tabell 4. Uppdelning av katastrofer enligt Shaluf 2007. Anpassat från sida 706.
Typ av
katastrof

Undertyp I

Undertyp II

Undertyp III

Ursprung under
jordens yta

Naturlig

Jordbävning, tsunami,
vulkanutbrott

Ursprung på jordens
yta

Jordskred, snöskred

Vindstormar (t.ex. orkan, cyklon),
tornado, hagel/snö-stormar,
översvämningar, torka, extrem
värme/kyla

Metereologiska/hyd
rologiska fenomen
Biologiska fenomen

Socio-tekniska

Insektsangrepp, epidemier

Tekniska

Eld, explosioner, läckage, giftigt
utsläpp, nedsmutsning,
kontaminering

Transport

Flyg, land, vatten

Strukturell
kollaps

Strukturell kollaps

Produktionsfel

Människoskapade

Digital kollaps, produktion av
defekta varor

Nationella
Krigsföring

Hybrid

Exempel på händelser

Internationella

Konventionella
Ickekonventionella

Inbördeskrig, strejk, inre oro,
terrorist-attacker

Krigsföring mellan två/flera
länder, belägringar, blockader,
sanktioner

Nukleär krigsföring, kemisk
krigsföring, biologisk krigsföring

Konstruktion av boende/industri
i närhet av kända riskabla
miljöer, avverkning som leder till
jordskred

Turner och Pidgeon (1997) delar istället upp de människoskapade katastroferna i krigsföring och
olyckor, där olyckor vidare delas upp i ett antal underkategorier: transportolyckor, drunkning,
strukturell kollaps, explosioner, brand, biologiska, och kemiska. Richardsson (1994) diskuterar
också en typ av stadium eller “offentlig plats”-katastrof, som till exempel brand på läktaren av ett
stadium eller panik i folksamlingar som orsakar “crowd crushing”.

Fowlkes och Miller (2008) definierar också en kategori av “onaturliga katastrofer”. Dessa är
katastrofer som inte “slår till” utan som långsamt utvecklas över tid utan att man kan precist peka ut
en viss tid, plats, eller ens offer. Konsekvenserna kan utvecklas långsamt och över lång tid, och de är
ofta inte exakt kända. Avgasutsläpp från trafik som ger smog i en viss stad och som över lång tid ger
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en stor andel av de exponerade invånarna negativa hälsoeffekter är ett exempel. Global
uppvärmning skulle möjligen kunna ses som ett annat. Enligt Shaluf (2007) är denna typ av
katastrofer normalt sett inte inkluderad i traditionell katastrofforskning. Ytterligare en kategori
som inte är inkluderad i traditionell katastrofforskning är “extra-terrestrial disasters”. Denna term
täcker påverkan av “space weather” (t.ex. solstormar) och eventuellt andra händelser från rymden
(t.ex. meteoritnedslag).

L’Hermitte, Tatham, och Bowles (2014) fokuserar på klassificering av katastrofer utifrån ett logistikperspektiv. De baserar delvis sin klassificering på Tatham et al.’s (2013) tidigare arbete om
essentiella faktorer som påverkar responsen på en katastrof utifrån ett logistiskt perspektiv,
nämligen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tid tillgänglig för handling
Antal berörda personer
Populationstäthet av det påverkade området
Geografiskt område som är påverkat
Magnitud av förstörelse
Händelsens varaktighet
Urbaniseringsnivå av det påverkade området
Topografi av det påverkade området
Klimat
Socio-ekonomisk status i det påverkade området
Det påverkade området logistiska prestationsindex
Politisk stabilitet
Sannolikheten för händelsen samt möjligaupprepningar

Utifrån dessa faktorer och en ytterligare litteraturanalys skapade L’Hermittee et al. (2014) en
indelning av katastrofer utifrån två huvudsakliga dimensioner; geografisk diffusion och varaktighet,
se Figur 2. Enligt dem kan en katastrof antingen vara geografiskt diffus eller lokaliserad, och
antingen ske över en kort tidshorisont (“emergency”) eller en lång tidshorisont (“protracted
disaster”).

Figur 2. Från L’Hermitte et al. (2014).

I den vetenskapliga litteraturen finns det även etablerade skalor som “Bradford Disaster Scale”
(BDS) eller de Boers “Disaster Severity Scale” (DSS) som används för att klassificera

17

allvarlighetsgraden i en katastrof. Bradford Disaster Scale (BDS; Keller, 1989; Keller, Wilson, och AlMadhari, 1992) utgår ifrån en definition på katastrof som en händelse med 10 eller fler döda som ett
resultat av en enskild händelse över en relativt kort tidsperiod (Keller et al., 1992). BDS är, i sin
enkelhet, baserat på bas 10-logaritmen av antal döda i en sådan katastrof. Skogsbranden i
Västmanland (där 1 person dog) skulle då ha BDS-klass 0, Estonia-katastrofen (ca 850-920 döda)
klass 2, och tsunamin i Thailand 2004 (230 000 - 280 000 döda) klass 5. Tabell 5 illustrerar
förhållandet mellan BDS-klass och antal döda. En finare gradering kan också användas genom att
endast ta bas 10-logaritmen direkt som mått på magnitud. Skogsbranden i Västmanland skulle då ha
magnitud 0, Estonia 2,93-2,96, och tsunamin i Thailand 5,36-5,44.
Tabell 5. Bradford Disaster Scale
Antal döda

BDS-klass

0 – 10

0

100 - 1 000

2

10 – 100

1 000 - 10 000

10 000 - 100 000

100 000 - 1 000 000

1 000 000 - 10 000 000

1
3
4
5
6

Ett annat mått på en katastrofs allvarlighetsgrad är de Boers Disaster Severity Scale (DSS; de Boer,
1990, 1997; Rutherford & de Boer, 1983). DSS tar hänsyn till fler faktorer än BDS, bland annat
effekten på infrastruktur, tidsförloppet, antal skadade, och annat. Den ökade detaljgraden gör det
dock svårare att beräkna ett DSS-värde för olika katastrofer. Uppskattade DSS-värden för tidigare
nämnda exempel kan vara att skogsbranden i Västmanland har DSS 6-7, Estonia-katastrofen DSS 56, och tsunamin i Thailand DSS 12. Se Tabell 6 för en översikt över DSS-poängsättning.
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Tabell 6. de Boers Disaster Severity Scale
Klassificering

Effekt på infrastruktur
Tidsförlopp

Geografisk yta

Antal döda
Antal skadade

Genomsnittlig allvarlighetsgrad av skada1

Räddningstid (räddning+första hjälpen+transport)

Totalt
1.

Skala

Poäng

Komplicerad

2

Enkel

<1 timme

1-24 timmar
>24 timmar
<1 km

1-10 km
>10 km
<100
>100
<100

100-1000
>1000
<1

1-2
>2

<6 timmar

6-24 timmar
>24 timmar

1
0
1
2
0
1
2
0
1
0
1
2
0
1
2
0
1
2

1-13

Allvarlighetsgrad beräknas som S = (T1+T2) / T3, där T1 och T2 är patienter som triagerats som
“röda” och “gula”, dvs som krävt sjukhusvård, och T3 är “gröna” patienter som fått skador men ej
krävt sjukhusvård (i större omfattning).

DSS-skalan har dock fått kritik för att vara begränsad i sin förmåga att särskilja olika katastrofer
från varandra, t.ex. för jorbävningar (Bayram, Zuabi, McCord, Sherak, Hsu, & Kelen, 2014). En mer
omfattande och detaljerad skala beskrivs av De Smet, Lagadec, & Leysen (2012). De beskriver ett
antal parametrar och skalor enligt Disaster Impact and Complexity (DI&C), som tar hänsyn till fem
parametrar (”human impact”, ”material impact”, ”geographical impact”, samt ”time impact”) och
Disaster Management Complexity (DMC), som tar hänsyn till 10 parametrar (grupperat under
”evacuation”, ”time aspects”, ”geographical aspects”, ”evolution of disaster”, ”supporting
infrastructure”, ”coordination aspects”, samt ”emergency organization aspects”). DI&C samt DMC
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inkluderar även specificerade kategorier för varje parameter, till exempel ingår antalet döda som en
parameter under ”human impact”, och där finns det nio kategorier från 1 (färre än 50 döda) upp till
9 (flera än 100 000 döda). Under ”time impact”, vilket berör hur länge själva katastrofhändelsen
pågår, finns 6 kategorier från 1 (under en minut) upp till 6 (längre än en vecka).

3.2.3 SAMMANFATTNING AV FAKTORER RELEVANTA FÖR HÄNDELSEN

Utifrån den granskade litteraturen kan man i korthet utläsa ett antal faktorer som används för att
beskriva en olycka: typ eller klass av olycka, mänsklig kostnad (döda, skadade), ekonomisk kostnad,
samt demografi och socioekonomiska aspekter. Dessa faktorer är således lämpliga att införliva som
grund till scenarier över skadeplatser. Katastrofala händelser kan vidare klassificera utifrån följande
dimensioner: typ/klassificering, omfattning/allvarlighetsgrad, område/utbredning, samt
tidsaspekter. Gemensamt för faktorerna för olyckor och de för katastrofer är någon form av
klassificeringsstruktur, samt omfattning och allvarlighetsgrad (där mänsklig och ekonomisk
kostnad ingår). Demografiska och socioekonomiska faktorer är relevanta för både större och
mindre olyckor. Däremot är område, utbredning och tidsaspekter något som främst berör större
händelser. Överlag är det dessa faktorer de som frekvent återkommer i andra klassificeringssystem,
som Disaster Severity Scale eller Disaster Impact and Complexity.

