
 

Utvärdera och lära från 
samverkansövningar 

Slutrapport från projektet Lärande utvärdering från samverkansövning och 

insats inom regional sjöräddningssamverkan 

 

   
 

 
 

  

CARER 
 

 

 

Framtidens skadeplats  

http://www.liu.se/forskning/carer


 

CARER 

CENTRUM FÖR FORSKNING INOM  

RESPONS-OCH RÄDDNINGSSYSTEM 

 

 

 

 

Kontaktadresser: 

 

Rebecca Stenberg 

Rebecca.stenberg@liu.se 

 

Linköpings universitet 

SE - 581 83 Linköping 

 

 

 

Center for Advanced Research in Emergency Response (CARER) 

Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER) 

URL: http://www.liu.se/forskning/carer 

E-Post: carer@lists.liu.se 

 

 

Slutrapport 

Projektet: Lärande utvärdering från samverkansövning och insats 

 

 

Publicerad av Linköping University Electronic Press 

URL: http 

E-post: rebecca.stenberg@liu.se 

 

CARER rapport nr 27 

 

 

Detta verk skyddas enligt lagen om upphovsrätt (URL 1960:729). Upphovsrätten ägs 

av Rebecca Stenberg, 2018. 

 

 

 

© Rebecca Stenberg, 2019.        

http://www.liu.se/forskning/carer
mailto:carer@lists.liu.se


 

 

Utvärdera och lära från samverkansövningar 

Slutrapport från projektet Lärande utvärdering från samverkansövning och insats inom 

regional sjöräddningssamverkan 

 

Abstract 

Förmågan att samverka mellan resurser med helt olika förmåga, olika kulturer, olika språk och delvis 

olika lagstiftning är själva förutsättningen för svensk sjöräddning liksom att mobilisera, strukturera 

och leda sådan samverkan. syftet med det här projektet var att tillsammans med 

räddningsorganisationerna utveckla utvärderingsformer för självlärande från samverkansövningar 

och samverkansinsatser för ökad effektivitet, lärande och möjlighet till jämförelse över tid.  

För att uppfylla det följdes och utvärderades fyra olika samverkansövningar i sjöräddningsregionen 

Mälaren- Landsort, dels med kvalitativa metoder som observation och intervjuer, dels med en enkät 

och har analyserats med hjälp av teorier om samverkan och kunskapsutveckling/kunskapsöverföring.  

Grundläggande förutsättningar för meningsfull utvärdering är att utvärderingar utgår från 

verksamhetens förutsättningar och att utvärderingar (och övningar) är konsekventa. Slutsatserna 

pekar på att utvärdering därmed ska anpassas till att sjöräddningssamverkan är ett tillfälligt nätverk 

för samverkan i en kontext av hög osäkerhet där varje olycka ses som unik och till övningsmål 

baserade på de krav en sådan samverkan ställer. I första hand gäller det övning av okodiferad ”tyst” 

kunskap som problemlösning, kritiskt tänkande, innovation och flexibel anpassning som gynnar 

koordinering och kombination av resurser, t.ex. i en räddningskedja för ett specifikt ändamål. 

Övningsdesigner bör därför inriktas mot sådana komplexa uppgifter i exempelvis fältövningar eller 

kombinationer av olika övningsformer. Här kan också övning av mer perifera, men viktiga aktörer, 

liksom möjlighet till auskultation och utbildningssamverkan mellan räddningssystemets aktörer 

adderas.  

För att få ut så mycket som möjligt av exempelvis fältövningar bör övningsmål och utvärdering 

omfatta både kontroll av kunskaper, jämförelse mot tidigare år men också få reda på 

förbättringsfaktorer och förslag. För det passar en utvärderingskombination av enkät utan frisvar 

som administreras via app och en After Action Review efter övningen som dokumenteras noga.  



 

 

 

Sammanfattning  

Många trender pekar på ett ökat behov av samverkan i framtiden, exempelvis där resurserna är glesa 

eller för att lösa komplexa samhällsfrågor. Inom räddning och respons är lärande och utveckling av 

samverkan i stor omfattning baserat på att ta tillvara och lära av erfarenheter från övningar och 

skarpa insatser. Utvärderingar är centrala som grund för det samtidigt som det finns kritik mot att 

utvärderingar är bristfälliga eller att utvärderingars resultat inte tas tillvara. Speciellt framhävs detta 

när det gäller samverkansövningar.  

Sjö- och flygräddning, SAR, är per definition ett samverkansuppdrag, lett och koordinerat av 

Sjöfartsverket. För att utföra sjöräddningsuppdrag är de primära resurserna utöver egna 

räddningshelikoptrar och mycket begränsad personal för lotsning och mätning, så kallade 

primärresurser som Kustbevakningen (KBV), Sjöpolis och kommunal räddningstjänst samt 

Sjöräddningssällskapet (SSRS). Insatserna koordineras via Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC). 

Primära resurser har på ledningsnivå gemensam utbildning via Sjöfartsverket och övar tillsammans 

regelbundet i regional sjöräddningssamverkan, (RSS). I förlängningen är dock alla på sjön, från 

Försvarsmaktens marina enheter till vägfärjor och fritidsbåtar att se som tänkbara resurser och har 

skyldighet att hjälpa till enligt sjölagen. Det gäller också internationellt.  Det innebär att förmågan att 

samverka mellan resurser med helt olika förmåga, olika kulturer, olika språk och delvis olika 

lagstiftning är själva förutsättningen för svensk sjöräddning liksom att mobilisera, strukturera och 

leda sådan samverkan. 

Det övergripande syftet med det här projektet var att tillsammans med räddningsorganisationerna 

utveckla utvärderingsformer för självlärande från samverkansövningar och samverkansinsatser för 

ökad effektivitet, lärande och möjlighet till jämförelse över tid. För att uppfylla det följdes och 

utvärderades fyra olika samverkansövningar i sjöräddningsregionen Mälaren- Landsort, dels med 

kvalitativa metoder som observation och intervjuer, dels med en enkät som ursprungligen utvecklats 

för Sjöfartsverket. Projektet resulterade i tre separata arbetsrapporter varav den sista helt 

genomfördes och författades av handläggaren för RSS-området. Resultaten av rapporterna 

sammanställdes och lades sedan till grund för en teoretisk analys och diskussion av hur 

samverkansövningar inom sjöräddning kan utvärderas och vad utvärderingar ska ta sikte på för att 

vara relevanta.  

Olika typer av samverkan kräver olika fokus i övningar och utvärderingar 

Förutsättningarna för sjöräddningssamverkan är annorlunda än för traditionella välfärdstjänster 

vilket innebär att traditionellt nordiskt perspektiv på ”horisontell” myndighetssamverkan om 

räddning inte är så tillämpligt. Traditionellt betonas vikten av gemensamma mål och värden som 

skapas under en längre tid i en demokratisk process. Det kräver dock stabila förutsättningar. 

Sjöräddningssamverkan är ett tillfälligt nätverk för samverkan i en kontext av hög osäkerhet där varje 

olycka ses som unik. Samverkanskonstellationerna är tillfälliga och baseras på tillgängliga aktörer 

vilket kan innebära aktörer från alla samhällssektorer, såväl yrkesmässigt verksamma och övade, som 

aktörer som inte alls är verksamma inom sjö- och flygräddning, som känner varandra och varandras 

sätt att arbeta väl eller inte alls, som har samma språk och kultur eller inte förstår varandras språk 

eller kultur och som slutligen kanske aldrig mer kommer att samverka. Också de fysiska 

förutsättningarna skiljer sig åt, där de olika aktörerna i sjöräddningssamverkan dels har olika 

förutsättningar som exempelvis, grundgående, räckvidd eller förutsättningar att klara is, hårt väder 



 

dels befinner sig i olika enheter där spontan och informell kommunikation många gånger är starkt 

begränsad.  

För utvärdering av sjöräddningssamverkan och samverkansövningar är därför definitioner och 

perspektiv som framhäver koordinering och kombinering av resurser i en räddningskedja mer 

relevanta och användbara än traditionella samverkansperspektiv. I stället för att fokusera på de 

(eventuellt) gemensamma målen hos organisationerna, fokuseras på en specifik insats i en tillfällig 

samverkanskedja för att lösa en specifik uppgift. I stället för varje aktörs (och individs rättvist 

fördelade aktivitet i övningar, fokuseras på hur olika steg i kedjan koordineras och hur olika aktörers 

bidrag kombineras till att räddningskedjans uppgift löses. På så sätt blir de mål som ska uppnås mer 

konkreta och lätta att utvärdera och divergerande myndighetsuppdrag och mål inte så störande som 

vid s.k. ”horisontell” samverkan. 

Kodifierad eller okodiferad kunskap för samverkan 

De kunskaper och lärande som aktualiseras i samverkansövningar kan också skilja sig åt beroende på 

samverkansförutsättningarna. Ju mer rutinbetonad, förutsägbar verksamheten är, ju mer man kan 

läsa sig till vad man ska göra i manualer, ju mer förlitar man sig på s.k. kodifierbar kunskap, dvs 

kunskap som kan beskrivas (kodas) och förmedlas i instruktioner och checklistor. Sådan kunskap kan 

ganska enkelt överföras i t.ex. utbildning och tränas. Ju mer osäker och oförutsägbar situation, där 

den kunskap som ska appliceras är en bedömningsfråga, och där det handlar om bedömningar som i 

sig är komplexa, ju mer behövs s.k. okodifierbar, tyst kunskap; hantverkskunnande som behöver övas 

och utvecklas. Sådana kunskaper är mer komplexa och avancerade. De kan vara individuella men 

också kollektiva i ett arbetslag. Det behövs visserligen rutiner och kunskaper som sitter i ryggmärgen 

hos var och en men det behövs också avancerade kunskapsresurser som möjliggör problemlösning 

och anpassning för att få samverkan att fungera i unika räddningsinsatser. Sådana kunskaper 

omfattar flexibel problemlösning, anpassning till förutsättningar och skapande av nya lösningar. De 

kan inte läsas in utan behöver övas och praktiseras.  

Övningsmål och övningsdesigner 

Övningsmål för samverkan kan vara av vitt skilda slag, från att testa eller kontrollera vad aktörerna 

förmår av olika inslag i samverkan, att identifiera utvecklings/lärandebehov, att öva nya kunskaper 

eller att utveckla, prova eller uppfinna nya sätt att samverka eller underlätta samverkan. De 

samverkansövningar för regional sjöräddningssamverkan som ingick i studien var i huvudsak 

inriktade mot att checka av förmågan inom ett antal områden. Å ena sidan kan det ses som lågt satta 

mål för omfattande övningar, å andra sidan var flera av de avchecknings-punkterna mycket 

omfattande. I flera övningar lades dock specifika övningsmål till som pekade på utveckling i form av 

nya deltagare, nya relationer, ny metodik. I några fall provades nya arbetsformer i övningarna vilket 

kan ses som vardagsinnovation.  

När det gäller mål och inriktning för samverkansövningar som syftar till utveckling och lärande är det 

viktigt att de erbjuder utmaningar inom just att definiera och prioritera problem, anpassning, omfall 

och omprioriteringar, liksom att övningarna inte har facit utan är öppna för att kunna lösas på olika 

sätt inom inriktningsbeslut.  

De möjligheterna finns inom såväl fältövningar, som simulering och table top-övningar och vissa 

webbövningar eller strategi- och rollspel. Att öva problemlösning och samverkan kan göras genom 

att försätta sig i nya situationer när det gäller tid, plats eller händelse eller med nya partners. Det 

behöver inte alltid vara en räddningssituation men det är viktigt att inte bara individuellt lärande 



 

premieras utan gruppens/enhetens. Räddningsenheter ska ju fungera som enheter där man uppfyller 

olika formella och informella roller som ska kombineras för enhetens förmåga.  

Vid samverkansövningar för regional sjöräddning används fältövningar i stor utsträckning vilket också 

gällde övningarna som ingick i studien. Å ena sidan kritiseras fältövningar för att vara kostsamma och 

resurskrävande, vilket är en rimlig kritik utifrån de lågt satta eller vaga övningsmålen. Fältövningar 

kräver omfattande planering, speciellt i förhållande till de resurser som idag finns avsatta. Å andra 

sidan kan dock en väl utnyttjad fältövning ersätta andra resurskrävande åtgärder som 

utvecklingsaktiviteter och motivationsarbete. Fältövningar kan också ge kombinationer av 

lärandeaspekter som ger möjligheter till lärande på många olika nivåer som är svåra att replikera 

exempelvis i simulering utan att det blir nästan lika kostsamt och resurskrävande som en fältövning. 

Slutligen erbjuder fältövningar också en dramaturgi och spänning som anges som en viktig 

motivationsfaktor för frivilliga övande. Jämfört med en table top-övning erbjuder också fältövningen 

en verklighetens referensram som kan behövas för att frivilliga eller ovana sjöräddare ska förstå 

varför man exempelvis övar mörkernavigering.  

När det gäller RSS-övningarna kan fältövningar användas mer strategiskt, med högre satta mål samt 

ibland ersättas av eller kombineras och varieras med andra övningsformer och reflektion eller/och 

andra aktörer. Exempelvis behöver inte varje övning vara en fältövning och kombinationen av rollspel 

och fältövning i en av de studerade övningarna uppskattat och gav viktiga insikter hos sjöräddarna i 

hur det är att vara nödställd. Man bör också överväga om fältövningarna kan fylla fler funktioner eller 

samma funktion för fler myndigheter. Att öva samverkan är ett gemensamt behov hos fler aktörer 

där man skulle kunna arbeta med gemensamma övningskalendrar. Själva planerandet och 

genomförandet av övning bör också analyseras som en samverkansfas, exempelvis för civilt försvar.  

Övningsaktörer 

Deltagande i RSS-övningarna var främst de primära resurserna som frånsett Sjö- och flygräddningens 

egna resurser var:  Kustbevakningen, Sjöpolisen, och kommunal räddningstjänst som ägnar sig åt 

räddning yrkesmässigt, samt ideella professionella som Sjöräddningssällskapet, (SSRS). Här är det 

viktigt att åtminstone till vissa övningar få med andra aktörer som berörs av sjöräddningssamverkan 

men normalt inte medverkar. Det gäller t.ex. kommunens krishanteringsresurser och POSOM-grupp. 

Då belyses frågor om exempelvis samband, kulturskillnader, förutsättningar och förväntningar som 

behöver lösas.  

Utifrån ett civilförsvars- och folkbildningsperspektiv kunde också emellanåt ”kunderna” bjudas in till 

att exempelvis agera markörer för att de ska förstå bättre hur sjöräddning går till, vilka svårigheter 

som finns och hur man själv kan skydda sig själv bättre. Frågor om ansvar och försäkringar behöver 

lösas när det gäller medverkande i räddning och övning som inte ingår i räddningssystemet. Det går 

exempelvis inte att hävda tjänsteplikt för att öva. Likaså har aktörer utanför räddningssystemet 

många gånger bristande kunskaper om helheten och om sin egen roll och ansvar. Här vore det bra 

om övningsmedverkan kan stöttas upp med korta webbutbildningar på området.  

Vad gäller ledning av sjöräddningsövningar, ställer det krav på att mobilisera, initiera och kunna leda 

delegerade strukturer via tydliga inriktningsbeslut och att kunna bedöma hur mycket man behöver 

styra och samtidigt inte ta över för mycket. Det är en balansgång som ställer krav på mycket goda 

kunskaper om strategi, taktik, ledning och goda kunskaper om alla ingående aktörers förutsättningar. 

Det krävs också lyhördhet för hur olikheter i uppdrag, olika förväntningar och kunskapsnivåer liksom 

kulturskillnader kan hanteras. Den förhållandevis långa utbildningen till räddningsledare bör därmed 

också omfatta kulturkompetens gällande aktörer och områden som inte är Sjö- och flygräddningens 

primära. En möjlighet för att öka kulturkompetensen inom viktiga områden är samarbete och 



 

praktiksamverkan mellan de olika statliga och kommunala räddningsledarutbildningarna samt 

auskultation hos andra aktörer i räddningssystemet. Kraven på parallellitet när det gäller 

räddningsledning för olika aktörers räddningsarbete samt att samverka med en övergripande 

systemledningsnivå är också mycket viktiga att öva och utveckla utifrån förutsedda behov framöver.  

