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1. Bakgrund 

För ett antal år sedan omstrukturerades räddningsverkets, sedermera MSBs, utbildningar. 

Befälsutbildningarna har slagits samman till en gemensam utbildning för hel- och deltid. 

De nuvarande befälsutbildningarna, räddningsledare A och räddningsledare B är avsevärt 

kortare än de tidigare förman heltid och brandmästare-utbildningarna. Detta tvingar 

räddningstjänsterna att ta ett större eget ansvar för kompetensutveckling. 

I takt med att riskbilden i samhället har förändrats med tiden har kraven på vad 

räddningstjänsten ska kunna hantera förändrats och kommer att förändras ytterligare i 

framtiden. 

MSBs utbildningar ger en bra grund men det krävs kompletterande utbildningsinsatser och 

kontinuerlig kompetensutveckling för att möta både dagens krav och framtidens behov.  

Genom ett System för utveckling av Operativa Ledare (SOL) vill Räddningstjänsten syd ta 

ett helhetsgrepp avseende kompetensutveckling av operativa ledare och ge medarbetare 

möjlighet att utvecklas individuellt och ta ansvar för sin egen framtid. Processägare SP3 är 

systemansvarig. 

  



2. Systemuppbyggnad 

Systemet behandlar följande operativa ledarroller: 

- Styrkeledare RIB 

- Styrkeledare Heltid 

- Larmbefäl 

- Yttre befäl 

- Inre befäl 

- Räddningschef i beredskap 

 Respektive operativ ledningsroll hanteras i en cykel indelad i tre faser: 

- Förberedelse  

- Utbildning  

- Fortbildning 

 

Figur 2.1: Faserna i respektive operativ ledningsroll. 

Varje fas består av olika aktiviteter, obligatoriska och valfria. Aktiviter som i en viss roll 

utgör introduktion eller fortbildning och därmed är obligatorisk kan samtidigt utgöra en 

öppen/frivillig del för en annan roll i det operativa ledningssystemet,  förberedelse eller 

fördjupning.  

Tanken är att det ska vara tydligt hur processen ser ut, vilka karriärvägar som finns samt 

en möjlighet att på egen hand påverka sin framtid. 



 

Figur 2.2: Operativa roller som hanteras i systemet. 

Karriärvägen kan se olika ut beroende på individens förutsättningar, erfarenhet och 

kompetens. Under karriärens gång kan den enskilde individen komma att tjänstgöra i rollen 

som larmbefäl, detta främst för att få en god förståelse och kunskap om det operativa 

systemet. Detta är speciellt viktigt för rollen som yttre och inre befäl. Tanken är att det ska 

vara meriterande att tjänstgöra i andra operativa roller (ex LB/Bm/SL RIB osv), i sin 

karriärväg mot exempelvis yttre och inre befäl. 

En framgångsrik operativ ledare behöver ha en sammansättning av olika egenskaper, 

färdigheter och kompetenser. Detta kan delas upp i sakkunskap, ledning och lämplighet. 

Sakkunskap och ledning kan man till viss del lära sig genom erfarenhet, teori och övning 

medan lämplighet är något som är svårare att påverka och som vi främst kan mäta. Alla tre 

komponenterna är dock lika viktiga och beroende av varandra.  

 

 
Figur 2.3: Komponenter för en framgångsrik operativ ledare. 

 

  



Innehållet i faserna kan komma att variera med tiden, beroende på krav, resurser och 

behov. Exempel på innehåll ges i nedanstående figur.  

 

Ledning 

- Organisering av arb 

- Uppföljning 

- Samverkan/samv ledn 

- Skadeplatsledning 

- Stab 

- Strategisk ledn 

- Systemledning 

- Uppgiftsledning 

- Insatsledning 

- Samhällskunskap 

- Lägesuppfattning/hjälpbehov 

(byggnadskonstr, ämneskunsk, 

sjukvårdsledn, händelseutv) 

- 7 viktigaste 

- riskbedömning 

… 

Metod/teknik 

- Räddningskemi 

- Taktik 

- Trafik 

- Brand 

- Vatten 

- FÄ 

… 

Omvärld 

- Samhällskunskap 

- Kommunal verks/led 

- Mediahantering 

- Avtal 

- Förmåga 

- RVR 

… 

Ledarskap (samordnas med chef- och 

ledarprogram) 

- arbetsledarutb 

- jämställdhet/mångfald 

- feed-back utb 

- grupprocess 

- konflikthantering 

- kommunikativ förmåga 

- pedagogik 

- UGL 

- Beslut och ordergivning 

… 

Organisation (intern) 

- Gällande SA, riktlinjer, 

regler, policys 

- produktion 

- organisatorisk kunskap 

- krishantering 

- special kompetenser 

- basförmåga 

… 

Olyckskunskap 

- Byggnadstekniskt brandskydd 

- Brandförlopp 

- Konstruktionsteknik 

- FÄ 

… 

Juridik 

- LSO/FSO 

- HSL 

- AML, arbetsmiljö, arbetstid, 

riskbedömning 

- Skyldigheter/befogenheter 

- Kommunallag 

- Förvaltningslag 

… 

UTB 

- RL A 

- RL B 

- RUB 

- Tillsyn A 

- Tillsyn B 

- Stab  

… 

 

Samverkan 

- Polis 

- Sjv 

- Lst 

- Kommun 

… 

Figur 2.4: Exempel på områden som bör hanteras i de olika faserna. 

  

Utbildningar ska vara utformade så att eleven, efter genomförd utbildning, känner sig trygg 

i sin roll och kan gå vidare med eget lärande i rollen. 

  



3. Förberedelsefas 

Förberedelsefasen sker innan den formella utbildningen och kommer innehålla 

styrande/tvingande delar samt öppna/frivilliga delar. Följande delar ingår: 

- Webtest  

- Förkunskapskrav 

- Föreläsningar 

- Litteratur 

- Uttagning  

3.1 Webtest 

Webtest används främst för att mäta förkunskaper inför en operativ roll. Dessa utgör då 

en tvingande aktivitet och kan vara en del av uttagningsprocessen. Öppna test som 

designas för att väcka intresse för en roll och ge en fingervisning om aktuell person passar 

för aktuell roll kan också vara aktuella. Företrädesvis används befintliga system för webtest. 

Detta för att optimera uppbyggnaden av test och för att respektive medarbetare bättre ska 

känna igen sig i miljön. 

 

3.2 Förkunskapskrav 

Formella krav på förkunskaper för aktuell roll ska vara tydligt angivna, inte minst i samband 

med uttagning. På så vis blir det tydligare för medarbetaren vilka krav som gäller inför en 

uttagning samt vilka formella förkunskaper som behöver skaffa sig. Exempel på 

förkunskaper är utbildning (exempelvis högskoleutbildning, MSB-utbildningar osv), 

erfarenheter, annan operativ roll osv. 

