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Abstrakt 

Med anledning av det förändrade säkerhetspolitiska läget i Sverige arbetar flera myndigheter, 

på uppdrag av regeringen med att förbättra samhällets beredskap på flera olika sätt. Ett sätt att 

säkerställa att de aktörer som blir involverade vid någon typ av kris är förberedda är att låta 

dem träna i simulerade miljöer. Denna studie hade som uppgift att specificera 

räddningstjänstens roller, uppgifter och verktyg för att sedan kunna utveckla en modul för 

träningsverktyget Emergo Train System som tillåter utökade träningsmöjligheter för 

räddningstjänstpersonal, enskilt eller i samverkan med övriga blåljusaktörer. Detta gjordes 

genom att samla in information från fokusgrupper med räddningstjänsten och sedan analysera 

detta med hjälp av hierarkiska uppgiftsanalyser. Resultatet är tabeller som specificerar roller, 

hierarkiska uppgiftsanalyser som beskriver räddningstjänstens uppgifter samt 

tabelluppgiftsanalyser som specificerar dessa i kombination med verktyg. Resultatet kan 

användas av ETS för att skapa symboler och simuleringsövningar för räddningstjänsten där 

deras prestation kan mätas såväl som utvecklas. 

 

Abstract 

Due to the changed security policy situation in Sweden, several authorities work on behalf of 

the government to improve society's preparedness in several different ways. One way to 

ensure that the actors involved in any kind of crisis are prepared is to let them train in 

simulated environments. The aim of this study was to specify the roles, tasks and tools of the 

emergency services to develop a module for the Emergo Train System training tool, which 

allows for increased training opportunities for emergency staff, individually or in 

collaboration with other first responders. This was done by collecting information from focus 

groups with the rescue service and then analyzing it with hierarchical task analyzes. The result 

is tables that specify roles, hierarchical task analyzes that describe the tasks of rescue services 

and tabular data analyzes that specify these in combination with tools. The result can be used 

by ETS to create symbols and simulation exercises for the emergency services where their 

performance can be measured as well as developed. 

 

  



 

 

 

  



 

 

Förord 

Jag vill börja med att framföra ett varmt tack till de som stöttat mig i mitt arbete med denna 

uppsats. Ett stort tack till de personer vid räddningstjänsten i Linköping såväl som Norrköping 

som tog sig tiden att medverka i fokusgrupperna. Jag vill även särskilt tacka min handledare 

Peter Berggren vid Linköpings Universitet och KMC för all hjälp och inspiration.  

  



 

 

 

  



 

 

Innehållsförteckning 
1 Att inkludera räddningstjänsten i träningsverktyget Emergo Train System ................... 1 

1.1.1 MSB.................................................................................................................... 1 

1.1.2 Projekt Blåljus .................................................................................................... 2 

1.1.3 KMC ................................................................................................................... 2 

1.1.4 ETS .................................................................................................................. 2 

1.2 Syfte och frågeställningar ........................................................................................... 4 

1.3 Avgränsningar ............................................................................................................ 4 

2 Teoribakgrund .................................................................................................................... 7 

2.1 Förkunskap ................................................................................................................. 8 

2.2 Resiliens ..................................................................................................................... 8 

2.3 Beslutsfattande ........................................................................................................... 9 

2.3.1 Simuleringsövningar ........................................................................................ 11 

3 Metod................................................................................................................................ 13 

3.1 Deltagare .................................................................................................................. 13 

3.2 Datainsamlingsmetod ............................................................................................... 13 

3.2.1 Fokusgrupper .................................................................................................... 13 

3.3 Analysmetod ............................................................................................................. 15 

3.3.1 Hierarkisk uppgiftsanalys ................................................................................. 15 

3.3.2 Tabelluppgiftsanalys ........................................................................................ 15 

3.4 Genomförande .......................................................................................................... 16 

3.5 Etik ........................................................................................................................... 18 

4 Resultat ............................................................................................................................. 19 

4.1 Roller ........................................................................................................................ 19 

4.2 Uppgifter .................................................................................................................. 20 

4.2.1 Brand i trevåningshus ....................................................................................... 20 

4.2.2 Trafikolycka ..................................................................................................... 25 



 

 

4.3 Tabular task analysis ................................................................................................ 30 

4.4 Effektivitetsmått ....................................................................................................... 34 

4.4.1 Brand ................................................................................................................ 35 

4.4.2 Trafikolycka ..................................................................................................... 35 

4.5 Sammanfattning av resultat ...................................................................................... 35 

5 Diskussion ........................................................................................................................ 37 

5.1 Resultatdiskussion .................................................................................................... 37 

5.1.1 Hur kan roller och resurser inom räddningstjänsten specificeras? ................... 38 

5.1.2 Hur kan åtgärder inom räddningstjänsten specificeras? ................................... 38 

5.1.3 Hur kan verktyg som krävs för olika åtgärder inom räddningstjänsten 

specificeras? ..................................................................................................................... 39 

5.1.4 Hur kan räddningstjänstspecifika utfalls- och effektivitetsmått utvecklas? ..... 39 

5.1.5 Hur kan ovanstående anpassas till ETS? ....................................................... 39 

5.2 Metoddiskussion ....................................................................................................... 40 

5.3 Framtida forskning och rekommendationer till uppdragsgivare .............................. 41 

6 Slutsats.............................................................................................................................. 43 

7 Referenser ......................................................................................................................... 44 

 



1 

 

1 ATT INKLUDERA RÄDDNINGSTJÄNSTEN I 

TRÄNINGSVERKTYGET EMERGO TRAIN SYSTEM 

Våren 2017 gav regeringen uppdraget att öka privatpersoners kunskap om 

krisberedskap, höjd beredskap och ytterst krig till Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap (MSB). En del av detta uppdrag resulterade i broschyren ”Om krisen eller kriget 

kommer” som skickas ut till alla Sveriges hushåll under andra kvartalet 2018 (MSB, 2018). 

Broschyren ”Om kriget kommer” som den tidigare upplagan hette har inte skickats ut till 

svenska hushåll på närmare 30 år och anledningen till att den nu återinförs är det försämrade 

säkerhetspolitiska läget. Människor och samhället behöver bli bättre förberedda på följderna 

som kan komma av allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter. 

Detta gäller invånarna i samhället såväl som kommuner, länsstyrelser, frivilligorganisationer, 

centrala myndigheter, branschorgan och näringsliv som även de inkluderas i större 

utsträckning för varje år som Krisberedskapsveckan genomförs (MSB, 2017c).  

För att kunna utvärdera hur förberedd någon är på en situation som sällan eller kanske 

aldrig sker behövs träning. Vid iscensättande av större olyckor och kriser av olika slag får 

främst organisationer möjlighet att träna på saker som samverkan och ledning. En 

träningssituation som bibehåller en hög nivå av realism gör brister i organisationen synliga 

och möjliga att förändra. Det är viktigt att poängtera att träning ger effekt, men fel träning ger 

fel effekt (Sternberg & Sternberg, 2011). Det är med andra ord viktigt att träna på rätt sätt för 

att få korrekta effekter som går att applicera i verkliga situationer. Att genomföra övningar där 

organisationer som räddningstjänsten får öva både på uppgiftsrelaterade och team-relaterade 

sätt kan förbättra teamets förkunskap och på så vis påverka utfallet vid en räddningsinsats. 

Denna studie ämnar undersöka om en modul för räddningstjänsten kan inkluderas i ett 

befintligt träningssystem som idag används av övriga aktörer för medicinskt 

omhändertagande. 

1.1.1 MSB 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en statlig myndighet vars uppgift är 

att säkerställa att samhället kan förebygga samt hantera eventuella kriser och olyckor på 

korrekt sätt (MSB, 2017a). Detta arbete sker genom ett samarbete med kommuner, landsting, 

myndigheter och organisationer där MSB ansvarar över de åtgärder som krävs före, under och 

efter en kris eller olycka. MSB driver ett projekt vid namn Projekt Blåljus (MSB, 2017b) som 
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pågår från 2017 till 2019 vars mål är att ta fram en gemensam utbildningsplattform för 

området skydd, undsättning och vård. Projekt Blåljus syftar till att stärka kunskapen om 

förebyggande och förberedande åtgärder samt tvärsektoriell samverkan inom dagens 

grundutbildningar inom räddningstjänst, prehospital vård och polis.  

1.1.2 Projekt Blåljus 

Projekt Blåljus har identifierat Emergo Train System® (ETS) som en möjlig 

komponent i denna utbildningsplattform och vill därför skapa en modul där framförallt 

räddningstjänstens arbete modelleras mer detaljerat. Möjliga komponenter att specificera är 

exempelvis åtgärdstider, roller, verktyg, tekniker, metodik och utfallsmått. Att inkludera en 

räddningstjänstmodul i ETS skulle skapa möjligheter att mer detaljerat simulera och träna 

räddningstjänstens arbete i olika scenarier och förbättra samverkan vid en skadeplats.  

1.1.3 KMC 

För att minimera följderna vid en allvarlig händelse krävs katastrofmedicinsk 

beredskap. Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är en expertenhet i Östergötland som arbetar 

med att effektivisera vården vid akuta situationer (Region Östergötland, 2017). Personalen vid 

KMC forskar inom bland annat traumatologi, katastrofmedicinsk ledning, triage, prioritering 

och värdering av katastrofmedicinsk beredskap. Genom övningar och utbildningar med 

sjukvårdspersonal ökar de kunskapen inför kriser på lokal, regional, nationell och 

internationell nivå. KMC utbildar även framtida läkare och sjuksköterskor. Före, under och 

efter en krissituation samarbetar Region Östergötland och KMC med bland annat polisen, 

räddningstjänsten samt länsstyrelsen. Detta samarbete kräver att samtliga enheter är 

införstådda med varandras uppgifter och resurser för att på ett effektivt sätt kunna koordinera 

sitt arbete med varandra. KMC är även uppdragsgivaren till denna studie.  

1.1.4 ETS 

KMC förvaltar ett pedagogiskt simuleringsverktyg som ägs av Region Östergötland vid 

namn Emergo Train System® (ETS) (Region Östergötland, 2017). I dagsläget är ETS 

främst avsett att träna medicinskt omhändertagande på skadeplats och patientlogistiska flöden 

i hospitalmiljö. ETS engagerar deltagarna och låter dem träna i en simulerad miljö samtidigt 

som en hög nivå av realism bibehålls då den intellektuella och kommunikativa miljön är 

densamma som i verkligheten (Chi, Chao, Chuang, Tsai & Tsai, 2001). Operativa processer 
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såväl som beslutsfattande och kunskapen hos individer och grupper kan därmed testas och 

evalueras. ETS består av magnetiska symboler som placeras på whiteboardtavlor för att 

illustrera olycksplatser, sjukhus och andra relevanta platser (Emergo Train System, 2016a). 

Exempel på dessa visas i Figur 1. 

 

Figur 1. Exempel magnetfigurer i ETS. Copyright Emergo Train System 

ETS innehåller även patienter med olika typer av symptom och skador som 

kategoriserats efter vilken olycksplats som ska simuleras (se Figur 2). Vid ett 

simuleringstillfälle avgör instruktören för övningen vilka patienter som passar för det valda 

scenariot och kompletterar även med bilder efter behov (Emergo Train System, 2016a). 

Materialet i ETS har översatts till flera olika språk och används i flera länder. Innehållet 

består bland annat av en basuppsättning och en uppsättning för sjukhus som kan användas 

beroende på vilken skadeplats som ska simuleras. 

 

Figur 2. Exempel på patienter i ETS. Copyright Emergo Train System 
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Figur 3. Exempel på en simulering av en olycka. Copyright Emergo Train System 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utveckla en modul för träningsverktyget Emergo Train 

System (ETS) som tillåter utökade träningsmöjligheter för räddningstjänstpersonal, 

enskilt eller i samverkan med övriga blåljusaktörer.  

1. Hur kan roller och resurser inom räddningstjänsten specificeras? 

2. Hur kan åtgärder inom räddningstjänsten specificeras? 

3. Hur kan verktyg som krävs för olika åtgärder inom räddningstjänsten specificeras? 

4. Hur kan räddningstjänstspecifika utfalls- och effektivitetsmått utvecklas? 

5. Hur kan ovanstående anpassas till ETS? 

1.3 Avgränsningar 

På grund av tids- och budgetbegränsningar behövde detta projekt avgränsas till viss del. 

Nedan följer de avgränsningar som gjorts: 
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• Projektet kommer endast att fokusera på räddningstjänsten, men kommer att 

dokumentera en process som kan användas för andra moduler såsom polis. 

• Projektet kommer inte att producera en modul som innehåller samtliga åtgärder, tider, 

verktyg, och roller som finns inom räddningstjänsten utan enbart ett representativt 

urval. 

• Projektet kommer inte att specificera roller för samtliga skadeplatser utan fokuserar på 

trafikolyckor och bränder i trevåningshus. 

• Projektet kommer inte att validera den framtagna modulen.  
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2 TEORIBAKGRUND 

En del av yrket för räddningstjänsten är att rökdyka, vilket ses som den farligaste 

arbetsuppgiften vi tillåter i Sverige (RTÖG, 2013). Att rökdyka är att gå in i tät brandrök, 

giftiga gaser eller annan miljö där syrebrist utgör en risk för personalen. Denna arbetsuppgift 

har tidigare specificerats av Fogel et al. (2004) med hjälp av en hierarkisk uppgiftsanalys. 