Det är dock tydligt vid en genomgång av det svenska klassificeringssystemet av mindre olyckor att
detta speglar den mycket mer begränsade forskning och kunskapsutveckling som finns på området,
jämfört med större olyckor, allvarliga händelser och katastrofer. Det finns inte tillräckligt med
enhetliga definitioner och ett gemensamt klassificeringssystem saknas. Vidare bygger de nuvarande
klassificeringar som finns enbart på den tidigare nämnda definitionen av olycka som skadehändelse
orsakad av yttre påverkan d.v.s. de omfattar inte brott och medicinska händelser. Samtidigt utgör
olyckor (enligt nuvarande klassificeringar) endast några få procent av de ärenden ca 3,5 miljoner
larm som rings in till SOS Alarm varje år där resten utgörs av vårdärende, brott och övrigt (Stenberg
2016). Vidare är statistiken från olyckor i Sverige är bristfällig och fragmenterad på olika register
samt anpassad till samhällets prioriteringar när det gäller säkerhetsarbete (Andersson, 2013; Jaldell
et.al. 2014) vilket gör det svårt att statistiskt verifiera är kommande sårbara grupper. Det finns
alltså behov av att ta fram en mer enhetlig klassificeringsstruktur för mindre olyckor än de
diversifierade modeller som finns tillgängliga idag.

3.3 RESPONSEN

Genomgången ovan bygger på egenskaper eller faktorer i en händelse. En annan viktig komponent
av skadeplatsbegreppet är den respons som ska hantera händelsen.

Till skillnad från exempelvis det amerikanska eller det brittiska responssystemet består det svenska
responssystemet av flera interagerande system, i huvudsak civila men även militära, vars uppdrag
regleras i olika lagstiftningar. Det svenska responssystemet består därmed både av det ”ordinarie”
systemet för räddning när det gäller vanliga olyckor och skadehändelser och system för
krisberedskap och respons på stora olyckor, skadehändelser och krishändelser.

Det ordinarie räddningssystemet är baserat på Lagen om skydd mot olyckor (LSO, 2003:778) som
anger vem som har ansvar för att rädda och skydda och Förordning om skydd mot olyckor (FSO
2003:789) som anger hur kommunal och statlig räddningstjänst ska bedrivas. Systemet omfattar
förutom centrala aktörer för räddningsinsatser också andra organisationer och verksamheter som
fyller centrala funktioner i det svenska responssystemet, och som är huvudansvariga vid exempelvis
polisinsatser och sjukvårdsinsatser. Utöver LSO och FSO gäller egen lagstiftning och föreskrifter för
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de medverkande aktörerna som exempelvis Polislagen (SFS 1984:387), Hälso- och sjukvårdslagen
(HSL 1982:763), Patientlagen (SFS 2014:821), föreskrifter från Socialstyrelsen samt förordning
(SFS 2007: 1266) samt flera lagar som reglerar försvarsmaktens uppgifter.

Lagen om extraordinära händelser (LEH, 2006:544) anger uppdraget och aktörer i det svenska
krisberedskapssystemet. Vad gäller beredskap och hantering av olyckor, stora skadehändelser och
krishändelser är ansatsen i Sverige ”bottom-up” och bygger på närhetsprincipen, ansvarsprincipen
och likhetsprincipen. Närhetsprincipen innebär att händelser primärt ska hanteras lokalt och inom
den kommun där händelsen inträffar när det gäller den kommunala räddningstjänstens uppdrag
samt av de som normalt hanterar området och på liknande sätt. Om resursbrist uppstår övergår
ansvar och koordinering av först till regional nivå (länsstyrelsen) och sedan statlig nivå.
Ansvarsprincipen betyder att alla som har ansvar för en verksamhet i vardagen även har ansvaret
om det uppstår en krishändelse. Likhetsprincipen innebär att under en kris ska verksamheten
fungera på liknande sätt som i vardagen så långt det är möjligt.Det innebär att även om regeringen
ytterst är ansvarig för samhällets respons på skadehändelser faller uppgiften först på olika
departement som ansvariga och vidare på myndigheter och verksamheter.

När det gäller räddning och krishantering är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
en central aktör har koordinerande funktion när det gäller t.ex. förbättringar, kunskapsutveckling,
utbildning, forskning och strategisk utveckling. MSB kan också samordna och stödja med resurser
och personal vid särskilda händelser och kriser som kräver detta, både i Sverige och utomlands
(MSB hemsida, 2016). Andra huvudmän och tillsynsmyndigheter är Socialstyrelsen och
Inspektionen för vård och omsorg som är tillsynsmyndighet för landstingens verksamhet och hälsooch sjukvården samt Länsstyrelserna som är tillsynsmyndighet för den kommunala
räddningstjänsten. För krisberedskap och krishantering tillkommer ytterligare departement och
myndigheter som Energidepartementet och Livsmedelsverket för att nämna några.

Den myndighet, organisation, grupp eller individ som agerar på skadeplatsen kan kallas aktör och
inom räddningsområdet finns en mängd olika aktörer från alla samhällssektorer. Man talar här om
fyra huvudsektorer (Lundström och Wijkström, 1995; Wijkström och Lundström, 2011) som brukar
benämnas kommersiell, offentlig, ideell och privat sektor. Aktörer finns också i olika positioner och
verksamheter beroende på deras uppdrag, var och när de är aktiva i förhållande till skadehändelsen.
Exempelvis kan skadeplatsaktörer i kommersiell sektor bestå av kommersiellt driven
ambulansverksamhet eller väktare i FIP-funktion, offentliga aktörer är de kommunala och statliga
räddningstjänsterna, ideella aktörer kan exemplifieras med Sjöräddningssällskapet och privata
aktörer är enskilda personer som exempelvis söker vid en lavinolycka eller ger första hjälpen vid en
trafikolycka.
Där finns också en skillnad mellan vilka som berörs i samband med en mindre skadeplats eller en
större s.k. extraordinär samhällsstörande händelse och i krisberedskapssystemet. Ju större en
händelse är ju mer involveras aktörer som kan finnas långt utanför responssystemet (Himberger,
Sulek, och Krill, 2007). Här kan man skilja på formella aktörer, semiprofessionella aktörer,
semiprofessionella ideella aktörer, samt ideella aktörer.
Professionella aktörer är de som bedriver yrkesmässig och professionell verksamhet på
samhällsuppdrag och har en speciell utbildning för området. Det gäller t.ex. statlig och kommunal
räddningstjänstverksamhet, Polis, alarmeringstjänster, och prehospital vård. I de fall det gäller
utbildning mot en specialiserad verksamhet som är skyddad t.ex. av legitimationskrav som anger
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vilka rättigheter och skyldigheter den legitimerade har kan man tala om profession. Det gäller
exempelvis Polisen, vårdutbildningar, brandingenjörer, riskingenjörer, SMO-utbildade, Sjö- och
flygräddningsledare, lotsar, kustbevakare och ytbärgare för att nämna några. Bland dessa finns
också kommersiella aktörer som SOS Alarm AB och Falcks ambulanshelikopter.

Semi-professionella aktörer är yrkesverksamma inom ett annat samhällsuppdrag som exempelvis
väktare, låssmed eller omsorgspersonal som kan mobiliseras och ha en viktig roll för räddning.
Sådana kan också vara verksamma på ideell basis som exempelvis Läkare utan gränser där den egna
yrkeskunskapen utövas ideellt. Att vara semi-professionell innebär i korthet att du inte har din
direkta yrkestillhörighet inom responssystemet, men samtidigt har en yrkeskompetens som kan
nyttjas i sådan verksamhet (tvärsektoriell samverkan). Idag involveras semi-professionella i allt
högre utsträckning i respons. på. Ett exempel på detta är att räddningstjänster och sjuksköterskor i
alltfler kommuner åker på medicinska larm t.ex. vid hjärtstopp (I Väntan På Ambulans, IVPA) och på
suicidlarm. Ett annat är samarbete mellan räddningstjänst och social omsorg/vårdpersonal där man
även delar viss utrustning och resurser såsom bilar i det som kallats sambruk (Yousefi Mojir och
Pilemalm, 2014).
Semi-professionella ideella aktörer är aktörer som är professionellt verksamma på ideell basis på
samhällsuppdrag och kan ingå som primär eller avtalad resurs i räddningssystemet. De har
specialutbildning för uppdraget som i vissa fall kan vara skyddat av certifiering eller auktorisation.
Exempel på sådana kan vara Svenska Sjöräddningssällskapet, Svenska Klätterförbundets
klätterinstruktörer eller de frivilliga försvarsorganisationerna.