Kommunikation 

Aktörer som kommunens POSOM-grupp i övning 2, eller räddningstjänstens ytbärgare i övning 4 

hade inte tillgång till RAKEL-kommunikationen och kunde därmed inte följa med i vad som hände 

eller kommunicera/bedöma behov av egna insatser. Poliserna i övning 2 ansågs prata alldeles för 

mycket i headset vilket irriterade dem som hade handburna enheter i öppna båtar och begränsad 

hörbarhet pga. miljön. Alla medverkande måste kunna kommunicera och förstå förutsättningarna för 

kommunikation som fungerar för alla. Kommunikation måste också fungera i kedjans hela längd. 

Externt ska övningen eller insatsen kommuniceras till sekundärt berörda aktörer, allmänhet och till 

media. De medverkande organisationernas resurser för information och kommunikation bör därför 

vara en del av räddningskedjan och det är viktigt att de medverkande organisationernas 

kommunikatörer är övade för uppgiften.  

Utvärdering 

Målen för samverkansövningarna i studien pekade i första hand på kontrollutvärderingar där man 

kunde bocka av att aktiviteterna har utförts vilket är relevant för uppdraget om att hålla en 

beredskap som RSS-verksamheten har. Innehållsmässigt var dock övningarna komplicerade, 

beroende av analys, värdering och egen organisering och ställde krav både på egna grundkunskaper 

men också mer avancerad, okodifierad kunskap. I synnerhet gällde det den sista övningen, isövning 

Isabella vars uttalade mål tydligt angav okodifierad kunskap.  

Jämfört med de tre andra övningarna fanns en större överensstämmelse mellan inriktningen av mål, 

övningsdesign och utvärdering i övning 4, isövning Isabella, som genomgående hade okodifierade 

mål i form av att prova och utveckla, okodifierat innehåll i form av att man provade och sedan 

diskuterade en tänkt strategi för isräddning.  

En enkät användes och utvecklades från övning 2 och vidare i övning 3 och 4. Enkätsvaren gav ett 

mått på den upplevda kvaliteten i både övningen och den egna enhetens insats vilket efter hand 

kunde jämföras med tidigare år. Mycket av den mest relevanta informationen om varför man 

svarade som man gjorde, tips och, i övning 4 förslag angående de metoder som provades, angavs i 

frisvar.  

Styrkan i att använda enkäten var dels att den var utvecklad för sjö- och flygräddning och därmed väl 

följde logiken i en sådan räddningskedja, dels möjligheten till att lämna frisvar, och innehållet i dessa. 

Särskilt rika var de där ändamålet med övningen var att prova nya metoder och markörerna 

utgjordes av sjöräddare. När övningsmålet omfattar utvecklingsmål är en sådan enkät med frisvar 

som presenteras och diskuteras att rekommendera. Samtidigt var också svagheten med enkäten just 

frisvaren. De tog både lång tid att sammanställa och ledde fram till utvärderingsrapporter som blev 

för långa att läsa. Själva enkäten bör ganska enkelt kunna överföras till mentometer eller app vilket 

underlättar sammanställningen. 

Man behöver också skilja på den uppföljning som görs i direkt anslutning till en fältövning och en 

reflekterande utvärdering. Uppföljning i direkt anslutning till övningen kan ge mycket lärande om den 

sker systematiskt. Först utifrån frågor i den egna enheten. Därefter i tvärgrupper baserade på flera 



 

olika aktörer där den egna enhetens synpunkter och erfarenheter kan delas och jämföras med andra 

enheter. Också utvecklingsfrågor kan diskuteras så.  

När det gäller utvärderingsstrategier för okodifierat lärande, dvs det mest centrala lärandet i 

samverkansövningar, behöver de baseras på (och fånga upp) andra frågor än en uppföljning av vad 

som förväntades. Här behöver man utgå från att utvärderingen både redogör för vad som skedde och 

varför det skedde samt därefter koppla det till samverkansövningens mål. Svårigheten är liksom ovan 

att undvika att utvärderingen blir resurskrävande och får sådan volym att den blir svår att sätta sig in 

i. En möjlighet vore att kombinera den systematiska genomgången av relevanta områden i den 

utvärdering som användes i övningarna med utvärderingsmetoden After Action Review (AAR). En 

kombination av en förberedd AAR direkt efter övningen i kombination med ifylld och inskickad enkät 

utifrån app. AAR dokumenteras och enkäten sammanställs utifrån de olika aktörerna. 

Enkätresultaten kan jämföras med tidigare års enkät. AAR-dokumentationen används för förslag till 

vad som ska förbättras och hur. Kan man kombinera dessa har man fått ett rikt underlag. Därefter 

återstår det svåraste – att ta vara på resultaten och föra in dem i verksamheten. 

 

  



 

 

 Förord 

Om det är något som framgått av höstens och vinterns händelser under tiden för 

bearbetningen av den här avrapporteringen från projektet Lärande utvärdering från 

samverkansövning och insats, så är det att samverkan om räddning behövs. Hur ska vi annars 

kunna lösa våra uppgifter? 

Ett stort tack för uppgifter, intervjuer, bullar, kloka kommentarer, bilskjuts, tålmodiga 

förklaringar, läsning, lotsning, räddning, tröst, guidning, diskussioner och ännu mera läsning 

och förklaringar.  
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o Johan Lindgren, tidigare Sjöfartsverket. 

o Joakim Brosten och Tomas Lindgren, Sjöräddningssällskapet (SSRS) i Västerås samt 
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o Tony Arkhag beredskapssamordnare och Sören Svärd ambulanssjukvården samt 
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Effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats är ett 5 årigt forskningsprogram som 

drivs vid Centrum för forskning- inom respons- och räddningssystem (CARER) vid Linköpings 

universitet (LiU) och som finansieras av Myndigheten för Stöd och Beredskap (MSB). 

Programmet tar utgångspunkt i den praktiska hanteringen av olyckor och andra akuta 

händelser och fokuserar även hur denna hantering bör förändras i takt med 

samhällsutvecklingen och hur man kan utveckla kunskap, metoder, och teknik som leder till 

effektiva räddningsinsatser.   
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1. Bakgrund till studien 
Många trender och inträffade händelser pekar på ett ökat behov av samverkan om räddning i 

framtiden, exempelvis där resurserna är glesa1 eller för att lösa komplexa samhällsfrågor och ökade 

klimatutmaningar2. Samtidigt visar utredningar att respons på skadeplatser och olyckor som kräver 

aktiv samverkan inom räddningssystemet eller mellan räddningsaktörer och andra, är ett område 

med omfattande förbättringspotential3. Dels gäller det stödsystem i form av instruktioner och 

föreskrifter som inte alltid stödjer samverkan utan snarare professionsrevir4. Dels gäller det tekniska 

stöd som beslutsstödsystem och kommunikationssystem som kan vara skräddarsydda för den egna 

verksamheten men blir klumpiga när det gäller samverkan. Exempelvis RAKEL-systemet stänger ute 

kommunikation med aktörer utanför räddningssystemet om man inte förberett för att andra grupper 

ska ingå. Övergången till RAKEL från VHF innebär också att utomstående aktörer på sjön inte längre 

kan följa med i ett sjöräddningsärende och vara uppdaterade om, och när det finns behov av en 

insats5 vilket riskerar förlänga deras responstid. Här trycker systemen på mot en ”expertifiering” till 

vissa utvalda grupper. Flera aktörer och planeringsgrupper för framtida system arbetar dock med att 

skapa möjligheter för synkronisering med andra aktörer och är medvetna om att s.k. barriäreffekter 

behöver hanteras i kommande system. 

Vidare visar genomförandet av insatser exempelvis under senare års skogsbränder, att olyckor av 

sådan magnitud innebär att man ställs inför uppgifter som inte kunde lösas av enbart 

räddningssystemets aktörer. Hela det omgivande samhället berörs. Ledningssystem för detta fick 

uppfinnas under skogsbranden i Västmanland. Likaså ställer också mindre olyckor som finns i 

gränslandet mellan aktörernas verksamhetsområden eller där exempelvis flera aktörers samverkan 

är nödvändig, krav på samverkan, som inte alltid löses effektivt. Det kan exempelvis gälla isolyckor 

som kräver insatser både till lands och till sjöss där samma händelse kan hanteras som helt skilda 

räddningsinsatser med var sin räddningsledare6. Till skillnad från trafikolyckor och lägenhetsbränder 

där rutiner för samverkan utvecklas utifrån vanliga olyckstyper, måste samverkan kring ovanliga 

olyckor skapas medvetet mellan aktörer med olika grunduppdrag, olika system och strategier, olika 

sätt att arbeta, olika språkbruk. Det tar uppmärksamhet och energi från responsen och skapar lätt 

                                                           
1 Pilemalm, S., Stenberg, R. & Andersson Granberg, T. (2013). Emergency Response in Rural Areas. International 

Journal of Information Systems for Crisis Response and Management, 5(2), 19-31. 

Pilemalm, S, et.al. (2015). Effektiva insatser på framtidens skadeplats – Forskningsprogram. CARER. 
2 Ostrom, E. (1996) Crossing the Great Divide: Coproduction, Synergy, and Development. World Development. 
Vol. 24, No. 6, pp. 1073–1087. 
3 Sjökvist, A. (2015). Skogsbranden i Västmanlands län – lärdomar för framtiden. Dir 2014:116. Regeringen. 

Statens haverikommission (2011). Olycka med flygplanet SE-IGU på Linköping/SAAB:s flygplats, E län, 

den 1 december 2010. Slutrapport RL 2011:17. Dnr L-165/10. 2011-12-21 

Stenberg, R. (2016b). Utredning av isolycka i Vålarö 2016-01-19. Uppdragsutredning 17/03/2016 ver 5. CARER. 

Linköpings universitet. 
4 Polisens regionala program för eftersök omfattar exempelvis sällan alla aktörer man behöver samverka med. 
Sjöräddningspersonal får inte ge vård även om det kan ta lång tid att få en skadad person i land. 
Deltidsbrandmän har framfört fackliga krav på att slippa IVPA grundat på arbetsrättliga överenskommelser från 
1929.  
5 Stenberg, R. (2016a). Alarmering, larm och larmkedjor – ett komplext organisatoriskt fält. CARER:s 
rapportserie 2016:15. Linköpings universitet.  
6 Stenberg, 2016b. 
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missförstånd som bryter larmkedjan7. 

Sedan den första arbetsrapporten i detta projekt skrevs har också säkerhetsläget såväl inrikes som 

utrikes omvärderats. Terrorattacker har skett i omvärlden och i Stockholm den 7 april 2016. En 180-

graders vändning har skett i fråga om behovet av ett starkt försvar och civilt försvar8 Inte heller här 

går det att skissa på rutinmässig respons utan mer ange riktlinjer och strategier som sedan måste 

anpassas. Samverkan är också här en central aspekt, exempelvis mellan Polis, räddnings- och 

ambulanspersonal vid pågående dödligt våld9. De omfattande skogsbränderna i Sverige sommaren 

2018 har också krävt internationell samverkan och hjälp från EU:s krishanteringsmekanism.  

Därför är lärande om samverkan för utveckling av förmåga att hantera samhällets respons på olyckor, 

brott och kriser särskilt viktigt. Inom räddning och respons är lärande och utveckling i stor omfattning 

baserat på att ta tillvara och lära av erfarenheter från övningar och skarpa insatser. Utvärderingar 

som man kan lära av och utveckla från är centrala. Under en längre tid har dock kritik såväl inom 

responssystemet som från forskarhåll riktats mot att övningar är omfattande och resurskrävande 

men inte svarar upp mot lärande-målen, att utvärderingar är bristfälliga eller att utvärderingars 

resultat inte tas tillvara10, 11. Speciellt framhävs detta när det gäller samverkansövningar12.  

 

1.2 Problematisering 
Erfarenheterna från samverkansövningar och insatser kan vara av mycket olika karaktär, gälla olika 

sorters erfarenheter hos olika aktörer och från olika utblickspunkter – från lokal operativ samverkan 

till internationella överenskommelser. Mångfalden fångas dock inte upp i utvärderingar och 

rapportering som i stor omfattning genomförs med enhetliga instrument och mallar för att fånga upp 

det förväntade lärandet, många gånger uttryckt i rutiner, standards, nyckeltal eller instruktioner13.  

Forskare framhåller vidare att det inte görs någon åtskillnad mellan olika typer av kunskap eller 

anpassning av aktörers kunskapsintressen kopplas till utvärderingens inriktning eller hur återkoppling 

och lärande från utvärdering ska gå till14. Det leder många gånger till bristande relevans i 

frågeställningar, format, och inte minst sätt att återkoppla utvärderingens resultat in i 

verksamheterna.  

Här har tidigare forskning om samverkan inom räddningsområdet nästan enbart inriktats mot 

operativ samverkan mellan blåljusaktörer direkt på skadeplatsen15. Resultaten har varit nedslående 

                                                           
7 Stenberg, R, Pilemalm, S. & Yousefi Mojir, K. (2014) Samverkansformer för räddning och respons - exempel 

och förslag. CARER Rapport 2014:12, Linköping University Electronic Press, Sweden. 
8 Jonsson, D.K. (2018).  Typfall 5: Utdragen och eskalerande gråzonsproblematik. Komplettering av 
hotbildsunderlag i utvecklingen av civilt försvar. FOI Memo 6338. 
9 Nilsson, H., & Kristiansson, T. (2015). Katastrofmedicinsk beredskap: att leda sjukvård på ett särskilt sätt. 
Lund: Studentlitteratur, 2015. 
10 Dekker, S. och Jonsén, M., (2007). Förutsättningar för systematisk utvärdering av räddningsinsatser. NCO 
2007:12, Karlskoga: Räddningsverket. 
11 Berlin, J & Carlström, E. (2011). Samverkan mellan blåljusorganisationer. Lund: Studentlitteratur. 
12 Sjöqvist, A. (2018-08-03). Magstarkt av Morgan Johansson. Dagens Nyheter. 
13 Andersson, A., Carlström, E., Ågren B. & Berlin, J. (2014).  Organisering av en fingerad verklighet - Om 
övningar mellan blåljusorganisationer.  Nordiske organisasjonsstudier, Volym 15, Nummer/häfte 3, Sidor 34–64. 
14 Sanne, J. M. (2008). Incident reporting or storytelling? Competing schemes in a safety-critical and hazardous 
work setting, Safety Science, Volume 46, Issue 8. Pages 1205–1222. 
15 Berlin & Carlström 2011.  
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utifrån att aktörerna inte uppfyllt de mål de satt upp – som inte omfattat hur samverkan i sig ska gå 

till - eller vad den förväntas bidra till övningsverksamheten.  

Andra former av utvärdering, återkoppling och uppföljning av lärande som har att göra med implicit 

kunskap, lokal kunskap, icke-kodifierat lärande som tyst kunskap och kunskapsintegration16, 17 liksom 

av kunskap som meningsskapande18, identitets- och kulturskapande19, 20 saknas i stor utsträckning. 

Inte heller identifieras skillnader i kunskapsbehov mellan olika samverkanskontext mellan olika 

organisatoriska aktörer och organisationsnivåer21.     

En mer effektiv användning av samverkansövningar med ökat utfall i form av lärande, reflektion och 

spridning in i, och mellan organisationerna skulle kunna åstadkommas om samverkansövningarna 

genom utvärdering skulle uppfattas som mer relevanta för det egna lärandet inom organisationerna. 

För detta krävs nära samarbete mellan forskare och praktiker, mer genomtänkta övningsstrategier 

och bättre kunskaper om, och begrepp för olika typer av kunskap och hur den kan värderas, bättre 

kunskap om varandras kunskapsintressen inom organisationerna samt bättre verktyg för att fånga 

upp övningsresultat av relevans och hur de kan presenteras på ett intressant sätt och jämföras. Idag 

sker det fragmenterat här och var i organisationerna men kunde tillvaratas mer systematiskt.    

Mer konkret kan frågeställningar och utmaningar att beakta i utvärderingar av samverkansövningar 

gälla både innehåll i men också form för utvärderingar: 

• Hur planerar och genomför man övningar med sammansatta grupper av professionella och 

frivilliga? 

• Hur motiverar och mobiliserar man frivilliga att öva? Vilka krav kan man ställa på frivilliga? 

• Hur beaktar man olika övningsbehov från olika organisationer i samma övning? 

• Hur kan man bryta ner övningar i handlingsflöden och aktiviteter som kan utvärderas 

separat? 

• Hur identifierar man olika typer av kunskaper och färdigheter att öva/som övas? /saknas i 

övning? 

• Hur identifierar och beskriver man flaskhalsar, dubbelarbete liksom onödiga 

resurser/insatser i aktivitetsflödet under en räddningsinsats? 

• Vad stödjer respektive hindrar organisatoriskt lärande från samverkansövningar? 

