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Gemensamma värderingar för Räddsam F 
 

Bakgrund 

Inte i någon av länets kommuner finns tillräckligt med resurser för att ensamma klara alla 

nödlägen. Genom samverkan blir vi effektivare och kraftfullare i vår strävan att skapa 

trygghet och säkerhet för de som verkar, bor och vistas i Jönköpings län samt Ydre kommun. 

Samverkan i RäddSam F möjliggör även att specialresurser och specialkompetens kan 

utvecklas och komma alla till del. 

 

I länet verkar flertalet organisationer som skulle ha svårt att samverka direkt med alla enskilda 

kommuner. RäddSam F fungerar som samarbetspartner mot dessa organisationer för att 

minska antalet kontaktpunkter och effektivisera samverkan. 

 

Med den kraftfull organisation av mer än 200 personal i beredskap skapas goda 

förutsättningar för ett effektivt och livsdugligt system att svar upp mot de behov som olyckor 

och kriser för med sig. 

 

Som brandpersonal i en kommun eller operatör på SOS är du en del av RäddSam F och jobbar 

för våra gemensamma värderingar. 

 

Uppdraget  

Vissa saker är smart att gå ihop om, det är inte rimligt alla har varsin brandbil. I vårt land har 

vi valt att ha gemensamma funktioner i samhället, t ex räddningstjänst. Det är därför en 

självklarhet att ha den enskilde, ibland personifierad som ”Greta” i fokus när vi bedriver vår 

verksamhet. För Greta är det att få hjälp som är det viktigaste och inte exakt vilken 

lagstiftning som är tillämplig. I RäddSam F ställer vi oss på Gretas sida och försöker ge Greta 

den hjälp hon behöver. 

 

Lagen är spelregler men inte ramen för spelplanen. Ibland används räddningstjänst som en 

beskrivning av vårt verksamhetsområde. Räddningstjänst är egentligen bara ett verktyg vi har 

till förfogande när vi skall hjälpa människor, räddningstjänst ingår bland spelreglerna.  

 

Ramen för spelplanen kan definieras på olika sätt och här kan uppdraget kan se olika i olika 

kommuner. Så långt det är möjligt skall vi ha en gemensam syn på uppdraget, men även 

respektera lokal variationer.  

 

Räddningstjänsten är en ingång till kommunernas säkerhetsarbete och krisledning. Det är 

naturligt att vi i all verksamhet bevakar våra kommuners intressen och är en del i 

kommunfamiljen. 

 

Polis, ambulans och räddningstjänst alla är vi en del i en helhet, blåljusfamiljen. Det är 

naturligt att samverka och att bevaka varandras intressen i gemensamma frågor. 

 

Genom att RäddSam F utgör en av de största sammanhållna organisationerna för 

räddningsinsatser kan vi hjälpa till även i andra geografiska områden än vårt eget, utan att 

vår beredskap sätts ned. 

 



 

 

Professionalism 

Grunden till vårt yrke är hjälpa. Om någon behöver hjälp så skall hjälp ges, antingen kan vi 

hjälpa till med våra resurser eller så ser vi till annan myndighet/organisation ger den hjälp 

som behövs. Vår primära uppgift är att stå på den hjälpbehövandes sida. 

 

En professionell organisation kännetecknas av god kompetens hos medarbetarna och bra 

kvalitet på utrustning samt en god ledning. Nivån på kompetensen och kvaliteten på 

utrustningen skall stå i proportion till verksamheten vi har att uträtta. Vi skall vara tillräckligt 

bra på vårt uppdrag.   

 

Vid nödläge så är oftast det viktigaste för den drabbade att någon kommer fort. För den som 

drabbats av nödläget är det oftast underordnat vilken typ av enhet det är eller vilken 

organisation som kommer till undsättning. Vår grundprincip bör därför vara att närmaste 

enhet från räddningstjänsten påbörjar räddningsarbetet och att relevanta resurser tillförs 

räddningsarbetet efter behov. 

 

Målsättningen med alla räddningsinsatser är att skadeutvecklingen skall brytas snarast efter att 

räddningstjänsten anlänt. Detta skall beaktas vid såväl val av styrkeuppbyggnad, taktik och 

metodval. Bränder skall under normala förhållanden alltid släckas för att möjliggöra 

utredning och för att det ligger i den allmänna förväntningen på räddningstjänsten att så sker.   