 

3.3 Litteratur 

Det skall finnas en förteckning över litteratur som skall läsas i förberedande syfte men även 

litteratur som används i de andra faserna samt tips på litteratur som medarbetaren kan välja 

att läsa på egen hand (och på egen tid).  

 

3.4 Föreläsningar 

Öppna föreläsningar, inspirationsföreläsningar osv. Ett exempel är Operativ 

Ledningsarena (OLA) som är obligatoriska för grupper i systemet men kan vara 

förberedande för andra. 

 

3.5 Uttagning 

Uttagning sker till utbildningsfasen. Uttagning sker genom webtest, intervjuer och 

profilering. I samband med uttagning görs då en skattning av status som ska återkopplas 

till den sökande och ge möjlighet till att komplettera, förbättra eller utveckla sin förmåga 

och på så vis påverka möjligheten att bli uttagen vid framtida uttagning. I möjligaste mån 

bör profilering ske vid nyanställning för att förbereda för framtida behov. 

  



4. Utbildningsfas   

Utbildningsfasen indelas i ett antal olika block. Grundtanken är att flera delar genomförs 

gemensamt för olika operativa roller och att lärande även sker genom utbyte däremellan. 

Varje block omfattar delar som är gemensamma, däremot skiljer sig de delar som avser 

beslutsfattande, ledning och specialistkunskap mellan rollerna. 

 
Figur 4.1: Blocken är ordnade i stigande komplexitetsgrad och löper parallellt för de olika operativa 

rollerna.  

 

Det operativa ledningssystemet består av olika komponenter och beskrivs ofta mha 

följande termer: 

 

 Inre ledning 

 Yttre ledning 

 Uppgiftsledning 

 Insatsledning 

 Systemledning 

 

Termerna återfinns i nedanstående figur: 

   

 
Figur 4.2: termer i det operativa ledningssystemet  
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Blocken är ordnade i stigande komplexitetsgrad och  indelas enligt nedan: 

 

Block 1: Ledning av insatser vid olyckssituationer av rutinkaraktär. Primärt 

uppgiftsledning och insatsledning. 

 

Block 2: Ledning av insatser vid mer komplexa olyckssituationer, flera enheter 

från samma organisation. Främst insatsledning men även 

uppgiftsledning. 

 

Block 3: Ledning av insatser vid komplexa olyckssituationer och flera enheter från 

olika organisationer. Insatsledning och systemledning. 

 

Block 4: Gemensam lokal ledning av insatser vid komplexa olyckssituationer med 

konsekvenser i lokalsamhället. Insatsledning och systemledning. 

 

Block 5: Gemensam lokal och regional ledning av insatser vid komplexa 

olyckssituationer med stora konsekvenser. Främst systemledning. 

  

Bl a följande verktyg är aktuella: 

- Föreläsning 

- Litteraturseminarium 

- Fallstudier 

- Gruppuppgifter 

- Applikatoriska spel 

- Handledd övning 

- Handledd utbildning 

- Trainee övning 

- E-lärande 

- Att verka i rollen  

- Studiebesök  

- Egenstudier 

Eleven kommer tilldelas en projektuppgift eller ett uppdrag (jmf examensuppgift) vilket är 

en viktig del liksom planering och genomförande av olika övningar under utbildningstiden. 

Projektuppgiften/uppdraget utformas och tilldelas utifrån organisationens rådande behov. 

En naturlig del i utbildningen är att i sin tur vara delaktig i andras utbildnings-, förberedelse- 

och fortbildningsfaser. 

Fallstudier i smågrupper under varje block ger fördjupning och reflektion i samband med 

redovisningar – detta kan avse både olika ämnesområden och inträffade händelser. 

Litteraturseminarium innebär att inläsningslitteratur redovisas och diskuteras gemensamt 

med en föreläsare eller specialist. 

Önskvärt är att utsedda handledare inte bara är ett stöd i praktiska moment utan deltar 

aktivt i föreläsningar, gruppuppgifter och övriga moment så att det finns en kärntupp som 

har ett helhetsgrepp om utbildningen och elevernas utveckling. Handledare behöver även 

stöd av kollegor. 



Figur 4.2: Exempel på utbildningsupplägg. 

 

Följande stödfunktioner är nödvändiga: 

 

Programansvarig: Deltar i produktion av kursplan och målbeskrivningar. Samordnar 

elever i aktuell roll. Utvecklar innehåll i utbildningsplan och planerar föreläsningar och 

övningar. 

Instruktör: utför utbildningsmoment såsom föreläsningar och övningar. Ofta har 

instruktören en specialistkunskap om ett specifikt område. 

Handledare: Följer eleven och följer upp utbildningsresultat och behov. Är senior i aktuell 

funktion. Utöver ett antal utpekade personer i varje befattning så bör samtliga inre och 

yttre befäl utbildas till och fungera i rollen som handledare. 

Examination: Eleven kommer att bedömas löpande under utbildningens gång. 

Examinator utses efter behov av operativ chef (OC). OC fattar det slutgiltiga beslutet efter 

att relevant underlag inhämtats. 

De som skall stå för utbildningens genomförande behöver avsatt tid för förberedelser, 

genomförande och uppföljning samt ges möjlighet till relevant utbildning för att hantera 

rollen. Utbildningsfasen integreras mot chefsutvecklingsprogrammet, främst m a p 

produktion, ledarskap, feed-back, arbetsgivarroll, arbetsmiljö osv.  

  

Eget & Gemensamt 
lärande

•Litteraturstudier

•Fallstudier

•Gruppuppgifter

•Inlämningsuppgifter

•Interaktiv träning

•Distansstudier

Lärarledd utbildning

•Föreläsning 

•Litteraturseminarium 

•Spel och simulering, individuellt & grupp 

•Praktisk ledningssträning

Praktisk tjänstgöring 

•Tillsyn och Tillstånd 

•Larmbefälfunktion 

•Medåkning ledningsfunktioner/samverkande 

•Trainee i funktion

Kvalitetssäkring

•Examensuppgift 

•Deltentamen 

•Examination



5. Fortbildning  

Fortbildning indelas i främst två delar: 

 

- Säkra roll: Vilket handlar om att upprätthålla kompetens för befintlig roll samt 

kompetensutveckling för att möta dagens och framtidens krav.   

- Specialisering: Möjlighet skall finnas för specialisering inom olika områden (ex farliga 

ämnen, släckmetoder, stab osv). 