• Hur utformar man enkla nyckeltal och kritiska nivåer som kan jämföras över tid och plats för 

övningsaktiviteter?  

• Hur kan existerande utvärderingsverktyg användas för organisatoriskt lärande? 

• Hur kan ett enkelt och robust instrument för utvärdering av operativa övningar och insatser 

utformas så att det på sikt också kan utvecklas till en applikation för mobil användning? 

                                                           
16 Grant, R. M. (1996). Toward a Knowledge-Based Theory of the Firm. Strategic Management Journal 17 
(Winter Special Issue): 109-122. 
Grant, R. M. (1996a). Prospering in Dynamically-competitive Environments: Organizational Capability as 
Knowledge Integration. Organization Science, Vol 7, No. 4, July-August 1996.  
17 Berlin & Carlström 2011. 
18 Boland, R.J. & Tenkasi, R.V. (1995). Perspective Making and Perspective Taking in Communities of Knowing. 
Organization Science, Vol. 6, No. 4, pp. 350-372. 
19 Sanne 2008. 
20 Weick K.E. och Sutcliffe, K.M. (2001).  Managing the Unexpected. Jossey-Bass 
21 Stenberg et.al. 2014. 
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Den här rapporten bygger på ett treårigt projekt med två tidigare arbetsrapporter om 

samverkansövningar inom sjöräddning samt adderande information från organisationsegna 

utvärdering av övningar. Projektet är finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB). 

Det praktiska kunskapsbidraget gäller mer träffsäker och meningsfull utvärdering vid 

samverkansövningar och insatser. Det gäller också ökad kunskap om hur sjöräddningsövningar går till 

och de speciella villkor som gäller för samverkan om räddning, och övning av räddning till sjöss, till 

skillnad mot i land. Det teoretiska bidraget avser vikten av att samverkan, övningsformer för, och 

utvärdering av samverkan hör samman, är kontextberoende och inte kan bedömas utifrån en enda 

mall kommande från folkhälsa utan måste ses i sitt sammanhang och bedömas därefter. 

 

2. Mål och syfte  
Det övergripande syftet med projektet var att tillsammans med räddningsorganisationerna utveckla 

utvärderingsformer för självlärande från samverkansövningar och samverkansinsatser för ökad 

effektivitet, lärande och möjlighet till jämförelse över tid. Det omfattade följande delmål: 

1. Att tillsammans med medverkande organisationer kartlägga, planera, genomföra 

utvärderingar och återkoppla in i och mellan organisationerna, samt att dokumentera 

processen.  

2. Att via dialog och frågor fånga upp mångfalden av intentioner med samverkansövningar, 

ge begrepp och modeller för olika former av kunskap och hur man kan tänka kring att 

integrera kunskaper på olika sätt och för olika ändamål.  

3. Att föreslå återkopplingsmetodik och mått för jämförelse så att organisationerna kan 

tillvarata erfarenheter och kunskaper från samverkansövningar och sprida dem bortom de 

medverkande, och de medverkande organisationerna. 

 

2.1 Disposition och läsanvisningar 
Kapitel 1 omfattar inledning och bakgrund till studien 

Kapitel 2 presenterar syfte för projektet i sin helhet och hur rapporten är upplagd.  

 Kapitel 3 redovisar metoderna för datainsamling i sin helhet. De fyra fallstudierna, deras metoder 

och urval redovisas och slutligen redovisasmetoden för analysen och dess olika steg. Enkätunderlaget 

som användes och utvecklades redovisas. 

Kapitel 4 omfattar centrala teorier på området och bildar en referensram för studiens teoretiska 

analys i kap 7. Områden som tas upp är samverkan, kunskap, övning och utvärdering. 

Kapitel 5 presenterar fyra fallstudier omfattande RSS-övningar: Övning Jonas 2014, övning Hugo 

2015, övning Teodor 2016 och övning Isabella 2017. 

Kapitel 6 redovisar de sammanställda resultaten av fallstudierna i form av teman; måluppfyllelse, 

aktörer, ledarskap, kommunikation, övningsdesign och utvärdering. 
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Kapitel 7 kopplar samman de redovisade resultaten av studien med en teoretisk referensram och 

diskuterar samverkanstrategier, kunskapsformer, övningsformer och utvärdering för 

samverkansövningar. 

I kapitel 8 besvaras studiens syfte i en redovisning av dess slutsatser, studiens teoretiska och 

praktiska bidrag och några angelägna behov av fortsatt forskning och utveckling diskuteras.  

I kapitel 9 har studiens rekommendationer sammanställts.  

Tre olika läsanvisningar kan föreslås: 

För den som snabbt vill få del av resultat och rekommendationer anvisas att läsa sammanfattningen 

och rekommendationerna i kapitel 9. 

För den som har ett rent praktiskt intresse och vill ha bakgrunden klar för sig och förstå slutsatser 

samt ta del av rekommendationer anvisas att läsa kapitel 5, 6, 8 och 9. Jag funderade på en egen 

rapport för dessa delar men sedan blev jag så tagen av hur praktiken sågades i utvärdering efter 

utvärdering beroende på teoretiska utgångspunkter att det fick bli en rapport som delvis är 

teoritung. 

För den som vill lära sig mer om den här samverkan, sjöräddningsövningar och utvärdering eller vill 

granska om de här slutsatserna är rimliga eller vill diskutera om samverkan på det här området 

verkligen handlar om horisontell samverkan eller vertikal koordinering bör hela rapporten läsas. 

 

3. Metoder  
Ursprungligen skulle två fallorganisationer och deras övningssamverkan studeras: Sjö- och 

flygräddningen och Räddningstjänsten Kiruna som både var positiva till projektet. Utifrån projektets 

omfattning avgränsades urvalet dock till enbart Sjö- och flygräddning och mer specifikt till 

sjöräddning. Hädanefter hänvisas enbart till sjöräddning eftersom flygräddning inte omfattats.  

 

3.1 Design och urval 
Projektet genomfördes som ett aktionsforskningsprojekt22 Övergripande har en etnografisk 

fältdesign23 använts för multipla fallstudier24. Designen har varit abduktiv25 vilket utvecklas mer 

nedan. Urvalet har gällt Sjöräddningens regionala samrådsgrupper, (RSS), där såväl Sjöfartsverkets 

SAR-organisation, kommunal räddningstjänst och miljöräddning, polis, SOS Alarm, kommersiella 

aktörer samt representanter för frivillig- och ideella organisationer av relevans ingår. Mer specifikt 

avsågs aktiviteter inom den regionala sjöräddningssamverkan (RSS-gruppen) för Mälaren-Landsort 

under två och ett halvt år från hösten 2014 till våren 2017.  

                                                           
22 Pilemalm, S. (2018). Participatory Design in Emerging Civic Engagement Initiatives in the New Public Sector: 
Applying PD Concepts in Resource-Scarce Organizations. Acm Transactions On Computer-Human Interaction, 
25(1), 
23Czarniawska, B. (2007) Shadowing: And Other Techniques for Doing Fieldwork in Modern Societies. 
Copenhagen Business School Press. 
Fetterman, D.M. (2010). Ethnography: step-by-step. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 
24 Evert, G. (2017). Case Theory in Business and Management: Reinventing Case Study Research. London: SAGE 
Publications, Ltd. doi:10.4135/9781473920811. 
25 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion. Lund: Studentlitteratur. 
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Urvalet av en RSS-grupp passade väl för syftet och ansvarig i den utvalda RSS-gruppen uttryckte 

intresse för medverkan. Datainsamlingen har gällt övningar, övningsplanering, möten i RSS-gruppen, 

utvärdering av övningar och personlig kommunikation.  

Fallstudierna har gällt övning Jonas, vid Landsort 17, 18 september 2014, övning Hugo vid Västerås 3, 

4, 5 november 2015, övning Teodor vid Västerås 9 november 2016 samt i viss mån isövning Isabella 

2017-02-11 där utvärdering genomfördes av sammankallande i RSS-gruppen eftersom jag blev sjuk. 

För kontrastering har jag vid två tillfällen under perioden medverkat i RSS-region Bråvikens övningar 

och ett samrådsmöte.  

3.1.1 Projekt i flera steg. 
Projektets datainsamling omfattar fyra fallstudier som delvis bygger på varandra i en stegvis process.  

Fallstudie 1 omfattade en förberedande induktiv fallstudie av övning Jonas 17, 18 september 2014. 

Fallstudie 2 omfattade en huvudsakligen induktiv fallstudie av övning Hugo 3,4,5 november 2015. 

Den inriktades på kartläggning av övningsförutsättningar och aktörer, dokumentation av övningen. 

Den omfattade också en experimentell utprovning av en enkät som ett utvärderingsinstrument.  

Fallstudie 3 innebar en huvudsakligen deduktiv fallstudie av övning Teodor 9 november 2016. Samma 

enkät användes lite annorlunda på en betydligt mindre övning än året innan. Samma år deltog jag 

som markör i en annan RSS-regionsövningar och samrådsmöte.  

Fallstudie 4 innebar att enkäten användes utan min medverkan vid övning Isabella 11 februari 2017 

där jag tagit del av det sammanställda resultatet och talat med övningsansvarig som också utvärderat 

övningen.  

För enkelhetens skull kommer jag framåt att benämna dem övning 1, 2 3 respektive övning 4.  

 

3.2 Datainsamling  
Data har samlats in främst med kvalitativa och, inledningsvis, induktiva metoder26 som 

dokumentläsning, samtal, observation, deltagande observation och diskussioner samt medverkan 

som markör i övningar och som sekreterare vid några RSS-möten. Fotografier har också använts som 

minnesstöd och för dokumentation. Därutöver har en mycket enkel enkät från Sjöfartsverket27 

använts och utvecklats vidare med tillstånd av författaren. 

Dokument jag tagit del av har främst gällt övningen HUGO nov 2015 och övning Teodor nov 2016 och 

har omfattat mål och planering samt enskilda organisationers planering och värdering av övningarna. 

Isövning Isabella dokumenterades helt av Rickard Widlund, Sjöfartsverket och jag har löfte att få 

använda hans dokumentation.  

Samtal har förts med både RSS-ansvarig för Mälaren-Landsort och för Östergötland (och Gotland), 

alla i ledningsgruppen för Övning Hugo, många av deltagande övande från Sjöfartsverkets Sjö- och 

flygräddning, Kustbevakning, Sjöräddningssällskapet, Polisen, Prehospital vård, Ambulans, 

Räddningstjänst och Västerås kommuns säkerhetsansvarig och POSOM-grupp. I stället för formella 

                                                           
26 Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2017). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: 
Studentlitteratur. 
27 Enkäten har producerats av Anders Jönsson för uppföljning av SAR-övningar och insatser.  
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intervjuer har samtal förts28 vid resor och samåkning, i telefon, i samband med övningsplanering, 

måltider och deltagande i övningar och möten.  

På samma sätt har observation skett i samband med aktiviteter som möten, på övningar och av 

ledningsgruppen vid övning HUGO. Där samtal och observation kombinerats kan det kallas 

skuggning29. I sådana sammanhang har det inte varit lämpligt att spela in skeenden utan de har 

antecknats och förts in i projektdagbok. Deltagande organisation har också genomförts som markör 

vid ovan nämnda övningar samt vid ytterligare två RSS övningar i samma område augusti 2014 och 

en liknande övning i Östergötland. Dessa dokumenterades inte. 

3.2.1 Enkät för utvärdering 
En experimentell intervention i form av en enkät för utvärdering av övning distribuerades direkt efter 

övningen i övning 2 dag 1 och dag 3. Den baserades på ett enkätförslag som tagit fram inom 

Sjöfartsverket och som jag fått tillstånd av författaren att använda (Bilaga A). Den är gjord för att 

fyllas i av befälhavare på enheter som medverkar i övning eller insats inom 12 timmar och ska kunna 

läggas till grund för behov av debriefing och självvärdering av enhetens insats30. Den är inte tänkt för 

statistisk bearbetning. Enkäten modifierades något och medverkande personer fyllde i den i fallstudie 

2 men jag fann att överensstämmelsen inom en enhet var så stor att det blev meningslöst att 

distribuera till enskilda personer. Likaså var vissa medverkande grupper för små för statistisk 

behandling. Därmed har rådata sammanställts för de olika medverkande aktörerna och data 

sammanställts kvalitativt med tonvikt på frisvar. Därutöver har fördelningen inom varje grupp samt 

över alla grupper redovisats med inspiration från redovisningen av Sveriges kommuner och 

landstings öppna jämförelser31 i en enkel tabell där tre nivåer anges med färg och pil indikerar 

förbättringar eller försämringar sedan föregående år. 

 

Tabell 1 Utvärdering av samverkansövning. Egen produktion 

Aktör: 1 2 3 4 5 bortfall Summa  

Utlarmning        

Larminformation        

Ledning JRCC        

Ledning lokalt        

Förstahjälpen/Triage        

Omhändertagande        

Kommunikation        

Samverkan        

Effektiv helhet        

Alla i %       100% 

 

                                                           
28 Czarniawska, B. (2007). Shadowing: And Other Techniques for Doing Fieldwork in Modern Societies. 
Copenhagen Business School Press. 
29 Czarniawska 2007. 
30 Jönsson, A. (2015-11-14). Snabbutvärdering av övning och insats. 
31 Öppna jämförelser, Sveriges kommuner och landsting 
https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/trygghetochsakerhet.1123.html  

https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/trygghetochsakerhet.1123.html
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Tabellen har sedan utvecklats något i fallstudie 3 för att kunna jämföra över tid och sedan 

vidareutvecklats i fallstudie 4 där Sjöfartsverkets regionala SAR-samordnare utvecklat den lite till och 

använt den för värdering av övning 4. Det är dock viktigt att tabellen bara blir meningsfull om man 

kombinerar med frisvaren och blir mer meningsfull om man kan jämföra över tid. Den kan inte 

användas för objektiva jämförelser av olika aktörers medverkan eller mellan olika regioners övningar 

men kan användas som underlag för att diskutera och jämföra upplevelser subjektiv värdering samt 

identifiera utvecklingsbehov och möjligheter.   

 

3.3 Analysmetoder 
Analysens struktur är inspirerad av fenomenologisk forskning så till vida att den bygger på att stegvis 

reducera det specifika och lokala för gradvis ökad generalisering och abstraktion32. Inledningsvis har 

den bestått i en sammanställning av varje övning för sig i en arbetsrapport där övning 4 

dokumenterades av RSS ansvarig på grund av min sjukdom. Eftersom studierna i viss mån bygger på 

varandra har resultaten i arbetsrapporterna använts för input i nästa studie där resultatet av steg 1 

ställts samman från dagboksanteckningar och fotografier. Data har därefter tematiserats, diskuterats 

med både RSS-ansvarig och andra medverkande och därefter lagts till grund för fallstudie 2.  

För fallstudie 2 fanns förutom det pågående forskningsprojektet önskemål från Sjöfartsverket om 

utvärdering av övningen som var mycket omfattande. Här har en mängd planeringsdokumentation 

ställt samman med projektdagboksanteckningar, fotografier, fältnoter samt den genomförda 

enkätens resultat använts.  Åter har resultaten tematiserats induktivt men därutöver det också 

funnits tydliga utvärderingsmål att tematisera mot och sådana resultat har tagits fram. Denna 

utvärdering redovisas i sin helhet i en egen rapport33. 

Fallstudie 3 kan ses som en deduktiv studie där resultaten av fallstudie 2 provades eller 

vidareutvecklades för att därefter utprovas ytterligare och bekräftas i fallstudie 4.  

Därefter har rapporterna legat till grund för sammanställning över alla fyra rapporterna där sju 

centrala teman identifierats och analyserats med klassisk induktiv innehållsanalys34. I ett ytterligare, 

mer teoretiska steg, har temana analyserats deduktivt utifrån en teoretisk referensram uppbyggd för 

studien omfattande forskning om samverkan, kunskap, övning och utvärdering. 

 

3.4 Avvikelser  
Under försöksperioden slutade först den lots som var sammankallande SAR-samordnare för region 

Mälaren-Landsort och en ytbärgare från räddningshelikoptern i Norrtälje tog över. Han slutade och 

en anställd med bakgrund från Kustbevakningen och som är stationsansvarig för en räddningsstation 

för Sjöräddningssällskapet, har tagit över ansvaret för att vara samordnare. Det innebar att 

samverkan med fallorganisationen har gått lite upp och ner med olika personer.  