Studien är indelad i två delar där den första fokuserar på rökdykning utifrån rökdykarledarens 

perspektiv och den andra på rökdykning ur rökdykarnas perspektiv. Övriga personer i styrkan, 

som rökdykarna, chaufförer och styrkeledaren, är däremot ej involverade i studien varför den 

inte räcker som underlag för att specificera samtliga rollers uppgifter och verktyg i denna 

studie. Fogel et al. (2004) använde sig av intervjuer och observationer för att samla in data till 

sina uppgiftsanalyser som illustrerar rökdykarnas uppgifter.  

Då föreliggande studie ska specificera samtliga roller blir intervjuer och observationer 

ett ineffektivt sätt att samla in data på. Dessutom är rökdykning endast en del av vad yrket 

innefattar vilket gör att intervjuerna och observationerna hade tagit ytterligare längre tid för 

respektive scenario som ska studeras. Rökdykarna ersätts av andra roller vid andra typer av 

olycksplatser vilket innebär att vid en trafikolycka kan en rökdykare exempelvis få rollen som 

sjukvårdare istället. Vilka roller som krävs och vilka uppgifter som bör genomföras vid andra 

situationer kan variera beroende på situation, vilket lämnar rum för olika syner på hur detta 

bör genomföras. Då syn på tidsåtgång, roller och uppgifter kan variera mellan de anställda är 

det lämpligt att istället använda sig av datainsamlingsmetoden fokusgrupper (Hylander, 

2001). Detta då fokusgrupper kan mynna ut i en diskussion där flera åsikter får chans att lyftas 

och motiveras vid samma tillfälle. De andra deltagarna får även chans att hålla med eller säga 

emot någon annans åsikt vilket inte hade blivit möjligt vid separata intervjuer. Ny information 

kan på så sätt komma till ytan som kanske inte hade kommit fram annars. 

Modeller för krishantering har tidigare studerats med hjälp av fokusgrupper. Ett 

exempel på detta är en studie av Skubby, Bonfine, Novisky, Munetz och Ritter (2013) som 

ämnade skapa en bättre förståelse för krisinterventions-team (CIT) svårigheter genom att göra 

en tematisk analys av materialet från fokusgrupper. CIT består av personer som är särskilt 

utbildade för att hantera samtal från patienter som lider av mentala hälsoproblem och deras 

familjer. Skubby et al. (2013) fann genom fokusgrupperna kommunikativa barriärer mellan 

polis och sjukvårdare samt ekonomiska problem som uppstod när ny personal skulle tränas 

upp i CIT. Deltagarna i studien är personer som är utbildade och arbetar professionellt med 
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CIT. Fokusgruppmetoden användes då samtliga deltagare var utbildade inom CIT och 

forskarna ville få fram de olika åsikter som fanns om arbetet och dess svårigheter.  

2.1 Förkunskap 

Fogel (2004) har visat att förkunskaper, ett teams situationsmedvetenhet och ett teams 

processer påverkar resultatet vid räddningsinsatser. För att genomföra en effektiv och lyckad 

räddningsinsats krävs förkunskap, både om uppgiften i sig men även om de personer som 

genomför uppgiften tillsammans. En grupp människor som arbetar tätt tillsammans utvecklar 

gemensamma mentala modeller, en egen slags kultur där en viss typ av terminologi används, 

vilket påverkar deras gemensamma insatser. Även förståelse för varandras personliga 

egenskaper, fysiska såväl som psykiska, kan påverka arbetet. Eftersom att mängden 

förkunskap påverkade resultatet positivt i denna studie menar Fogel (2004) att målet bör vara 

att utveckla och förbättra denna typ av kunskap i teamet.  

Ett team som räddningstjänsten kan få förkunskap genom att träna på medicinskt 

omhändertagande vid olika typer av simulerade olyckor och sedan utvärdera dessa 

träningstillfällen. De kan då få kunskaper om hur de bör samverka på bästa sätt och hur de bör 

agera vid en viss situation.  

2.2 Resiliens 

En allvarlig händelse är enligt Socialstyrelsens definition (2013) en händelse som är så 

omfattande eller allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och användas på ett särskilt 

sätt. För att kunna agera vid en allvarlig händelse och framförallt för att kunna agera på ett 

korrekt sätt är resiliens något som allt oftare kommer på tal. Resiliens förklaras av SAOL 

(2015) som ”förmåga t.ex hos ekosystem att återhämta sig eller motstå olika störningar”.  

MSB (2013) beskriver att begreppet resiliens har olika betydelser beroende på det 

sammanhang det används i men att det sammanfattningsvis kan beskrivas som förmågan att 

stå emot och klara av en förändring, samt återhämta sig och vidareutvecklas. Resiliens kan 

användas inom kontexter på individ-, system-, samhälls- eller organisationsnivå och fokus kan 

variera mellan att återgå till ett ursprungsläge eller att anpassa sig till ett nytt tillstånd och 

utvecklas. För att ett samhälle eller land ska kunna motstå allvarliga händelser och även 

återhämta sig om de skulle infinna sig behöver de investera i krishantering och att försöka 
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förebygga dessa. I World Disaster Report beskriver Sanderson och Sharma (2016) resiliens 

som något som behöver tas på större allvar. De menar att allmänheten behöver bli bättre 

förberedda och att beslutsfattare inom regeringar, biståndsorgan och den privata sektorn måste 

vidta åtgärder för att detta ska ske.  

Lundberg och Johansson (2015) argumenterar för att en modell för resiliens hos ett 

system bör vara användbar både för att förutse nya resiliensmetoder och mätvärden, samt för 

konstruktion och utvärdering av resilienta system. De har utvecklat en modell vid namn 

SyRes som fokuserar på att samtliga resilienta system bör stå på fem grundpelare: förväntan, 

övervakning, respons, stark kapacitet för återhämtning genom inlärning samt 

självövervakning. Även om kriterierna för ett resilient system är svåra att uppnå finns stora 

fördelar att hämta i att fokusera på dessa delområden för att skapa ett så resilient system som 

möjligt. Författarna poängterar särskilt vikten av att utveckla och underhålla resiliens i system 

som skyddar vårt samhälle. Vid övningar blir dessa fem kriterier möjliga att mäta och en 

organisation kan på så vis få ett mått på vilka delområden som behöver förbättras mer eller 

mindre.  

Att träna på medicinskt omhändertagande och sedan utvärdera resultatet kan ge ett mått 

på hur pass resilient räddningstjänstens och de andra aktörernas arbete faktiskt är. Eventuella 

problemområden görs mer transparanta och blir därigenom enklare att träna upp inför en 

riktig olycka.  

2.3 Beslutsfattande 

I våra dagliga liv har vi kontrollerade processer och automatiska processer som styr vårt 

beteende och däribland vårt beslutsfattande (Sternberg & Sternberg, 2011). När vi utför 

kontrollerade processer är vi medvetna om vad vi gör; de är kostsamma och går att styra med 

egen vilja. När vi lär oss något nytt är processen kontrollerad men den kan sedan 

automatiseras och på så vis även bli snabbare och mer effektiva att genomföra genom träning. 

När vi utför automatiserade processer är vi inte medvetna om dem. De kräver inte samma nivå 

av uppmärksamhet vilket gör att vi kan utföra andra uppgifter samtidigt och istället vara 

uppmärksamma på dem. För att våra automatiska processer ska bli så korrekta och effektiva 

som möjligt är det därför viktigt att träna på rätt sätt redan från början när processerna är 

kontrollerade. Enligt Norman (1976) kan automatiska processer rädda liv och det är därför 

viktigt att försöka automatisera just säkerhetspraxis, särskilt för brandmän och andra personer 
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som innehar jobb som innebär en stor risk. Om deras kunskap och automatiska processer är 

korrekta kan de rädda liv snabbt och minska risken för att agera fel vilket kan fördröja 

räddningsinsatsen och därigenom orsaka dödsfall. Då det är oetiskt att skapa olyckor för att 

kunna öva på dessa riskfyllda scenarion krävs andra tillvägagångssätt för att automatisera 

processer som beslutsfattande. Detta kan exempelvis göras i simulerade modeller av 

verkligheten. 

När människor fattar beslut använder vi oss inte av statiska modeller där vi genererar 

alternativ som vi sedan jämför med hjälp av att beräkna exempelvis sannolikheten för vissa 

utfall (Klein, 2008). Innan uppkomsten av naturalistic decision making (NDM) var den 

generella åsikten att det var så människan fattade beslut. NDM skiftade fokus från detta till att 

studera hur beslutsfattande faktiskt fungerar i naturliga miljöer. Flera forskare som började 

studera NDM kom fram till liknande slutsatser, trots att de arbetade separat. Totalt 

utvecklades nio olika modeller och samtliga visade att människor inte genererar och jämför 

olika möjligheter utan att människor använder tidigare erfarenheter för att snabbt kategorisera 

situationer.  

Recognition Primed Decision Model (Klein, 1999) är en av modellerna som kan 

förklara hur vi snabbt fattar beslut utan att jämföra alternativ genom att använda oss av olika 

mönster vi utvecklat av våra erfarenheter. Dessa mönster beskriver de primära 

orsaksfaktorerna som fungerar i situationen. Mönstren markerar de mest relevanta signalerna, 

ger förväntningar, identifierar rimliga mål och föreslår typiska reaktioner i en viss situation. 

När vi behöver fatta beslut kan vi snabbt matcha situationen med de mönster vi har lärt oss 

och om vi hittar en tydlig match kan vi sedan utföra de mest typiska handlingsåtgärderna.  

Klein (2008) studerade brandmän som fattade beslut och kom fram till att de använder 

sig av mentala simuleringar för att avgöra vilken handling som är mest lämplig i en viss 

situation. Om handlingen verkade fungera kunde de genomföra den, om den nästan fungerade 

kunde de modifiera den och om den inte fungerade alls kunde de försöka finna en annan 

lösning på problemet.  

Recognition Primed Decision Model (RPD-modellen) är således en blandning av 

intuition och analys där matchningen av mönster är intuition och den mentala simuleringen är 

den medvetna och utförliga analysen (Klein, 2008). Modellen beskriver hur människan både 

har en intuitiv och automatisk del samt en analytisk och resonerande del av beslutsfattande 
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med ett konstant flöde däremellan. I vår automatiska del ingår situationsmedvetenhet där vi 

söker kritiska ledtrådar samt avsaknad av kritiska ledtrådar, både i situationen såväl som i 

minnet. Den resonerande delen innefattar mentala simuleringar och modifiering av mentala 

simuleringar av den tänkta handlingen. En expert lägger ned mer tid på att införskaffa 

förståelse för situationen än en novis gör och har lättare för att sedan göra och jämföra olika 

mentala simuleringar. Detta eftersom att de effektivt kan sålla bort många möjliga 

simuleringar med hjälp av sina erfarenheter. 

För att skapa ett resilient system behöver både förkunskaper såväl som automatiserat 

beslutsfattande vara korrekt. Att få möjlighet att träna på att fatta beslut i samverkan med 

andra aktörer i nya situationer blir därför viktigt för räddningstjänsten. Vid ett träningstillfälle 

finns chansen att få testa både den intuitiva och den resonerande delen av beslutsfattandet och 

även en chans att utvärdera utfallet. 

2.3.1 Simuleringsövningar 

Ett sätt att stå emot, klara av och lära sig av en förändring är att träna. Berlin och 

Carlström (2015) har visat att övningar som fokuserar på samarbete har en uppfattad inverkan 

på det faktiska arbetet vid en nödsituation. De menar att beredskapen för större och allvarliga 

händelser förbättras genom att integrera samverkansaktiviteter i övningar då de bidrar till 

uppfattat lärande. Lärande i sin tur förbättrar upplevd användbarhet av övningar i verkligt 

olycksarbete. Berlin och Carlström poängterar att det är viktigt att undvika långa väntetider, 

ge tydliga instruktioner, basera övningarna på kända aktiviteter samt att inkludera 

diskussioner efteråt för att detta lärande ska ha någon effekt. När en person genomför en känd 

aktivitet och sedan tvingas anpassa sig efter andra deltagare i situationen får personen öva på 

att kommunicera, prioritera och fatta optimala beslut som är baserade på ett helhetsperspektiv. 

Trnka (2009) har också visat att rollspel genom simuleringsövningar är en effektiv 

metod för att studera organisationer som arbetar med krishantering av olika slag. Detta 

inkluderar situationer där de mest dynamiska faserna av nödsituationer och kriser äger rum, 

som när beslutsfattare och befäl av olika slag beslutar om vilka åtgärder som ska genomföras 

och samordnar insatsen och de deltagande organisationerna på olika sätt. De 

simuleringsövningar som testades i studien var samtliga baserade på scenarion i 

realtidsrollspel som baserats på modeller av organisationer som arbetar med ordergivning vid 

krishantering. När studien genomfördes fann Trnka skillnader mellan hur organisationer sade 
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sig arbeta och hur de faktiskt arbetade under de situationer som testades. Detta gjorde det 

även möjligt för organisationerna att bland annat utveckla stöd för vissa typer av 

informationsspridning för att underlätta arbetet. Kunskapen om hur beslutsfattare, befälhavare 

och operatörer anpassar sig till situationer och improviserar är på så sätt viktigt både för 

forskning inom teamwork, resiliens och träning. Detta då den säger något om hur 

beslutskedjan fungerar idag och hur den kan förbättras. Trnka betonar dock vikten av att en 

hög nivå av realism bibehålls för att räkna simuleringsövningar som ett bra träningsverktyg. 