 

En del i fortbildningsfasen syftar till att repetera kunskap man fått i utbildningsfasen. Detta 

genomförs på individnivå genom främst coachning samt på systemnivå då flera funktioner 

agerar gemensamt. 

 

Blockövningar är förbundsövergripande övningar med ett givet tema. De ska skapa 

samsyn, utveckla förmågan, tillföra ny kunskap samt likrikta våra arbetsmetoder. 

Blockövningarna är styrda av processägaren och utförs av en för ämnet utsedd 

instruktörsgrupp. Merparten av blockövningar ledning genomförs på OLA dagar (operativ 

ledningsarena). 

 

Styrda övningar är olika temaövningar som är prioriterade av processägaren. Övningarna 

genomförs oftast som metodikövningar varvid ledningsspecifika delar även skall övas. 

Övningarna avser både basförmåga och särskild förmåga. Övningarna är framtagna och 

kvalitetssäkrade av processägarna gemensamt. 

 

Samövningar syftar till att förbättra samarbetet med andra aktörer och utveckla förmågan 

att kunna samverka i ledningsarbete.   

 

Delprocessägare och specialister ansvarar för att omvärdsbevaka sitt specialistområde och 

bör vara delaktig i utbildnings- och övningsmoment som berör aktuellt område. 

 

Individens kompetens behöver på något vis mätas och värderas för att förmågan ska kunna 

kvalitetssäkras. Detta för att kunna ge den enskilde medarbetaren möjlighet att upprätthålla 

sin ledningsförmåga för aktuell operativ roll. Tanken är att identifiera den enskildes behov 

och styrkor, för att kunna utforma individuella utbildningsplaner och anpassade 

kompetensutvecklingsinsatser.  



6. Värdegrund och mångfald 

I Räddningstjänsten syds värdegrund står att:  

 

”Räddningstjänsten Syd ska vara en lärande organisation som: 

- ständigt förbättras 

- granskar och utvärderar vårt eget arbete 

- belönar ansträngningar och inte bestraffar misstag 

- lyssnar och lär av kolleger och intressenter 

- tar ansvar för vår egen utveckling” 

 

Vi tror att alla medarbetare vill och kan lära sig och utvecklas om de ges möjlighet utifrån 

sina förutsättningar. Alla medarbetare ska få utvecklas i en positiv miljö som stöds av 

handledare, instruktörer och chefer. 

  

I kompetenspolicyn står att ”Lärande är en livslång process i utvecklingen av kunskaper och 

färdigheter. Lärande sker i all reflektion och konfrontation med nuvarande kunskaper och färdigheter, och 

är därför inte enbart knutet till arrangerade aktiviteter som utbildning eller övning. Lärande förutsätter 

att individen tar ett personligt ansvar”.  

 

Vi vill att våra medarbetare lär sig att lära och att de tar ansvar för sin och sin grupps 

kompetensutveckling. För varje individ är det klart vad som förväntas kopplat till de olika 

rollerna. För alla medarbetare ska det vara enkelt att förstå hur man kan utvecklas i olika 

roller och hur man kan ta sig vidare i systemet.  

 

Operativa ledare har en viktig roll på den mångfaldiga och jämställda arbetsplatsen. För att 

skapa förutsättningar att leda ska medvetenheten och ansvaret för likabehandling vara hög 

hos dessa.  

 

Vid rekrytering och uttagning till operativa roller skall mångfald och jämställdhet i 

organisationen främjas. I alla kravprofiler ska mångfalds- och jämställdhetsperspektivet 

belysas och särskilda kunskaper som t.ex. språkkunskaper värdesättas. Underrepresenterat 

kön ska i ledigkungörelse uttryckligen uppmanas att söka. Aktiva åtgärder ska vidtas för att 

nå och intressera underrepresenterade grupper. 

 

Personlig utveckling är en angelägenhet för alla medarbetare. Kvinnor och män ska kunna 

delta på lika villkor och få samma uppmuntran till utvecklingsmöjligheter i sitt arbete. 

Könsfördelningen i projekt och arbetsgrupper, vid konferenser och studiebesök ska i 

möjligaste mån hållas jämn. Ett tydligt förhållningssätt från arbetsledare på olika nivåer ska 

visa att både kvinnor och män har samma möjligheter m a p såväl personlig som 

yrkesmässig utveckling. 

  



Bilaga 1: Modul styrkeledare RIB  

B1.1 Förberedelsefas 
Föberedelsefasen syftar främst till att förbereda medarbetaren inför utbildningsfasen, 

skapa intresse för styrkeledare RIB-rollen samt att identifiera lämpliga medarbetare som 

presumtiva styrkeledare RIB 

 

Uttagning till utbildningsfasen sker i förberedelsefasen. Uttagning sker genom webtest, 

intervjuer och profilering. I samband med uttagning görs då en skattning av status som ska 

återkopplas till den sökande och ge möjlighet till att komplettera, förbättra eller utveckla 

sin förmåga och på så vis påverka möjligheten att bli uttagen vid framtida uttagning.  

 

Medarbetare som vill bli antagen till utbildningsfasen bör uppfylla kraven för antagning till 

MSBs Kurs A – Räddningsledare (RäL A). Antagningskraven för RäL A enligt följande: 

 

Den som ska antas till A-kursen ska ha förkunskaper enligt något av följande alternativ: 

 
• avlagt examen i räddnings- och säkerhetsarbete från utbildning i Skydd mot olyckor, 
• avlagt brandmansexamen, 
• genomgått Statens räddningsverks utbildning för deltidsanställd brandman, eller 
• genomgått utbildning för räddningsinsats med betyget Godkänd. 

 

Om det finns särskilda skäl kan MSB medge undantag från villkoren för antagning. 

Figur B1.1.1: Utdrag ur kursplan RäL A, MSB. 

Förberedelsefasen tidssätts på individnivå. 

B1.2 Utbildningsfas 
Inför utbildningsfasen ska en inventering av elevens kunskaper, erfarenhet och formella 

kompetens utföras. En uppskattning av tidsåtgången som krävs är ca 240-320 h. 

Tidsåtgången kan variera beroedne på om RäL A genomförs eller ej.  Efter godkänd 

utbildning skall eleven kunna arbeta självständigt i rollen. 

Kompetensprofilen för Styrkeledare RIB (SL RIB) finns beskriven i 

utryckningsbestämelserna.  RIB ska kunna hantera följande roller på skadeplats: 

 Insatschef 

 Sektorchef 

 Arbetsledare 

 Uppgiftsledare 

 

Detaljinnehållet finns beskrivet i en Övnings- och utbildningsplan - Säkra ledningsförmågan  som 

tas fram och beslutas inför genomförande av utbildning inom utbildningsfasen.  