Under perioden har också Sjöfartsverkets personal påverkats av att upphandlingen av Sjöfartsverkets 

helikoptrar i alla delar inte helt följt intentionerna inom Lagen om offentlig upphandling. 

Konkurrensverkets utredning pekar på avvikelser men inte i paritet med den mediastorm som 

                                                           
32 Alvesson & Sköldberg 2017. 
33 Stenberg, R. (2016). Utvärdering av sjöräddningsövning HUGO. Arbetsrapport. https://liu.se/artikel/carer-publikationer  
34 Hsieh och Shannon (2005) Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research. 2005 nov; 15 
(9):1277-88. 

https://liu.se/artikel/carer-publikationer
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förekommit, främst utifrån SVT:s program Uppdrag granskning. I perioder har dock Sjöfartsverkets 

personal gett uttryck för att man känner sig mycket påpassade av media. 

Under 2016 hade undertecknad i uppdrag att för Friluftsfrämjandet och Issäkerhetsrådet utreda en 

drunkningsolycka vid Nyköping. I samband med den utredningen förekom kommunikation med flera 

av aktörerna och personerna i forskningsprojektet35. Jag ombads också redovisa resultaten för den 

aktuella RSS-gruppen samt ytterligare en RSS-grupp.  

I skrivande stund sommaren 2018 har en mängd mindre och flera större skogbränder inträffat. Det 

har varit ont om slang, om helikoptrar och om brandpersonal. Resurser har hämtats från EU:s civil 

defense mechanism i form av personal, flygplan, brandbilar och utrustning från åtta olika länder36. 

Tusentals frivilliga från Hemvärnet, Röda korset och Frivilliga resursgrupper samt spontanfrivilliga har 

hjälpt till och ännu fler har anmält intresse för att hjälpa till. Det är uppenbart att samverkan, också 

över sektorsgränser och nationella gränser, är centrala för inte bara för sjöräddning utan är en 

central aspekt av krishantering.    

                                                           
35 Stenberg, R. (2016) Isolycka i Vålarö - 2016-01-19.  Uppdragsutredning. Friluftsfrämjandet och Issäkerhetsrådet. 
36 Oksanen, P. (2018-08-09). En resa i skogsbrändernas spår visar att vi har långt kvar för att kunna hantera en megakris. 
Östersundsposten. https://www.op.se/artikel/dalarna/oksanen-en-resa-i-skogsbrandernas-spar-visar-att-vi-har-langt-kvar-
for-att-kunna-hantera-en-megakris 
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Tabell 2 Översikt över studiens metoder och design  Datainsamling Analys 
Fallstudie 
1 

Mälaren-
Landsorts 
RSS-samråd 

Övning 1 
Jonas 17,18 
september 
2014 
 

Sjöfartsverket 
Sjöräddningssällskapet 
Sjöpolisen 
Kustbevakningen 
Räddningstjänst 
Markörer 
Sminkös 

Inledande studier 
som underlag för 
planering 

- Observatör av ledning dag 1 
- Deltagande som markör dag 2  
 

Induktiv innehållsanalys  

Fallstudie 
2 

Mälaren-
Landsorts 
RSS-samråd 

Övning 2 Hugo 
3, 4, 5 
november 
2015 

Sjöfartsverket 
Sjöräddningssällskapet 
Sjöpolisen 
Räddningstjänst 
Kustbevakningen 
Markörer och smink från 
Räddningsgymnasium 
Polisen 
Kommunens säkerhets- 
och POSOM-organisation 
Ambulansen 
Landstingets 
krisorganisation  
 

Kartläggning av 
planering och 
genomförande och 
efterarbete vid 
övning x 3. 
Prova enkät på 
personer 
Utvärdera övning 

- Skuggning av sammankallande under 
planering. 
- Observatör ledning dag 1. 
- Deltagande markör dag 2. 
- Observatör övning dag 3. 
- Enkät dag 1 och 3  
- Observerande deltagare i 
utvärderingsmöte 
- Fältnoter och projektdagbok 
- Fotografier 

- Induktiv innehållsanalys 
samt 
- Tematisering utifrån 
utvärderingsmål 
- Sammanställning enkät och 
utvärdering av enkät 

Fallstudie 
3 

Mälaren-
Landsorts 
RSS-samråd 

Övning 3 
Teodor 9 
november 
2016 

Sjöfartsverket 
Sjöräddningssällskapet 
Sjöpolisen 
Räddningstjänst 
Kustbevakningen 

Dokumentera 
planering 
Prova enkät på enhet 

- Observera planering 
- Deltagande som markör 
- Enkät  

- Utvärdering av enkät 
- Tematisering utifrån 
utvärderingsmål 
 

 Bråvikens 
RSS-samråd 

Övning 20 
september 
2016 
Ytterligare en 
övning?? 

Sjöfartsverket 
Sjöräddningssällskapet 
Räddningstjänst 
Kustbevakningen 
 

Jämförelse mellan 
regioner 

Deltagit i planering, som markör och i 
möte 

Kontrastering 

Fallstudie 
4 

Mälaren-
Landsorts 
RSS-samråd 

Övning 4 
Isabella 
11 februari 
2017 

Sjöfartsverket 
Räddningshelikoptern 
Sjöräddningssällskapets 
svävare 

Uppföljning. RSS-
ansvarig genomförde 
egen enkät med 
samma underlag 

- SAR-samordnaren som observerande 
deltagare och utvärderare.  
- Jag har tagit del av dokument och i 
samtal 

Utvärdering av enkät 



11 
 

 

4. Teoretisk referensram  
Den teoretiska referensramen för projektet omfattar ett så kallat teoribygge där flera olika områden 

är betydelsefulla och påverkar varandra. Den är också byggd lite efter hand utifrån den abduktiva 

designen. Inledningsvis behövde ett smörgåsbord av definitioner och perspektiv att välja mellan 

medan den senare teoretiska analysen har en klar styrning.  

Samverkansövningar för Sjöräddning bygger på hur samverkan utövas och hur man tänker om den 

samverkan som behövs. Denna samverkansstrategi leder i sin tur till att vissa kunskaper, färdigheter 

förmågor och insikter blir viktiga för att utöva samverkan. Det leder till en kunskapsstrategi för vad 

som ska övas och hur det övas på bästa sätt. Genomförande och resultat av dessa övningar ska sen 

utvärderas. De olika delarna i teoribygget: Samverkan, kunskap, övning och utvärdering presenteras 

här och används för diskussion av resultaten i den teoretiska delen av analysen i kapitel 7.   

 

4.1 Olika samverkansperspektiv 
I regleringsbreven för samtliga myndigheter anges samverkan och i lagen och föreskrifterna om 

skydd mot olyckor37 anges att var och en av de aktörer som omfattas av lagstiftningen ska samverka 

med andra för att effektivisera utfallet av räddning. En klassisk skandinavisk definition från Axelsson 

och Bihari Axelsson38 baserad i folkhälsoforskning och välfärdsstudier definierar samverkan som 

interorganisatorisk utveckling av integration och inter-professionell arbetsfördelning för att minska 

organisatorisk fragmentering. Ambitionen var att riva stenhusen som man ansåg var hinder för 

välfärdsutveckling39  En vanlig definition av samverkan är ”en process av förhandling och handling 

omfattande autonoma organisationer med olika resurser och expertis”40 eller mer konkret: ”att 

kombinera och utnyttja de ingående parternas olikheter och komplettera varandra för att 

åstadkomma något man bestämt sig för”41.  

Samverkan syftar på hur verksamheter som gränsar till varandra kan kombineras och struktureras, 

där olika samverkansstrategier betonar gemensamma mål, integration eller koordinering olika. 

Många gånger framställs ideal för samverkan som om det gällde ett enda enhetligt koncept, utan att 

uppmärksamma tillräckligt att det är en organisationsform som omfattar en mängd strategier för 

olika ändamål. Exempelvis framställs operativ samverkan på olycksplatsen som ett generellt ideal där 

verksamhetens framgång avgörs av graden av gemensamma mål, symmetri och i vilken utsträckning 

man kan gå in och göra varandras uppgifter42 utan någon reflektion över institutionella eller juridiska 

                                                           
37 Lagen om skydd mot olyckor. SFS nr: 2003:778. Justitiedepartementet. 
Förordning om skydd mot olyckor. SFS nr: 2003:789. Justitiedepartementet L4. 
38 Axelsson, R. and Bihari Axelsson, S. (2006), ‘Integration and Collaboration in 
Public Health – A Conceptual Framework’, The International Journal of Health 
Planning and Management, Volume 21, Number 1, pp. 75–88. 
39 Stenberg, R. (1999). Organisationslogik I samverkan. Diss. Psykologiska institutionen vid Stockholms 
universitet. 
40 Andersson, A. & Lindström, B. (2017) Making Collaboration work – developing boundary work and boundary 
awareness in emergency exercises. Journal of Workplace Learning, Vol 29:4. Egen översättning. 
41 Trädgårdh, B. Samverkan – en exposé över möjligheter och hinder. Handelshögskolan. 
42 Berlin, J & Carlström, E. (2011). Samverkan mellan blåljusorganisationer. Lund: Studentlitteratur. 
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hinder43 eller ens varför det skulle krävas gemensamma överordnade mål eller symmetri. Det senare 

kravet gör snarare att samverkan kompliceras enligt andra författare44 som snarare förespråkar enkla 

överenskommelser om hur verksamheter kan kombineras eller koordineras. Kristiansen et.al.45 och 

Sorensen et.al.46  hävdar att samverkan för att vara effektiv behöver vara en horisontell process med 

likvärdigt fördelad makt och resurser samt gemensam situationsförståelse medan exempelvis Jahre 

et.al.47 talar om kombination och koordinering i ett vertikalt flöde. Utredningen En effektivare 

kommunal räddningstjänst lyfter fram betydelsen av samverkansnivåer:  ”Samverkan kan delas upp i 

två olika nivåer. I den första nivån agerar var och en av aktörerna för att underlätta, eller i vart fall 

inte hindra, någon av de andra aktörerna att fullgöra sitt uppdrag. På en fördjupad nivå används de 

gemensamma resurserna där de behövs mest, oavsett vems ansvarsområde det är att utföra 

åtgärden.”48. I utredningen identifieras bakomliggande systemsamverkan och synkron samverkan49 

medan man helt missar den lokala samverkan som kan sägas utgöra grunden för det förebyggande 

arbetet. Tatham och Spens50 konstaterar att det råder en viss begreppsförvirring mellan begreppen 

collaboration, cooperation, coordination och integration. Ett begrepp som blivit allt mer vanligt i 

sammanhanget är ”Boundary work” 51 som har sitt ursprung i Lave & Vengers Communities of 

Practice52 och verkar utgå mer från vad som ska åstadkommas gemensamt än vem som gör det men 

inriktas mot stabil och förutsägbar ”horisontell” samverkan.  

4.1.1 Samverkansformer - som hierarki, marknad eller nätverk 
Här antas en annan ståndpunkt där samverkan precis som organisationer kan utformas olika och bör 

anpassas till sin kontext för att fungera. I en tidigare studie av Stenberg et. al. 53, hävdas att olika 

organisationskontexter ställer helt olika krav på samverkan och hur sådan utformas 

inriktningsmässigt, strategiskt och med olika grad av omfattning och integration. Därmed kan ingen 

idealform för bästa samverkansformat föreslås utan att kopplas till samverkans ändamål och kontext. 

Däremot kan grundläggande organisationsformer som hierarki, marknad och nätverk också 

                                                           
43 Holm, A. (2016) Några ansvarsfrågor avseende aktörer, i synnerhet frivilliga, som deltar i räddningsinsatser. 
CARER rapport 2016:16, Linköping University Press, Sweden. 
44 Gulati, R., Wohlgezogen, F. & Zhelyazkov, P. (2012). The Two Facets of Collaboration: Cooperation and 
Coordination in Strategic Alliances. Academy of Management Annals 6 (2012): 531–583. 
45 Kristiansen, E., Løwe Sørensen, J., Carlström, E., & Inge Magnussen, L. (2017). Time to rethink Norwegian 
maritime collaboration exercises. International Journal of Emergency Services, 6(1), 14. 
46 Sorensen, J. L., Carlström, E. D., Magnussen, L. I., Torgersen, G.-E., Kim, T.-E. & Christiansen, A. M. (2018). Old 
dogs, new tricks? A Norwegian study on whether previous collaboration exercise experience impacted 
participant’s perceived exercise effect. International Journal of Emergency Services. https://doi-
org.e.bibl.liu.se/10.1108/IJES-04-2018-0025. 
47 Jahre, M., Jensen, L. M., & Listou, T. (2009). Theory development in humanitarian logistics: a framework and 
three cases. MANAGEMENT RESEARCH NEWS, (11), 1008. Retrieved from 
https://login.e.bibl.liu.se/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,uid&db
=edsbl&AN=RN258386976&lang=sv&site=eds-live&scope=site 
48 SOU 2018:54 s 136 med hänvisning till Erik Cedergårdh och Thomas Winnberg, Proaktiv samverkan vid 
olyckor, i Nils-Olov Nilsson (red.), Samverkan – för säkerhets skull, MSB, 2011, s. 82–83. 
49 Berlin& Carlström 2011. 
50 Tatham, P., & Spens, K. (2016). Cracking the humanitarian logistic coordination challenge: lessons from the 
urban search and rescue community. Disasters, 40(2), 246–261. https://doi-
org.e.bibl.liu.se/10.1111/disa.12139 
51 Andersson & Lindström 2017. Johansson et. al. 2018 
52 Lave, J.C & Wenger E. (1991). Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge University 
Press, New York. 
53 Stenberg, R, Pilemalm, S. & Yousefi Mojir, K. (2014) Samverkansformer för räddning och respons - exempel 

och förslag. CARER Rapport 2014:12, Linköping University Electronic Press, Sweden. 



13 
 

appliceras som grundläggande tankestrukturer för samverkan54. Tre olika samverkansformer i 

räddning och respons identifieras i den tidigare studien, alla av relevans för denna studie:  

Vid administrativ myndighetssamverkan, exempelvis nationell eller regional samordning av insatser 

inom ett visst fält är informationsöverföring och koordinering centrala. Varje aktör håller sig inom sitt 

verksamhetsfält men aktiviteterna koordineras med andras utifrån gemensamt mål och kunskap om 

varandras verksamhet. Det kan jämställas med systemsamverkan som beskrivs i utredningen ovan 

och kallas vidare för just systemsamverkan för enkelhetens skull. 

För operativ, lokal samverkan under längre tid betonas både kunskap om varandras verksamheter 

men också integration av kunskaper till helt nya verksamhetsformer utifrån gemensamma intressen 

och konkurrensfördelar på en tänkt marknad. Det kräver uppbyggnad av långsiktiga relationer och 

gemensam problemförståelse och intressen. Exempel på sådan samverkan kan vara suicidprevention 

eller samverkan mellan räddningstjänst och andra kommunala förvaltningar kring äldres trygghet och 

säkerhet55. 

En tredje samverkansform, som är den som är mest relevant för denna studie, gäller ad hoc 

samverkan eller nätverksbaserad samverkan där noder uppstår för samverkan utifrån specifika behov 

i tid och rum. Här är samverkan en kombination av koordinering av geografiskt tillgängliga resurser 

och integration av insatser utifrån situationens krav. Då gäller samverkan bara ad hoc och 

samverkansorganisationen upphör när räddningsinsatsen avslutas. Samtidigt bygger framgångsrik 

nätverksbaserad samverkan på att både koordinering och integration beslutas, övas och förbereds 

och att nätverket kan aktiveras vid behov.  

4.1.2 Gemensam produktion av samverkan 
Utifrån nyare marknadsperspektiv på samverkan inom tjänsteproduktion pekas också på vikten av att 

samverka med och producera värde för dem det gäller, d.v.s. kunder, konsumenter, patienter och 

medborgare. Ostrom56 benämner det Consumer Co-production där medborgare involveras i 

utvecklingsprocesser vilka får betydligt mer långsiktigt framgångsrika resultat än om man inte gör 

det. Perspektivet har använts också för samverkan mellan läkare-patient för serviceinnovation57 och 

utvecklats vidare till Co-creation58 där det aktiva inflytandet hos patienten/medborgaren/etc. 

betonas starkare. 