Eftersom det är viktigt att träna på situationer som är oetiska att iscensätta på riktigt är 

en simuleringsövning ett bra träningstillfälle. Genom att träna på samverkan och 

beslutsfattande i situationer som sällan inträffar blir det medicinska omhändertagandet som 

helhet ett mer resilient system i samhället.  
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3 METOD 

En kvalitativ forskningsansats bör enligt Howitt (2010) fokusera på att ta fasta på en 

individ eller grupps uppfattning av ett visst fenomen eller ämne. Vid någon typ av 

gruppintervju är variationen i gruppen viktig såväl som innebörden av det som sägs av de 

olika deltagarna. Målet är att komma åt deltagarnas subjektiva upplevelser. I denna kvalitativa 

forskningsansats har intervju, fokusgrupper och dokument från räddningstjänsten använts som 

datainsamlingsmetod. Som analysmetod har dokumentanalys och uppgiftanalys använts. 

Fokusgrupper och hierarkisk uppgiftsanalys beskrivs nedan. Resultatet av uppgiftsanalysen är 

bland annat en samling hierarkiska tabeller över uppgifter som genomförs, allt från 

förberedelser innan ankomst till skadeplatsen till och med avslutad insats. I denna studie har 

fokusgrupper genomförts såväl som dokumentanalyser för att komma fram till hur deltagarna 

arbetar i sina olika roller och vilka mål som finns med insatsen. Avslutningsvis genomfördes 

även en intervju med en blåljusrepresentant gällande hur studiens resultat ska implementeras i 

ETS. Resultaten från denna sistnämnda intervju kommer att presenteras i en 

tabelluppgiftsanalys som beskrivs nedan.  

3.1 Deltagare 

I föreliggande studie är utbildningen och yrket den gemensamma nämnaren för 

deltagarna. Samtliga deltagare är utbildade brandmän som för närvarande arbetar som 

brandmän. Totalt genomfördes två fokusgrupper i Linköping och Norrköping med fem 

respektive sex deltagare per tillfälle. Alla som deltog i fokusgrupperna var män i åldrarna 23-

60 med allt från 2 till 33 år inom yrket. Tre deltagare hade arbetat i under 10 år, tre deltagare 

11-20 år, två deltagare 21-30 år och tre deltagare i över 30 år.  

3.2 Datainsamlingsmetod 

3.2.1 Fokusgrupper 

Fokusgrupper är kvalitativa datainsamlingsmetoder där materialet samlas in vid en 

gruppinteraktion (Morgan, 1996). Forskaren har en aktiv roll i fokusgruppen och skapar en 

gruppdiskussion som riktas mot det område som forskaren undersöker. Resultatet av 

fokusgruppen är gruppdiskussionen som senare analyseras av forskaren. Fokusgrupper är en 
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typ av fokuserad intervju med flera deltagare. Skillnaden mellan en gruppintervju och en 

fokusgrupp är att en fokusgrupp fördjupar sig inom ett visst område medan en gruppintervju 

kan ta upp flera olika områden (Bryman, 2008). Fokusgrupper har tidigare främst används vid 

marknadsundersökningar men har på senare tid även börjat användas i samhällsvetenskapliga 

undersökningar då de är ett bra redskap när olika åsikter av en viss fråga är viktiga att få fram. 

Enligt Hylander (2001) är fördelen med fokusgrupper jämfört med deltagande 

observation att forskaren får mycket information om ett valt område på kort tid. Eftersom 

situationen inte är naturlig finns även en risk för att forskaren styr konversationen för hårt och 

på så sätt går miste om information som hade kunnat framkomma i en mer naturlig miljö. När 

fokusgrupper ställs emot individuella djupintervjuer blir skillnaden möjligheten till spridning i 

svaren, där en individuell intervju har möjligheten att gå djupare medan en fokusgrupp lyfter 

fram en större variation i svaren då flera personer deltar.  

Deltagarna bör i denna datainsamlingsmetod vara en homogen grupp i form av någon 

gemensam karakteristiska som kön eller utbildning (Hylander, 2001). Åsikterna om gruppens 

storlek har varierat och förändrats under åren men totalt bör minst två 

fokusgruppsdiskussioner genomföras för att samla in tillräckligt med material. Morgan (1998) 

menar att mindre fokusgrupper kan vara att rekommendera om gruppen består av personer 

som är passionerade för ämnet och därför har mycket att säga inom området. Enligt Howitt 

(2010) bör gruppen bestå av 4-8 deltagare. Forskaren, i det här fallet även kallad moderator, 

bör ge stort utrymme för deltagarna att själva kontrollera diskussionen. Moderatorn kan ge 

deltagarna ett mindre antal ganska allmänna frågeställningar för att sedan modifiera samtalet 

något om deltagarna skulle komma in på sidospår som inte är relevanta för frågeställningen 

(Bryman, 2008).  

Metoden fokusgrupp styr inte vilken analysmetod som ska användas utan flera olika 

former av analys kan appliceras på material från fokusgrupper. Fokus kan exempelvis ligga 

både på vad som sägs och hur det sägs. Enligt Bryman (2008) är det viktigt att även ta tillvara 

på samspelet i gruppen. Detta då både enigheter och oenigheter i gruppen kan vara av intresse 

och tillföra mycket i analysen. När deltagarna håller med varandra kan detta visas genom att 

de fyller i varandras påståenden vilket kan ge mer information än vad som hade framkommit 

vid en enskild intervju. När de är oense lämnar det utrymme för att förklara varför och även 

för att ändra varandras åsikter. 
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3.3 Analysmetod 

3.3.1 Hierarkisk uppgiftsanalys 

En uppgiftsanalys är ett sätt att beskriva och representera en uppgift eller ett specifikt 

scenario på (Stanton et al., 2005). Uppgiftanalysen består i att en uppgift identifieras, data 

samlas in om uppgiften och sedan analyseras data så att uppgiften blir förstådd. När detta är 

gjort produceras en dokumenterad representation av uppgiften. Det finns flera olika typer av 

uppgiftsanalyser där den hierarkiska är mest välkänd och använd. Hierarkisk uppgiftanalys 

(eng. hierarchial task analysis, hädanefter benämnd HTA) bryter ner uppgiften i en nästlad 

hierarki av mål, handlingar och planer. HTA består enligt Stanton et al. (2005) av 6 steg. 

1. Definiera uppgiften som ska analyseras och anledningen till analysen 

2. Datainsamlingsprocess. Data kan samlas in genom exempelvis observationer, 

intervjuer eller formulär. När tillräckliga data samlats in påbörjas nästa steg. 

3. Avgör övergripande mål med uppgiften. Detta mål ska specificeras överst. 

4. Avgör uppgiftens delmål. Detta är oftast men inte nödvändigtvis 4-5 delmål som 

noteras direkt under det övergripande målet. Dessa utgör tillsammans förutsättningen 

för att det övergripande målet ska uppfyllas.  

5. Bryt ner delmålen. Denna process fortskrider tills en passande handling nåtts. Allt som 

noterats ovanför dessa handlingar bör vara mål, ej handlingar.  

6. Analysera planer. Planer beskriver i vilken ordning moment bör göras. Planer kan 

exempelvis vara linjära, icke-linjära, simultana eller cycliska.  

HTA är enkelt att implementera och dess output är användbar i flera olika sammanhang, 

som vid felanalyser, gränssnittsdesign och funktionsanalys (Stanton et al., 2005). Metoden är 

flexibel och har tidigare använts inom ett brett spektrum av sammanhang då den kan användas 

oavsett domän.  

3.3.2 Tabelluppgiftsanalys 

En tabelluppgiftsanalys eller TTA (eng. Tabular Task Analysis) kan användas för att 

ytterligare analysera de nedersta nivåerna i en HTA (Stanton et al., 2005). Detta görs genom 

att informationen från HTA sammanställs i en tabell där varje uppgift som specificerats 

nederst i HTA noteras i en kolumn längst till vänster i TTA. Längst till vänster noteras numret 

för uppgiften och direkt till höger noteras vad uppgiften innefattar. Sedan kan valfria 
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kategorier noteras i kolumner till höger om dessa beroende på vad som ska analyseras. 

Fördelen med TTA är enligt Stanton et al. (2005) att de faktorer som anses relevanta för 

uppgiften fortsatt kan analyseras på ett överskådligt och enkelt sätt. Metoden går att använda 

oavsett domän och ger en mycket mer detaljerad bild över uppgiften än en HTA kan göra.  

3.4 Genomförande 

Inledningsvis genomfördes en intervju med en tjänsteman vid räddningstjänsten i 

Linköping för att få en övergripande förståelse för yrket, dess roller, uppgifter och verktyg. 

Intervjun var av semistrukturerad karaktär och transkriberades ej. Innehållet från intervjun har 

använts för utformandet av fokusgruppernas innehåll. Eftersom att det kan finnas olika åsikter 

om tidsåtgång för att utföra vissa uppgifter och vilka verktyg som är viktigast valdes 

fokusgrupper som fortsatt insamlingsmetod. Detta då det är viktigt att fånga flera åsikter för 

att få en tydlig bild av yrket i sin helhet. Vid intervjun framkom även att det fanns 

standardrutiner för vissa uppgifter inom räddningstjänsten. Dessa har inkluderats i studien och 

informationen de innehåller har validerats i fokusgrupperna där det blir tydligt exempelvis 

vilka verktyg som används mer eller mindre i tjänst.  

För att underlätta för deltagarna i fokusgruppen skapades tomma matriser där roller, 

uppgifter och verktyg kunde specificeras (se Bilaga 1). Enligt Norman (1993) räknas allt som 

skapats av människor med avsikt att underlätta tankar eller handlingar som artefakter. En 

kognitiv artefakt är alltså något som är skapat av människan för att underlätta, förbättra och 

förstärka våra mentala handlingar. En kognitiv artefakt kan hjälpa oss i vårt tänkande och 

komplettera de förmågor vi besitter. Ett exempel på en lyckad kognitiv artefakt är en lista. 

Listor underlättar i vårt tänkande då de ger oss möjlighet att spalta upp till exempel 

delmoment, saker vi ska göra eller saker vi ska komma ihåg. Matrisen som skapats för denna 

studie ämnar underlätta för deltagarna på så vis att de enkelt kan notera sin roll samt 

uppgifter, tider och verktyg som finns för rollen. 

För att modifiera samtalet definierades två olika scenarion som var av intresse för 

diskussionen; brand i trevåningshus och trafikolyckor. Båda dessa scenarion hade 

standardrutiner där roller, uppgifter och verktyg definierats. För storskadeplatser som större 

trafikolyckor eller bränder fanns däremot inte samma typ av rutin, varför även detta var av 

intresse.  
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Vid fokusgruppstillfällena samlades deltagarna i ett konferensrum på den station där 

deltagarna arbetade. Deltagarna hälsades välkomna och fick fylla i varsitt samtyckesformulär 

såväl som bakgrundsinformation, se Bilaga 3. Sedan presenterade moderatorn sig själv, 

generell information om studien och förklarade även hur fokusgruppen skulle komma att 

genomföras. Deltagarna fick därefter ställa eventuella frågor och sedan startades 

fokusgruppen. Deltagarna ombads först att separat notera uppgifter för sin egen roll samt 

verktyg som kunde behövas. De ombads även att notera i vilken ordning uppgifterna borde 

utföras och vilken ungefärlig tid de tar eller inom vilken tidsram de borde utföras. När alla 

presenterat sina uppgifter för gruppen diskuterade gruppen samtliga roller, uppgifter och 

verktyg för att se om det fanns skillnader i hur deltagarna upplevde rollerna och tidsåtgången. 

De diskuterade även om det blev skillnader i roller, uppgifter eller verktyg om respektive 

scenario skulle vara en storskadeplats med många brinnande hus eller en större trafikolycka 

istället. 

Avslutningsvis diskuterades även generella frågor som ej framkom naturligt under 

gruppdiskussionen, exempelvis vad som anses som god prestation och hur räddningstjänsten 

ser på samverkan med andra aktörer. Deltagarna gavs här även utrymme att lyfta egna tankar 

eller frågor som uppkommit under diskussionen. En övergripande mall över utformningen av 

fokusgrupperna finns i Bilaga 2. 

Material har samlats in genom intervju och fokusgrupper med räddningstjänstpersonal, 

samt från regelverk och standardrutiner för yrket. De matriser som skapats av 

fokusgruppsdeltagarna har även dessa fungerat som material som sedan har sammanställts och 

analyserats för att sedan mynna ut i två hierarkiska uppgiftanalyser. 