  



De olika blocken behandlar dock följande ämnesområden: 

Ämnesområde 
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Beslutsfattande • • •    

Insatsförmåga  • •    

Ledningsstöd  • •    

Ledningsträning  • •    

Olycksdynamik  • •    

Organisation  • • •   

Situationsförståelse  • • •   

Taktiska grunder  • •    

Metodik vid insats  • •    

Räddningsteknik  • •    

Operativ arbetsmiljö • •     

Ledning av räddningsinsats  •     

Ledarskap •  •    

Legala grunder • • •    

Samhällets krisberedskap •   •   

Samverkande organisationer   •    

Samverkansledning    •   

Byggnadstekniskt brandskydd •      

Hantering av brandfarlig vara •      

Tabell B1.2.1: Ämnesområden som behandlas i respektive block. 

 Beslutsfattande 

 Insatsförmåga 

 Ledningsträning 

 Olycksdynamik 

 Organisation 

 Situationsförståelse 

 Taktiska grunder 

 Metodik vid insats 

 Räddningsteknik 

 Operativ arbetsmiljö 

 Ledning av räddningsinsats 

 Ledarskap 

 Legala grunder 

 Byggnadstekniskt brandskydd 

 Hantering av brandfarlig vara 



B1.3 Fortbildning  
För att säkra rollen som SL RIB krävs fortlöpande utbildning och övning. Detta sker främst 

genom följande aktiviteter: 

• Coachning  

• Blockövningar 

• SL-dagar 

• Styrda övningar  

Detaljinnehållet finns beskrivet i en Övnings- och utbildningsplan - Säkra ledningsförmågan  som 

tas fram och beslutas årligen.  

  



Bilaga 2: Modul styrkeledare heltid 

B2.1 Förberedelsefas 
Föberedelsefasen syftar främst till att förbereda medarbetaren inför utbildningsfasen, 

skapa intresse för styrkeledarrollen samt att identifiera lämpliga medarbetare som 

presumtiva styrkeledare. 

 

Uttagning till utbildningsfasen sker i förberedelsefasen. Uttagning sker genom webtest, 

intervjuer och profilering. I samband med uttagning görs då en skattning av status som ska 

återkopplas till den sökande och ge möjlighet till att komplettera, förbättra eller utveckla 

sin förmåga och på så vis påverka möjligheten att bli uttagen vid framtida uttagning.  

 

Medarbetare som vill bli antagen till utbildningsfasen bör uppfylla kraven för antagning till 

MSBs Kurs A – Räddningsledare (RäL A). Undantag från detta kan göras efter särskild 

bedömning av den sökandes kompetens. Antagningskraven för RäL A enligt följande: 

 

Den som ska antas till A-kursen ska ha förkunskaper enligt något av följande alternativ: 

 
• avlagt examen i räddnings- och säkerhetsarbete från utbildning i Skydd mot olyckor, 
• avlagt brandmansexamen, 
• genomgått Statens räddningsverks utbildning för deltidsanställd brandman, eller 
• genomgått utbildning för räddningsinsats med betyget Godkänd. 

 

Om det finns särskilda skäl kan MSB medge undantag från villkoren för antagning. 

Figur B2.1.1: Utdrag ur kursplan RäL A, MSB. 

Förberedelsefasen tidssätts på individnivå. 

B2.2 Utbildningsfas 
Inför utbildningsfasen ska en inventering av elevens kunskaper, erfarenhet och formella 

kompetens utföras. Detta för att kunna anpassa omfattning och innehåll i utbildningsfasen 

utifrån elevens specifika behov. Tidsåtgången kan därför komma att variera på individnivå. 

En uppskattning av tidsåtgången som krävs är ca 400-550 h. Tidsåtgången kan variera 

beroedne på om RäL A genomförs innan medarbetaren börjar tjänstgöra i rollen. Efter 

godkänd utbildning skall eleven kunna arbeta självständigt i rollen. 

Kompetensprofilen för Styrkeledare Heltid (SLH) finns beskriven i 

utryckningsbestämelserna. SLH ska kunna hantera följande roller på skadeplats: 

 Insatschef 

 Sektorchef 

 Arbetsledare 

 Uppgiftsledare 

 Säkerhetsbefäl 

 

Utöver den operativa kompetensen skall SLH också hantera rollen som arbetsledare för 

sin grupp. Detta ställer krav på individens förmåga att utöva ledarskap. Ledarskap i det 



dagliga arbetet hanteras primärt inom ramen för Rsyds chefs- och ledarprogram. Dessa 

moment skall dock synkas mot insatser inom ramen för SOL. 

 

Detaljinnehållet finns beskrivet i en Övnings- och utbildningsplan - Säkra ledningsförmågan  som 

tas fram och beslutas inför genomförande av utbildning inom utbildningsfasen. De olika 

blocken behandlar dock följande ämnesområden: 
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Beslutsfattande • • • • • • 

Insatsförmåga  • • • • • 

Ledningsstöd  • • • • • 

Ledningsträning  • • • • • 

Olycksdynamik  • • • • • 

Organisation  • • • • • 

Situationsförståelse  • • • • • 

Taktiska grunder  • • • • • 

Metodik vid insats  • •    

Räddningsteknik  • •    

Operativ arbetsmiljö • •     

Ledning av räddningsinsats  •     

Ledarskap •  • • • • 

Legala grunder •  • • • • 

Samhällets krisberedskap •   • • • 

Samverkande organisationer    • • • 

Samverkansledning    • • • 

Byggnadstekniskt brandskydd •      

Hantering av brandfarlig vara •      

Tabell B2.2.1: Ämnesområden som behandlas i respektive block. 

B2.3 Fortbildning  
För att säkra rollen som SLH krävs fortlöpande utbildning och övning. Detta sker främst 

genom följande aktiviteter: 

• Coachning  

• Blockövningar 

• Styrda övningar  

• Samövningar  

Detaljinnehållet finns beskrivet i en Övnings- och utbildningsplan - Säkra ledningsförmågan  som 

tas fram och beslutas årligen. 

Specialicering sker på individnivå i samråd med processägare och berörda chefer.   



Bilaga 3: Modul yttre befäl 

B3.1 Förberedelsefas 
Föberedelsefasen syftar främst till att förbereda medarbetaren inför utbildningsfasen, 

skapa intresse för rollen samt att identifiera lämpliga medarbetare som presumtiva yttre 

befäl. 

 

Uttagning till utbildningsfasen sker i förberedelsefasen. Uttagning sker genom webtest, 

intervjuer och profilering. I samband med uttagning görs då en skattning av status som ska 

återkopplas till den sökande och ge möjlighet till att komplettera, förbättra eller utveckla 

sin förmåga och på så vis påverka möjligheten att bli uttagen vid framtida uttagning.  