Ideella aktörer och organisationer spänner över att stort antal olika verksamheter av olika storlek
och karaktär, från stora etablerade med lång erfarenhet av respons och anställd personal (t.ex.
Svenska kyrkan, Röda Korset) till små, lokala organisationer (t.ex. idrottsföreningar eller
hembygdsföreningar) till helt privata initiativ som bygger på ad-hoc mobilisering, volontär
verksamhet och som i mycket nyttjar sociala medier (t.ex. Missing People). Dessa kategorier av
aktörer bistår i allt högre utsträckning de formella responsorganisationerna vid olika typer av
händelser där de senares resurser inte räcker till. Exempelvis har frivilliga i flera kommuner
utbildats för att åka på t.ex. hjärtstoppslarm, trafikolyckor, drunkning och vissa typer av bränder
(t.ex. projekten SMS-livräddare vid hjärtstopp, och Förstärkt Medmänniska) (Ramsell, Pilemalm och
Andersson Granberg, 2016). På senare tid har även allt fler hybridverksamheter uppstått där

exempelvis organisationen Missing People både engagerar medlemmar och privatpersoner.

Privatpersoner bör ses som en speciell kategori av aktörer som är viktiga exempelvis för att
de är först vid en olycka eller för att de råkar befinna sig på skadeplatsen där deras hjälp
behövs som vid drunkningstillbud eller lavinräddning.

3.3.1 SAMMANFATTNING AV FAKTORER RELEVANTA FÖR RESPONSEN

Utifrån denna genomgång kan ett antal faktorer identifieras, till exempel lagrum, huvudmän, sektor
(kommersiell, offentlig, ideell, privat), aktörstyp (formell, semiprofessionell, ideella). Dessa kan i sin
tur specificeras vidare i termer av organisation, resurser, förmåga, och så vidare. Denna rapport har
dock som syfte att utveckla skadeplatsscenarier som stöd för vidare arbete med forskningsfrågor
inom programmet Effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats. Därför kommer inte de
faktorer/och aktörer som har identifierats för respons ovan att ingå explicit i scenarierna (men kan
ingå implicit i vissa av dem). Detta då fokus är momentet och skeendet från olycka till skadeplats.
Däremot kommer dessa faktorer användas för att i ett senare skede strukturera de resultat som
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kommer fram i projektet, till exempel rörande vilken typ av respons som är önskvärd i framtiden
enligt idag aktiva aktörer. Noterbart är också redan nu är att vissa typer av larm som t.ex. hjärtstopp
och som dessutom involverar semi-professionella och ideella aktörer inte omfattas av nuvarande
olycks- och skadeplatsdefinitioner. Detta innebär att dessa definitioner mest troligt i framtiden
behöver utmanas, expanderas och kompletteras för att spegla framtidens skadeplatser. Detta är
något som kommer utforskas vidare inom ramen för forskningsprogrammet i stort.

4 FAKTORER FÖR ATT KLASSIFICERA SKADEPLATSSCENARIER

Utifrån den översikt av olika faktorer som är relevanta för både olyckor och katastrofer som gjordes
i Kapitel 3 kan ett antal faktorer ställas upp som kan användas för att beskriva den händelse som
leder till att en skadeplats etableras. Dessa faktorer kommer att användas som grund för de
scenarier som presenteras i kapitel 5. I grunden finns fyra övergripande faktorer:
1.
2.
3.
4.

Typ av händelse
Omfattning/Allvarlighetsgrad
Område/Utbredning
Tidsaspekter

Varje övergripande faktor kan brytas ned i ett antal underliggande faktorer. Dessa är
sammanfattade i Tabell 7.

23

Tabell 7. Sammanfattning av faktorer för att beskriva skadeplatser
Typ/ Klass

Naturlig

Människoskapad
Omfattning/
allvarlighetsgrad

Hybrid

Dödstal
Skadade

Drabbade
Kostnad
Område

Tid

Hot/Säkerhet

Geografiskt område
Diffusion/spridning

-Ursprung under yta
-Ursprung på yta
-Meterologisk/hydrologisk
-Biologisk
-Extra-terrestial
-Socioteknisk
-Krigsföring

-Omedelbart/direkt
-Över tid/indirekt

-Allvarligt/lindrigt skadade
-Direkt drabbade
-Indirekt drabbade

-Materiell förstörelse
-Ekonomisk påverkan

-Möjlighet att agera på skadeplatsen
-Topografi
-Urbanisering
-Klimat
-Populationstäthet

Tid att agera
Varaktighet

4.1 SPECIFIKATION AV FAKTORER

Nedan följer en ytterligare specifikation av de olika faktorerna, samt hur de kommer att specificeras
i de scenarier som skapas.

4.1.1 TYP/KLASS

De typer som en händelse kan tillhöra är de typer som återfanns i litteraturgenomgången (Tabell 2
för olyckor och Tabell 4 för större händelser), med tillägg för händelser med ursprung i rymden
(extra-terrestial). En händelse kan anses tillhöra mer än en typ. I en del fall kan det även vara
önskvärt att ha sekundära händelser som följd av den primära händelsen (t.ex. en trafikolycka som
sker under en evakuering från en översvämning). I detta arbete används först en uppdelning av
större händelser, som sedan faller in under någon av de typer som anges ovan, och mindre
händelser (”olyckor”), där de generella kategorier som återfinns i MSBs statistik (t.ex. Ryen, 2011)
används för att specificera typ av olycka.
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4.1.2 OMFATTNING/ALLVARLIGHETSGRAD
Under omfattning finns följande delområden: döda, skadade, drabbade, och kostnad.

Dödstal anges dels genom numerärt antal, och dels genom att ytterligare specificera om dödsfallen
sker i direkt anslutning till händelsen eller om de sker över tid. Med direkt anslutning avses de
dödsfall som sker som ett direkt resultat av t.ex. trauma som orsakats av skadehändelsen inom en
kort tidsrymd (ett par timmar). Med över tid, eller indirekt, avses de dödsfall som sker som ett
indirekt resultat av skadehändelsen eller som sker mer än ett par timmar efter händelsen. En
person i en trafikolycka som får stora trauman och dör inom en timme anses alltså vara i direkt
anslutning. En person som andas in rökgaser och avlider efter ett halvt dygn, eller en person som
blir förgiftad av ett giftigt utsläpp och utvecklar en sjukdom som denne avlider av är exempel på
dödsfall över tid.
De skadade anges i numerärt antal, samt allvarlighetsgrad i en grov uppdelning av ”allvarligt”
skadade och ”lindrigt” skadade.

Med drabbade avses personer som inte är direkt inblandade i händelsen men som ändå drabbas av
negativa konsekvenser, alternativt personer som är direkt inblandade i händelsen men som inte
drabbas av negativa konsekvenser. Ett exempel på den första kategorin kan vara invånare som får
elavbrott på grund av en händelse i ett kraftverk, eller invånare som måste evakuera undan en
skogsbrand. Ett exempel på den andra kategorin kan vara en person som är med om en bussolycka
men som inte skadas. Drabbade anges i numerärt antal, på vilket sätt de är drabbade, samt
demografiska faktorer inklusive de relaterade till socioekonomisk status (ålder, kön,
utbildningsklass, etnicitet). Demografiska faktorer och socioekonomisk status kan även specificeras
för de döda och skadade om detta är relevant för scenariot.
Kostnad kan specificeras i monetärt värde (dagens penningvärde) eller i objekt. Kostnaden kan
delas upp i direkta och indirekta kostnader. Direkta kostnader är de som relaterar till händelsen i
sig, medan indirekta kostnader är de följdeffekter händelsen för med sig. En brand i ett ställverk
genererar direkta kostnader baserat på skadorna, men även indirekta kostnader för samhället i
stort i och med utebliven elförsörjning under en viss tid.

En faktor rörande den egna säkerheten för insatspersonal som ska agera på skadeplatsen är också
inkluderad. Denna faktor är tänkt att fånga skillnader i hotbild på insatspersonal, vilket kan komma
av naturliga (klimat, eld, etc.) eller antagonistiska (t.ex. pågående dödligt våld) faktorer.

4.1.3 OMRÅDE

Det geografiska område där skadehändelsen sker bör beskrivas enligt en detaljgrad som är relevant.
Det kan gälla topografi (t.ex. för skogsbränder, insatser i terräng) eller om händelsen sker i ett
tätbebyggt eller glesbefolkat område, avstånd till närmsta vårdplats eller brandstation, och liknande.
Klimat kan vara relevant, till exempel påverkas en skadad persons överlevnadschanser av den
omgivande temperaturen, en torr sommar gör att det är torrt i marken och skogsbränder får en
annan spridning, och häftiga regn kan orsaka översvämningar ochjordskred.
Diffusion specificeras också. Här finns det två aspekter: antalet relaterade skadeplatser, och
gränsdragningen mellan “skadeplats” och “icke skadeplats”. Antalet relaterade skadeplatser kan
specificeras genom antal och geografisk spridning (avstånd från varandra). Gränsdragningen gäller
suddigheten (“fuzzyness”) av gränsen mellan en skadeplats och icke-skadeplats. En trafikolycka
eller en brand har typiskt en klar gräns, man kan bedöma vilka bilar som är inblandade och vilket
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område som brinner (och där det föreligger en risk för att branden sprider sig). Ett utsläpp av ett
farligt, kemiskt ämne som driver i luften kanske inte har en lika tydlig gräns. Utsläppsplatsen kan
enkelt hittas och definieras, men det finns inte en tydlig gräns där ämnet finns respektive inte finns,
snarare är det en fallande skala och olika koncentrationer kan ha drivit olika mycket i olika
riktningar. Ett sådant utsläpp har alltså en hög grad av suddighet.