Både intervjun och fokusgrupperna som genomfördes spelades in och moderatorn 

noterade även relevant information med hjälp av en dator. Av tidsmässiga skäl har de däremot 

ej transkriberats. Roller har specificerats i tabeller och verktyg i tabelluppgiftsanalyser efter 

en dokumentanalys som sedan validerats och modifierats av räddningstjänsten när 

fokusgrupperna genomfördes. Uppgifterna som utförs av räddningstjänsten vid ett visst 

scenario har analyserats med hjälp av hierarkisk uppgiftsanalys som beskrivs i avsnittet ovan. 

När den hierarkiska uppgiftsanalysen var klar modifierades och validerades den av en person 

från räddningstjänsten som deltagit vid ett fokusgruppstillfälle. Deltagaren som verifierade 

uppgiftsanalysen arbetar som styrkeledare och har därmed god kunskap om samtliga roller 

inom styrkan. För att kunna notera vilka verktyg som bör kopplas till vilka personer och vilka 
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uppgifter har en TTA skapats med HTA och materialet från intervjuerna som grund. Detta 

gjordes efter en intervju med en representant från projekt blåljus som önskade att resultaten 

skulle presenteras i detta format. 

3.5 Etik 

De fyra grundläggande forskningsetiska principerna informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) kommer att upprätthållas i 

denna studie. Samtliga deltagare delges en samtyckesblankett gällande detta vid ankomst till 

platsen där fokusgruppen kommer att hållas. När de tillgodosett sig informationen får de ta 

ställning gällande huruvida de önskar delta i studien och signera sitt samtycke. I detta blad 

informeras deltagaren om studiens syfte och bakgrund, dess genomförande samt deras etiska 

rättigheter. Deltagarna informeras även om att de har rätt att, när helst de önskar genom 

studiens gång, dra sig ur och avbryta sin medverkan helt utan konsekvenser. Samtlig 

information de delgett mig som forskare kan de om de önskar få raderad, även efter 

fokusgruppen. Detta i enlighet med informationskravet. Samtlig information som 

framkommer under fokusgruppen kommer att anonymiseras innan det återges. Inga uppgifter 

kommer att användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga 

syften. Underlaget om informerat samtycke som signerats av deltagarna finns i Bilaga 3. 
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4 RESULTAT 

Resultatet har delats in i roller, uppgifter och verktyg. Roller specificeras i tabeller, 

uppgifter går att avläsa i hierarkiska uppgiftsanalyser och verktyg i tabelluppgiftsanalyser. 

4.1 Roller 

I Region Östergötland består varje styrka av totalt fem personer som arbetar samtidigt, 

varav en person är styrkeledare. Vid större larm kan även ett yttre befäl följa med på 

utryckningen. Ett yttre befäl behöver ej arbeta på samma station som resterande del av 

styrkan. Rollerna i styrkan varierar beroende på vilken typ av larm utryckningen gäller. I 

Tabell 1 följer en översikt av de roller som finns för rökdykning samt trafikolycka. Den roll 

som anges i vänster kolumn går över till rollen i höger kolumn om larmet gäller trafikolycka 

istället för rökdykning. Stor vikt läggs vid att Räddningstjänsten arbetar dynamiskt och att 

flera av rollerna kan flyta in i varandra beroende på vad som behövs i respektive situation. 

Tabell 1. Roller 

Benämning Rökdykning Trafikolycka 

Stl1 Styrkeledare Styrkeledare 

Bm1 Pumpskötare (chaufför) Verktygsman 

(chaufför) 

Bm2 Rökdykare 1 (mer rutin)  Säkerhetsman 

Bm3 Rökdykare 2 (mindre rutin) Sjukvårdare 

Bm4 Rökdykarledare Avspärrare 

 

Styrkeledaren leder övriga personer i styrkan. Vid en större utryckning kan även yttre 

befäl inkluderas och ansvaret kan då delas in i olika sektorer där ytterligare en styrkeledare 

kan ingå som ansvarig över en annan sektor. Det är det inre befälet som sitter på 

räddningscentralen som bedömer behovet av ledning. Befälsordningen är då från högst till 

lägst räddningschef, insatschef, insatsledare och styrkeledare. Yttre befäl kan då exempelvis 

ansvara för samverkan med övriga aktörer som polis, försäkringsbolag eller väghållare.  
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4.2 Uppgifter 

4.2.1 Brand i trevåningshus  

Nedan specificeras samtliga rollers uppgifter vid brand i trevåningshus. Det är viktigt att 

tänka på att då räddningstjänsten arbetar dynamiskt i en föränderlig miljö är det svårt att 

specificera varje uppgift som finns. Nedan följer ett representativt urval av uppgifter som 

framkommit under fokusgruppstillfällena med räddningstjänsten. Då flera roller är inblandade 

sker vissa uppgifter samtidigt medan vissa uppgifter är beroende av varandra. Detta noteras 

med siffror i uppgiftsanalysen. Se den fullständiga hierarkiska uppgiftsanalysen för brand i 

trevåningshus i Bilaga 4. 

 

Figur 4. Rädda liv och släck brand. 

Målet med insatsen vid brand i trevåningshus är primärt att rädda liv samt att även 

släcka brand vilket visas i Figur 4. Räddningstjänsten ska lämna räddningsstationen 90 

sekunder efter att de fått ett larm. På väg till skadeplatsen förbereder de sig både mentalt och 

genom att klä på sig korrekt utrustning. Väl på skadeplatsen kan de behöva genomföra en 

omedelbar åtgärd som exempelvis att använda pulversläckare innan de börjar den faktiska 

insatsen, rökdykningen. När samtliga liv är räddade och branden är släckt avslutas insatsen. 
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Figur 5. Lämna stationen inom 90 sekunder från larm 

Delmål 1 är att lämna stationen inom 90 sekunder från larm vilket visas i Figur 5. Stl1 

(styrkeledaren) avgör vilket/vilka fordon som ska användas beroende på den information som 

styrkeledaren fått om skadeplatsen. Faktorer som plats, byggnad och den information som 

finns om branden kan påverka vilket/vilka fordon som skickas ut. Under tiden klär sig 

rökdykargruppen (rökdykare 1, rökdykare 2 och rökdykarledaren) och sätter sig sedan 

tillsammans med chauffören i det fordon som styrkeledaren valt. Om ett ytterligare fordon 

som exempelvis stegbil behövs sätter sig stegbilschauffören i det fordonet och de båda 

chaufförerna säkerställer sedan adress och färdväg till skadeplatsen. 

 

Figur 6. Ta sig till skadeplatsen förberedda. 

Delmål 2 är att ta sig till skadeplatsen förberedda vilket visas i Figur 6. På väg till 

skadeplatsen förbereder sig samtliga både mentalt och genom att klä på sig korrekt klädsel. 
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Styrkeledaren skaffar en bättre uppfattning om branden genom kontakt med SOS och 

Räddningscentralen och meddelar även övriga inblandade. Chauffören (som sedan blir 

pumpskötare) kör det ena fordonet och stegbilschauffören kör stegbilen om den behövs. 

Rökdykargruppen kontrollerar sin radio, luft och klädsel och rökdykarledaren kontrollerar 

sedan även rökdykare 1 och rökdykare 2.

 

Figur 7. Anlända till skadeplatsen och eventuellt utföra omedelbar åtgärd 

Delmål 3 är att anlända till skadeplatsen och eventuellt utföra omedelbar åtgärd vilket 

visas i Figur 7. Styrkeledaren avgör var fordonen ska placeras i samråd med chaufförerna. 

Styrkeledaren skickar en vindruterapport till bakre ledning och ger även order om omedelbar 

åtgärd behövs av rökdykargruppen. Om ingen omedelbar åtgärd krävs väntar 

rökdykargruppen på order om vad som ska göras.  
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Figur 8. Genomföra insats 

Delmål 4 är att genomföra insats vilket visas i Figur 8. Först skapas en bättre bild av 

skadeplatsen då styrkeledare och rökdykarledaren går ett OBBO-varv (Orientering, 

Bedömning, Beslut, Order). Detta tar uppskattningsvis en minut. När varvet är klart ger 

styrkeledaren A.S.S. till rökdykarledaren (angreppsväg, syfte, särskilda risker) som 

vidarebefordrar informationen till rökdykarna genom en B.A.S.S där även baspunkten, 

utgångspunkten för rökdykningen, som bestäms av rökdykarledaren inkluderas. Chauffören 

har nu övergått till rollen som pumpskötare vilket innebär att upprätta en fungerande 
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arbetsplats. Även stegbilschauffören och rökdykarna bidrar till detta. Pumpskötaren säkrar 

vattenförsörjningen, lägger ut slangsystem, placerar PPV-fläkten och beslår brandposten. Att 

beslå en brandpost innebär att ansluta slangsystemet till en brandpost i marken för att få 

tillgång till kommunalt vatten. Rökdykarna placerar de slangar som ska användas vid 

baspunkten och bryter dörrar om det behövs. Styrkeledaren beslutar när insatsen ska påbörjas 

och skapar kontinuerligt nya riskbedömningar. Styrkeledaren rapporterar även en lägesrapport 

OSHMIP (Objekt, Skada, Hot, Mål med insatsen, Insats, Prognos) till bakre ledning. Denna 

ska genomföras inom 10 minuter. Styrkeledaren bär även ansvaret för samverkan med andra 

aktörer såsom polis, ambulans och försäkringsbolag. Pumpskötaren och stegbilschauffören 

servar med verktyg och är behjälpliga där de behövs. Rökdykarna rökdyker mellan 5-20 

minuter beroende på vad som krävs. Främst söker de människor, släcker brand och ventilerar. 

Rökdykarledaren övervakar rökdykarna genom att avlyssna deras radio och har även kontakt 

med styrkeledaren.  

 

Figur 9. Avsluta insats 

Delmål 5 är att avsluta insats vilket visas i Figur 9. När all eftersläckning är klar 

beslutar styrkeledaren att avsluta insatsen. Rökdykarledaren kontrollerar att rökdykarna mår 

bra och sedan sker restvärdesräddning och ventilering av byggnaden tills det är klart. Först då 

återgår styrkan till stationen och återställer fordon, verktyg och kläder. Uppgifterna vid brand 
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i trevåningshus förändras inte vid större olyckor. Om exempelvis flera byggnader står i brand 

kompletteras styrkan med ytterligare styrkor eller ytterligare rökdykare som arbetar parallellt 

eller alternativt avlöser varandra. En sak som förändras inom styrkan är att ytterligare en 

styrkeledare samt ett yttre befäl kan följa med på larmet. Då kan ansvaret fördelas in i olika 

sektorer där någon ansvarar för samverkan, någon för insatsen och någon för kontakt med 

försäkringsbolag eller hyresgäster exempelvis.  

4.2.2 Trafikolycka 

Samma grundläggande struktur har använts även för trafikolycka. De uppgifter och mål 

som ändras när det gäller trafikolycka snarare än brand i ett trevåningshus har markerats med 

grönt. Se den fullständiga hierarkiska uppgiftsanalysen för trafikolycka i Bilaga 5. 

 

Figur 10. Rädda liv och släck brand 

Vid en trafikolycka är målet att rädda liv och släcka brand vilket visas i Figur 10. Här 

kan målet även vara att stabilisera fordon och säkra mot brand om det inte redan brinner. Vid 

en trafikolycka är det räddningstjänsten som äger räddningsinsatsen men livräddningen kan 

överlämnas till ambulanspersonal när de anlänt till platsen. Då agerar räddningstjänsten i 

huvudsak losstagare och hjälper ambulanspersonal att få ut patienterna ur bilarna. 
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Figur 11. Lämna stationen inom 90 sekunder från larm 

Delmål 1 är att lämna stationen inom 90 sekunder från larm vilket visas i Figur 11. 

Precis som vid brand i trevåningshus är målet att lämna stationen inom 90 sekunder från att 

larmet har mottagits. En uppgift som ändrats är att styrkeledaren i det här fallet letar 

information om vägen som hastighet och storlek, istället för att söka information om en viss 

byggnad. Titlarna på brandmännen ändras vid denna typ av skadeplats och Bm1, 

pumpskötaren, kallas nu istället för verktygsman. Bm1 och Bm5 är däremot förare oavsett 

skadeplats vilket innebär att deras roller inte förändras i detta stadie. Rökdykargruppen som 

bestod av Bm2, Bm3 och Bm4 har även de fått andra titlar och är nu säkerhetsman, 

sjukvårdare och avspärrare. Deras uppgift i detta stadie är däremot fortfarande oförändrad; de 

ska klä sig och sätta sig i valt fordon.  
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Figur 12. Ta sig till skadeplatsen förberedda 

Delmål 2 är att ta sig till skadeplatsen förberedda vilket visas i Figur 12 . Styrkeledarens 

uppgift är fortfarande att samla in ytterligare information för att kunna informera samtliga om 

skadeplatsen de är på väg att anlända till. Det enda som ändras i detta stadie är att 

rökdykarledaren inte behöver kontrollera luft och klädsel på de andra rökdykarna, utan istället 

fortsätter samtliga att klä på sig i bilen och förbereda sig så mycket de kan mentalt inför 

uppgiften.  

 

Figur 13. Anlända till skadeplatsen och eventuellt utföra omedelbar åtgärd 

Delmål 3 är att anlända till skadeplatsen och eventuellt utföra omedelbar åtgärd vilket 

visas i Figur 13. Vid ankomst till skadeplatsen förändras de flesta uppgifterna. 