 

Medarbetare med styrkeledarbakgrund som vill bli antagen till utbildningsfasen bör 

uppfylla kraven för antagning till MSBs Kurs B – Räddningsledare (RäL B). Undantag från 

detta kan göras efter särskild bedömning av den sökandes kompetens. Antagningskraven 

för RäL B enligt följande: 

 

Den som ska antas till B-kursen ska ha förkunskaper enligt något av följande alternativ:  

 
• genomgått kurs A för Räddningsledare med betyget Godkänd,  
• avlagt brandförmansexamen heltid eller motsvarande utbildning enligt äldre 

utbildningssystem, eller  
• avlagt brandförmansexamen deltid eller motsvarande utbildning enligt äldre 

utbildningssystem.  
 

Om det finns särskilda skäl kan MSB medge undantag från villkoren för antagning. 

Figur B3.1.1: Utdrag ur kursplan RäL B, MSB. 

Medarbetare med brandingenjörsbakgrund skall ha genomgått MSBs Påbyggnadsutbildning i 

räddningstjänst för brandingenjörer.  

Operativ ledningserfarenhet är meriterande för antagning och värderas på individnivå. 

Förberedelsefasen tidssätts på individnivå. 

B3.2 Utbildningsfas 
Inför utbildningsfasen ska en inventering av elevens kunskaper, erfarenhet och formella 

kompetens utföras. Detta för att kunna anpassa omfattning och innehåll i utbildningsfasen 

utifrån elevens specifika behov. Tidsåtgången kan därför komma att variera på individnivå. 

En uppskattning av tidsåtgången som krävs är ca 400-850 h. Efter godkänd utbildning skall 

eleven kunna arbeta självständigt i rollen. 

  



YB ska kunna hantera följande roller på skadeplats: 

 Insatschef 

 Storsektorchef 

 Skadeplatschef 

 Arbetsledare 

 Säkerhetsbefäl 

 Samverkansbefäl 

 Coachande befäl 

 

Rollen ställer krav på individens förmåga att utöva ledarskap. Ledarskap i det dagliga 

arbetet hanteras primärt inom ramen för Rsyds chefs- och ledarprogram. Dessa moment 

skall dock synkas mot insatser inom ramen för SOL. 

 

Detaljinnehållet finns beskrivet i en Övnings- och utbildningsplan - Säkra ledningsförmågan  som 

tas fram och beslutas inför genomförande av utbildning inom utbildningsfasen. De olika 

blocken behandlar dock följande ämnesområden: 
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Beslutsfattande • • • • • • 

Insatsförmåga  • • • • • 

Ledningsstöd  • • • • • 

Ledningsträning  • • • • • 

Olycksdynamik  • • • • • 

Organisation  • • • • • 

Situationsförståelse  • • • • • 

Taktiska grunder  • • • • • 

Metodik vid insats  • •    

Räddningsteknik  • •    

Operativ arbetsmiljö • •     

Ledning av räddningsinsats  •     

Ledarskap •  • • • • 

Legala grunder •  • • • • 

Samhällets krisberedskap •   • • • 

Samverkande organisationer    • • • 

Samverkansledning    • • • 

Byggnadstekniskt brandskydd •      

Hantering av brandfarlig vara •      

Tabell B3.2.1: Ämnesområden som behandlas i respektive block. 



B3.3 Fortbildning  
För att säkra rollen som YB krävs fortlöpande utbildning och övning. Detta sker främst 

genom följande aktiviteter: 

• Coachning  

• Blockövningar 

• Styrda övningar 

• Samövningar 

Detaljinnehållet finns beskrivet i en Övnings- och utbildningsplan - Säkra ledningsförmågan  som 

tas fram och beslutas årligen.  

Specialicering sker på individnivå i samråd med processägare och berörda chefer.  

 

  



Bilaga 4: Modul inre befäl 

B4.1 Förberedelsefas 
Föberedelsefasen syftar främst till att förbereda medarbetaren inför utbildningsfasen samt 

att identifiera lämpliga medarbetare som presumtiva inre befäl. 

 

Uttagning till utbildningsfasen sker i förberedelsefasen. Uttagning sker genom webtest, 

intervjuer och profilering. I samband med uttagning görs då en skattning av status som ska 

återkopplas till den sökande och ge möjlighet till att komplettera, förbättra eller utveckla 

sin förmåga och på så vis påverka möjligheten att bli uttagen vid framtida uttagning.  

 

Väl dokumenterad operativ ledningserfarenhet från främst nivå 3 är en förutsättning för 

antagning och värderas på individnivå. 

Förberedelsefasen tidssätts på individnivå. 

B4.2 Utbildningsfas 
Inför utbildningsfasen ska en inventering av elevens kunskaper, erfarenhet och formella 

kompetens utföras. Detta för att kunna anpassa omfattning och innehåll i utbildningsfasen 

utifrån elevens specifika behov. Tidsåtgången kan därför komma att variera på individnivå. 

En uppskattning av tidsåtgången som krävs är ca 250-350 h. Efter godkänd utbildning skall 

eleven kunna arbeta självständigt i rollen. 

Kompetensprofilen för inre befäl (IB) finns beskriven i utryckningsbestämmelserna.  

Inre befäl är en ledande befattning och de personer som innehar den ska vara 

handlingskraftiga, målmedvetna, tydliga och kunniga. Den kravbilden innebär att det är 

den utbildade som bär ansvaret för att utbildningen leder till bra resultat. 

Rollen ställer krav på individens förmåga att utöva ledarskap. Ledarskap i det dagliga 

arbetet hanteras primärt inom ramen för Rsyds chefs- och ledarprogram. Dessa moment 

skall dock synkas mot insatser inom ramen för SOL. 

 

Detaljinnehållet finns beskrivet i Övnings- och utbildningsplan - Säkra ledningsförmågan som tas 

fram och beslutas inför genomförande av utbildning inom utbildningsfasen.  

  



De olika blocken behandlar följande ämnesområden: 

Ämnesområde 
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Beslutsfattande •  • • • • 

Insatsförmåga   • • • • 

Ledningsstöd   • • • • 

Ledningsträning    • • • 

Olycksdynamik    • • • 

Organisation   • • • • 

Situationsförståelse    • • • 

Taktiska grunder    • • • 

Metodik vid insats   •    

Räddningsteknik   •    

Operativ arbetsmiljö •      

Ledning av räddningsinsats •      

Ledarskap •   • • • 

Legala grunder •  • • • • 

Samhällets krisberedskap •   • • • 

Samverkande organisationer    • • • 

Samverkansledning    • • • 

Byggnadstekniskt brandskydd •      

Hantering av brandfarlig vara •      

Tabell B4.2.1: Ämnesområden som behandlas i respektive block. 