4.1.4 TID

De två tidsaspekterna (tid att agera och varaktighet) handlar om tidsförloppet på händelsen. Den
första gäller hur lång tid innan händelsen som det är möjligt att agera för att stoppa eller minska
verkan av händelsen. De flesta händelser sker oväntat och ger ingen tid att agera proaktivt men
vissa kända faror kan man förbereda sig för. Varaktighet är hur länge själva händelsen varar. I detta
inkluderas tiden för de direkta effekterna att klinga av. Det betyder att snarare än att beskriva en
trafikolycka som momentan (eftersom själva krocktillfället är oerhört kort) anges tiden det tar för
de skadade att stabilisera sig eller avlida. I vissa fall kan varaktigheten bero på insatsen, men
eftersom denna faktor riktar sig till händelsens varaktighet får en uppskattning av ett ostört
händelseförlopp göras.
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5 SKADEPLATSSCENARIER: FRAMTAGANDE OCH ÖVERSIKT

Här följer en översikt över alla scenarier och hur de tillsammans kompletterar varandra mappar
mot och täcker in de faktorer som beskrivs i avsnitt 4. Framtagandet och urvalskriterier för de
scenarier som presenteras i det följande kan sammanfattas som:
•

•

•

•

•
•

•
•

Scenarierna ska vara möjliga och följa rådande och förväntade samhällstrender. Däremot är
inte de valda scenarierna de mest sannolika i det att man statistiskt kan beräkna vilka av
dem som med störst sannolikhet kommer att inträffa. Istället, vilket redan påtalats i Kapitel
1, ska de kunna varieras i olika miljöer och söka täcka in många variabler och faktorer som
tillsammans fångar upp den generella respons som bör finnas för att kunna hantera
osäkerhet, dynamik och oförutsägbarhet - bygga resiliens i framtidens samhälle.
Scenarierna ska vara skalbara, d.v.s. de kan drabba en eller flera personer och därmed öka i
komplexitet. Vissa scenarier är mer uttalat skalbara (t.ex. tågolycka med avseende på antal
skadade) än andra (t.ex. drunkning) där andra faktorer som t.ex. involverar komplex
samverkan och involvering av frivilliga aktörer i responsen på händelsen är mer
framträdande för att täcka in annan del i spektrumet avscenarier.
I linje med uppdraget för Framtidens Skadeplats är scenarierna avgränsade till att omfatta
just fysiska skadeplatser (med känd, diffus eller okänd position) Det innebär att de t.ex. inte
omfattat aspekter av hot mot demokrati och yttrandefrihet, även om sådana faktorer ligger i
t.ex. den framtidsbild MSB målar upp.
Scenarierna beskrivs med fokus på händelser. Responsen beskrivs inte inom ramen för
respektive scenario utan tanken är istället att dessa aspekter byggs på i det fortsatta arbetet
med olika delstudier inom ramen för Framtidens Skadeplats, t.ex. med hjälp av ny
teknikutveckling, responssystem, och i dialog med praktiker (se användning av scenarier
nedan)
Alla scenarier förutsätter samverkan i responsen med involvering av minst två
professionella responsaktörer och ofta med möjlighet till samverkan med andraaktörer.
Scenarierna ska kunna utspela sig nu, i en nära i framtid eller kunna inträffa om 20 eller 30
år. De ska vara flexibla nog att möjliggöra addering av mer framtidsorienterade utmaningar
eller ”twistar” som framväxande eller ny teknik (t.ex. elbilar) möjliggör. Tanken är att skapa
scenarion som är realistiska för praktiker idag och som inte förutsätter en lång förklaring av
ny, okänd ”framtidsteknik”. Särskilda ”Framtidsutmaningar” har skrivits in som alternativa,
komplicerande aspekter i varje scenario. Dessa utmaningar har skapats utifrån rådande och
förväntade samhällstrender och teknikutveckling. Det sista scenariot innehåller även
möjligheter till uppskalning.
Ytterligare framtidsutmaningar kan dessutom i dialog med praktiker läggas på som en
särskilt försvårande omständighet som möjligen kan påverkaräddningsinsatsen.
Scenarierna som beskrivs är specifika nog att kunna användas i en övning, där samtliga
övande aktörer får samma förförståelse för den rymd de agerar i. Däremot kan scenariona i
andra sammanhang presenteras mer generellt.

5.1 SKADEPLATSSCENARIER: ANVÄNDNING

Som tidigare beskrivits utgör scenarierna primärt indata för fortsatt arbete i forskningsprogrammet
Framtidens Skadeplats (och självklart för andra forskare och praktiker som vill pröva scenarierna).
Tanken är alltså att scenarier och delscenarier kan väljas, kombineras, användas i delar och
utvecklas (t.ex. med avseende på respons, teknik, metod) och på olika sätt anpassas för olika syften
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inom ramen för de olika arbetspaket, delprojekt och studier som ingår i Framtidens Skadeplats. I
delar av detta arbete kommer kontinuerlig dialog med och återkoppling från praktiker och
responsaktörer dessutom att ske för verifiering, utveckling och komplettering av scenarierns som
sådana.

5.2 ÖVERSIKT ÖVER SCENARIER

Följande åtta scenarier utvecklades utifrån de bestämda faktorerna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tågolycka i väglöst land och kallt klimat
Brand i hyreshus i socialt oroligt område
Antagonistisk attack mot en utsatt grupp
Mindre trafikolycka i glesbygd
Mindre trafikolycka på tungt trafikerad väg
Dammbrist och översvämning av Luleälven
Fartygsolycka med utsläpp av giftiga ämnen
Drunkning med eftersök

Dessa åtta scenarier kan klassificeras in enligt Tabell 8. Tre scenarier faller under olika kategorier
för olycka (två trafikolyckor och en drunkning, scenario 4, 5 och 8), tre faller under människoskapad
större händelse, varav ett är en större transportolycka på land, ett är en större transportolycka på
vatten och dessutom giftigt utsläpp, och ett är en terroristattack (scenario1, 7 respektive 3). Av de
sista två är ett en hybrid av en större naturlig händelse (översvämning) och en människoskapad
(strukturell kollaps; scenario 6), medan det sista scenariot kan klassas som både en olycka – brand
och en större händelse avinre oro (scenario 2). De åtta scenarierna täcker således in en stor rymd av
olika typer av händelser.
Tabell 8. Sammanfattning av scenariernas klassificering

Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4
Scenario 5
Scenario 6
Scenario 7
Scenario 8

Naturlig

Större händelse
Människoskapad
Socioteknisk
Antagonistisk
Transport – Land
Inre oro
Terroristattack

Översvämning Strukturell kollaps
Transport – Vatten
Giftigt utsläpp

Olycka
Brand

Trafikolycka
Trafikolycka
Drunkning

Tabell 9 nedan sammanfattar omfattningen av de åtta scenarierna. Scenarierna täcker tillsammans
in ett brett spektrum av olika omfattningar, från 0 döda och skadade till ett tiotal till potentiellt
hundratals eller till och med tusentals. Antalet indirekt drabbade varierar från noll till 70 000. Vissa
scenarier rör enbart direkt döda och skadade, medan andra även innefattar en risk för dödsfall eller
skador över tid. Kostnaderna för de olika scenarierna visar en spridning från låg (två scenarier) till
måttlig (tre scenarier), till hög (två scenarier) eller enorm (ett scenario).
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Tabell 9. Sammanfattning av scenariernas omfattning
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4
Scenario 5
Scenario 6
Scenario 7
Scenario 8

Döda
Skadade
Direkt
Över tid
Allvarligt
Lindrigt
30
10
50
100
5
2
3
18-28
4
0-200
5
15
1-5
1-2
3-4
0
0
1-2
1-2
0-1000
0-1000+
0-500
0-1000+
0
0-100
1-2
1-2
0
0-15
0-15
0-15

Drabbade

70-200
500+
10000-70000
1000+
0-15

Kostnad
Hög
Hög
Måttlig
Låg
Måttlig
Enorm
Måttlig
Låg

En viktig fråga idag och säkerligen även i framtiden är möjligheten för responsaktörer att agera i
säkerhet på en skadeplats. Denna faktor har inkluderats i scenarierna, och de täcker in olika typer
av skadeplatser, från säkra (1 scenario) till de som innefattar ”normala” säkerhetsrisker (t.ex. väder,
trafik eller svaga isar; 3 scenarier) till de där det finns en uttalad antagonistisk hotbild (2 scenarier)
eller andra svåra risker (t.ex. CBRNE eller multipla naturliga faror; 2 scenarier), se Tabell10.
Tabell 10. Sammanfattning av hotbild i scenarierna
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4
Scenario 5
Scenario 6
Scenario 7
Scenario 8

Hot/Säkerhet
Fara för el, eld, och väderpåverkan
Eld; antagonistisk stämning och möjligt våld mot insatspersonal
Pågående dödligt våld
Säker skadeplats
Tät trafik vid skadeplats på väg
Många naturliga faror (översvämning, skred, eld, etc)
CBRNE-händelse till havs, risk för exponering
Klimat och terräng (is)