Räddningstjänsten börjar i detta stadie med att spärra av vägen på ett säkert sätt för att kunna 

utföra sitt jobb. Verktygsman och stegbilschaufför spärrar av vägen med hjälp av de fordon de 

kör och avspärraren, Bm4, spärrar av med hjälp av varningstrianglar. Säkerhetsmannen, Bm2, 

och sjukvårdaren, Bm3, kan här behöva utföra omedelbar åtgärd om någon på skadeplatsen 

befinner sig i livsfarligt läge. Om så inte är fallet inväntar de order från styrkeledaren.  
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Figur 14. Genomföra insats 

Delmål 4 är att genomföra insats vilket visas i Figur 14. Insatsen inleds genom att 

styrkeledare, säkerhetsman och sjukvårdare går ett OBBO-varv (Orientering, Bedömning, 

Beslut, Order). Efter detta varv, som tar ungefär en minut att göra, beslutar styrkeledaren om 

hur vägen ska stängas av och samverkar även med ambulanspersonal om hur insatsen ska 

genomföras. Om ambulanspersonal inte är på plats ännu har räddningstjänsten ansvaret att 

agera sjukvårdare. Styrkeledaren har sedan genomgång med samtliga där order ges om vad 

som ska göras. För att upprätta en fungerande skadeplats dukar verktygsmannen upp en 

verktygsplats efter att ha säkrat området mot brand. Under tiden inventerar säkerhetsman och 

sjukvårdare patienter. Även avspärraren hjälper till med detta efter att ha spärrat av vägen. 

Säkerhetsmannen ansvarar för säkerheten på arbetsplatsen vilket i det här fallet innebär att 
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stabilisera fordon, säkra mot brand och kontrollera läckage. Stegbilschauffören fortsätter 

under tiden att spärra av med fyrar, farthinder och bloss. Detta kan ta allt från 10 minuter till 

30 beroende på väg och trafikering. Styrkeledaren utför fortlöpande riskbedömning och 

skickar OSHMIP (Objekt, Skada, Hot, Mål med insatsen, Insats, Prognos) till bakre ledning. 

Förväntad tidsåtgång är viktig här då andra aktörer vill ha information om hur länge vägen 

kommer att vara avspärrad. Verktygsmannen servar med verktyg och hjälper till där det 

behövs. Säkerhetsman, sjukvårdare och avspärrare är ansvariga för sjukvården till ambulans 

kommer till platsen. När ambulanspersonalen anlänt blir sjukvårdaren losstagare och 

avspärraren blir losstagarledare. Säkerhetsmannen har fortlöpande säkerhetsansvaret vilket 

innebär att stabilisera fordon och se till att losstagningen kan ske på ett säkert sätt. 

Stegbilschauffören kan under tiden trafikdirigera om det behövs eller serva med verktyg och 

vara behjälplig där det behövs.  

 

Figur 15. Avsluta insats 

Delmål 5 är att avsluta insats vilket visas i Figur 15. Innan insatsen avslutas behöver 

vägen i många fall saneras. Då delas arbetsuppgifterna upp så att några sanerar och några 

trafikdirigerar under tiden. Räddningstjänsten stannar på platsen även för att skydda andra 

aktörer som bärgare eller polis. De lämnar platsen först när inget skydd längre behövs. När 

detta är klart beslutar styrkeledaren om att avsluta insatsen och säkerställer att avspärrningen 

hävs på ett säkert sätt. Uppgifterna förändras inte avsevärt även om trafikolyckan skulle vara 

mer omfattande utan istället kommer då flera styrkor till platsen där samtliga arbetar på 

samma sätt. Som tidigare nämnt är flera av rollerna som beskrivs flytande och anpassas efter 

vad som behövs. En stor vikt lägger räddningstjänsten på att deras arbete och roller är 
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dynamiska och att hela miljön de arbetar i är dynamisk likaså. De har en tydlig ordning på de 

prioriteringar som finns och om deras huvudsakliga uppgift är genomförd kan de då istället 

bistå någon annan med deras uppgift. Även i detta fall kan styrkan kompletteras med en 

ytterligare styrkeledare samt ett yttre befäl vid en större trafikolycka.  

4.3 Tabular task analysis 

För att resultatet av denna studie ska kunna implementeras i ETS behöver samtliga 

roller och verktyg illustreras. En avvägning behöver även göras gällande vilka tids- och 

effektivitetsmått som är relevanta i träningssystemet. I slutfasen av denna studie genomfördes 

en intervju med en blåljusrepresentant gällande implementation av studiens resultat i ETS. 

Vid intervju framkom att en TTA över uppgifterna från HTA kan vara behjälplig vid 

implementationen. Med anledning av detta skapades även en TTA som innefattar uppgifterna 

från HTA samt roller och verktyg.  

Följande är resultatet av en TTA som genomfördes efter diskussion med en representant 

från projekt blåljus. Syftet med tabellen är att på ett överskådligt sätt visa hur uppgifter 

kopplas till roller och verktyg. Nedan visas endast de yttersta grenarna från HTA, se Bilaga 6 

och Bilaga 7 för fullständiga TTA över brand och trafikolycka. I Tabell 2 och Tabell 3 

presenteras stegen från HTA, beskrivningen av stegen samt av vilka roller och med hjälp av 

vilka verktyg. I Bilagorna visas samtliga steg såväl som planerna för hur uppgifterna ska 

genomföras. 

Tabell 2: TTA Brand 

Steg Beskrivning Roll Verktyg 

1.1 Stl1 väljer fordon utefter information om plats, byggnad 

och brand 

Stl1 Telefon, larmskärm, personsökare, 

radio 

1.2 Bm1 och ev. Bm5 tar emot order om fordon från Stl1 och 

säkerställer adress och färdväg 

Bm1, Bm5 GPS, karta 

1.3 Bm2, Bm3 och Bm4 klär sig och sätter sig i valt fordon Bm2, Bm3, 

Bm4 

Branddräkt, underställ, rökdykarhuva, 

hjälm, stövlar, handskar, fordon 



31 

 

2.1 Stl1 samlar in information från SOS, RC och meddelar 

övriga 

Stl1 Telefon, radio 

2.2 Bm1 och ev. Bm5 kör fordon Bm1, Bm5 Fordon 

2.3 Bm2, Bm3 och Bm4 kontrollerar sin radio luft och klädsel Bm2, Bm3, 

Bm4 

Radio, luft, klädsel 

2.4 Bm4 kontrollerar Bm2 och Bm3 Bm4, Bm2, 

Bm3 

Radio, luft, klädsel 

3.1 Stl1 avgör fordonsplacering, lämnar vindruterapport och 

ger ev. order om omedelbar åtgärd 

Stl1 Telefon, radio 

3.2 Bm1 och ev. Bm5 tar emot order om fordonsplacering från 

Stl1 

Bm1, Bm5 Fordon 

3.3 Bm2 och Bm3 tar ev. emot order om omedelbar åtgärd. 

Väntar annars på order 

Bm2, Bm3 Pulversläckare, Sjukvårdsväska 

4.1.1 Stl1 och Bm4 går OBBO-varv (1min) Stl1, Bm4 IR-kamera 

4.1.2 Stl1 ger A.S.S. till Bm4 Stl1, Bm4  

4.1.3 Bm4 ger B.A.S.S. till Bm2 och Bm3 Bm4, Bm2, 

Bm3 

 

4.2.1 Bm1 säkerställer vattenförsörjning och lägger ut 

slangsystem (1min) 

Bm1 Högtrycksslang, smalslang, strålrör, 

grenrör 

4.2.2 Bm1 placerar PPV-fläkt (1min) Bm1 PPV-fläkt 

4.2.3 Bm1 beslår brandpost (1-10 min) Bm1 Brandposthuvud, brandpostsnyckel, 

tankbil, slang 

4.2.4 Bm5 är behjälplig, inspekterar ev. tak Bm5 Motorsåg, strålrör, borrmaskin 

4.2.5 Bm2 och Bm3 placerar slangar vid baspunkt och ev. bryter 

dörr (1-2min) 

Bm2, Bm3 Högtrycksslang, smalslang, strålrör, 

grenrör, dörrforceringsverktyg, 

motorsåg, stuvarspett, dimspik, IR-

kamera, koger, skruvdragare, kofot, 

skärsläckare 
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4.3.1 Stl1 utför riskbedömning fortlöpande, rapporterar 

OSHMIP (inom 10min) och samverkar med andra aktörer 

Stl1 Telefon, radio 

4.3.2 Bm1 och Bm5 servar med verktyg och är behjälpliga Bm1, Bm5 Slanghuvud, kofot, stegar, 

verktygslåda, motorsåg, 

sjukvårdsväska, ytterligare verktyg i 

bilen efter behov 

4.3.3 Bm2 och Bm3 rökdyker (5-10min). Söker person, släcker 

brand och ventilerar 

Bm2, Bm3 Branddräkt, PPV-fläkt, IR-kamera, 

rökdykarlampa, slang, passlarm, 

evakueringsmask, rökdykarradio, 

tryckluftsapparat med säkerhetstryck, 

kopplad räddningsluftslang, 

kolmonoxidmätare, bälte, sele, kilar, 

säkerhetslina 

4.3.4 Bm4 övervakar och avlyssnar rökdykningen Bm4 Klocka, rökdykarledarväska 

5.1.1 Restvärdesräddning och ventilering av byggnad Bm2, Bm3, 

Bm4, Bm5, 

Motorsåg, borrmaskin, skärsläckare, 

strålrör, IR-kamera, 

dörrforceringsverktyg 

5.1.2 Bm4 kontrollerar Bm2 och Bm3 Bm4, Bm2, 

Bm3 

 

5.1.3 Stl1 tar beslut om att återgå Stl1  

 

Tabell 3: TTA Trafikolycka 

Steg Beskrivning Roll Verktyg 

1.1 Stl1 väljer fordon utefter information om plats och typ av 

väg 

Stl1 Telefon, larmskärm, personsökare, 

radio 

1.2 Bm1 och ev. Bm5 tar emot order om fordon från Stl1 och 

säkerställer adress och färdväg 

Bm1, Bm5 GPS, karta 

1.3 Bm2, Bm3 och Bm4 klär sig och sätter sig i valt fordon Bm2, Bm3, 

Bm4 

Klädsel, fordon, trafikväst, lampa, 

radio, handskar, skyddsglasögon, 

andningsskydd och mask 
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2.1 Stl1 samlar in information från SOS, RC och meddelar 

övriga 

Stl1 Telefon, radio 

2.2 Bm1 och ev. Bm5 kör fordon Bm1, Bm5 Fordon 

2.3 Bm2, Bm3 och Bm4 fortsätter klä på sig Bm2, Bm3, 

Bm4 

Radio, klädsel 

3.1 Stl1 avgör fordonsplacering, lämnar vindruterapport och 

ger ev. order om omedelbar åtgärd 

Stl1 Telefon, radio 

3.2 Bm1 och ev. Bm5 tar emot order om fordonsplacering från 

Stl1 och spärrar av vägen (1-5min) 

Bm1, Bm5 Fordon, bilens skyltning, bloss, fyrar, 

skyltar, farthinder, varningstriangel 

3.3 Bm2 och Bm3 tar ev. emot order om omedelbar åtgärd vid 

livsfarligt läge 

Bm2, Bm3 Pulversläckare, Sjukvårdsväska 

3.4 Bm4 spärrar av platsen på ett säkert sätt (2-5min)  Tält, lampor, farthinder, bloss, fyrar, 

skyltar, puckar, bärbar belysning, 

varningstriangel 

4.1.1 Stl1, Bm2 och Bm3 går OBBO-varv (1min) Stl1, Bm2, 

Bm3 

 

4.1.2 Stl1 beslutar om hur vägen ska spärras av och beslutar om 

metod i samverkan med ambulans 

Stl1 Telefon, radio 

4.1.3 Stl1 har genomgång med samtliga och ger order om vad 

som ska göras 

Samtliga  

4.2.1 Bm1 säkrar mot brand (1-2min) och dukar upp 

verktygsplats (10min) 

Bm1 Högtrycksslang, smalslang, strålrör, 

grenrör, orange presenning, 

pulversläckare, sjukvårdsväska, 

tryckluftsapparat 

4.2.2 Bm1 och Bm2 inventerar och prioriterar patienter. Bm4 

hjälper till efter avspärrning 

Bm1, Bm2, 

Bm4 

 

4.2.3 Bm2 säkrar mot brand, kontrollerar läckage och 

stabiliserar fordon (1-5min) 

Bm2 Pulversläckare, IR-kamera, radio, 

reflexväst 

4.2.4 Bm5 spärrar av, skyltar upp, lägger ut farthinder och bloss 

(10-30min) 

Bm5 Farthinder, bloss, fyrar, skyltar, puckar 
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4.3.1 Stl1 utför riskbedömning fortlöpande, rapporterar 

OSHMIP (inom 10min) och samverkar med andra aktörer 

Stl1 Telefon, radio 

4.3.2 Bm1 servar med verktyg och är behjälpliga Bm1 Slanghuvud, kofot, stegar, 

verktygslåda, motorsåg, 

sjukvårdsväska, ytterligare verktyg i 

bilen efter behov 

4.3.3 Bm2, Bm3 och Bm4 utför L-ABCDE sjukvård tills 

ambulans kommer 

Bm2, Bm3, 

Bm4 

Sjukvårdsväska, sjukvårdshandskar, 

filt, spineboard, höganäsbräda, 

nackkrage, syrgas, förband, 

saturationsmätare, defilbrator, 

hypotermiväska, verktygsväska, fläkt, 

värmelampa 

4.3.4 Bm2 ansvarar för säkring och stabilisering av fordon Bm2 Kilar, stöttar 

4.3.5 Bm5 trafikdirigerar eller servar med verktyg Bm5 Lampor, verktyg från fordon 

4.3.6 Bm3 och Bm4 lämnar över till ambulans, Bm3 blir 

losstagare och Bm4 losstagarledare 

Bm3, Bm4 Hydraulverktyg, skyddsutrustning, 

filtar, värmelampor. fläkt, stöttar, 

lampor, klippverktyg, skydd till vassa 

kanter 

5.1 Samtliga vägsanerar, trafikdirigerar och kan även skydda 

andra aktörer som bärgare eller polis 

Samtliga Sopkvast, sopsäckar, skyffel, lampor, 

smalslang, strålrör,  

5.2 Stl1 säkerställer att avspärrningen hävs på ett säkert sätt 

m.h.a övriga. 