Utöver detta behandlas även: 

 Förutsättningar, utrustning, rutiner 

 Resurser och beredskapshållning 

 Organisations- och verksamhetskännedom 

 Samband 

 Typinsatser, särskilda risker & objekt 

 Utveckling av inre ledning 

 Tillämpning 

B4.3 Fortbildning  
För att säkra rollen som IB krävs fortlöpande utbildning och övning. Detta sker främst 

genom följande aktiviteter: 

• Coachning 

• Blockövningar 

• Styrda övningar  

• Samövningar  



Detaljinnehållet finns beskrivet i en Övnings- och utbildningsplan - Säkra ledningsförmågan  som 

tas fram och beslutas årligen.  

Specialicering sker på individnivå i samråd med processägare och berörda chefer. Rollen 

som IB innebär dock att medarbetaren i normalfallet har ett eller flera specialistområden 

att ansvara för. 

 

  



Bilaga 5: Modul räddningschef i beredskap 

B5.1 Förberedelsefas 
Föberedelsefasen syftar främst till att förbereda medarbetaren inför utbildningsfasen. 

 

Uttagning till RCB skiljer sig från andra operativa roller då uttagning sker efter beslut av 

samverkande räddningstjänstorganisationer i område syd. Väl dokumenterad operativ 

ledningserfarenhet från främst nivå 3 och 4 är en förutsättning för att fungera i funktrion 

som RCB. Uttagning bör föregås av webtest, intervjuer och profilering samt en skattning 

av individen förmåga att hantera rollen.  

 

Förberedelsefasen tidssätts på individnivå. 

B5.2 Utbildningsfas 
Inför utbildningsfasen ska en inventering av elevens kunskaper, erfarenhet och formella 

kompetens utföras. Detta för att kunna anpassa omfattning och innehåll i utbildningsfasen 

utifrån elevens specifika behov. Tidsåtgången kan därför komma att variera på individnivå. 

Efter godkänd utbildning skall eleven kunna arbeta självständigt i rollen. 

RCB är en ledande befattning och de personer som innehar den ska vara handlingskraftiga, 

målmedvetna, tydliga och kunniga. Den kravbilden innebär att det är den utbildade som 

bär ansvaret för att utbildningen leder till bra resultat. 

Rollen ställer krav på individens förmåga att utöva ledarskap. Medarbetare som verkar i 

rollen som RCB har normalt en arbetsledande befattning. 

 

Detaljinnehållet finns beskrivet i Övnings- och utbildningsplan - Säkra ledningsförmågan  som tas 

fram och beslutas inför genomförande av utbildning inom utbildningsfasen.  

  



De olika blocken behandlar följande ämnesområden: 

Ämnesområde 
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Beslutsfattande      • 

Insatsförmåga     • • 

Ledningsstöd     • • 

Ledningsträning      • 

Olycksdynamik    • • • 

Organisation   • • • • 

Situationsförståelse     • • 

Taktiska grunder     • • 

Metodik vid insats       

Räddningsteknik       

Operativ arbetsmiljö •    • • 

Ledning av räddningsinsats •    • • 

Ledarskap •   • • • 

Legala grunder •  • • • • 

Samhällets krisberedskap •   • • • 

Samverkande organisationer    • • • 

Samverkansledning    • • • 

Byggnadstekniskt brandskydd •      

Hantering av brandfarlig vara •      

Tabell B4.2.1: Ämnesområden som behandlas i respektive block. 

Utöver detta behandlas även: 

 Förutsättningar, utrustning, rutiner 

 Resurser och beredskapshållning 

 Organisations- och verksamhetskännedom 

 Samband 

B5.3 Fortbildning  
För att säkra rollen som RCB krävs fortlöpande utbildning och övning. Detta sker främst 

genom följande aktiviteter: 

• Blockövningar 

• Styrda övningar  

• Samövningar 

Detaljinnehållet finns beskrivet i en Övnings- och utbildningsplan - Säkra ledningsförmågan  som 

tas fram och beslutas årligen. 

  



Bilaga 6: Modul larmbefäl 

B6.1 Förberedelsefas 
Föberedelsefasen syftar främst till att förbereda medarbetaren inför utbildningsfasen samt 

att identifiera lämpliga medarbetare som presumtiva Larmbefäl. 

 

Uttagning till utbildningsfasen sker i förberedelsefasen. Uttagning sker genom webtest, 

intervjuer och profilering. I samband med uttagning görs då en skattning av status som ska 

återkopplas till den sökande och ge möjlighet till att komplettera, förbättra eller utveckla 

sin förmåga och på så vis påverka möjligheten att bli uttagen vid framtida uttagning.  

 

Medarbetare med styrkeledarbakgrund som vill bli antagen till utbildningsfasen bör 

uppfylla kraven för antagning till MSBs Kurs B – Räddningsledare (RäL B). Undantag från 

detta kan göras efter särskild bedömning av den sökandes kompetens. Antagningskraven 

för RäL B enligt följande: 

 

Den som ska antas till B-kursen ska ha förkunskaper enligt något av följande alternativ:  

 
• genomgått kurs A för Räddningsledare med betyget Godkänd,  
• avlagt brandförmansexamen heltid eller motsvarande utbildning enligt äldre 

utbildningssystem, eller  
• avlagt brandförmansexamen deltid eller motsvarande utbildning enligt äldre 

utbildningssystem.  
 

Om det finns särskilda skäl kan MSB medge undantag från villkoren för antagning. 

Figur B6.1.1: Utdrag ur kursplan RäL B, MSB. 

Medarbetare med brandingenjörsbakgrund skall ha genomgått MSBs Påbyggnadsutbildning i 

räddningstjänst för brandingenjörer.  

Operativ ledningserfarenhet (minst nivå 1) är meriterande för antagning och värderas på 

individnivå. 

Förberedelsefasen tidssätts på individnivå. 

B6.2 Utbildningsfas 
Inför utbildningsfasen ska en inventering av elevens kunskaper, erfarenhet och formella 

kompetens utföras. Detta för att kunna anpassa omfattning och innehåll i utbildningsfasen 

utifrån elevens specifika behov. Tidsåtgången kan därför komma att variera på individnivå. 

En uppskattning av tidsåtgången som krävs är ca 200-320 h. Efter godkänd utbildning skall 

eleven kunna arbeta självständigt i rollen. 

Kompetensprofilen för Larmbefäl (LB) finns beskriven i utryckningsbestämmelserna.  