 

Vår verksamhet bygger mycket på svåra bedömningar där stora mänskliga, miljömässiga och 

ekonomiska värden kan stå på spel. Eftersom vi ofta saknar fullständigt beslutsunderlag gäller 

försiktighetsprincipen.  

 

"Du skall vara den förste som misstänker att något är fel och den siste som är övertygad om 

att det inte är det" 

 

Denna ”nollfelsstrategi” får inte tolkas som att vi inte accepterar mänskliga eller tekniska fel i 

vår verksamhet, utan mer att vi skall gå så långt som är möjligt och skäligt för att undvika fel.  

 

Därför är nekande beslut, dvs beslut om att inte leta längre efter en misstänkt olycka eller 

bedömningar om att vår organisation inte skall ingripa, alltid en normativ fråga. Sådana 

beslut fattas av räddningschefen eller den som räddningschefen delegerat till. 

 

Om räddningstjänsten larmas till ett nödläge eller misstanke om nödläge så åker alltid minst 

en enhet fram även om information om att hjälp inte behövs tillkommer. Bittra erfarenheter 

från att sådan information kan vara felaktig finns i länet och sådana misstag får inte hända 

igen. Genom att alltid åka fram undviker vi detta.   

 

Som befäl är du en del i ett större system. Ytterst är det räddningschefen som har politikernas 

uppdrag att leda räddningsinsatsen. Du som befäl har en delegation som ger befogenheter och 

ansvar, men ställer också krav på information uppåt i systemet. SL informerar IL som 

informerar BI som i sin tur informerar RCH och vidare till politisk nämnd (vid behov). 

Lägesrapporter i olika skeden är i första hand avsedda för ovanliggande befälsnivå, SOS och 

bakre befäl är också mottagare.  

  



Som hjälpare kommer man direkt in i olika människors privata sfär. Detta ställer stort krav på 

respekt för olika människors olika värderingar. Som SOS-operatör, befäl och medarbetare 

skall vi uppträda helt neutralt avseende värderingar om bl a religion, kultur/etnicitet, sexuell 

läggning, social status och genus. Vid räddningsinsats skall vi även uppträda neutralt även om 

den drabbade bär skuld till händelsen. Respekten för olika värderingar gäller andra 

organisationers olika värderingar. 

 

I vår roll har vi stora befogenheter och makt. Ofta är de vi möter vid olyckor och bränder 

utsatta för stress eftersom de befinner sig i en ovan situation. Det är därför extra viktigt att 

agera med stor ödmjukhet och med respekt för det övertag tjänsterollen innebär mot 

enskilda.  

 

 

Lärande 

En bra organisation kan alltid bli bättre. Det är farligt att som organisation luta sig tillbaks och 

vara nöjd. Omvärlden förändras ständigt och det gäller att hela tiden utvecklas. Inom 

RäddSam F strävar vi alltid efter att bli bättre. 

 

Vi skall vara en lärande organisation som vågar ifrågasätta och dra erfarenheter av vad vi 

gjort. Vi måste då också våga pröva nya metoder vid insatser. Men vi måste också beakta att 

det som inte övats i någorlunda realistiska förhållanden har små förutsättningar att lyckas vid 

ett nödläge. En förutsättning för en lärande organisation är prestigelöshet och lyhördhet för 

åsikter från andra i samband med en räddningsinsats. Olycksutredning, insatsutvärdering och 

”bättre rutiner” hos SOS är exempel på instrument för lärande. 

 

En förutsättning för att skapa klimat för lärande är att utredningar och förbättringsåtgärder 

inte uppfattas som om man försöker skuldbelägga. Dels måste vi ha högt till tak och tolerera 

konstruktiva synpunkter från varandra och dels måste utredningar utformas så de inte blir 

skuldbeläggande. 

 

 För att erfarenheter som görs oss bättre till nästa situation måste stor kraft läggas på 

dokumentation.  Dokumentation ses ibland som något onödigt och slarv förekommer. Som 

befäl i RäddSam F skall du se dokumentation som en helt naturlig arbetsuppgift. 