När det gäller spridningen för faktorerna område och tid varierar scenarierna enligt Tabell 11. Två
scenarier utspelar sig i terrängmiljö på land, två på mindre ort eller glesbygd, ett till sjöss, två i eller
i anslutning till en större centralort, samt ett över en stor spridning från centralort till glesbygd och
terräng. Tidsmässigt sker de flesta utan förvarning (fem scenarier), medan ett scenario har ett par
timmars förvarning, ett scenario ett par dagar, och ett scenario ett par månaders förvarning.
Varaktigheten i händelsen varierar från ett par timmar (fyra scenarier) till ett par dygn (tre
scenarier) till potentiellt mycket långa förlopp (två scenarier).
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Tabell 11. Sammanfattning av scenariernas område och tid
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4
Scenario 5
Scenario 6
Scenario 7
Scenario 8

Område
Geografi
Diffusion
Glesbygd/Terräng En central
Svårt klimat
skadeplats
Förort
En central
skadeplats och
ett flertal mindre
men diffusa
Mindre ort
En central
skadeplats
Glesbygd
En mindre
skadeplats
En central plats
Högtrafikerad
väg, centralort
Tätort och
En mycket stor
glesbygd
och diffus
skadeplats,
flertal mindre
Hav
En central, pot.
en stor diffus
Hav
En stor diffus

Att agera
Ingen förvarning
Ingen förvarning

Tid

Varaktighet
<1 dygn
1-3 dygn

Viss förvarning

1-2 timmar

Ingen förvarning

2-5 timmar

Ingen förvarning
Månaders
förvarning

Ett par timmars
förvarning
Ingen förvarning

1-2 timmar
Veckor till
månader

Timmar till
dagar
1-3 dygn
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5.3 SCENARIO 1:TÅGOLYCKA I VÄGLÖST LAND OCH KALLT KLIMAT
Tabell 12. Översikt över Scenario 1.

Människoskapad - Socioteknisk - Transport
– Land

Typ/Klass

Döda

Omfattning

Skadade

Drabbade
Kostnad

Hot/Säkerhet
Område

Tid

Geografi
Diffusion

Att agera

Varaktighet

30 omedelbart

10 över tid (om ej snabb vård ges)

~150 (20 röda, 30 gula, 100 gröna)
Ingen utomstående

Direkt: tåg, banvall
Indirekt: tillfällig driftstörning i tågtrafik
Viss fara för el, eld, och väderpåverkan.
Glesbygd (13,9 invånare/km2).
Olyckan sker i terräng.
Kallt klimat.
En central skadeplats.

Ingen förvarning.
Vikt av snabb insats för att rädda liv.
<1 dygn.

Synopsis
Tio över ett, fredagen den 9/1/2032 inkommer ett larm att ett X2000 har spårat ur strax norr om
Umeå (64°02’50.7”N, 19°41’47.5”E). Tåget gick troligen i cirka 160 km/t med 180 personer ombord.
Dagen är kall, -11°C, med en vindhastighet på 5 m/s, och ett genomsnittligt snödjup på 60 cm.
Soluppgång är ca 09:00, solnedgång ca 14:30. Den generella topografin är normal för
järnvägssträckning längs norrlandskusten, med mestadels barrskog, lätt kuperat, med vissa mindre
vattendrag.
Tåget spårar ur ca 200 meter från närmsta farbara väg, vilket är en mindre skogsbilväg, och
motsvarande ca 300 meter från väg E12. Avståndet till Umeå sjukhus är ca 47 km med beräknad
normal körtid på 50 minuter. Driftcentralen i Gävle kan lokalisera tåget på km-nivå, dvs det larm
som går ut har en felmarginal på +/-1 km och den exakta olycksplatsen är därför initialt okänd.

En del av tågets vagnar har haft en fällknivseffekt, medan en vagn har åkt upp på de andra, se Bild X.
Ett par sovvagnar har också vält. Uppskattningar visar att ca 30 personer omedelbart avlidit. Av
resterande 150 personer har 20 mycket svåra skador (främst buk-, bröst- och skallskador), 30
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måttligt svåra skador, och 100 är lätt skadade. Den första och den sista vagnen är svårast drabbade
med högst antal döda och svårt skadade patienter.
Komplicerande framtidsfaktorer:
•

•

Klimatförändringarna under de senaste 20 åren har skett snabbare än beräknat, och det har
medfört en mer extrem väderlek i hela Sverige. Snödjupet på skadeplatsen är inte 60 cm
utan 120 cm, och plötsliga köldknäppar (nedåt -30 grader) kan komma. SMHI har förvarnat
om att eftermiddagen och kvällen just denna dag då tåget spårat ur kan komma att få en
sådan köldknäpp.
Tågtransporter har fått ett uppsving i Sverige som ett billigt alternativ till andra
transportmedel, och även industrin transporterar mer gods än tidigare över järnväg. Detta
har medfört tätare tågavgångar och större tåg. I detta scenario är det ungefär 400 personer
som befunnit sig på tåget, varav 50 har avlidit omedelbart, ytterligare 50 har mycket svåra
skador, 100 har måttligt svåra skador, och ytterligare 200 är lätt skadade. Ett flertal tåg har
fått stanna i spåren pga olyckan, så ytterligare ca 1 200 personer sitter fast i nu strömlösa
tåg längs med järnvägen.

Bildmaterial

Bild 1. Olycksplatsen
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Bild 2. Olycksplatsen

Bild 3. Skadescenario, stående vagn
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Bild 4. Skadescenario, vält vagn
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5.4 SCENARIO 2:BRAND I HYRESHUS I SOCIALT OROLIGT OMRÅDE
Tabell 13. Översikt över Scenario 2.

Människoskapade - Sociotekniska - Tekniska
- Eld

Typ/Klass

Döda

Omfattning

Skadade
Drabbade
Kostnad
Hot/Säkerhet

Område

Tid

Geografi
Diffusion
Att agera
Varaktighet

5 omedelbart
2 över tid

Av branden: 8 st lätt skadade (inhalation av
rökgaser), 3 st svårt brännskadade (varav
två barn).
Av senare oroligheter: Ett flertal lätt
skadade.
Boende i huset (ca 70 personer)

Direkt: Hyreshus.
Indirekt (upplopp): Materiell förstörelse,
störning av ordning i området.
Eld; antagonistisk stämning mot
insatspersonal
Förort, tätbebyggt samhälle.
ca 5000 invånare/km2

En central skadeplats tillsammans med ett
antal mindre, spridda platser.
Ingen förvarning för branden.
Den sociala oron med konflikter är känd
sedan länge.
1-3 dygn.

Synopsis
En augustikväll utbryter en brand i bottenvåningen av ett hyreshus i en förort norr om Stockholm.
Området är ett känt, socialt utsatt område med generellt låg socioekonomisk status och hög
segregation. Eftersom det är en förort finns goda transportmöjligheter med ett flertal sjukhus inom
15 minuters transporttid.

Branden är troligen en olyckshändelse och startade i en lägenhet på bottenvåningen i samband med
matlagning. En ung kvinna och hennes två barn brännskadas svårt men räddas ur byggnaden av fyra
andra personer (släktingar till kvinnan). Dörren till lägenheten lämnas öppen och rökgaserna
sprider sig i trapphuset. En familj om fem personer som försöker evakuera från översta våningen
inhalerar rökgaser och avlider. Ett antal familjer stannar i sina lägenheter under branden. Ett fåtal
familjer spontanevakuerar byggnaden och blir exponerade för rökgaser. Väl ute samlas mer än ett
dussin släktingar till den brännskadade kvinnan och hennes två barn kring den skadade familjen. De
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har lågt förtroende för svenska myndigheter och vill inte släppa iväg de skadade personerna till ett
sjukhus. Det är svårt att få en överblick över antalet skadade.

Huset inrymmer också en föreningslokal vars förening, GPH, tidigare varit inblandade i en
infekterad konflikt med en annan förening, VHV3, i området. De två föreningarna representerar två
etniska grupperingar som har hög närvaro i området, som överlag i hög utsträckning består av
första och andra generationens invandrare. Historiska etniska och religiösa konflikter i det tidigare
hemlandet har följt med dessa grupperingar och lokala oroligheter kopplade till detta har tidigare
uppstått i området. En folksamling bestående av GPH-anhängare samlas vid branden, som de
uppfattar som ett attentat utfört av VHV. Stämningen är aggressiv, även mot insatspersonal.

Oroligheterna sprider sig när en grupp på ca 50-60 GPH-anhängare, främst yngre män, försöker
hämnas mot VHV. Stenkastning och bilbränder förekommer, och spridda konflikthärdar uppstår där
grupper av GPH-medlemmar möter grupper av VHV-medlemmar. Oroligheterna har potential att
fortsätta under flera dagar, med återkommande upplopp, fall av misshandel, spridda mindre
bränder (t.ex. parkerade bilar), och liknande.
Komplicerande framtidsfaktorer:
•

•

•

3 De

Utvecklingen av städer har medfört trängre bebyggelse och alternativa byggnadsmaterial,
vilket medför mycket högre spridningsrisk för den initiala branden. Hyreshusen har ofta
mycket eftersatt underhåll och brandlarm, sprinklers, och liknande är ofta avaktiverade
eller ur funktion. Bränder kan därtill få ett explosivt förlopp inom en byggnad. Överlag är
bränder i hyreshus långt farligare än för 20 årsedan.
Det finns en större tillgång till vapen i samhället, allt från skjutvapen till farliga ämnen (kem,
explosiva, osv). Det är även enkelt att få tag i material som normalt används i telekrigsföring
(störsändare, avlyssning, osv). Många kriminella grupperingar har tillskansat sig sådant
material och drar sig inte för att använda dem även bland oskyldiga civila. I scenariot har de
två grupperingarna GPH och VHV tillgång till detta och börjar omgående använda alla
tänkbara vapen i sina arsenaler för att orsaka maximal skada.
I scenariot blir första insatspersonen på plats angripen och skadad. Överlag blir
räddningspersonalen angripen, särskilt utsatta är polis och ledningsfunktioner. Det egna
skyddet är av stor vikt för insatsen.

två förkortningarna är slumpmässigt genererade.
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Bildmaterial

Bild 5. Brand i hyreshus

Bild 6. Brand i hyreshus
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5.5 SCENARIO 3:ANTAGONISTISK ATTACK MOT EN UTSATT GRUPP
Tabell 14. Översikt över Scenario 3.