Stl1  

 

4.4 Effektivitetsmått 

Resultaten av denna studie har även använts för att skapa effektivitetsmått för 

räddningstjänsten. Nedan följer de tidsangivelser som gått att specificera för vissa uppgifter 

som genomförs. Då räddningstjänsten arbetar dynamiskt kan många tidsangivelser variera 

men nedan tidsangivelser varier inte i lika hög grad och går därför att använda som en form av 

effektivitetsmått. Dessa mått kan användas för att utvärdera deltagarnas prestation vid ett 

träningstillfälle i ETS. 
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4.4.1 Brand 

• Inom 90 sekunder ska samtliga lämna stationen. 

• Vindruterapport ska skickas av styrkeledaren inom 1 minut 

• Styrkeledaren ska påbörja sitt OBBO-varv inom 1 minut från ankomst vilket ska ta 

ungefär 1 minut. 

• Pumpskötaren ska säkra vattenförsörjning inom 1 minut samt placera ut PPV-fläkt 

vilket även det tar 1 minut och ska göras inom 5 minuter från ankomst  

• Det tar 1-2 minuter för rökdykarna att bryta en dörr 

• Styrkeledaren ska rapportera en OSHMIP inom 10 minuter från ankomst 

• Rökdykarna får rökdyka i absolut max 30 minuter åt gången, dock helst under 20 

minuter. 

4.4.2 Trafikolycka 

• Inom 90 sekunder ska samtliga lämna stationen. 

• Vindruterapport ska skickas av styrkeledaren inom 1 minut 

• Styrkeledaren ska påbörja sitt OBBO-varv inom 1 minut från ankomst vilket ska ta 

ungefär 1 minut. 

• Vägen ska spärras av på ett säkert sätt inom 5 minuter. 

• Det tar 10 min att duka upp en verktygsplats och uppgiften ska påbörjas inom 5 

minuter från ankomst. 

• Skadeplatsen ska inventeras (1min), säkras mot brand (2min) och fordon ska 

stabiliseras (2min) inom 5 minuter från ankomst.  

• Att skylta, lägga ut fyrar, farthinder och bloss tar 10-30 minuter. Uppgiften ska 

påbörjas inom 2 minuter från ankomst. 

• Styrkeledaren ska rapportera en OSHMIP inom 10 minuter från ankomst 

4.5 Sammanfattning av resultat 

• Hur kan roller och resurser inom räddningstjänsten specificeras? (se 4.1) 

Genom att genomföra fokusgrupper med räddningstjänsten och analysera materialet från 

fokusgrupperna såväl som dokument från räddningstjänsten för att sedan sammanställa detta i 
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tabeller. I denna studie har samtliga roller för räddningstjänsten vid brand i trevåningshus och 

trafikolycka specificerats på detta sätt. 

• Hur kan åtgärder inom räddningstjänsten specificeras? (se 4.2) 

Genom att sammanställa materialet från fokusgrupper med räddningstjänsten och dokument 

från räddningstjänsten i en HTA. I denna studie har en HTA för brand i trevåningshus och en 

HTA för trafikolycka skapats där åtgärder inom räddningstjänsten specificeras. 

• Hur kan verktyg som krävs för olika åtgärder inom räddningstjänsten specificeras? (se 

4.3) 

Genom att konvertera HTA till en TTA med materialet från fokusgrupperna med 

räddningstjänsten och dokumenten från räddningstjänsten som grund. I denna studie noteras 

uppgift, roller och verktyg i en TTA för att på ett överskådligt sätt få en bild av hur dessa kan 

kopplas till varandra.  

• Hur kan räddningstjänstspecifika utfalls- och effektivitetsmått utvecklas? (se 4.4) 

Genom att samla in tidsangivelser från räddningstjänsten i en mall i samband med att 

fokusgruppen genomförs och sammanställa när uppgifterna ska utföras och hur lång tid de ska 

ta. I denna studie har dessa utmynnat i effektivitetsmått för räddningstjänsten i ETS. Detta 

då vissa tidsangivelser gick att specificera för vissa uppgifter. 

• Hur kan ovanstående anpassas till ETS? (se diskussion) 
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5 DISKUSSION 

Föreliggande studie ämnade utveckla en modul för träningsverktyget Emergo Train 

System (ETS) som tillåter utökade träningsmöjligheter för räddningstjänstpersonal, 

enskilt eller i samverkan med övriga blåljusaktörer. I ETS kan aktörer träna på ledning och 

samverkan både vid vardagssituationer och vid större olyckor eller kriser. I och med det 

förändrare säkerhetspolitiska läget i Sverige som bland annat inneburit att MSB återinfört 

broschyrer om kris- eller krigsberedskap, är det av stor vikt att aktörer som räddningstjänsten 

får möjlighet att träna på dessa scenarion. 

5.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av denna studie är tabeller över räddningstjänstens roller, 

tabelluppgiftsanalyser över verktyg samt hierarkiska uppgiftsanalyser över en räddningsinsats 

i ett brinnande trevåningshus och vid en trafikolycka. Flera av brandmännen som deltagit vid 

fokusgrupperna betonar hur dynamisk deras arbetsmiljö är och att det därför är svårt att 

specificera vilka uppgifter som finns, vilken tid saker tar eller vilka verktyg som kan komma 

att användas. Med anledning av detta är det viktigt att betona att resultatet endast består av ett 

representativt urval av uppgifter och verktyg, vilket även nämns under stycket avgränsningar. 

Processen genom vilken roller, uppgifter och verktyg specificerats i denna studie kan 

återanvändas som ett verktyg för att skapa nya moduler för andra aktörer i ETS. Detta gör 

att inte endast själva resultatet i sig är intressant utan även tillvägagångssättet. 

Även om endast ett representativt urval av uppgifter kunnat specificeras är det viktigt att 

betona att dessa är de som anses som viktigast av räddningstjänsten själva. De består av de 

uppgifter och verktyg som allt som oftast utförs och används i deras dagliga arbete på 

respektive skadeplats och de är därför även viktigast att träna på. I ett träningsverktyg som 

ETS kan de olika miljöer som simuleras varieras, och räddningstjänsten kan då med hjälp 

av sina befintliga roller och ett representativt urval av verktyg få träna på vilka uppgifter som 

skulle kunna behöva genomföras i just den miljön som simuleras.  

Resultatet från denna studie går i linje med tidigare studier som undersökt 

räddningstjänstens arbete men har ett annat fokus. I denna studie har fokus legat på att få en 

överskådlig bild över räddningstjänstens roller, uppgifter och verktyg medan övriga studier 
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fokuserat på en specifik uppgift som exempelvis rökdykning. Kombinationen av att skaffa en 

förståelse för räddningstjänsten som helhet och deras arbetsuppgifter i detalj är viktig då flera 

perspektiv av organisationen på så sätt kan fångas. Av denna förståelse kan ett 

träningsverktyg skapas som bidrar till att skapa och upprätthålla resiliens.  

5.1.1 Hur kan roller och resurser inom räddningstjänsten specificeras? 

Samtliga roller som finns inom räddningstjänsten vid brand och trafikolycka har 

specificerats. De benämns Bm1-5 samt Stl1 och innebär olika uppgifter beroende på om 

skadeplatsen gäller brand eller trafikolycka. Räddningstjänsten betonar att flera av rollerna 

går in i varandra då samtliga är andra behjälpliga när de blivit klara med sina egna uppgifter. 

Vid andra skadeplatser som exempelvis dykolycka kan andra roller behövas i arbetet. Detta 

innebär att det kan vara svårt att skriva de olika rollerna i sten samt att de skiftar beroende på 

skadeplats. Ett ställningstagande behöver göras innan implementation i ETS gällande 

huruvida rollerna ska benämnas som brandman och styrkeledare eller samtliga roller som 

specificerats i 4.1. Om endast samverkan med andra aktörer ska tränas och utvärderas är det 

till störst del styrkeledaren som omfattas av detta, men naturligtvis samtalar även 

brandmännen med exempelvis ambulanspersonal när de ska överlämna patienter. Om hela 

styrkan ska inkluderas vid träningstillfället kan det vara fördelaktigt att benämna samtliga 

deltagare med korrekt roll snarare än att kalla samtliga för brandmän. Detta för att få en 

tydligare bild av respektive rolls uppgifter. 

5.1.2 Hur kan åtgärder inom räddningstjänsten specificeras? 

Räddningstjänstens åtgärder eller uppgifter har presenterats med hjälp av en 

uppgiftsanalys där samtliga uppgifter för respektive scenario anges. Det har däremot ej gått att 

notera effekt och tidsåtgång då räddningstjänsten inte kunde ange den informationen. De 

poängterar att deras arbete och arbetssätt är dynamiskt vilket innebär att de ständigt behöver 

anpassa sig efter situationen och fatta nya beslut beroende på hur situationen artar sig. Det kan 

ta allt från 5 minuter till flera timmar eller dagar att släcka en brand beroende på brandens 

omfattning. Det kan på samma sätt ta allt från 5 minuter till flera timmar att hjälpa drabbade 

vid en trafikolycka. Beroende på tidsåtgång är det en rad olika beslut som ska fattas och en 

rad olika uppgifter som ska genomföras, allt beroende på hur situationen ser ut. De uppgifter 

som specificerats är sådana att de allt som oftast bör genomföras på skadeplatsen. För de 

uppgifter där det finns en uppskattad tidsåtgång har detta angetts.  
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Räddningstjänsten lade ett stort fokus på att inhämta förkunskaper vilket gjordes direkt 

när larmet går såväl som på väg ut till skadeplatsen. Det ansågs viktigt att ha så mycket 

information som möjligt innan ankomst till platsen för att kunna agera på ett så bra sätt som 

möjligt. Det är även viktigt att ha en korrekt lägesbild när beslut fattas. Med beslut kan i det 

här fallet avses saker som hur mycket av en väg som ska spärras av eller vilken metod som 

ska användas för att släcka en brand. Deras arbetssätt stämmer bra överens med modellen 

SyRes (2015) som beskriver hur ett resilient system bör fungera. SyRes fem grundpelare är att 

skapa en korrekt förväntan, övervaka situationen, se vilken respons handlingarna får, kunna 

återhämta sig och även att självövervaka situationen. Detta arbetssätt som helhet är något som 

räddningstjänsten skulle ta med sig in i träningsverktyget ETS, varför saker som tidsåtgång 

kan bli mindre viktigt. Räddningstjänsten betonar att det främst är samverkan som de 

upplever sig ha behov att träna på. 

5.1.3 Hur kan verktyg som krävs för olika åtgärder inom räddningstjänsten 

specificeras? 

De verktyg som används av räddningstjänsten beror även de på hur situationen ser ut 

och på hur omfattande branden eller trafikolyckan är. Fokusgruppsdeltagarna har specificerat 

de verktyg de anser sig använda allt som oftast och dessa har även kompletterats med en lista 

på verktyg och kläder som inhämtats från deras rökdykarreglemete (RTÖG, 2013). De flesta 

av verktygen finns i de respektive fordon de har att välja mellan. Därav hänger mycket på att 

korrekt fordonstyp väljs ut omedelbart vid larmet, något som styrkeledaren har ansvar för.  

5.1.4 Hur kan räddningstjänstspecifika utfalls- och effektivitetsmått utvecklas? 

Utfalls- och effektivitetsmått kan mätas vid övningar genom att jämföra de uppgifter 

som genomförs med de uppgiftsanalyser som har noterats i resultatdelen. Då uppgiftsanalysen 

endast beskriver de viktigaste handlingarna som oftast genomförs bör samtliga av dessa finnas 

med även vid en simuleringsövning. För de uppgifter som har tidsangivelser kan även detta 

anses som ett mått på prestation.  