4.2 Kunskap för samverkan  
Både övning och samverkan har att göra med kunskap på olika sätt. Man övar exempelvis för att 

undersöka bibehålla, belysa, bekräfta, sprida eller öka kunskap59. Man kan samverka för att addera 

                                                           
54 Powell, W.P. (1990). Neither Market Nor Hierarchy: Network forms of organization. Research in 
Organizational Behavior. Vol 12. Pp 295-336. JaI Press Inc. 
55 Wolmesjö, M & Stenberg, R (2015). Safety for the Elderly - Future Workshops for Everyday Innovations. 
Proceedings from The 18th Dilemmas in Public Sector Conference 2015, 9-11 september, Linneaus University. 
56 Ostrom, E. (1996). Crossing the great divide: Coproduction, synergy, and development. World Development,  

(6), 1073.   
57 Engström, J. (2014). Patient involvment in service innovation in health care. Diss. In Business Administration. 
Linköping: Linkoping University. 
58 Engström, J. (2017).  Embodied value co-creation: A turn-taking perspective on service encounter 
interactions. Journal of Creating Value, (1), 33.  
59 Rentsch, G., Bengtsson, T och Wahlbeck,T. (2014). Grundbok – Introduktion till och grunder i 
övningsplanering. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Publ.nr: MSB602 - Reviderad augusti 
2014. ISBN: 978-91-7383-460-5. 
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den gemensamma kunskapsmängden samtidigt som det krävs kunskap för att samverka60. Centralt är 

att kunskap inte är något entydigt här. Det finns olika perspektiv: från en naturvetenskapligt grundad 

rationell syn på kunskap som statiska informationsbitar som kan överföras utan att förändras61, till 

mer kunskapssociologiska synsätt där kunskap ses som transformation62 där betydelsen av 

kunskapsinnehållet förändrar karaktär utifrån vad som uppfattas som meningsfullhet i kontexten.  

Det finns också olika typer av kunskaper, insikter, färdigheter och resultat av kunskapsprocesser. 

Många gånger skiljer man mellan kunskap som något teoretiskt (know what) och färdighet som något 

praktiskt (know how)63. Här hävdas i likhet med Brown och Duguid64 att praktikens verksamhet och 

övningar binder samman kunskap och färdighet till förmåga som kan övas och värderas.  

4.2.2 Kunskap som checklista eller hantverk - Kodifierad och okodifierad kunskap 
En annan distinktion av betydelse i den här studien är skillnaden mellan kodifierad kunskap, d.v.s. 

kunskap som kan beskrivas i instruktioner, föreskrifter och standards, respektive okodifierad 

förtrogenhetskunskap som är mer komplicerad, hantverksmässig och personlig, och som behöver 

utvecklas snarare än överföras. För samverkansövningar är båda viktiga men det är stor skillnad på 

hur de kan utvärderas. 

En modell för kunskapsutveckling65  beskriver skillnaderna som olika faser i en kunskapsprocess från 

det egna vetandet, förmågan och färdigheten som en okodifierad tyst kunskap (tacit knowledge) som 

när den artikuleras, beskrivs och delas med andra (externaliseras) kan kombineras med andra 

kunskaper till ny egen förmåga (internaliseras) som i sin tur kan externaliseras och beskrivas.  

Modell 1 Tacit Knowledge66  

  

 

 

 

 

                                                           
60 Edwards, A. (2011). Building common knowledge at the boundaries between professional practices: 
Relational agency and relational expertise in systems of distributed expertise. International Journal of 
Educational Research, 50, 33–39. https://doi-org.e.bibl.liu.se/10.1016/j.ijer.2011.04.007 
61 Jenny Palm, & Eva Törnqvist. (2008). Governing the sea rescue service in Sweden: communicating in 
networks. Journal of Risk Research, (1–2), 269. https://doi-org.e.bibl.liu.se/10.1080/13669870801939449 
62 Brown, J.S. & Duguid, P. (2001). Knowledge and Organization: A Social-Practice Perspective. Organization 
Science, (2), 198. 
63 Brown, J.S. & & Duguid, P. (2001). Knowledge and Organization: A Social-Practice Perspective. Organization 
Science, (2), 198P. 
64 Ibid. 
65 Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the 
Dynamics of Innovation. Oxford University Press, New York. 
66 Ibid.  
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Här hävdas i enlighet med exempelvis Adler67, och Brown och Duguid68 att skillnaden mellan 

kodifierad och okodifierad kunskap är mer komplicerad än i modellen ovan. Att kunna simma eller 

segla kan ses som typiska okodiferade kunskaper: det går inte att lära sig segla eller simma från en 

bok även om man kan få kunskap om segling och simning. Man måste få förtrogenhetskunskap 

genom att segla för att lära sig segla och att ta del av de extraherade kunskaperna från en bok om 

segling ökar inte förmågan att segla om det inte kombineras med förtrogenhetskunskap. Det är 

således olika karaktär på kunskaper som dock enligt ovan kan kombineras via praktik enligt Brown 

och Duguid69   

Adler70 ställer dock frågan hur okodifierad kunskap ska kunna kombineras eller föras över mellan 

individer, och mellan grupper. Han menar att någon sorts externalisering måste till medan Lave & 

Wenger71 talar tex. om gemensamma lärandepraktiker (Communities of Practice). Andra teorier 

pekar mer på kulturella eller socialpsykologiska faktorer där kunskap är besläktad med 

kulturkompetens72 och har en tydlig kollektiv dimension.  

De här skillnaderna är väsentliga när det gäller kunskaper för samverkansförmåga och hur övningar 

för samverkansförmåga ska utvärderas. Tex kan inte verkliga seglingskunskaper utvärderas via en 

checklista medan kunskap om andra organisationers regelverk kan pluggas in från en checklista.  

4.2.3 Blooms taxonomi 
Hittills har kunskap dels beskrivits som know what, d.v.s. vetande och know how, d.v.s. färdighet att 

bruka kunskapen. Till det kan adderas skillnaden mellan kodifierad kunskap, s.k. checkliste-kunskap 

och okodifierad kunskap, här kallad hantverkskunskap eller skicklighet. Kunskap kan också ses som 

kollektiv men då måste överföring av kunskap ske. Ytterligare aspekter av kunskap som är viktiga för 

samverkan gäller olika typer av kunskap och graden av hur den bemästras. 

Blooms taxonomi omfattar enligt Andersson et al.73 dels olika typer av kunskap i fyra dimensioner, 

dels omfattar taxonomin en ökande grad av bemästring och abstraktion, från att känna igen till att 

kunna skapa ny kunskap.  

Kunskapstyper i enlighet med Krathwohls reviderade version av taxonomin74: 

1. Rena faktakunskaper om företeelser och förhållanden. 

2. Konceptuella kunskaper, att förstå meningen i och förståelse för samband och hur olika 

aspekter som förhållanden, relationer och system är relaterade till varandra. 

3. Procedurkunskap, färdighet i att kunna utföra, hur saker utförs, metodik, tillvägagångssätt 

                                                           
67 Adler P.S. (2013). Det dynamiska förhållandet mellan kodifierad och okodifierad kunskap - Kommentar till 
Ikujiro Nonakas ”Att styra innovation som en organiserad kunskapsskapande process. Tankeverksamheten 
inom Arbetarrörelsen i Göteborg. 
68 Brown & Duguid 2001.  
69 Brown & Duguid 2001. 
70 Adler 2013. 
71Lave, J.C & Wenger E. (1991). Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge University 
Press, New York.  
72 Schein, Edgar H. 1985. Organizational Culture and Leadership.Jossey-Bass, San Erancisco, CA. 
73 Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., Airasian, P. W., & Bloom, B. S. (2001). A taxonomy for learning, teaching, 
and assessing : a revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. New York : Longman, cop. 2001.  
74 Krathwohl, D. R. (2002). A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview. Theory into Practice, (4), 212. P 216. 
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4. Metakunskap (t.ex. kunskap om kunskap, om lärande eller om strategier, reflektiv kunskap 

om sig själv). 

Kunskaper ställer sedan krav på personlig bemästring (till skillnad från överföring via standarder och 

procedurer) i ökande grad för att tillägna sig kunskapen - från att minnas till att aktivt kunna nyskapa 

utifrån egen analys och värdering.  

Tillsammans bildar kunskapstyper med graden av bemästring följande matris: 

Tabell 3 Blooms taxonomi: Grad av bemästring/Kunskapsdimensioner. Reviderad version75. 

Grad av bemästring 

 

Kunskapsdimensioner 

1.Minnas 2.Förstå 3.Tillämpa 4.Analysera 5.Värdera 6.Skapa 

A. Faktakunskaper       

B. Konceptuell 

kunskap 

      

C. Procedurkunskap       

D. Metakognitiv 

kunskap 

      

       

 

 

 

Om man placerar in kodifierad kunskap(checkliste-kunskap) och okodifierad kunskap 

(hantverksmässig kunskap, skicklighet) i matrisen kan man säga att den kodifierbara kunskapen 

främst avser matrisens lägre grad av bemästring i steg 1-3 när det gäller, konceptuell kunskap som 

att kunna förstå t.ex. instruktioner samt procedurkunskap, d.v.s. att kunna följa procedurer, förutom 

när det gäller fackkunskap som förutsätts vara hög men där kunskap om att värdera och skapa 

fackkunskap inte behövs förutom vid systemsamverkan på hög nivå.  Den hantverksmässiga, ”tysta” 

och okodifierbara hantverkskunskapen eller skickligheten avser en högre grav av bemästring och de 

högre stegen 4–6 i modellen76. Den omfattar också förutsättningar för innovation77. Konkret exempel 

kan hämtas från matlagning där 1–3 kan symboliseras av att kunna, läsa, förstå och tillämpa ett nog 

så avancerat recept i en kokbok medan högre kokkonst kräver helt andra erfarenheter och 

hantverksskicklighet, speciellt för att skapa nya maträtter som i sin tur kan upprepas. 

Tillämpat på samverkan har modellen styrkor i att kunskap kan ses som helt olika typer: 

faktakunskaper, sammanhangsförståelse, färdigheter, överblick och reflektionsförmåga, samt att den 

visar på en dimension av ökande virtuositet, från basal kännedom till förändringsförmåga. För att öva 

förmågan för en viss samverkansform är matchningen mellan samverkansformen och dess 

                                                           
75 Ibid.  
76 Brown & Duguid 2001. 
77 Zollo, M. & Winter, S.G. (2002). Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic Capabilities. Organization 
Science, Vol. 13, No. 3, May-June 2002, pp. 339–351. 
Adler (2013). 

                                        Kodifierad kunskap – Okodifierad kunskap   
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kunskapsbehov viktig. Nästa steg är att matcha kunskapsbehov mot övningar, och därefter hur 

lärandet/utvecklingen kan speglas och värderas eller kontrolleras i utvärdering.  

4.3 Övningsverksamhet 
Inom respons och räddningssystem betyder övning i stora drag att någon sorts aktivitet eller insats 

utförs som illustrerar en respons men att det inte är en respons i ett skarpt läge utan ett tänkt läge. 

Samverkan är en viktig del både i räddningssystemet och krisberedskapssystemet vilket illustreras väl 

av hur samverkan framhålls i lagtexten78.  Ett antagande av samverkansforskare som Berlin & 

Carlström79, Kristiansen et al.80 är att samverkansövningar alltid är till för lärande. Det visar hur oklart 

det är vad som egentligen avses med samverkansövningar och vad de ska leda fram till. De kan 

innebära allt från att testa gemensamma system till internationella storövningar.  

Rentsch et. al.81 definierar samverkansövningens ändamål som att ”identifiera brister, pröva 

och/eller utveckla förmågor” i krisberedskapssystemet. Här är inte helt klart om det är förmågor på 

organisations- och systemnivå som avses eller/och individuella förmågor. Eftersom hela skriften har 

ett lednings/organisationsperspektiv kan man dock anta att det är systemets/organisationens 

förmåga som avses.  

Andersson et.al.82 liksom Berlin och Carlström83 och Kristiansen et. al.84 hänvisar till 

samverkansövningar på olika organisationsnivåer och kontext men antar sedan ett individperspektiv 

där man fokuserar på individuellt lärande respektive operativ integration i vad man benämner 

”synkron” samverkan. Man hävdar att samverkansövningar många gånger inte förbättrar individers 

eller teams samverkansförmåga eftersom de inte omfattar moment av gränsöverskridande 

samverkan, integration av aktiviteter på sekundoperativ nivå eller improvisation.  

 

Ett annat skäl till bedömningar av samverkansövningar som ineffektiva är att samverkansövningar, 

hur väl genomförda och planerade både verklighetens storskaliga händelseförlopp och storskaliga 

övningsförlopp än är, ofta är ryckiga och premierar aktiviteten hos en eller några centrala aktörer 

medan andra aktörer blir perifera85. Många gånger innebär övningar intensiv aktivitet för vissa 

aktörer, eller ledningen och knappt någon alls för andra. Både i verklighetens insatser och övningar 

                                                           
78 Lagen om skydd mot olyckor (2003:778 och Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
79 Berlin och Carlström 2011. 
80 Kristiansen, E., Løwe Sørensen, J., Carlström, E., & Inge Magnussen, L. (2017). Time to rethink Norwegian 
maritime collaboration exercises. International Journal of Emergency Services, 6(1), 14.  
81 Rentsch, G., Bengtsson, T. & Wahlbeck, T. (2014). Grundbok – Introduktion till och grunder i 
övningsplanering. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Publ.nr: MSB602 - Reviderad augusti 
2014. ISBN: 978-91-7383-460-5.S 18 
82Andersson, A., D. Carlstrom, E., Ahgren, B., & M. Berlin, J. (2014). Managing boundaries at the accident scene 
– a qualitative study of collaboration exercises. International Journal Of Emergency Services, (1), 77. 
doi:10.1108/IJES-02-2013-0003  
83Berlin, J. M., & Carlström, E. D. (2015). Collaboration Exercises: What Do They Contribute? JOURNAL OF 
CONTINGENCIES AND CRISIS MANAGEMENT, (1). 11.  
84Kristiansen et.al. 2017.  
85 Statens Haverikommission. (2011).  Olycka med flygplanet SE-IGU på Linköping/SAAB:s flygplats, E län, 
den 1 december 2010. Slutrapport RL 2011:17. Dnr L-165/10. 2011-12-21 
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ses det som ineffektivt och forskare pekar på vikten av att mäta arbetsintensitet i övningar för att 

utvecklare jämnare belastning86.  

Samverkansövningar som omfattar mer än rutinmässig avcheckning av exempelvis ambulans- och 

brandpersonals rutiner vid trafikolycka blir mycket snabbt komplexa både när det gäller planering 

och genomförande. Det innebär också att de blir dyra och har svårt att hämta hem 

effektivitetsvinster i förhållande till mål och insatta resurser.   

4.3.1 Olika övningsändamål med olika kunskapsfokus 
I denna studie framhålls att samverkansövningar kan ske med en mängd olika ändamål i enlighet 

med Rentsch et. als lista: 

• Pröva och utveckla beredskapsplaner under verklighetsliknande former 

• Utveckla krisberedskapsförmågan hos ansvariga aktörer.  

• Förbättra förmågan att samverka med andra aktörer i krisberedskapssystemet 

• Öka förmågan att fatta snabba beslut och delge lägesinformation 

• Underhålla medvetenheten om den komplexitet som är karaktäristisk för krissituationer 

• Visa på områden där ytterligare utbildning eller träning av individer/befattningshavare 

behövs. 

• Belysa svagheter och styrkor i resurser och teknik. 

• Öka det allmänna medvetandet om färdigheter, möjligheter, sårbarheter och vid behov utveckla 

deltagarnas skicklighet och tillit till sin egen kompetens. 

• Ge dem som ingår i nätverk möjlighet att lära känna och förstå varandra bättre samt ges möjlighet 

att vidga nätverken.87 

 

Den enda punkten som direkt adresserar individuell utveckling är den sista punkten. 

Samverkansövningar omfattar vidare flera olika funktioner, eller/och organisationer eller och 

organisatoriska nivåer och kan vara mer eller mindre komplexa, från ganska standardiserad operativ 

hantering av räddning vid trafikolycka till mycket komplicerade katastrofövningar som omfattar 

organisationer, regioner och länder. Det vore helt orimligt att avvisa samverkansövningar som 

verkningslösa för att enskilda individers funktioner inte integrerades men det illustrerar lite av 

utvärderingsproblematiken när det finns så olika uppfattningar om samverkansövningars ändamål. 