Människoskapad - Krigsföring - Nationella Antagonistisk attack

Typ/Klass

Döda

Omfattning

Skadade
Drabbade
Kostnad

Hot/Säkerhet
Område

Tid

Geografi

Diffusion

Att agera
Varaktighet

Direkt: 4

Över tid: Risk för stort antal döda (upp till
200)
Initialt ett 20-tal

Endast direkt inblandade. En utsatt grupp.
Litet kontaktnät i samhället. Språk- och
kulturutmaningar
Skador på förläggning.

Pågående dödligt våld.
Generisk mindre ort

En central skadeplats

Viss förvarning i och med tidigare
konflikter/hatbrott.

Om ingen respons inom 1 timme är den
direkta händelsen överspelad.

Synopsis
Det har varit upprepade konflikter mellan ortsbefolkning och boende på ett asylboende i en mindre
ort, där bland annat främlingsfientliga budskap har skrivits på väggar och annan mindre
skadegörelse. Nu har det skett en attack mot en huvudbyggnad i asylboendet. Det har kastats in två
så kallade molotovcocktails i matsalen som är förlagd i en ombyggd gymnastiksal. Elden har tagit
sig, men fortfarande är det inte en fullt utvecklad brand. Nödutgångar på baksidan av den gamla
gymnastiksalen har spärrats utifrån. Det enda sättet att ta sig ut från asylboendet är genom dörrar
på framsidan av byggnaden. Där har en påverkad person som är ägare av flera jaktvapen lagt sig på
taket till en redskapsbod. Han har skjutit på asylsökande som försökt ta sig ut från byggnaden där
elden sakta ökar i omfattning. Fyra asylsökanden har skjutits till döds. Ett tjugotal har skadats, de
flesta allvarligt. Alla dessa ligger på marken utanför gymnastiksalen. I takt med att branden blir mer
och mer omfattande börjar paniken sprida sig bland de drygt 200 asylboende som är instängda i
byggnaden och inte vågar ta sig ut för risken att bli skjutna. Många av dessa är barn. Risken för
rökskador ökar i takt med att det börjar brinna i allt större omfattning.
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Flyktingarna på det aktuella boendet har många landsmän på andra flyktingförläggningar runt om i
landet.
Komplicerande framtidsfaktorer:
•
•

På grund av nedskärningar är det överlag en minskad polisiär närvaro i mindre orter.
Framkörningstiden till den aktuella platsen för närmsta enhet är över 90 minuter.
Den ökande användningen av sociala media gör att de drabbade i byggnaden tidigt i
förloppet börjar filma händelsen och sprida detta live över internet. I stort sett varje individ
bidrar med en direkt videostream så förloppet fångas ur alla tänkbara vinklar. Dessa
livesändningar får stort genomslag och i princip vem som helst i världen kan direkt följa
förloppet sekund för sekund. Med andra ord så har räddningsaktörer har genom dessa livesändningar tillgång till bra underrättelseinformation för att planera sin insats, men deras
taktik läcks även i realtid till antagonisten. Många grupperingar i samhället reagerar på
sändningen, på olika vis. En del främlingsfientliga grupperingar inspireras och stödjer
gärningsmännen, landsmän till flyktingarna reagerar starkt på attacken och upplever en
ökad rädsla och utanförskap samt minskad tilltro till svenska myndigheter ju längre
attacken pågår, politiska och civilrättsliga förbund börjar omedelbart föra en högljudd
debatt om det politiska läget i Sverige för att föra sina egna agendor framåt, och en stor del
av det civila samhället följer sändningarna med blandad fascination och avsky. Hur
pågående insatsen fångas och porträtteras kan således få väldigt stora konsekvenser i
samhället.

Bildmaterial

Bild 7. Antagonistisk attack. Fotograf: Karolina Nygren
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5.6 SCENARIO 4:MINDRE TRAFIKOLYCKA I GLESBYGD
Tabell 15. Översikt över Scenario 4.

Människoskapad - Socioteknisk - Transport
– Land

Typ/Klass

Döda

Omfattning

Skadade

Drabbade
Kostnad

Hot/Säkerhet
Område

Tid

Geografi

Diffusion

Att agera

Varaktighet

Direkt: 1 – 5

Över tid: 1 – 5

5 (om ej redan döda)

5 (plus förbipasserande)
Bil + motorcykel

Säker skadeplats

Glesbygd, vältrafikerad, lättillgänglig
En plats

Ingen förvarning
Några timmar

Synopsis
Cirka en mil norr om Älvdalen på Rv 70 kommer Johan, som åker motorcykel, över på fel sida vägen
och krockar med en barnfamilj i en Volvo. Det är en söndag i mitten av september och klockan har
just passerat tre på eftermiddagen. Krocken blir våldsam. Volvon hamnar i diket och rullar över på
taket vid sidan av vägen. Johan ligger orörlig på vägen. Motorcykeln spärrar delvis av ett körfält, och
läcker bensin och olja.

Trafikintensiteten är relativt hög och larmnumret 112 används av flera mer eller mindre chockade
bilister som stannat på olycksplatsen. Johan verkar livlös. I Volvon finns två vuxna i framsätena och
tre barn i baksätet. Krockkuddarna fram har löst ut. Tillståndet för samtliga personer i bilen är
oklart.
Till räddningstjänsten i Mora är det 7 mil och Älvdalen har en deltidsbrandkår. Det finns en
vårdcentral i Älvdalen där det finns en läkare. En ambulans håller på att lasta en patient från
vårdcentralen i Älvdalen som ska på röntgenkontroll i Mora. Närmaste polispatrull finns i Leksand
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som ligger cirka 6 mil sydöst om Mora och de är uppbundna i ett annat ärende och beräknas kunna
komma till olycksplatsen om 1,5 timmar.
Komplicerande framtidsfaktorer:
•

Avfolkningen av landsbygden har gjort att vägen är mycket lågtrafikerad. Inga bilar passerar
och kan larma. Volvon har dock inbyggt larm som vid olyckan skickat larmet till en privat
central, som sedan vidarebefordrat detta till motsvarande 112-tjänst. Detta automatiska
larm kan dock endast meddela att en olycka har skett samt position, och kan inte ge
ytterligare detaljer.

Bildmaterial

Bild.8, Trafikolycka
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Bild 9. Trafikolycka.
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5.7 SCENARIO 5:MINDRE TRAFIKOLYCKA PÅ TUNGT TRAFIKERAD VÄG
Tabell 16. Översikt över Scenario 5.

Människoskapad - Socioteknisk - Transport Land

Typ/Klass

Döda

Omfattning

Skadade

Drabbade
Kostnad

Hot/Säkerhet
Område

Tid

Geografi

Diffusion

Att agera

Varaktighet

Direkt: 0

Över tid: 0 (risk för ytterligare olyckor)
2 (risk för ytterligare olyckor)
3 (plus förbipasserande)

Tre bilar, förlängda restider, ev trafikstopp,
(risk för ytterligare olyckor)
Tät trafik vid skadeplats på väg

Högtrafikerad, kan vara svår att nå pga
trafik, mittavspärrning,
En plats

Ingen förvarning
Några timmar

Synopsis
En tisdagsmorgon i november är tre bilar inblandade i en kökrock i Stockholm. Platsen är E4an,
södergående, i höjd med Överjärva (ca 1 km norr Järva krog). Tre bilar är direkt inblandade i
olyckan, och två personer klagar på nacksmärtor.

Det är morgonrusning och mycket högt trafikflöde. De skadade bilarna spärrar två av fyra
södergående filer (fil 1 och 2, från vänster i körriktningen). Inblandade personer har tagit sig till
sidan av vägen och ringt 112.

En av bilarna har ett kraftigt dieselläckage och det finns risk att diesel kan nå Igelbäcken som är ett
naturreservat, där den sällsynta fisken grönlingen har sin nordligaste kända förekomst i Sverige. Vid
utloppet i Edsviken lever ännu en sällsyntare fisk, nissöga, som också omfattas av EU:s
habitatdirektiv.
Komplicerande framtidsfaktorer:
•

En eller flera av bilarna är elbilar med batteriläckage. Personfarliga gaser bildas. Risk för
brand och explosion.
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•

Nya nationella riktlinjer gör det gällande att trafiken inte får spärras av eller ledas om,
eftersom produktionsbortfallet blir för högt. Samtidigt medför aggressiva körbeteenden en
hög risk för de som befinner sig på skadeplatsen.