5.1.5 Hur kan ovanstående anpassas till ETS? 

Att träna på beslutsprocesser leder till att beslut kan fattas korrekt och även snabbare om 

detta inövats på ett realistiskt sätt. Träningstillfällen erbjuder en chans att testa den intuitiva 

och analyserande delen av att fatta beslut samt att utvärdera utfallet. Detta då de mönster som 
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beskrivs i RPD-modellen (Klein, 2008) har utvecklats av träningen och kan markera de mest 

relevanta signalerna, ge förväntningar, identifiera rimliga mål och föreslå typiska reaktioner i 

en viss situation. Vid en olycka kan en person som tränat på ledning och samverkan matcha 

situationen med dessa mönster snabbare än någon som inte tränat på detta.  

De tabelluppgiftsanalyser som skapats ger en överskådlig bild över hur 

räddningstjänsten arbetar idag med dess roller, uppgifter och verktyg. Informationen kan 

användas för att utveckla en modul för räddningstjänsten i ETS som låter dem öva på 

ledning och samverkan i vardagssituationer såväl som vid krishantering. Implementeringen av 

detta kan göras genom att skapa symboler för de olika roller och verktyg som presenterats och 

sedan utvärdera en insats i simuleringsmiljön utifrån de uppgifter och effektivitetsmått som 

specificerats. 

5.2 Metoddiskussion 

Det kan vara problematiskt att analysera data från en fokusgrupp då det är stora 

datamängder och ibland kan vara svårt att höra vem som säger vad. Detta då deltagarna kan 

prata i munnen på varandra. Att få deltagarna att ställa upp samt att komma i tid kan också 

vara problematiskt vilket kan leda till att forskaren överrekryterar medlemmar för att 

säkerställa ett visst antal deltagare (Bryman 2008). Detta har kompenserats för genom att låta 

samtliga skriva ner de uppgifter de har och sedan presentera dem en och en. På så vis pratade 

inte deltagarna i munnen på varandra i samma utsträckning och var och en fick sin tid att 

presentera på. Samtliga personer i respektive styrka närvarade vid fokusgrupperna vilket 

gjorde att två tillfällen ansågs vara tillräckliga. Ytterligare en fördel med att låta deltagarna 

skriva ner en sammanfattning av de uppgifter de utför är att ljudupptagningen inte behövde 

transkriberas eftersom deltagarna redan noterat det de själva ansåg vara viktigast. Eftersom 

det är deras subjektiva upplevelser som är av största vikt gjordes ett avvägande mellan 

transkribering och deras egna anteckningar. Efter genomlyssning av ljudupptagningen och 

jämförelse med deltagarnas anteckningar ansågs anteckningarna tillräckliga som underlag för 

fortsatt analys. 

Morgan (1998) menar att det kan vara problematiskt att använda sig av fokusgrupper då 

deltagarna känner varandra eftersom de har en okänd mängd gemensamma antaganden som 

de tar för givet och som de därför inte anser vara viktiga att beskriva explicit. Detta kan göra 

att vissa detaljer inte kommer fram till ytan. Det kan däremot vara direkt nödvändigt att 
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deltagarna känner varandra om deras samspel ska analyseras. Ett avvägande gällande detta 

gjordes i ett tidigt skede innan studien genomfördes och för att kunna representera 

räddningstjänsten på ett korrekt sätt togs beslutet att hela styrkan bör närvara vid 

fokusgruppen. Ytterligare problematik med fokusgrupper kan vara den begränsade 

möjligheten att styra samtalet då moderatorn ej bör involvera sig alltför mycket i samtalet. 

Detta kontrollerades i förväg genom att välja frågeställningar och samtalsämnen väl samt 

genom att utforma matrisen på ett sådant sätt att de skulle kunna fylla i den själva.  

Det finns enligt Stanton et al. (2005) en viss problematik med HTA då reliabiliteten hos 

analysmetoden kan ifrågasättas. Detta då olika personer kan producera helt olika 

representationer av samma aktivitet såväl som samma person vid olika tillfällen kan 

producera olika representationer. I föreliggande studie har detta hanterats genom validering av 

räddningstjänsten efter att representationerna har skapats. HTA tar inte heller hänsyn till de 

kognitiva komponenter som finns hos uppgiften som analyseras. Detta påverkar inte resultatet 

då minst en av deltagarna vid vardera fokusgrupp varit expert på sitt område vilket även 

framtida deltagare i simuleringsövningarna kommer att vara.  

I jämförelse med tidigare HTA som lästs inför genomförandet av denna studie fokuserar 

inte denna på endast en person. Eftersom räddningstjänsten arbetar dynamiskt och flera av 

rollerna går in i varandra kändes det viktigt att bibehålla ett perspektiv på dem som team 

snarare än enskilda enheter som agerar i separata miljöer. Detta blev problematiskt då det var 

svårt att på ett överskådligt sätt spalta upp de olika mål som fanns med varje moment och är 

anledningen till att flera handlingar än mål noteras i HTA. Det kan däremot även ses som en 

fördel då hela teamet finns med i samma struktur.  

5.3 Framtida forskning och rekommendationer till uppdragsgivare 

Utifrån denna studie bör följande steg tas för att kunna implementera resultatet i ETS: 

• Skissa upp roller och verktyg som utmynnar i magnetiska symboler för 

räddningstjänsten.  

• Testa materialet vid en simuleringsövning av brand i trevåningshus eller trafikolycka. 

• Jämför resultatet av simuleringsövningen med de uppgifter och effektivitetsmått som 

angetts i studien. 
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Framtida studier inom detta område bör fokusera på att ta fram materialet för 

implementation av modulen för räddningstjänsten i ETS. Förslagsvis kan detta material 

testas genom simuleringsövningar av brand eller trafikolycka där prestationen sedan kan 

utvärderas utifrån de uppgifter och effektivitetsmått som specificerats i föreliggande studie. 

Vidare kan ytterligare moduler såsom polis utvecklas med detta tillvägagångssätt som grund. 

Vissa förändringar kan behöva göras då poliser arbetar i par snarare än i team vilket kan göra 

att fokusgrupper inte är lämpliga att använda sig av om inte flera par deltar åt gången. 

Förslagsvis kan intervjuer i par användas istället för att undersöka deras arbete på ett liknande 

sätt.  
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6 SLUTSATS 

Syftet med denna studie var att utveckla en modul för träningsverktyget Emergo Train 

System (ETS) som tillåter utökade träningsmöjligheter för räddningstjänstpersonal, 

enskilt eller i samverkan med övriga blåljusaktörer. Sammanfattningsvis har samtliga av 

frågeställningarna besvarats genom att roller, uppgifter och verktyg inom räddningstjänsten 

specificerats i denna studie med hjälp av dokumentanalys, fokusgrupper, HTA, TTA och 

tabeller. I den mån det är möjligt har även räddningstjänstspecifika utfalls- och 

effektivitetsmått tagits fram.  

För att detta resultat ska kunna användas i ETS behöver roller och verktyg skissas upp 

och skapas i form av magnetiska symboler. Vidare bör materialet även testas vid en 

simuleringsövning där det kan utvärderas utefter de uppgifter och effektivitetsmått som 

angetts för brand i trevåningshus och trafikolycka. När detta gjorts kan KMC låta 

räddningstjänsten träna enskilt eller i samverkan med andra blåljusaktörer i ETS vilket 

kommer att förbättra räddningstjänstens prestation vid mindre olyckor såväl som större. Detta 

kommer leda till att räddningstjänstens förkunskaper förbättras samt att de då kan handla på 

ett korrekt och effektivt sätt om en olycka eller kris skulle inträffa. 
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för Samhällsskydd och Beredskap, Stockholm. Hämtad 2018-05-04, från 

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27199.pdf 

Norman, D. A. (1976). Memory and attention: An introduction to human information 

processing (2nd ed.). Wiley: New York.  

Norman, D. (1993). Things that make us smart. 1993. Perseus Books: Cambridge. 

Region Östergötland. (2017). Katastrofmedicinskt centrum. Hämtad 2018-01-25, 

från  https://www.regionostergotland.se/Om-

regionen/Verksamheter/Katastrofmedicinskt-centrum/ 

Region Östergötland. (2017). Kris- och katastrofmedicinsk beredskap. Region Östergötland: 

Linköping. Hämtad 2018-01-25, från  https://www.regionostergotland.se/Om-

regionen/Sakerhet-och-krisberedskap/Kris--och-katastrofmedicinsk-beredskap/ 

Region Östergötland (2017). Emergo Train System®. Region Östergötland: Linköping. 

Hämtad 2018-01-31, från 

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Katastrofmedicinskt-

centrum/Emergo-Train-System/ 

RTÖG (2013) Rökdykarreglemente. Räddningstjänsten Östra Götaland: Linköping 

Sanderson, D., & Sharma, A. eds. (2016). Resilience: saving lives today, investing for 

tomorrow. World Disaster Report. International Federation of Red Cross and Red 

Crescent Societies: Geneva. Hämtad 2018-05-07, från 

http://media.ifrc.org/ifrc/publications/world-disasters-report-2016/ 

SAOL, Svenska Akademiens ordlista (2015). Svenska Akademien: Stockholm. Hämtad 2018-

03-26, från https://svenska.se/saol/?sok=resiliens&pz=4  

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/MSBs-krisberedskapsvecka/Fakta-om-broschyren-Om-krisen-eller-kriget-kommer-/
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/MSBs-krisberedskapsvecka/Fakta-om-broschyren-Om-krisen-eller-kriget-kommer-/
https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Sa-arbetar-MSB/
https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Samverkan--ledning/Projektet-blaljus/
https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Samverkan--ledning/Projektet-blaljus/
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/MSBs-krisberedskapsvecka/Om-Krisberedskapsveckan-2018/
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/MSBs-krisberedskapsvecka/Om-Krisberedskapsveckan-2018/
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27199.pdf
https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Verksamheter/Katastrofmedicinskt-centrum/
https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Verksamheter/Katastrofmedicinskt-centrum/
https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Sakerhet-och-krisberedskap/Kris--och-katastrofmedicinsk-beredskap/
https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Sakerhet-och-krisberedskap/Kris--och-katastrofmedicinsk-beredskap/
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Katastrofmedicinskt-centrum/Emergo-Train-System/
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Katastrofmedicinskt-centrum/Emergo-Train-System/
https://svenska.se/saol/?sok=resiliens&pz=4


46 

 

Skubby, D., Bonfine, N., Novisky, M., Munetz, M. R., & Ritter, C. (2013). Crisis intervention 

team (CIT) programs in rural communities: A focus group study. Community Mental 

Health Journal, 49(6), 756–764. http://doi.org/10.1007/s10597-012-9517-y 

Socialstyrelsens. (2013). Senaste version av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ( 

SOSFS 2013 : 22 ) om katastrofmedicinsk beredskap. Socialstyrelsen: Stockholm. 

Stanton, N. A., Salmon, P. M., Rafferty, L. A., Walker, G. H., Baber, C., & Jenkins, D. P. 

(2005). Human factors methods: A practical guide for engineering and design. Human 

Factors Methods: A Practical Guide for Engineering and Design. Ashgate: Hampshire. 

Hämtad från https://ebookcentral.proquest.com/lib/linkoping-

ebooks/reader.action?docID=429580&query= 

Sternberg, J. R., & Sternberg, K. (2011). Cognitive Psychology (6th Edition). Wadsworth: 

Belmont. http://doi.org/10.1126/science.198.4319.816 

Trnka, J. (2009). Exploring Tactical Command and Control: A Role-Playing Simulation 

Approach. En avhandling framlagd vid Instutitionen för Datavetenskap,  Linköpings 

Universitet, Linköping. Hämtad 2018-05-07, från http://liu.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:235388 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Elanders Gotab. 

  

http://doi.org/10.1126/science.198.4319.816
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:235388
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:235388


 

 

APPENDIX 

Bilaga 1 

 

 

  



 

 

Bilaga 2 

Innan 

 
Utdelning av samtyckesformulär 

Generell info om studien samt presentation av moderator 

Förklaring av vad som ska göras samt tidsåtgång för uppgiften  

Eventuella frågor från deltagarna 

 

Under 

 
Scenario 1 3-våningshus (standardrutin möjlig att tillämpa) 

Scenario 2 trafikolycka (standardrutin) 

Be deltagarna precisera vilka roller, uppgifter och resurser (verktyg) som krävs för detta i en 

matris. Notera även tidsåtgången och ordningen på uppgifterna. Detta görs per deltagare 

sedan diskuterar vi. 

Vad skulle hända om detta var en storskadeplats? Ändras något? 

Generella frågor 

Finns det andra verktyg som är gränssättande? 

Hur länge orkar man jobba i de olika rollerna? Hur många vändor? 

Hur varierar belastning mellan rollerna? Vilka är mer mentala vilka mer fysiska? 

Vad skulle ni vilja träna? Finns det andra scenarion än dessa som skulle vara bra att träna på? 

Hur fungerar samverkan med andra aktörer? 

Vad anser ni vara god prestation? 