 

Det är också vanligt att man nöjer sig med att utvärdera om målen med övningen uppnåddes, många 

gånger uttryckta som rena uppnåendemål som kan beskrivas ”har utfört”. Så kallad 

kontrollutvärdering kan sägas vara den lägsta nivån av kunskap som går att få ut ur en övning och 

den i särklass vanligaste utvärderingsformen88. Samtidigt kan man snabbt se att övningarnas olika 

inriktning styr mot mycket olika typer av kunskap och grad av bemästringsnivå. Exempelvis är det 

                                                           
86 Prytz E.G., Norén, C. & Jonson, C-O. (2018). Fixation Differences in Visual Search of Accident Scenes by 
Novices and Expert Emergency Responders. Human Factors. First Published August 13, 2018. 
https://doi.org/10.1177/0018720818788142 
87 Rentsch, G., Bengtsson, T. & Wahlbeck, T. (2014). Grundbok – Introduktion till och grunder i 
övningsplanering. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Publ.nr: MSB602 - Reviderad augusti 
2014. ISBN: 978-91-7383-460-5.S 11. 
88 Vedung, E. (1994). Utvärdering i offentliga sektorn- problem och lösningar. Ds 1994:117. Rapport utgiven av 
Stat-kommunberedningen. Civildepartementet. 
Jerkedal, Å. (2005). Utvärdering – steg för steg. Om projekt- och programbedömningar. Nordstedts Juridik. 
Stockholm. 
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stor skillnad på att öva för att identifiera behov av kunskaper om nattnavigering i en besättning, eller 

för att förstå vilken grad av initiativförmåga som förväntas av en enhet hos en annan räddningsaktör 

eller att öva teknik på att klippa upp en modern bil på rätt sätt. Det senare definieras inte som övning 

enligt författarna ovan utan ses som träning som och syftar till att förbättra den individuella 

förmågan, men har inte med samverkansövningar att göra. 

 

4.3.2 Olika typer av övningar  
Övningar kan innebära omfattande fältövningar utifrån scenarios i naturlig miljö, både i full skala eller 

där man fokuserar på vissa moment. Övningar kan vidare ske som simulering utifrån scenarios eller i 

kombination med simulering. Övningar kan också genomföras som table-topövningar där man sitter 

vid bord och pratar fram vad som skulle göras utifrån ett scenario, rollspel eller enskild övning med 

motspel från dator. Övningar kan slutligen bestå i olika kombinationer av ovanstående och i 

kombination med exempelvis reflektionsscenarier89. 

 

Fältövningar, eller övning med fältenheter liksom komplexa simuleringsövningar är tidskrävande, 

kostsamma och kräver lång planeringstid. Det finns en risk att tappa kontrollen och överblicken över 

övningens ändamål om den blir alltför stor90 Ju lägre grad av komplexitet, ju mindre tid och resurser 

krävs, samtidigt ger de komplexa övningarna i sin naturliga miljö en rikedom av integrerade 

erfarenheter och kunskaper som är svåra att åstadkomma på annat sätt. Samma rikedom gör det 

svårare än vid enstaka träningsmoment att peka på exakt vad övningar bidrar med och hur deras 

bidras ska utvärderas. Flera författare pekar dock på vikten av att designa fältövningar utan alltför 

mycket detaljer för att dessa inte ska bli för styrande91. Det förutsätter exempelvis genomtänkta 

scenarier med större utrymme för alternativa lösningar där övningens ändamål premieras.    

 

Utifrån ett utvärderingsperspektiv blir det snarare en utmaning att fråga sig vad fältövningar av 

sjöräddningssamverkan egentligen bidrar med bortom kontrollutvärderingen och vad som är mest 

relevant för de övande aktörerna att utvärdera. 

Simulering innebär att det går att hålla kontroll över störningar, som exempelvis väder och renodla 

just de aspekter man vill öva. Det går också att avbryta förloppet och att ta om det vilket enligt 

exempelvis Berlin och Carlström92 förespråkar. Stora simuleringsövningar utifrån scenarier kan dock 

vara lika tidskrävande att planera som en stor fältövning93 men kan med möjlighet till ökad kontroll 

av processen få ut det övningen avser med större säkerhet än fältövningen. 

 

Inom räddning används också table top-övningar frekvent för att förenkla och förkorta 

planeringsbehov. Table top bygger dock på att deltagarna har tillräckliga kunskaper på området för 

att ha en referensram, samt att man förstår övningslogik och poängen med att engagera sig trots 

bristen på rekvisita. Table top kan också användas för övningar av scenarier som är alltför 

                                                           
89 Andersson & Lindström 2017. 
90 Kristiansen et.al. 2017. 
91 Andersson & Lindström 2017, Kristiansen et.al. 2017. 
92 Berlin och Carlström 2011. 
93 Samtal med arrangören Katastrofmedicinskt centrum i anslutning till simuleringsövning inom DARWIN-
projektet och jämförelse med fallstudie 2 som var nästan 5 gånger så omfattande. Båda tog ca ett år att 
planera för en mindre planeringsgrupp. 
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komplicerade eller riskfyllda att öva. IR teknik kan också tillföra vissa aspekter som visualisering av en 

tänkt referensram.  

Rollspel blir vanligare utifrån att rolltagning och rollspel är vanligt förekommande både virtuellt i 

spelmiljö och som lajv. Rollspel kan vara en del av en övning. Exempelvis finns det en poäng i att 

räddningspersonal också provar på upplevelsen av att bli räddad för att bättre förstå reaktioner man 

möter vilket skedde i en av de studerade övningarna i studien.   

 

4.4 Utvärderingsformer 
Kvaliteten på utvärdering av en samverkansövning i termer av relevans, träffsäkerhet och 

tillförlitlighet är helt beroende av att det står klart vad samverkansövningen går ut på och vad det är 

för kunskap man vill ha ut av den samt hur man tänkt sig att använda utvärderingsresultaten. Det 

senare kan poängteras som något av en utmaning i sig utifrån erfarenheter från verksamheter som 

använder fältövningar i stor skala. Dessutom bör man komma ihåg att viktiga innovationer kommit 

till av en händelse utan att alls vara planerad. Det är alltså viktigt att förutom att utvärdera det 

avsedda också fundera över vad en övning gav utöver det avsedda. 

Nedan i kap 4.4.4 redogörs för olika utvärderingsmotiv och utvärderingsformer liksom centrala frågor 

vid utvärdering. De är av relevans för hur de studerade samverkansövningarna genomförts och 

utvärderats liksom för diskussionen av lämpliga utvärderingsformer för samverkansövningar och 

insatser framöver. 

4.4.1 Utvärderingsdesigner 
Utvärderingen kan riktas både mot resultat och mot genomförande eller bägge. Hertting & Vedung94 

anger utvärdering som en systematisk bedömning eller värdering av organisation, innehåll, 

administration, utfall och effekter av ett program, en verksamhet, en aktivitet eller en förändring. 

Utvärderingars motiv, fokus, omfattning och design varierar dock.  Zetterlund95 anger fyra olika typer 

av motiv. 

Tabell 4. Utvärderingsdesigner i Zetterlund, A. (1997) beskriven i Karlsson, R. & Nilsson96 

Kontrollmotiv 
 
Önskan om tillsyn och övervakning från 
huvudmän, administration, professionella 
användare 

Främjandemotiv 
 
Vilja till förbättring hos lokalt berörda och 
professionellt verksamma 

 
Upplysningsmotiv 
Önskan om ny kunskap om ett sakområde, 
behov av kritiskt perspektiv och fördjupad insikt 

 
Andra motiv 
Flera motiv, oklara eller dolda motiv 

 

Många programutvärderingar kombinerar kontrollmotiv av om de avsedda målen uppnåtts med 

främjandemotiv där man inte alltid så artikulerat önskar att utvärderingen ska leda till bättre 

verksamhet. Dolda motiv kan vara ”riggade” utvärderingar där det redan från början finns krav på, 

                                                           
94 Herting, N., & Vedung, E. (2012). Purposes and criteria in network governance evaluation: How far does 
standard evaluation vocabulary takes us?. EVALUATION –LONDON. Vol 1, 27.  
95 Zetterlund, A. (1997) ”Utvärdering och folkbibliotek”. En studie av utvärderingens teori och 
praktik med exempel från folkbibliotekens förändrings- och utvecklingsprojekt. Chalmers. 
96 Karlsson, R. & Nilsson, A. (2010). Green team - En utvärdering av ett ideellt friluftsprojekt. Kandidatuppsats i 
företagsekonomi vid Linköpings universitet. S 9. 
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eller starka intressen för ett visst utvärderingsresultat97. Upplysningsmotiv kan avse utvärderingar 

som leder till en beskrivning av vad som skedde och i vilken ordning för att fånga processen i ett 

övningsförlopp med exempelvis STEP-analys98 men är kanske mer besläktad med utredningar av 

verkliga händelser och insatser99 Den mest kvalificerade och forskningsnära utvärderingen är den 

som ska bidra med ny kunskap och nya perspektiv100. Den kräver också ett kvalificerat mottagande 

där avnämare och projektägare klarar att få sina synsätt utmanade.  

Stenberg101 diskuterar utvärderingar med smalt, respektive brett anslag. Utvärdering med ett smalt 

anslag, utvärdering av resultat och utfall, d.v.s. uppföljning har blivit mycket populärt i samband med 

genomslaget av New public management inom offentlig sektor102  och syftar till kontroll och underlag 

för beslut. Här utvärderas om de mål man satt upp uppnåddes eller inte och möjligen diskuteras 

avvikelser i korthet. Denna uppföljning benämns ofta produktutvärdering och sker efter den 

verksamhet som utvärderas. Här är enbart box 2 och 4 nedan av intresse och då enbart utifrån de 

mål som satts. 

Utvärdering med ett brett anslag efterfrågar både utfall och vad som orsakade det i termer av 

metoder och genomförande men också exempelvis beslut och motiv bakom t.ex. ett 

utvecklingsprojekt103. Sådan utvärdering kan pågå parallellt med den verksamhet som utvärderas och 

användas som ett kontroll- och styrmedel inom verksamheten. Den benämns ofta 

processutvärdering och omfattar alla boxarna i figuren nedan. 

 

Figur 1: Uppföljning och utvärdering av myndighetssamverkan104 

                                                           
97 Stenberg & Blomgren 2012. En ganska obehaglig upplevelse som utvärderare att likna vid att användas som 
begravningsentreprenör.  
  House, E. R. (2008). Blowback: Consequences of Evaluation for Evaluation. American Journal of Evaluation, 
29(4), 416–426. https://doi.org/10.1177/1098214008322640. 
98 Hendrick, K., & Benner, L., Jr. (1987). Investigating accidents with STEP. New York : M. Dekker, cop. 1987.  
99 Johansson, A. (2018). Metodik för utredning och kriser – Analys av metodologiska tillvägagångssätt 
redovisade i rapporter och återberättade i intervjuer med utredare. MSB 1182 – februari 2018 ISBN 978-91-
7383-806-1. 
100 Pilemalm, S. (2018). Participatory Design in Emerging Civic Engagement Initiatives in the New Public Sector: 
Applying PD Concepts in Resource-Scarce Organizations. ACM Transactions on Computer-Human Interaction 
(TOCHI) - Special Issue on Reimagining Participatory Design, Volume 25 Issue 1, February 2018, Article No. 5 
101 Stenberg 2000. 
102 Vedung, E. (2010). Four Waves of Evaluation Diffusion. EVALUATION -LONDON-, (3). 263. 
103 Stenberg 2000. 
104 Stenberg 2000 s 252 
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En utvärderings kvalitet blir som nämnts aldrig bättre än den passning (fit) som finns mellan boxarna 

ovan å ena sidan och utvärderingens mål å den andra. Ska resultaten av utvärderingen bidra till 

verksamheten ställer det krav på planering av hur det ska gå till. Här sker många gånger en 

omfattande missmatchning mellan utvärderingsdesign och övningsverksamhet eller insatser, särskilt 

när det gäller samverkan där verksamhetens syfte kan variera eller uppfattas olika mellan flera olika 

medverkande aktörer. Patton105 pekar på vikten av att utvärderingar genomförs med en genomtänkt 

och systematisk metodik som är rättvisande för den verksamhet som utvärderas. Exempelvis går det 

inte att dra statistiska slutsatser utifrån för små urval, vilket är ganska vanligt att man ändå försöker 

göra. Vanligt är också enligt House106 att man inte har metoder för att fånga upp och värdera 

kvalitativa aspekter. Ett annat problem kan vara att speciellt externa utvärderare inte är tillräckligt 

insatta i verksamheten de ska utvärdera för att göra en relevant utvärdering107 eller att det saknas 

ork, metoder eller intresse för att implementera utvärderingens resultat. Det är inte ovanligt att när 

väl utvärderingen är genomförd dras en lättnadens suck och resultatet blir en hyllvärmare i stället för 

att få avsedd innebörd för verksamheten. Skrämmande exempel på detta är de utvärderingar som 

gjorts de senaste 20 åren efter svenska skogs- och storbränder som samtliga framhåller vikten av att 

utveckla samverkansformer och som om de följts kunnat ha stor betydelse för ett gynnsammare 

brandförlopp vid branden i Västmanland 2014108 och senare bränder. Först efter bränderna 2018 har 

utvärderings- och lärandefrågorna riktigt tagit skruv i form av förslag till förnyelse av kommunal 

räddningstjänst109.  

4.4.2 After Action Review 
Det kan därför vara klokt att överväga vad som ska prioriteras för att kunskapen ska komma till 

användning och spridning; Enkelt utförande och förstått av många ska vägas mot rika kunskapsdjup 

men med högre komplikationsgrad. Om man avser att utvärderingar ska upprepas, är en poäng att 

använda en enkel modell som är lätt att förstå och genomföra. En sådan modell är After Action 

Review (AAR)110 som består i att gemensamt gå igenom förväntningar, resultat och hur man vill 

förändra till nästa gång utifrån en rad enkla frågor. Denna utvärderingsmodell har tillkommit för 

insatsverksamhet i USA och har på senare tid varit föremål för ett MSB-drivet utvecklingsprojekt 

tillsammans med Landstingen, ambulans, SOS Alarm AB och Polisen111. Vid en fördjupad analys av 

policy- och systemnivåer av verksamheter måste dock AAR kopplas samman med andra modeller 

eftersom den är helt och hållet utformad för operativ verksamhet med en ambition att bidra till 

lärande och erfarenhetsutbyte inom praktikgemenskaper, och fokus på gemensamt lärande. 

                                                           
105Patton, Quinn, M. (1991). 2nd ed. Qualitative Evaluation and Research Methods. Sage Publications.   
106 Ernest R House, & Kenneth R Howe. (1999). Values in Evaluation and Social Research. Thousand Oaks, 
California, United States: SAGE Publications, Inc. https://doi-org.e.bibl.liu.se/10.4135/9781452243252 
107   Hertting, N., & Vedung, E. (2012). Purposes and criteria in network governance evaluation: How far does 
standard evaluation vocabulary takes us? Evaluation, 18(1), 27–46. 
https://doi.org/10.1177/1356389011431021 
108 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (2015). Skogsbranden i Västmanland 2014. MSB798 - 

februari 2015.  
109 SOU 2018:54 
110 Scott CW, Allen JA, Bonilla D (2013) Ambiguity and freedom of dissent in post-incident discussion. Journal of 

Business Communication 50(4): 383–402. 
111 Granlund, R. Kartläggning av processer för lärande inom landsting, polis, ambulanssjukvård och SOS Alarm – 
En inledande intervjustudie. CARER. Linköpings universitet. 
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Figur 2 After Action Review112.  

I enlighet med Scott et. al. 113 är det viktigt med väl förberedda frågor där samtalsledaren har 

förmåga att fördjupa reflektionen och att samtalsledaren ger alla möjlighet att komma till tals.  

 

4.4.3 Utvärdering för lärande och innovation 
Ytterligare ett explicit utvärderingsmål kan vara att bidra till utveckling och innovation, såväl teknisk 

som social. En särskild form av framtidsinriktad utvärdering/utredning är här aktionsforskning där det 

trots olika inriktningar finns uttalade mål att bidra till utveckling i samverkan med den praktik man 

forskar om114. Inom exempelvis tekniska innovationer har förutsättningarna för att föra samman 

kunskaper i samverkan studerats som helhetliga processer som omfattat såväl 

organisationsprocesser som kunskapsintegration115 för att samverka om den avsedda tekniska 

innovationen. Exempelvis Grant116 framhåller kunskapsintegration som nödvändigt för detta.  

Också inom området social eller organisatorisk innovation117., där fokus är på utveckling och 

förändring av förutsättningar och praktiker för innovativa processer, framhålls produktion av 

gemensamt värde, där alla aktörer inkluderas. Processerna för att nå nya resultat ses här som lika 

viktiga för resultatet som resultat i sig, och framhålls inom aktionsforskning på området118. 