Bildmaterial

Bild 10. Bilolycka på tungt trafikerad väg. Fotograf: Rebecca Stenström
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5.8 SCENARIO 6: DAMMBRIST OCH ÖVERSVÄMNING AV LULEÄLVEN
Tabell 17. Översikt över Scenario 6.

Hybrid:
1) Naturlig - Metereologiskt/hydrologiskt
fenomen - Översvämning,
2) Människoskapade - Strukturell kollaps

Typ/Klass

Döda

Omfattning

Skadade
Drabbade
Kostnad

Hot/Säkerhet
Område

Tid

Geografi

Diffusion
Att agera

Varaktighet

Direkt: ca 5 för associerade/sekundära
händelser.
Vid dammbrist mellan 0-1000 personer
beroende på evakuering/insats.

Över tid / indirekt: Potentiellt stort antal vid
sekundära händelser
Vid dammbrist mellan 0-1000 personer
beroende på evakuering/insats.

10 000 - 70 000 som måste evakueras
och/eller lever med problem (störning i el-,
vattenförsörjning, m.m.).
Enorma direkta och indirekta kostnader.
Många naturliga faror

Glesbygd och tätbebyggt samhälle.

En mycket stor, diffus skadeplats med ett
flertal mindre, centrala platser.
Månader att förbereda responsen på
potentiell dammbrist.
Veckor till månader.

Synopsis
Året 2032 har präglats av ovanligt rik nederbörd med både mycket snö och under vintern och
våren, samt mycket regn under sommaren. I augusti månad är vattenstånden i mer eller mindre alla
svenska vattendrag höga eller mycket höga. Särskilt drabbat är Norrlands inland och fjällregionen.
Vattenkraftverken längs de norrländska älvarna har släppt igenom mycket vatten men dammarna i
bland annat Luleälven är upp till 3 meter över den normala nivån.
I samband med den höga vattennivån, fortsatt hög nederbörd och högt genomsläpp av vatten får
omkringliggande samhällen längs framförallt Lule älv många problem. Ett stort problem gäller
vattenförsörjningen, eftersom ett flertal reningsverk inte fungerar tillfredsställande. Hög risk för
vattenburen smitta. Utbrott av sjukdomar har rapporterats, ibland då hela mindre samhällen
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drabbas av förorenat vatten. Lokala översvämningar orsakar problem för infrastruktur och boende.
Vid ett flertal tillfällen har plötsliga översvämningar lett till att personer blivit strandade i hus eller
motorfordon. Banvallar längs järnvägar är i väldigt dåligt skick. Det föreligger hög risk för jordskred
längs många älvkanter och nipor. Dessa kan potentiellt förstöra vägar och i värsta fall svepa med
hus. Elförsörjningen är också bristfällig med enstaka långvariga elavbrott. Detta orsakar också
störningar i kommunikationssystem. Vissa sjukhus har problem med sina generatorer och kan inte
garantera kontinuerlig drift vid elavbrott. Bönder har problem med boskap, då ett flertal betesytor
är översvämmade och det i vissa områden är brist på tjänligt vatten.

I augusti månad ställs allting på sin spets när strukturella brister i en damm upptäcks. Den svåra
sommaren i kombination med ett underliggande och hittills okänt fel i konstruktionen gör att
dammen riskerar att brista vid fortsatt högt vattenflöde. SMHI rapporterar fortsatt regn under
nästkommande veckor. Överlag är expertbedömningen att det föreligger en överhängande risk för
kollaps inom nästkommande två månader. Följande samhällen berörs och riskerar att delvis
översvämmas (invånarantal inom parantes):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luleå (46 607)
Boden (18 277)
Avan (200)
Gammelstaden (4 960)
Bredaker (130)
Övre Svartlå (201)
Harads och Edefors (501)
Voullerim (732)
Porjus (328)

Komplicerande framtidsfaktorer:
•

•

Luleå har år 2032 ett stort antal serverhallar, däribland för många populära sociala media.
Under elavbrotten har dessa problem med reservkraftsförsörjningen och många populära
internettjänster fungerar därför tidvis väldigt dåligt eller inte alls. Majoriteten av samhällets
medborgare använder sådana tjänster för att kommunicera och hålla sig uppdaterade, och
utan dem är det svårt eller till och med omöjligt att nå stora delar avsamhället.
Kraftigt regn de senaste veckorna har haft ett flertal effekter. Det har stört transporter av
exempelvis läkemedel som förbrukas snabbt vid intensivvård, det försvårar pågående
räddningsinsatser, samt skapar problem med tåg, vilket resulterar att bussar som är tänkta
för evakuering är upptagna som ersättningstrafik
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Bildmaterial

Bild 11. Översvämning. Fotograf: Anders Ekström.

Bild 12. Översvämning. Fotograf: Rikard Fröberg
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Bild 13. Översvämning.
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5.9 SCENARIO 7:FARTYGSOLYCKA MED UTSLÄPP AV GIFTIGA ÄMNEN
Tabell 18. Översikt över Scenario 7.

Människoskapad - Socioteknisk - Transport Vatten
Människoskapad - Socioteknisk - Giftigt
utsläpp

Typ/Klass

Döda

Omfattning

Skadade

Drabbade
Kostnad

Hot/Säkerhet
Område

Tid

Geografi
Diffusion
Att agera
Varaktighet

Direkt: 0

Över tid/indirekt: Potentiellt hundratals
Direkt: 2 lindrigt skadade

Potentiellt tusentals som måste evakueras
Direkt: Bärgning, sjöräddning
Indirekt: Sanering

CBRNE-händelse till havs, risk för
exponering

Hav. Tättrafikerad farled, Östersjön mellan
Öland och fastlandet

En definierad central skadeplats, potentiellt
mycket stor och diffus skadeplats
Ingen förvarning för fartygsolyckan, ett par
timmar för respons på potentiellt
kemutsläpp

Händelsen kan vara över på ett par timmar,
vid utsläpp kan giftiga ämnen ha
långtidseffekter

Synopsis
MS Beata, ett tankfartyg går från Västerås till Karlskrona lastad med kemikalier från
processindustri. En del av lasten är metylisocyanat (CH3NCO), CAS-nummer 624-83-9. Eftersom det
är en hårt trafikerad kustled genom Kalmarsund, speciellt om sommaren går hon nattetid och en
nybliven styrman har befäl. Vid infarten till Kalmarsund måste man göra en gir åt öster för att
undvika grunden vid Midbredan. I hård östlig vind, 17 m/sek och 24 i byarna och regn missar
styrmannen giren och Beata ränner rakt upp på Midbredan. Man kontaktar JRCC för att få assistans
för att ta sig loss men lyckas själva komma loss. Kort därefter anropar man åter JRCC och meddelar
att båten har allt mer allvarlig slagsida och uppenbarligen tar in mycket vatten. Man vet inte hur det
förhåller sig med lasten i tankarna, men man är orolig för potentiell läcka avmeylisocyantat.
Denna kemikalie är väldigt reaktiv och om den kommer i kontakt med vatten bildas ämnet 1,3dimetylurea. Reaktionen är initialt långsam i kallt vatten men eftersom det är en exoterm reaktion
kommer reaktionen över tid skena och metylisocyanaten kommer börja koka. Ämnet är mycket
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giftigt och mycket brandfarligt. Vätskan är färglös, och dessutom flyktig och explosiv i blandning
med luft. Även vid en väldigt låg exponering (endast 0,4 ppm) är ämnet giftigt via inhalation,
förtäring, och hudkontakt där symptom som hosta, bröstsmärta, astma, ögon-irritation, och
hudskada kan uppstå. Vid lite högre koncentration (21 ppm) är symptomen för exponering
lungödem, blödningar, kemisk lunginflammation, emfysem, och död. Värt att notera att den värsta
industriolyckan någonsin, i Bhopal, bestod i ett utsläpp av 42 ton av just detta ämne, vilket dödade
mellan 2 000 och 17 000 människor omedelbart och över de närmsta dagarna efter exponering,
med över 500 000 totalt exponerade och skadade, varav ca 100 000 med bestående men, samt med
enorma skador på miljö. Det är således ett mycket farligt ämne.
Ytterligare ett anrop från kaptenen gäller att man siktat spår av olja i vattnet. Fartyget för ca 35 ton
dieselolja för den egna driften. Kaptenen rapporterar också att två i besättningen skadats när en
vajer brast i samband med att man tog sig loss från grundet.
Komplicerande framtidsfaktorer:
•

Automatiserade fordon har nästan helt tagit över transportsektorn. I detta alternativa
scenario är fartyget helt automatiserat och det finns inga personer ombord. Omfattningen på
branden ombord är därför okänd, klart är dock att manövreringen är utslagen. Man har
också tappat kontakten med fartygets interna dator, och tekniker är oroliga för att vissa
automatiserade processer, såsom öppning och stängning av luckor, ballasttömning, etc., kan
initieras utan förvarning.