 

Efter 

 
Tacka alla för deras deltagande  

  



 

 

Bilaga 3 

Samtyckesavtal 

 

Denna studie ämnar undersöka möjligheten att inkludera räddningstjänsten i träningsverktyget 

Emergo Train System (ETS). ETS är ett pedagogiskt simuleringsverktyg som låter 

deltagarna träna på hantering och samverkan vid skadeplatser, enskilt eller i samverkan med 

övriga blåljusaktörer. Det är frivilligt att delta i fokusgruppen och samtlig information som 

framkommer i samband med fokusgruppen är konfidentiell och kommer inte att visas i 

studien på ett sådant sätt så att deltagaren kan identifieras. Ingen information rörande 

deltagaren kommer utlämnas eller användas för kommersiellt bruk. Du som deltagare kan när 

som helst under fokusgruppsdiskussionen välja att avbryta. Materialet kommer att analyseras 

och publiceras som en akademisk uppsats och kan även komma att publiceras i form av 

vetenskapliga konferensbidrag eller artikel. 

Härmed intygar jag att jag deltar av egen fri vilja till att medverka i denna fokusgrupp samt 

godkänner att samtalet kommer att spelas in: 

 

 

_____________________________ 

DATUM & ORT 

 

_____________________________  _____________________________            

SIGNATUR    NAMNFÖRTYDLIGANDE 

 

  



 

 

Kön:  Man 

 Kvinna 

 Vill inte svara 

Ålder:                 ___________ 

 

Tid inom yrket:  ___________ 

 

Nuvarande roll: 

___________________________________________________________________________ 

 

Roller inom yrket: 

___________________________________________________________________________ 

 

Har du tidigare deltagit i någon simuleringsövning? 

 

 Ja 

 Nej 

 

Om ja, vad för typ av övning? 

___________________________________________________________________________ 

  



 

 

Bilaga 4 

HTA Brand  



 

 

Bilaga 5 

HTA trafikolycka 

 

 

  



 

 

Bilaga 6 

TTA brand 

Steg Beskrivning Plan Roll Verktyg 

0 Rädda liv och släck brand 1-2-3-4-5 

linjärt 

Samtliga 

 

 

1 Lämna stationen inom 90 sek från larm Först 1 

sedan 2-3 

simultant 

Samtliga 

 

 

1.1 Stl1 väljer fordon utefter information 

om plats, byggnad och brand 

 Stl1 Telefon, larmskärm, personsökare, radio 

1.2 Bm1 och ev. Bm5 tar emot order om 

fordon från Stl1 och säkerställer adress 

och färdväg 

 Bm1, Bm5 GPS, karta 

1.3 Bm2, Bm3 och Bm4 klär sig och sätter 

sig i valt fordon 

 Bm2, Bm3, 

Bm4 

Branddräkt, underställ, rökdykarhuva, hjälm, 

stövlar, handskar, fordon 

2 Ta sig till skadeplatsen förberedda 1-2-3 

simultant 

och sedan 4 

Samtliga  

2.1 Stl1 samlar in information från SOS, RC 

och meddelar övriga 

 Stl1 Telefon, radio 

2.2 Bm1 och ev. Bm5 kör fordon  Bm1, Bm5 Fordon 

2.3 Bm2, Bm3 och Bm4 kontrollerar sin 

radio luft och klädsel 

 Bm2, Bm3, 

Bm4 

Radio, luft, klädsel 

2.4 Bm4 kontrollerar Bm2 och Bm3  Bm4, Bm2, 

Bm3 

Radio, luft, klädsel 

3 Anlända till skadeplatsen och ev. utföra 

omedelbar åtgärd 

Först 1 och 

sedan 2-3 

simultant 

Samtliga Pulversläckare, sjukvårdsväska 



 

 

3.1 Stl1 avgör fordonsplacering, lämnar 

vindruterapport och ger ev. order om 

omedelbar åtgärd 

 Stl1 Telefon, radio 

3.2 Bm1 och ev. Bm5 tar emot order om 

fordonsplacering från Stl1 

 Bm1, Bm5 Fordon 

3.3 Bm2 och Bm3 tar ev. emot order om 

omedelbar åtgärd. Väntar annars på 

order 

 Bm2, Bm3 Pulversläckare, Sjukvårdsväska 

4 Genomföra insats 1-2-3 linjärt Samtliga  

4.1 Skapa en bättre bild av skadeplatsen 1-2-3 linjärt Samtliga  

4.1.1 Stl1 och Bm4 går OBBO-varv (1min)  Stl1, Bm4 IR-kamera 

4.1.2 Stl1 ger A.S.S. till Bm4  Stl1, Bm4  

4.1.3 Bm4 ger B.A.S.S. till Bm2 och Bm3  Bm4, Bm2, 

Bm3 

 

4.2 Upprätta fungerande arbetsplats 1-2-3-4-5 

icke-linjärt 

Samtliga  

4.2.1 Bm1 säkerställer vattenförsörjning och 

lägger ut slangsystem (1min) 

 Bm1 Högtrycksslang, smalslang, strålrör, grenrör 

4.2.2 Bm1 placerar PPV-fläkt (1min)  Bm1 PPV-fläkt 

4.2.3 Bm1 beslår brandpost (1-10 min)  Bm1 Brandposthuvud, brandpostsnyckel, tankbil, 

slang 

4.2.4 Bm5 är behjälplig, inspekterar ev. tak  Bm5 Motorsåg, strålrör, borrmaskin 

4.2.5 Bm2 och Bm3 placerar slangar vid 

baspunkt och ev. bryter dörr (1-2min) 

 Bm2, Bm3 Högtrycksslang, smalslang, strålrör, grenrör, 

dörrforceringsverktyg, motorsåg, 

stuvarspett, dimspik, IR-kamera, koger, 

skruvdragare, kofot, skärsläckare 

4.3 Påbörja insats 1-2-3-4 

simultant 

Samtliga  



 

 

4.3.1 Stl1 utför riskbedömning fortlöpande, 

rapporterar OSHMIP (inom 10min) och 

samverkar med andra aktörer 

 Stl1 Telefon, radio 

4.3.2 Bm1 och Bm5 servar med verktyg och 

är behjälpliga 

 Bm1, Bm5 Slanghuvud, kofot, stegar, verktygslåda, 

motorsåg, sjukvårdsväska, ytterligare 

verktyg i bilen efter behov 

4.3.3 Bm2 och Bm3 rökdyker (5-10min). 

Söker person, släcker brand och 

ventilerar 

 Bm2, Bm3 Branddräkt, PPV-fläkt, IR-kamera, 

rökdykarlampa, slang, passlarm, 

evakueringsmask, rökdykarradio, 

tryckluftsapparat med säkerhetstryck, 

kopplad räddningsluftslang, 

kolmonoxidmätare, bälte, sele, kilar, 

säkerhetslina 

4.3.4 Bm4 övervakar och avlyssnar 

rökdykningen 

 Bm4 Klocka, rökdykarledarväska 

5 Avsluta insats  Samtliga  

5.1 All brand är släckt och eftersläckning är 

klar. Samtliga är redo att återgå 

1-2-3 linjärt Samtliga  

5.1.1 Restvärdesräddning och ventilering av 

byggnad 

 Bm2, Bm3, 

Bm4, Bm5, 

Motorsåg, borrmaskin, skärsläckare, strålrör, 

IR-kamera, dörrforceringsverktyg 

5.1.2 Bm4 kontrollerar Bm2 och Bm3  Bm4, Bm2, 

Bm3 

 

5.1.3 Stl1 tar beslut om att återgå  Stl1  
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TTA trafikolycka 

Steg Beskrivning Plan Roll Verktyg 

0 Rädda liv och släck brand 1-2-3-4-5 

linjärt 

Samtliga 

 

 

1 Lämna stationen inom 90 sek från larm Först 1 

sedan 2-3 

simultant 

Samtliga 

 

 

1.1 Stl1 väljer fordon utefter information 

om plats och typ av väg 

 Stl1 Telefon, larmskärm, personsökare, radio 

1.2 Bm1 och ev. Bm5 tar emot order om 

fordon från Stl1 och säkerställer adress 

och färdväg 

 Bm1, Bm5 GPS, karta 

1.3 Bm2, Bm3 och Bm4 klär sig och sätter 

sig i valt fordon 

 Bm2, Bm3, 

Bm4 

Klädsel, fordon, trafikväst, lampa, radio, 

handskar, skyddsglasögon, andningsskydd 

och mask 

2 Ta sig till skadeplatsen förberedda 1-2-3 

simultant 

Samtliga  

2.1 Stl1 samlar in information från SOS, 

RC och meddelar övriga 

 Stl1 Telefon, radio 

2.2 Bm1 och ev. Bm5 kör fordon  Bm1, Bm5 Fordon 

2.3 Bm2, Bm3 och Bm4 fortsätter klä på sig  Bm2, Bm3, 

Bm4 

Radio, klädsel 

3 Anlända till skadeplatsen och ev. utföra 

omedelbar åtgärd 

Först 1 och 

sedan 2-3-4 

simultant 

Samtliga Pulversläckare, sjukvårdsväska, syrgas, 

förband, saturationsmätare, defilbrator 

3.1 Stl1 avgör fordonsplacering, lämnar 

vindruterapport och ger ev. order om 

omedelbar åtgärd 

 Stl1 Telefon, radio 



 

 

3.2 Bm1 och ev. Bm5 tar emot order om 

fordonsplacering från Stl1 och spärrar 

av vägen (1-5min) 

 Bm1, Bm5 Fordon, bilens skyltning, bloss, fyrar, 

skyltar, farthinder, varningstriangel 

3.3 Bm2 och Bm3 tar ev. emot order om 

omedelbar åtgärd vid livsfarligt läge 

 Bm2, Bm3 Pulversläckare, Sjukvårdsväska 

3.4 Bm4 spärrar av platsen på ett säkert sätt 

(2-5min) 

  Tält, lampor, farthinder, bloss, fyrar, skyltar, 

puckar, bärbar belysning, varningstriangel 

4 Genomföra insats 1-2-3 linjärt Samtliga  

4.1 Skapa en bättre bild av skadeplatsen 1-2-3 linjärt Samtliga  

4.1.1 Stl1, Bm2 och Bm3 går OBBO-varv 

(1min) 

 Stl1, Bm2, 

Bm3 

 

4.1.2 Stl1 beslutar om hur vägen ska spärras 

av och beslutar om metod i samverkan 

med ambulans 

 Stl1 Telefon, radio 

4.1.3 Stl1 har genomgång med samtliga och 

ger order om vad som ska göras 

 Samtliga  

4.2 Upprätta fungerande arbetsplats 1-2-3-4 

icke-linjärt 

Samtliga  

4.2.1 Bm1 säkrar mot brand (1-2min) och 

dukar upp verktygsplats (10min) 

 Bm1 Högtrycksslang, smalslang, strålrör, grenrör, 

orange presenning, pulversläckare, 

sjukvårdsväska, tryckluftsapparat 

4.2.2 Bm1 och Bm2 inventerar och prioriterar 

patienter. Bm4 hjälper till efter 

avspärrning 

 Bm1, Bm2, 

Bm4 

 

4.2.3 Bm2 säkrar mot brand, kontrollerar 

läckage och stabiliserar fordon (1-5min) 

 Bm2 Pulversläckare, IR-kamera, radio, reflexväst 

4.2.4 Bm5 spärrar av, skyltar upp, lägger ut 

farthinder och bloss (10-30min) 

 Bm5 Farthinder, bloss, fyrar, skyltar, puckar 

4.3 Påbörja insats 1-2-3-4-5-6 

simultant 

Samtliga  



 

 

4.3.1 Stl1 utför riskbedömning fortlöpande, 

rapporterar OSHMIP (inom 10min) och 

samverkar med andra aktörer 

 Stl1 Telefon, radio 

4.3.2 Bm1 servar med verktyg och är 

behjälpliga 

 Bm1 Slanghuvud, kofot, stegar, verktygslåda, 

motorsåg, sjukvårdsväska, ytterligare 

verktyg i bilen efter behov 

4.3.3 Bm2, Bm3 och Bm4 utför L-ABCDE 

sjukvård tills ambulans kommer 

 Bm2, Bm3, 

Bm4 

Sjukvårdsväska, sjukvårdshandskar, filt, 

spineboard, höganäsbräda, nackkrage, 

syrgas, förband, saturationsmätare, 

defilbrator, hypotermiväska, verktygsväska, 

fläkt, värmelampa 

4.3.4 Bm2 ansvarar för säkring och 

stabilisering av fordon 

 Bm2 Kilar, stöttar 

4.3.5 Bm5 trafikdirigerar eller servar med 

verktyg 

 Bm5 Lampor, verktyg från fordon 

4.3.6 Bm3 och Bm4 lämnar över till 

ambulans, Bm3 blir losstagare och Bm4 

losstagarledare 

 Bm3, Bm4 Hydraulverktyg, skyddsutrustning, filtar, 

värmelampor. fläkt, stöttar, lampor, 

klippverktyg, skydd till vassa kanter 

5 Avsluta insats 1-2 linjärt Samtliga  

5.1 Samtliga vägsanerar, trafikdirigerar och 

kan även skydda andra aktörer som 

bärgare eller polis 

 Samtliga Sopkvast, sopsäckar, skyffel, lampor, 

smalslang, strålrör,  

5.2 Stl1 säkerställer att avspärrningen hävs 

på ett säkert sätt m.h.a övriga. 

 Stl1  
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