Samverkansövningar kan bidra till innovationer men utvärderingsformen 

                                                           
112 Granlund, R. Kartläggning av processer för lärande inom landsting, polis, ambulanssjukvård och SOS Alarm – 
En inledande intervjustudie. CARER. Linköpings universitet. 
113 Scott et. al. 2013,  
114 Pilemalm, S. (2018). Participatory Design in emerging civic engagement initiatives in the new  public sector: 
aopplying PD concepts in resource-scarce organizations. ACM Transactions on Computer-Human Interaction 
(TOCHI) - Special Issue on Reimagining Participatory Design, Volume 25 Issue 1, February 2018, Article No. 5. 
115 Berggren. C., Bergek, A., Bengtsson, L., Hobday, M. & Söderlund, J. (Eds.). (2011). Knowledge Integration & 
Innovation. Critical Challenges Facing International Technology-based Firms. Oxford University press. 
116 Grant, R. M. (1996). Toward a knowledge-based theory of the firm. Strategic Management Journal, 
17(SUPPL. WINTER), 109–122.  
117 Bekkers, V.J.J.M., Tummers, L.G., Voorberg, W.H. (2013). From public innovation to social innovation in the 
public sector: A literature review of relevant drivers and barriers. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam. 
Paper to be presented at EGPA 2013 Conference Edinburgh, 11-13 September 2013. 
118 Pilemalm 2018. 
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uppföljning/kontrollutvärdering som använd förmår inte ensam fånga upp och identifiera innovation 

varför bra utvecklingskoncept många gånger går spårlöst förbi119.  

 

4.4.4 Utvärderingsformers möjligheter och begränsningar 
Ett försök att tentativt illustrera och exemplifiera olika utvärderingsformers möjligheter och 

begränsningar ger nedan konstruerade tabell. Den avser inte att vara uttömmande för området. 

Tabell 5 Utvärderingsform, möjligheter och begränsningar , egen sammanställning .  

Utvärderingsform Genomfört 

j/n? 

Vad gjordes 

när, av vem? 

Uppfylldes 

mål? 

Hur/vad kan 

vi förbättra? 

Verksamheten 

i sin helhet? 

Kontrollutvärdering x     

Step analysis/ tidserie x x    

Målrelaterad utvärd. x  x   

Främjande utvärd. x x x x  

After Action Review  x x x  

Aktionsforskning x x x x x 

Programutvärdering x x x x x 

 

En kontrollutvärdering kan således enbart fånga upp vad som övats, inte hur och inte vad det ledde 

till. Verksamhetens lärande och prestation är i fokus.  Svarar på frågan: Har dessa aktiviteter utförts? 

En STEP-analys/tidserie kan ge en detaljerad bild av förloppet men inte varför och inte vad det ledde 

till. Individuella och enskilda aktörers insatser blir synliga liksom tidpunkter. Svarar på frågan: Vem 

gjorde vad när? 

En målrelaterad uppföljning kan beskriva vad som skedde i förhållande till målet, ange avvikelser och 

värdera graden av måluppfyllelse i förhållande till förväntade mål men fångar inte upp det som 

skedde utanför det förväntade. Fokus på det gemensamma men kan synliggöra enskilda aktörers 

uppfattning eller insatser. Svara på frågorna: I vilken utsträckning genomfördes övningen som den 

var tänkt? I vilken utsträckning uppfylldes målen?   

Främjandeinriktad utvärdering och aktionsforskning fokuserar på gemensamma utmaningar och 

problemlösning för att förbättra verksamheten. Inriktningen är gemensam men resultaten kan peka 

på enskilda aktörers roller och kan fånga upp innovationer. Svarar på frågor som: Hur kunde det 

identifierade problemet hanteras? Vilka lösningar föreslogs/provades? Hur gick det? 

En programutvärdering kan kombinera kontrollutvärdering, målrelaterad uppföljning och främjande-

inriktad utvärdering där förmåga checkas av, måluppfyllelse relateras till tidigare års prestationer. 

Utvärderingen kan fånga upp såväl helheten som enskilda aktörers roller. Omfattande och mycket 

tidskrävande. Kan svara på samtliga frågor ovan. 

 

                                                           
119 Stenberg, R & Blomgren, J. (2012). Samhällsorientering på modersmål. Region Östergötland. 
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5. Empiri – fyra sjöräddningsövningar  
Empirin i den här studien är omfattande och består av fältövningar av sjöräddningssamverkan inom 

en och samma region för sjöräddningssamverkan – Mälaren -Landsort. 

 

5.1 Sjöräddning 
Sjöfartsverket organiserar Sjöräddning, Search and Rescue (SAR) i Sverige enlighet med 

internationella överenskommelser och konventioner för Sjöräddning120, 121, svensk lagstiftning122 och 

regelverk från exempelvis Transportstyrelsen. Verksamheten Sjöräddning ska undsätta nödställda 

inom 60 min i 90 % av fallen på nationellt vatten och inom 90 minuter på internationellt vatten inom 

svensk ekonomisk zon123.  

Sjö- och flygräddningsorganisationen består av en mycket liten ledningsgrupp: SAR Management, 

Sjö- och flyggräddningscentralen, Joint Rescue Coordination Center (JRCC) samt ledning och 

handläggare för de 14 sjöräddningsregionerna och sjöräddningssamverkan i dessa. Operativt 

fungerar verksamheten som en nodorganisation som kan aktivera resurser som behövs, där de 

behövs i regionerna. Begreppet resurs är mycket vidsträckt från professionella SAR-resurser till 

frivilliga räddningsaktörer och andra aktörer som inte alls är inriktade mot räddning men har 

förutsättningar för det. Man delar in resurser efter förmåga i fyra nivåer från nivå 1 omfattar 

yrkesmässigt verksamma resurser vars ändamål är SAR-verksamhet, exempelvis Räddningshelikopter, 

till nivå fyra som kan vara andra myndigheter och frivilligorganisationer med annan inriktning men av 

betydelse för SAR. Enligt sjölagen har dock alla ”befälhavare” på sjön ansvar för att bidra vid 

räddning, om det så är privatpersoner och framförare av fritidsfarkoster124 

 

5.1 Regional sjöräddningssamverkan (RSS)  
I sjöräddningsregionerna hålls och övas regional beredskap för SAR. En ansvarig SAR-handläggare 

som har samordningen som en deltidssyssla utöver det dagliga arbetet ”…arbetar förebyggande i 

samverkan med regionala samrådsgrupper (RSS).125 Inom regionerna möts aktörer som har med 

sjösäkerhet och sjöräddning att göra och informerar varandra om organisationsförändringar, 

händelser och resurser av relevans och går igenom statistik. Man för ett resursregister som 

uppdateras och utvärderar händelser för att kunna utveckla verksamheter och gemensamma 

insatser. Varje region har återkommande möten och gemensamma övningar för att testa samordning 

och den regionala kompetensen. ”126. Implicit finns också ambitionen att vidmakthålla eller öka 

förmågan127. 

                                                           
120 IAMSAR MANUAL (2013) International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual. International 
Civil Aviation Organization and International Maritime Organization. 
121Exempelvis International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974. International Maritime 
Organization. 
122Sfs 1994:1009. Sjölagen. Svensk författningssamling och luftfartslagen SFS 2010:500  
123 Sjöfartsverket (2013). Svenskt program för sjö- och flygräddningstjänst, Dnr-nr 1199-13-01359. 
124 Sfs 1994:1009. Sjölagen 6:6. 
125 Sjöfartsverkets hemsida, http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjo--och-
flygraddning/Administration/Regional-sjoraddningsverksamhet/ hämtad 20190223 
126 Sjöfartsverkets hemsida, http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjo--och-
flygraddning/Administration/Regional-sjoraddningsverksamhet/ hämtad 20190223. 
127 Personlig kommunikation med representant för SAR Management 2019-02-23. 

http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjo--och-flygraddning/Administration/Regional-sjoraddningsverksamhet/
http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjo--och-flygraddning/Administration/Regional-sjoraddningsverksamhet/


26 
 

Beroende på regionens omfattning och förutsättningar och de ingående aktörerna kan RSS 

samverkan omfatta 10 - 100-tals representanter för olika aktörer av betydelse för, eller med intresse 

av sjösäkerheten i regionen. Det innebär att i RSS-samverkan möts aktörer från alla samhällssektorer 

utom den privata hushållssektorn. I dagsläget är detta en av få arenor i Sverige där olika typer av 

räddningsaktörer möts och kan diskutera gemensamma frågor och agera tillsammans. Därför är 

framgångsrik samverkan och övningssamverkan i RSS-områdena viktig för samverkan också bortom 

Sjöräddning.  

I RSS-samverkan Mälaren-Landsort ingick vid tiden för studien: 

Sjöfartsverkets samordnare, räddningsledare från Sjö- och flygräddningscentralen, 

Räddningshelikoptern och mätpersonal, representanter för Transportstyrelsen, Kustbevakningen, 

Försvarsmakten, Sjöräddningssällskapets stationer i regionen, Sjöräddningssällskapets 

svävarsamordnare, Sjöpolisen, SOS Alarm, Polisflyget, Landstingets krisberedskap, alla kommunala 

räddningstjänster i regionen, Stockholms läns landsting, Landstinget i Västmanland, Trafikverket, 

Strömma kanalbolaget, Stockholms Skridskoseglarklubb, Svenska Båtunionen.  

Övningar genomförs regelbundet och ganska likartat för att ”Organisationer i området som vanligtvis 

deltar i sjöräddningsinsatser skall beredas möjlighet att öva tillsammans under så realistiska 

förhållanden som möjligt”128.  Övningsmålen för övning JONAS 2014, HUGO 2015 och TEODOR 2016 

var mycket likartade även om Övning HUGO också omfattade uttalade samverkansmål med 

landorganisationerna. Målen uttrycks som genomförandemål som kan checkas av: 

• Öva enheternas förmåga, genom samordnade insatser, att agera effektivt då nödställda saknas 

på vattnet och på land i skärgårdsmiljö under mörker. 

• Öva enheternas förmåga att undsätta nödställda ombord på haverist. 

• Öva organisering, ledning och kommunikation mellan JRCC och OSC. 

• Öva val av sambandssätt inkl. RAKEL. 

• Öva omhändertagande, första hjälpen och transport av nödställda. 

• Öva samordning av nödställda och transport till uppsamlingsplats. 

• Öva rapportering/avstämning och kontroll över antalet nödställda mellan OSC och JRCC. 

• Öva eftersök/vinschning från SAR- och polishelikopter och samverka med OSC och JRCC vid 

evakuering av skadade från haverist/olycksplats. 

• Öva sök efter nödställda i vatten och på land i samverkan mellan sjögående enhet och 

helikopter.  

• Öva pejling av nödsändare med hjälp av SAR- och polishelikopter.”129 

 

Övningarna genomfördes som fältövningar baserade på scenarier, ofta 2–3 st. som gick i varandra 

och tränade olika förmågor: Utlarmning, eftersök, navigering i mörker, logistik i räddningskedjor, 

kommunikation och samband, första omhändertagande, lokal koordinering och ledning. De kunde ha 

ett speciellt fokus som isräddning eller prova en speciell förmåga, som hundsök. I regionen 

genomfördes möten och övningar vår och höst. 

 

                                                           
128 Övningsbestämmelser och planeringsunderlag, övning Teodor, 9 november 2016. Slutlig utgåva. 
Sjöfartsverket. 
129 Övningsbestämmelser och planeringsunderlag, övning Teodor, 9 november 2016. Slutlig utgåva. 
Sjöfartsverket. 
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Övning ISABELLA genomfördes i samma region som de andra övningarna men skiljde sig på flera sätt 

från de tre andra övningarna. Dels är isövningar ovanliga. Jag känner bara till övning GREGER som 

genomfördes i Region Stockholm 2013 och en egen övning som genomfördes samma år130. Dels 

användes enbart sjöräddare som markörer eftersom markörerna i denna övning skulle räddas från 

isvak med betydligt mindre marginaler mellan säkerhet och risk. Slutligen blev jag allvarligt sjuk och 

hela fallstudien är baserad på insamlade och analyserade data och slutsatser från SAR-samordnaren. 

Samma frågeunderlag har dock använts på samma sätt.  

 

Nedan redogörs för en översikt över de fyra fallstudiernas övningar i tur och ordning.  

 

 

5.2 Fallstudie 1 - Sjöräddningsövning Jonas 17, 18 september 2014 vid Landsort 
Övningen pågick under en kväll med en repris för att flera arbetslag skulle få öva.  

5.2.1 Medverkande 
Den leddes av räddningsledare från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC), Sjöfartsverket och 

Mälaren-Landsorts RSS-handläggare från Lotsstationen på Landsort. Medverkande i övningen skulle 

vara: 

• Sjöfartsverket 

• Sjöräddningssällskapet 

• Kustbevakningen (KBV) 

• Södertörns brandförsvarsförbund 

• Sjöpolisen 

• Brukshundsklubben med två hundar 

• Markörer och instruktör/smink för markörerna 

5.2.2 Genomförande 
Övningen omfattade tre scenarier med eftersök och navigering i mörker, OSC- övning och 

omhändertagande av skadade och skeppsbrutna efter allvarlig olycka med passagerarbåt i brand. En 

av de medverkande enheterna fick allvarliga motorproblem och fick bogseras till varv och en gick på 

grund efter felnavigering i mörkret. Därmed ströks också en eftersöksövning. 

KBV hade ett eget övningsmål i att söka med hund från Brukshundsklubben från däcket, vilket var 

mer experimentellt än de andra målen för övningen, som mer bestod i att ha genomfört olika 

moment. I hundsöksövningen hade hundarna haft svårt att hitta doftkonen när markören låg bakom 

en höjd och man hade då inte heller någon rutin eller strategi för hur båten skulle manövrera för att 

hundarna skulle få bra förutsättningar för att få upp vittring. Här provade man sig fram lite parallellt 

med resten av övningen. Hundarna indikerade ändå en riktning ca en sjömil ifrån markören. 

5.2.3 Resultat 
Utvärdering gjordes efter övningarna genom att respektive besättning pratade sig samman över 

kaffe och smörgås och sen kommenterade övningsförloppet som presenterades av 

övningsräddningsledaren från JRCC. Överlag var de medverkande räddarna ganska nöjda med sina 

                                                           
130Stenberg, R. (2013). Tvärsektoriell samverkan om isräddning. Konferensbidrag vid 10: e Nationella 
Skadekonferensen 15–16 oktober 2013, Svenska Mässan, Göteborg.  
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insatser för att finna och få i land skadade medan markörerna, som var rekryterade frivilliga utan 

erfarenhet av sjöräddning, var mindre nöjda med omhändertagandet och första hjälpen-insatserna 

de upplevde. En orsak kan vara att markörernas skador, väl sminkade och ibland omfattande inte 

riktigt följdes upp i övningsmål och genomförande av första hjälpen. Tex fanns triage inte med bland 

övningsmålen och det var mer fokus på transport än på första hjälpen vid allvarliga skador. 

Övningsledningen pekade på behov av träning av navigation i mörker och vikten av att alla 

medverkande organisationer tar övningar på allvar och använder övningen så effektivt som möjligt. 

 

5.3 Fallstudie 2 - Sjöräddningsövning HUGO den 3–5 november 2016, Mälaren vid 

Västerås. 
För denna övning fanns ett uttalat utvärderingsuppdrag från Sjöfartsverket där syftet var att ”skildra 

planer, förlopp och utfall av en sjöräddningsövning för att värdera genomförande och utfall i 

förhållande till målen.”131. Dessutom fanns ambitionen att prova det framtagna enkätinstrumentet. 

5.3.1 Medverkande 
Övningen leddes av en ledningsgrupp på plats med övningsledare från samtliga ingående aktörer. 

Aktörerna omfattade: 

• Sjöfartsverket; SAR-samordnare, Räddningsledare från Sjö- och flygräddningscentralen 

• Kustbevakningen 

• Sjöräddningssällskapet 

• Polisen (från vad som nu är Region Mitt) 

• Mälardalens Brand- och Räddningstjänstförbund 

• Ambulanssjukvård och prehospital vård i Landstinget Västmanland 

• Västerås stads krisstöd och POSOM-grupp 

• Markörer från Räddningsgymnasiet i Västerås som också skulle sminka markörerna samt 

rekryterade markörer via annons i dagspress.  