Bildmaterial

Bild 14. Fartyg. Fotograf: Kustbevakningen
50

5.10 SCENARIO 8:EFTERSÖK MED OVISSHET/DRUNKNING
Tabell 19. Översikt över Scenario 8.
Typ/Klass

Eftersök/Drunkning
Döda

Omfattning

Skadade

Drabbade
Kostnad
Hot/Säkerhet

Område

Tid

Geografi

Diffusion

Att agera

Varaktighet

0

Över tid: upp till 15
0-15

15 direkt drabbade

Direkt: Insatsen
Indirekt: Kostnad vid drunkning, årslång
rehabilitering av neurologiska skador
Klimat och terräng (is)
Terräng, kust, is

En mycket stor och diffus skadeplats
Ingen förvarning

Från några timmar till dagar

Synopsis
Sörmlandskärgården är glest befolkad men populär som friluftsområde med många öar och sund i
flera naturreservat där UAV:er är förbjudna. På vintern är det ett populärt område för skid- och
långfärdsskridskoåkning. Det är 18 grader kallt, soligt med lätta skyar, svag sydlig vind med
förestående väderomslag under natten till ökande vind, plusgrader och snö.

Kl 16.15 larmar rektorn för Nyköpings gymnasium SOS Alarm. En skolklass om 13 elever har
försvunnit efter en friluftsdag på isen i där de åkt långfärdsskridsko med sin lärare. Busschauffören
som skulle plocka upp dem kl 15.00 har ringt skolan då de inte dykt upp. Läraren hörde av till
busschauffören sig på mobiltelefon kl 14.30 och sade att de kunde bli sena eftersom de tagit sig så
långt ut. Men nu börjar det bli mörkt. Chauffören har ropat och blinkat med helljusen men inte fått
respons och undrar vad han ska göra. Rektorn uppger att hela gruppen var mycket välutrustad med
ryggsäckar, dubbar och pikar som skolan tillhandahållit. Rektorn förstår inte exakt var chauffören
är och ber SOS ringa upp busschauffören. När SOS operatören ringer uppger chauffören sin position
men också att mycket av utrustning som ryggsäckar, dubbar och pikar och flera telefoner ligger kvar
i bussen. Det har nu skyat över med en molnbas på 300 m och ökande pålandsvind. Det är mörkt
utan månljus.
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En förälder ringer till rektorn och säger att hans dotter ringt och sitter på ett skär helt ensam. Han är
mycket upprörd men helt säker på var hon är (vilket visar sig vara fel) och arg för att hon inte
hämtats upp. Han avser att ringa andra föräldrar i klassen så att de kan ringa sina barn. Rektorn
vidarebefordrar uppgiften till SOS Alarm och flickans telefonnr. Telefonen är dock avstängd när
operatören ringer. Positionering från mobiloperatörer eller SOS Alarm går inte att göra eftersom de
mobiler man fått nummer till är avstängda ”på ett onaturligt sätt” eller ligger kvar i bussen. På grund
av en tvist om naturskydd finns endast en fast mast i området varför de senaste samtalen inte går att
positionera mer än mycket grovt till ett område omfattande flera km2. UAV-sändare får inte
användas av mobilnätföretagen på grund av regler i naturreservaten och polisens portabla sändare
är upptagen för att spåra gisslan efter engänguppgörelse.
Det är mycket gest med resurser i området. Med utgångspunkt från bussens placering finns en
svävare som Landstingets skärgårdstrafik driver ca 40 min bort men föraren har gått hem och
telefonnumret finns inte i resursregistret. Sjöräddningssällskapet har också en svävare i området ca
30 min bort men ingen förare.
Komplicerande framtidsfaktorer och uppskalning:
•

•

•

Formella räddningsresurser är allt glesare utanför storstäderna och allt viktiga är att
samverka med ideella samtidigt som ideella inte alltid är så disciplinerade, strukturerade
eller kunniga. Kunskapen om naturens villkor minskar i befolkningen i takt med
urbaniseringen. Klyftorna mellan olika samhällsintressen ökar, exempelvis de som vill värna
om naturen och skapa naturskydd och de som vill utnyttja teknik. Också tilltron till tekniska
lösningar är i stor omfattning baserad på urbana förhållanden och fungerar inte alltid som
det är tänkt utanför städerna. Prioriteringar mellan olika räddningsbehov när resurserna är
glesa.
För fyra år sedan inträffade en större solstorm vilket skapade stora geomagnetiska
störningar. En konsekvens av detta var att ett stort antal satelliter stördes ut, bland annat en
majoritet av de GPS-satelliter som var i bruk. I dagsläget har dessa inte ersatts, och det finns
därför inga pålitliga, civila GPS-tjänster att tillgå. Samhället har fått ta tillbaka papperskartor
och kompass för navigering.
Uppskalning: Via föräldrar når händelsen snabbt media och sociala media och slås upp stort.
Många hör av sig till lokaltidningswebben och antingen vill hjälpa till att leta eller meddelar
att de ger sig ut för att leta. Flera föräldrar tar initiativ att själva ge sig ut och leta på isen
som börjat brytas sönder i pålandsvinden. På grund av den felaktiga positionen som
vidarebefordrats är de i ett område fem km från den verkliga positionen flickan befinner sig
på. En grupp kanotister från Nyköping ger sig ut via isrännan men två kanotister kapsejsar
och gruppens läge gör att den isgånde lotsbåten inte kan komma ut utan att riskera fler att
köra på personer i vattnet. I området finns organisationen Missing People som snabbt kan
ställa upp med folk på land och SAR Sörmland som har vana sökare för land och hundar men
enbart engageras av Polisen. Civilförsvarsförbundet har FRG-grupper 40 min bort.
Därutöver finns flera orienteringsklubbar, båtklubbar och en långfärdskridskoklubb med
egen bevakning av isläget i området.
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Bild 15, Fotograf: Rebecca Stenberg
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6 DISKUSSION OCH FORTSATT ARBETE

Denna rapport har ett specifikt syfte kopplat till det fortsatta arbetet i Framtidens skadeplats och i
arbetet har därför gjorts en rad avgränsningar som kan diskuteras och som kan adresseras i
framtida forskning och utveckling runt skadeplatser.

Framför allt bygger de scenarior som beskrivits i rapporten på existerande och av myndigheter och
tidigare forskning etablerade begrepp, definitioner, resonemang och klassificeringar av händelser
och skadeplatser. När det gäller händelser har det i arbetet har det blivit uppenbart att framför allt
”mindre händelser” eller ”olyckor”, eller ”frekventa händelser” – de händelser som kräver daglig
larmrespons inte är väl täckta eller definierade i nuvarande begreppsnomenklatur och att enhetliga
klassificeringssystem av dem i direkt anslutning till detta saknas. Detta är naturligtvis en
begränsning som kallar på fortsatt forskning och kunskapsutveckling.

Vidare utesluter existerande klassificeringar av för olyckshändelser både händelser av typ brott och
sjukdomstillstånd. Detta gäller både mindre olyckor, större olyckor, allvarliga händelser, kriser och
katastrofer. Inte minst när det gäller mindre olyckor får detta konsekvenser eftersom i Sverige idag
åker alltfler både räddningstjänster, semiprofessionella och frivilliga på t.ex. hjärtstopp I Väntan På
Ambulans (IVPA). (Ramsell, Pilemalm och Granberg, 2016). Hjärtstopp finns inte med i de scenarier
som presenteras i rapporten, dels då den bygger på existerande klassificeringar, dels då ett sådant
scenario inte skulle vara skalbart. Givet utvecklingen i det svenska responssystemet är det dock
möjligt att det är nödvändigt att inkludera ett sådant scenario eller bygga in hjärtstopplarm som del
i ett annat scenario, speciellt när det gäller att utveckla stöd för semi-professionella och frivilliga
aktörer. Andra händelser – mindre olyckor – har varit mindre problematiskt att exkludera ur de
scenarier som tagits fram. Detta gäller framför allt fallolyckor som är en av de vanligaste
olyckstyperna i Sverige, men som samtidigt (oftast) drabbar en person i taget, inte genererar
kaskadeffekter och ofta hanteras inom gängse rutiner. I övrigt finns de tre andra vanligaste typerna
av olyckor; brand, trafikolycka och drunkning representerade i scenarierna.
När det gäller själva skadeplatsen är den, i de resonemang, definitioner och klassificeringar som
finns idag, enbart fysisk, d.v.s. den uppstår när responsaktörer anländer den fysiska plats där en
händelse inträffat och upprättar en skadeplats. Samtidigt, även om vi kanske inte kan prata om
virtuella skadeplatser, spelar t.ex. sociala medier idag en alltmer betydande roll i räddningsinsatser
och i den kommunikation och informationsöverföring som sker till och från skadeplatser. Att
inkludera sociala medier åtminstone som en faktor av betydelse för responsen till skadeplatser är
också något som framtida resonemang bör kunna hantera.

Sammantaget visar arbetet som presenteras i rapporten att det finns all anledning att
problematisera både begreppen händelse och skadeplats även om vi här fört resonemanget och
byggt scenarierna utifrån det traditionella rationella perspektivet. Inom ramen för Framtidens
Skadeplats kommer vi fortsättningsvis att granska, utvärdera, revidera och komplettera scenarierna
med responsaktörer från exempelvis räddningstjänst, polis, SOS Alarm och frivilligorganisationer. I
ett första steg har en referensgrupp bestående av sådana aktörer bildats. Vi kommer också att
påbörja arbetet med att använda scenarierna som input för arbete och utveckling runt respons,
teknikstöd och metoder.
Denna rapport kommer vid projektets slut att speglas av en slutrapport i samma form. Denna
kommer dels ge svar på hur scenarierna har utvecklas efter hand i dialog med praktiker men också
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tjäna till att se hur framtidsbilden för effektiv räddning på framtidens skadeplats förändrats under
dessa år.
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