Detaljinnehållet finns beskrivet i Övnings- och utbildningsplan - Säkra ledningsförmågan  som tas 

fram och beslutas inför genomförande av utbildning inom utbildningsfasen.  

  



De olika blocken behandlar följande ämnesområden: 
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Beslutsfattande •      

Insatsförmåga •  • •   

Ledningsstöd  • • • •  

Ledningsträning •      

Olycksdynamik • • • •   

Organisation • • • • • • 

Situationsförståelse • • • •   

Taktiska grunder • • •    

Metodik vid insats • • •    

Räddningsteknik • • •    

Operativ arbetsmiljö • • • • • • 

Ledning av räddningsinsats •      

Ledarskap •      

Legala grunder • • • • • • 

Samhällets krisberedskap •   • • • 

Samverkande organisationer    • • • 

Samverkansledning    • • • 

Byggnadstekniskt brandskydd •      

Hantering av brandfarlig vara •      

Tabell B4.2.1: Ämnesområden som behandlas i respektive block. 

Utöver detta behandlas även: 

 Förutsättningar, utrustning, rutiner 

 Resurser och beredskapshållning 

 Organisations- och verksamhetskännedom 

 Samband 

 Typinsatser, särskilda risker & objekt 

 Utveckling av inre ledning 

 Tillämpning 

  



B6.3 Fortbildning  
För att säkra rollen som IB krävs fortlöpande utbildning och övning. Detta sker främst 

genom följande aktiviteter: 

 Coachning  

 Blockövningar 

 Styrda övningar  

 Samövningar  

Detaljinnehållet finns beskrivet i en Övnings- och utbildningsplan - Säkra ledningsförmågan  som 

tas fram och beslutas årligen.  

 

  



Bilaga 8: Externa aktörer 
Ett antal organisationer har identifierats för att inhämta inspiration och kunskap från samt 

etablera ev samarbete. 

B8.1 MSB 
MSBs utbildningar kan delas in i befälsutbildningar och övriga utbildningar. 

Befälsutbildningar  

Rsyds operativa organisering med Inre befäl som räddningsledare innebär i praktiken att 

räddningsledarbehörighet ej krävs för befälsroller utöver IB och RCB. MSBs 

befälsutbildningar är allmänt hållna och utformade för att ge grundläggande kompetens att 

verka som befäl oavsett storlek på organisation och specifika lokala förhållanden. För 

operativa roller inom Rsyd krävs därför komplettering för att möta de specifika behov som 

finns inom vårt geografiska område. 

MSBs befälsutbildningar bör dock vara en del av utbildningen till respektive roll utifrån 

följande: 

- Utbildningarna ger godtagbar, grundläggande baskunskap. Nätverkande för 

medarbetare med kollegor från andra organisationer skall ej heller förringas.  

- Räddningsledare A och B är i grunden gratis, kostnader för internat samt 

lönekostnader tillkommer dock. Om Rsyd ska genomföra en anpassad utbildning 

internt motsvarande de delar av MSBs utbildningar som är relevanta så kommer 

det krävas mer finansiella resurser (m.a.o. blir det dyrare att genomföra detta i egen 

regi). 

- För den enskilde medarbetaren finns ett mervärde att genomgå MSBs utbildningar, 

utifrån möjligheten att kunna byta arbetsgivare (vi vill ju givetvis att medarbetare 

stannar hos oss, men inte att de ska känna sig låsta till Rsyd utan möjlighet att byta). 

Kompetensutveckling inom SOL ska vara lockande och en anledning att vilja 

arbeta i Rsyd.  

Grunden skall därför vara att MSBs befälsutbildningar är en del i respektive individs 

kompetensprofil, om inte nödvändigtvis i direkt anslutning till att vederbörande börjar 

verka i aktuell operativ roll. 

För operativa roller som kräver räddningsledarbehörighet är det dock ett krav. 

Övriga utbildningar  

MSB ger ett stort antal andra utbildningar inom ledningsområdet, exempelvis 

stabsutbildningar och samverkanskurser. Många av dessa är avgiftsfria, endast kostnad för 

logi och lön tillkommer. Dessa utbildningar kan utgöra en del av den fortbildning som 

planeras inom SOL. 

Status: Undersöks vidare, bl a genom fortsatt inventering av kursutbud. 

  



B8.2 Universitet/högskolor (nationellt) 
Kontakt har knutits med Christian Uhr (som även är med i utvecklingsuppdragets 

expertgrupp). Christian är forskare inom ledningsområdet och kommer med stor sannolikhet 

att vara utlånad till LTH (LUCRAM) för ett forskningsprojekt med anknytning till operativ 

ledning, projektet går under namnet Situationsanpassad ledning och samverkan utifrån ett 

designlogiskt helhetsperspektiv. Christian har sin grundanställning hos MSB. Projektet omfattar: 

- Utvärdering 

- Agility 

- Tekniskt ledningsstöd 

Agility handlar om en organisations förmåga att utnyttja sina resurser effektivt vid en 

händelse. T ex hur administrativa resurser kan styras om till att hantera arbetsuppgifter vid 

hantering av en större händelse/hög belastning. 

Inom forskningsprojektet finns önskemål att få tillgång till RC Syd och studera exempelvis 

beslutsfattande i det operativa systemet. I utbyte skulle Rsyd kunna få (främst genom 

Christian Uhr):  

- föreläsningar inom lednings- och samverkansområdet  

- fortlöpande information avseende forskningsprojektet (ex via föreläsningar från 

andra involverade forskare) 

- nätverkande/katalysator mot LTH (LUCRAM)  

- deltagande vid utvecklingsdiskussioner.  

Status: Undersöks vidare. 

B8.2 Oklahoma State University 
Oklahoma State University (OSU) ger en ledningsutbildning för räddningspersonal och 

som på deras hemsida beskrivs enligt följande: 

“The Bachelor of Technology in Emergency Responder Administration is designed to provide the 

education and training necessary to equip first-line emergency responders with the technical and 

tactical skills to effectively coordinate emergencies in a manner that minimizes human and economic 

costs.” 

Förutom kandidatutbildningen ger de även ett flertal magister- och doktorandutbildningar 

inom ämnesområdet. Utbildning sker dels vid en filial till OSU där tillgång finns till 

övningsanläggningar för praktiska övningar, dels på ett akademiskt plan inom andra delar 

av universitetet.  

Christian Uhr har kontakt med forskare på OSU och det är via honom som vi fått kännedom 

om utbildningarna. Det som verkar mest intressant är kopplingen mellan den praktiska 

ledningsutbildningen och den vetenskapliga/akademiska. 

Status: Undersöks vidare. 

B8.3 FM 
Försvarsmakten (FM) har nyligen omorganiserat sin pedagogikenhet och satsar nu på bl a 

nätbaserat lärande. FM ger ett antal kurser inom ledarskap, ledning och krisberedskap.  



Dels är det intressant att inventera de utbildningar och kurser som FM ger, dels att följa 

deras utvecklingsarbete avseende genomförande av utbildning (teknisk plattform, 

pedagogik osv) då de liksom vi bedriver praktiskt tillämpad utbildning.  

Status: Undersöks vidare. 

B8.4 AlphaTRAC, Inc 
AlphaTRAC är ett amerikanskt utbildnings-/konsultföretag som utvecklar ett nätbaserat 

verktyg för övning av beslutsfattande vid insats. Tanken är att studenten kan sitta var och 

när det passar att öva, utan behov av motspel eller andra resurser utöver datorn. Modellen 

bygger i princip på att studentet får ett larmutrop, därefter presenteras en satelitbild av 

objektet. I bakgrunden spelas radiosamband upp. Framme på plats visas en tredimensionell 

bild av objektet som medger orientering runt byggnaden. Studenten har möjlighet att skriva 

in i fritext vad som observeras (ex hur röken ser ut, byggnadskonstruktion, riskbedömning 

osv) vilket då värderas av systemet. Det finns möjlighet att begära ytterligare resurser och 

välja inriktning på insatsen. Resultatet jämförs efter avslutad övning med en databas. 

Underlaget till databasen utgörs av resultatet från hur erfarna befäl hanterat situationen och 

vilka beslut som fattats. 

Grundmodellen bygger på att student ges möjlighet att öva beslutsfattande (inte bara 

genom repetitiva övningar utan också genom att systemet lär ut en process för 

beslutsfattande). Teorin bakom beslutsfattande bygger på igenkänning (Recognition Prime 

Decision Making).  

Kontakt är knuten med en av deras forskare (Dr An Oskarsson, psykolog med fokus på 

beslutsfattande) och en testversion av programvara/webtest kommer göras tillgänglig. 

Status: Undersöks vidare. 

B8.5 Räddsam F 
Räddsam F har ett Excel-ark med en lång rad förmågor/kompetenser som befäl bör 

behärska. Det finns dock inget system för kompetensutveckling eller hur dessa 

förmågor/kompetenser skall inhämtas/säkerställas. 

Status: Undersöks inte vidare. 

  



B8.6 SBFF 
Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) har infört ett chefsutvecklingsprogram sedan ca 

5 år sedan och utbildat ca 40 chefer. Vid vakanser är tanken att det ska finnas utbildade 

och lämpliga personer ”klara” att sätta in. Nivå 3-befäl i det operativa system skall ha 

ledande eller chefsbefattning i vardagen. 

Chefsutvecklingsprogrammet omfattar upp till 3 år och sker parallellt med annan 

produktion. Samarbete med medlemskommuner avseende chef-/ledarutbildning. 

Organisationen arbetar med mentorskap. Vid nyrekrytering av brandingenjörer genomförs 

bl a chef/ledarprofilering. Anställer inte personer som inte förväntas kunna bli chef. 

Antagning sker till programmet, ingen garanti för tjänst/befattning. Personlighetstest 

används vid uttagning (chefsprofilering).  

Modellen med bedömning av framtida befäl utifrån förmåga att agera som chef/ledare 

verkar intressant. 

Status: Ev intressant m a p Rsyds kommande chefsprogram. 

B8.7 RSGBG 
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSGBG) utvecklar ett system för 

kompetenssäkring/utveckling avseende teknik och metod (främst på brandmanna-nivå). 

Systemet omfattar i nuläget inte ledning eller övriga delar av befälsrollen.  

Status: Ingen koppling till SOL i nuläget, fortsatt kontakt på sikt. 

B8.8 Beredskapsstyrelsen Danmark 
Beredskapsstyrelsen har genomgått en omfattande omstrukturering (utifrån Budgetanalyse af 

redningsberedskapet utförd av revisionsfirman Deloitte). Kontakt har tagits via e-post om ett 

ev besök, dock utan respons. 

Status: ny kontakt tas efter semester. 

B8.9 Moreton-in-Marsh Fire Service College 
Moreton-in-Marsh Fire Service College (information via Stefan Svensson, LTH) har haft ett 

system med tjänstgöring för brandbefäl vid skolan som instruktörer/lärare under en period 

omfattande ca 2 år. Vid återinträde i operativ tjänst upplevs de som mer erfarna/vana i 

rollen som ledare och befordras generellt snabbare, ibland i direkt anslutning till 

tjänstgöring vid skolan. I nuläget har skolan tagits över annan aktör och drivs i privat regi. 

Det är oklart om samarbete med räddningstjänsten kommer fortsätta eller om skolan avser 

att anställa egen personal. 

Status: Undersöks inte vidare. 

  



Bilaga 9: Utprovning av ny utbildningsform under projekttiden  
Under projekttiden har en ny utbildningsform för internutbildning av styrkeledare heltid 

och yttre befäl planerats, utförts och utvärderats. 

Förutsättningarna för utbildningarna har varit att utbilda och förbereda studenterna inför 

att självständigt arbeta i respektive befälsroll, oberoende av om studenten genomgått MSB-

utbildning för motsvarande befälsroll. 

Utbildningsinsatserna har utförts parallellt och i möjligaste mån har moment som berört 

båda grupperna genomförts gemensamt. Exempelvis föreläsningar, samövningar och 

fallstudier. 

En utvärdering har utförts bl a genom ett systemiskt möte efter genomförda utbildningar. 

Sammanfattningsvis har följande synpunkter framkommit: 

 Studenterna upplever att utbildningarna hållit hög kvalitet och gett dem 

förutsättningar att verka i aktuell befälsroll.  

 I de fall studenten genomgått aktuell MSB-utbildning har kvalitet och innehåll i 

den interna utbildningen upplevts likvärdig eller bättre. 

 Studenterna upplever att det är viktigt att tid avsätts i tillräcklig omfattning för att 

kunna genomföra utbildningen. Förslagsvis i sammanhängande perioder.  

 Instruktörerna upplever att det är viktigt att tid avsätts för att kunna planera och 

genomföra moment.  

 I vissa fall då moment samkörts med båda grupperna har innehållet upplevts som 

för grundläggande eller irrelevant av den ena gruppen. 

 Att genomföra omfattande befälsutbildningar av detta slag har upplevts som 

resurskrävande. 

Planeringsunderlag och utbildningsinnehåll från genomförda utbildningar samt 

ovanstående synpunkter har använts som grund och inspiration i framtagandet av system för 

utveckling av operativa ledare. 

 

 

 

 

  