5.3.2 Genomförande 
Övningen genomfördes som en fullskalig fältövning och bestod i två övningar: Först en sökövning och 

därefter en fartygskollision med många saknade och skadade. De skulle sökas, bärgas, sorteras, 

omhändertas och transporteras i land för triage och registrering samt transport till sjukhus eller 

krisstöd. Alla medverkande operativa nivåer av organisationerna övades utifrån de övergripande 

målen som gällde navigering, eftersöksmetoder samordning av resurser, kommunikation och 

rapportering samt att lära känna landorganisationerna och identifiera kommunikationsproblem. 

Varje medverkande organisation hade också med sig egna övningsmål. Övningsupplägget 

upprepades tre dagar i rad för att nya arbetslag skulle få öva. Övningsledningen var dock densamma. 

Efter övningen åt man tillsammans med en kort uppföljning av övningen och en enkät gavs till alla 

personer. Ett utvärderingsmöte hölls ett par veckor senare. 

5.3.3 Resultat 
Den utvärderade sjöräddningsövningen kan ses som ett exempel på ad hoc samverkan, dvs. 

samverkan som uppstår för ett speciellt ändamål men som bygger på att relationer och kunskap i 

nätverk finns redan innan via gemensamma SAR-utbildningar, tidigare övningar och insatser samt 

                                                           
131 Stenberg, R. (2016) Utvärdering av sjöräddningsövning HUGO https://liu.se/-/media/utvardering-av-
sjoraddningsovning-hugo.pdf 
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möten inom RSS-samverkan. Polisen, räddningstjänsten till en del, ambulansen, och prehospital vård 

samt kommunens krisstöd och POSOM-grupp var dock nya deltagare.  Upprepad fältövning ställer 

höga krav på planering och strategiskt val av medverkande och kombinationer med andra 

övningsformer kan övervägas. Denna övning planerades under ett år, främst av RSS-ansvarig och 

företrädare för landstinget. 

 

Tabell 6 Allas bedömning av effektivitet i helheten dag 1 och 3 

Effektivitet i 

helheten 

1 2 3 4 5 bortfall Summa  

Markörer dag 1 1 3 2 8 1 4 19 

Markörer dag 3 1 5 9 7 4 3 29 

Poliser dag 1   1 8 3 1 13 

Poliser dag 3  2 3 7 1 3 16 

SSRS dag 1 1  5 2 1 3 12 

SSRS dag 3  1 9 10 1 0 21 

Rtj dag 1   7 3  1 11 

Rtj dag 3  1 2 1  0 4 

Sjukvård dag 1    3 1 0 4 

Krisstöd dag 1   2   1 3 

Alla 3 12 40 49 12 16 132 

Alla i % 2 9 30 37 9 12 100% 

 

Viktigt är att komma ihåg att olika grupper baserar sin bedömning på helt olika grunder och 

perspektiv i en utsträckning att man bedömer helt olika saker. Samlade mått kan egentligen enbart 

ge en information om de jämförs med andra övningar baserade på samma förutsättningar. 

De medverkande var nöjda eller mycket nöjda med övningen och gemensamma mål uppfylldes utom 

omhändertagande och första hjälpen samt kommunikation. Också organisationernas egna mål att 

öva yttre insatsbefäl och sjukvårdsledning kunde helt eller delvis uppfyllas förutom målet att träna 

triage och omhändertagande av svåra skador. Det behövs en särskild övningspott för första hjälpen 

utrustning för övningar och det behövs markörer behöver mer inlevelse och vårdkunnig regi för sina 

roller.  

Markörer är centrala för fältövningar men är också representanter för samhället som kan ses som 

medproducenter av det värde som ska komma ut av övningen. Utifrån det perspektivet kan 

funktionen utvecklas mycket och fältövning få nya betydelser också som kommunikation till 

allmänheten, pedagogisk information om säkerhet och räddning samt rekryteringsgrund för frivillig-

verksamheter. 

Kommunikation kritiserades inom räddningstjänst och SSRS för att den var rörig och pratig. Här kan 

olika sätt att använda radio slå igenom. Andra kulturskillnader kan ses i språket och i förväntningar 

på styrning eller vanan och möjligheten att improvisera. Sammantaget visar dessa vikten av att öva 

tillsammans för att förstå varandras sätt att arbeta och kunna synkronisera det. En utvecklad 

kommunikatörsfunktion kan också överbrygga en del problem och kulturskillnader och skulle kunna 

ha en viktig funktion som ”översättare” mellan olika aktörer och mellan aktörer och allmänhet i en 

samverkansinsats. 
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Svårighet att få fram medicinsk information löstes via att låta sjukvårdsledaren vara ansvarig ledare 

för hela insatsen på land medan Krisstödets behov av medlyssning för att kunna förbereda behöver 

tillgodoses. Krisstödet kan ses som exempel på organiserade aktörer utanför räddningssystemet som 

är viktiga och efter att ha förstärkts med ledarskap fungerade mottagandet mycket väl.  

Det uppstod oklarhet om vilka mandat som behövdes för att leda insatsen i land utifrån olika 

förväntningar och behov av räddningsledarens initiativ som beror på skillnader i såväl uppdrag som 

åtaganden och traditioner mellan de olika medverkande aktörerna. Här förändrade 

Sjöräddningsledaren sin roll till att tydligare efterfråga hur landorganisationerna ville organisera 

ilandsättningsplatsen och vad de behövde för detta. Den nya strategin/metodiken fungerade utmärkt 

och kan ses som exempel på vardagsinnovation inom ett område av betydelse för samverkan.  

En avslutande gemensam måltid var ett förhållandevis billigt och uppskattat sätt att tacka de 

obetalda för hjälpen och kan utvecklas vidare för att ge mer direkt-återkoppling från övningen samt 

ge spridning mellan organisationerna.  

 

5.4. Fallstudie 3 – Sjöräddningsövning Teodor 9 november 2016, Mälaren vid Västerås 
Vid denna övning var planeringstiden betydligt kortare och den genomfördes endast en gång. De 

medverkande aktörernas övningsledare arbetade per radio från sin egen hemmaplan förutom SAR-

samordnaren. Min egen roll var att delta som markör.  

5.4.1 Medverkande  
Aktörer som skulle medverka i övningen var:   

• Sjöfartsverket, SAR-samordnare och blivande SAR-samordnare som var övningsledare samt 

räddningsledare vid Sjö- och flygräddningscentralen i Göteborg som också utsåg lokal 

koordinator (OSC). 

• Polishelikopter 

• Räddningshelikopter 

• Räddningstjänsten Attunda 

• Räddningstjänsten Västerås 

• Räddningstjänsten Enköping-Håbo (2 båtar) 

• Sjöpolisen 

• Kustbevakningen, KBV-050 

• SSRS Västerås (2 båtar) 

• SSRS Munsö (5 båtar) 

• SSRS Uppsala (2 båtar) 

• 23 markörer, i huvudsak studenter från Flyggymnasiet och från Linköpings universitet som 

skulle spela nödställda/skadade utifrån skadekort tills de registrerats och satts i land. 

5.4.2 Genomförande 
Övningen omfattade två scenariobaserade fältövningar i mörker avgränsad till sjö- och flygräddning: 

dels ett larm om ett befarat flygplanshaveri (inkl. livräddning från störtat flygplan) och dels ett larm 

om en brinnande bastuflotte med en stor grupp människor på. Omfattningen var begränsad 

geografiskt området för Sjökort nr 13, Mälaren.  

Natten före övningen och samma dag som övningen skulle hållas föll upp till 40 cm snö över 

Stockholm som fick omfattande konsekvenser för framkomlighet och olyckor. Därmed kunde varken 

räddningshelikopter eller polishelikopter medverka. SSRS medverkade med 8 båtar, och kommunal 
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räddningstjänst (Eskilstuna? Och Västerås??) deltog med 2 båtar. Också några tilltänkta markörer fick 

ge återbud på grund av oframkomliga vägar. 

Det innebar helt nya miljöförutsättningar för medverkande markörer där övningen planerades om i 

sista minuten för att det inte skulle bli så långa väntetider för markörer. Information om övningen var 

systematisk med tydliga anvisningar för markörer samt kring säkerhet och kring klädsel med tanke på 

det kalla vädret. Vissa markörer kom trots det alldeles för tunt klädda (jeans och lågskor) trots 

instruktioner, flera dm snö och kyla. 

Utlarmningen skedde i två steg där larmet om flygplanet kom först. På den händelsen utsågs 

Polisbåten som OSC. Nästa larm gällde Bastuflotten. Här utsågs KBV till OSC. Personer räddades från 

öar inom någon timme (snabbt!) och transporterades i land och en docka i vattnet hittades efter att 

en ”sökkratta” genomförts. Efter övningen samlades alla till måltid vid Björnö Camping där en enkät 

distribuerades per enhet i stället för som året innan, per person. Bara markörerna fyllde i per person. 

Övningsledaren ledde en muntlig utvärdering i direkt anslutning till måltiden.  

5.4.3 Resultat 
 

Tabell 7: Effektivitet i helheten, alla. 

 

 

År 2015 var betygen 3 och 4 vanligast medan år 2016 var betygen 4 och 5 vanligast. På något annat 

sätt är inte bedömningarna jämförbara. Det är också svårt att veta vad som varit utslagsgivande 

exempelvis när Effektivitet i helheten för någon aktör är den enda faktorn som får betyget 5. 

Övningen och resultatet av enkäten i grova drag diskuterades kort under det efterföljande RSS-mötet 

den 15 november 2016. Sammanfattningsvis ansågs att målen som hade med transport, logistik, 

samordning och kommunikation uppfyllts väl och bättre än 2015 medan markörerna var lika, eller 

mer kritiska till omhändertagandet än 2015. Markörernas kommentarer visar på ganska olika 

upplevelser som dels kan ha att göra med olika förväntningar, olika förmåga att ge inspel men också 

olika bemötande och omhändertagande.  

Utifrån det övergripande målet att aktörerna ska beredas möjlighet att öva tillsammans under så 

realistiska förhållanden som möjligt, uppfylldes det förutom enheter som var tvungna att ge återbud 

beroende på snökaoset. SSRS önskade dock övningar som upprepas så att alla får öva. Ett annat skäl 

för upprepad övning gäller lärande eller utveckling där man kan göra om och göra rätt eller prova nya 

verktyg eller metoder. Dock är det inte säkert att upprepade fältövningar behöver vara 

fullskaleövningar då de är mycket resurskrävande att upprepa.  

 

Effektivitet i helheten 

2015, 2016 

1 2 3 4 5 

Räddningstjänst 2 båtar     X  X 

Polisbåt    X X  

SSRS 8 båtar   X X X  

Kustbevakningen     X 

Markörer 23 st   X X X X  

Alla   X X X X 
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5.5 Fallstudie 4: Isövning Isabella 11 februari 2017 på vattnen kring Strängnäs och 

Stallarholmen 

 

5.5.1 Medverkande 
Två övningar genomfördes. Vid den första medverkade Räddningstjänsten i Strängnäs, 

Sjöräddningssällskapet i Strängnäs och Västerås med svävare. Vid den andra övningen medverkade 

Sjöfartsverkets räddningshelikopter med ytbärgare, sjukvårdpersonal för Sjukvårdsinsats till sjöss 

(SITS), kommunal räddningstjänst, Polisen för katastrofregistrering och sex svävare från SSRS och 

Sjöfartsverket. 17 sjöräddare från SSRS deltog som markörer.  

5.5.2 Genomförande 
Isräddningsövningarna har haft ett annat mål än att kontrollera och vidmakthålla förmåga. Här var 

målet att prova, utveckla och vidareutveckla metoder för samverkande räddningsinsatser för 

isräddning. Till en del jämfördes exempelvis tid per person som räddas med en isövning 2013 men för 

flera aktörer, som exempelvis helikopterbesättningen var övningens metodik en ny upplevelse. 

Den första övningen gick ut på att en grupp om fem personer gått genom isen ganska nära land. Både 

kommunal räddningstjänst och SSRS larmades ut. Räddningstjänsten var först på plats med ytbärgare 

och hansabräda. SSRS anslöt med svävare och man samverkade på plats. 

Den andra övningen omfattade scenariot massplurr med 17 personer i vattnet långt ut på en fjärd. 

Kommunal räddningstjänst, SSRS, Sjöfartsverkets räddningshelikopter och svävare, sjukvårdspersonal 

och Polisen larmades ut. Räddningshelikopterns ytbärgare firades ner med en livflotte. Han drog först 

upp personerna ur vattnet, och blåste därefter upp livflotten som skruvades fast i isen med isskruv 

för att inte blåsas bort av helikopterns luftström neråt. Därefter flyttades de nödställda (Person in 

water – PIW) till flotten. Vid flotten prioriterades PIW av sjukvårdspersonal för avtransport i svävarna 

och en flotte-OSC organiserade aktörernas insatser. På land togs PIW emot av Polisen för 

registrering.  

5.5.3 Resultat 
En generell uppfattning från båda scenarierna var att det var bra med helt eller delvis professionella 

markörer som förstod svårigheterna och bra för sjöräddare att få uppleva den nödställdes perspektiv 

på isräddningen.  

I den första övningen framhölls den kommunala räddningstjänstens snabbhet i att komma på plats. 

Det fungerar dock bara när det gäller räddning inom ytbärgarens livlinelängd (300 m). Med olycka 

längre ut på isen får man invänta svävare.  Hansabräda med last var svårmanövrerat för en person. 

Med torrdräkt blev det också mycket svårt att kommunicera mellan linförare och ytbärgare och med 

andra på isen. Räddningstjänstens ytbärgare har inte radio och behöver förlita sig på tecken eller att 

skrika vilket var svårt med svävare i närheten och skulle vara omöjligt med en helikopter ovanför. Vid 

en olycka i mörker eller snöstorm hade det blivit mycket svårt att kommunicera. Samarbetet mellan 

räddningstjänsten och svävarna fungerade annars bra.  

Tabell 8 Samlat medelvärde av räddningsaktörernas skattning. 

Betyg: 1 2 3 4 5 bortfall Summa  

Ledning lokalt    4,5    

Kommunikation     5   
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Samverkan    4,33    

Effektiv helhet     5   

 

Här har sammanställningen gjorts fråga för fråga ang. de frågor som uppfattades som relevanta. 

Någon åtskillnad mellan olika aktörer har inte gjorts. 

Resultatet av den andra övningen var både identifierade fördelar, som att ha tillgång till livflotten vid 

massräddning och att det fungerade väl att förankra den med skruv i tjock is. Även om det fanns 

många aspekter att utveckla för att få till en tidseffektiv och säker räddningskedja sågs räddning i 

samverkan räddningshelikopter-flotte-svävare som en bra lösning som kan utvecklas. Också här sågs 

medverkan av professionella markörer som värdefullt, både för utvärdering och förslag liksom för 

förståelsen av den nödställda personens upplevelse. Beslutet att utse en flotte-OSC var värdefullt och 

viktigt att den personen har till gång till RAKEL. 

Förbättringsbehov och förslag framställdes främst gällande att förkorta räddningskedjan med att 

lyfta direkt från vattnet och till livflotten. Man ville också ha snabbare lyft från helikoptern vars 

personal dock inte övat detta scenario tidigare och bättre hantering av helikopterns nedåtgående 

luftström som hotade trycka ner PIW under vattnet och under isen och störde räddningen. Andra 

logistikfrågor gällde hantering av PIW med hypotermi, om det kunde gå att assistera ytbärgaren både 

i form av att nödställda hjälper varandra eller från anländande svävarbesättningar för att 

effektivisera. Logistiskt fungerar också ”indianöverfall-strategi” bra i detta sammanhang, där även 

svävare med längre väg till olyckan kan ansluta och förstärka räddningen efter hand som man 

anländer. Slutligen konstateras att metoden bör övas och metodiken utvecklas vidare.     

Tabell 9 Räddningspersonalens och markörernas utvärdering.  

Räddningspersonal 

betyg: 

1 2 3 4 5 bortfall Summa  

Utlarmning    4,18    

Larminformation    4,08    

Ledning JRCC    4,36    

Ledning lokalt    4,50    

Kommunikation   3,50     

Samverkan   3,92     

Effektiv helhet   3,67     

 

Markörers betyg: 

Effektiv helhet 

  3,41     

Värt att notera är dels att larminformationen möjligen kan förbättras, och att det finns en hel del 

förbättringsfaktorer när det gäller kommunikation. En fördel är ju om alla möjligheter att 

kommunicera men Sjöfartsverkets svävare och räddningshelikopter har inte RAKEL. Värt att notera är 

också att effektiviteten i helheten bedöms både ganska lika och utvecklingsbar från både 

räddningspersonal och markörer.  
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6. Analys 1 - Sammanställning av teman i fallstudierna 
Analysen består av två kapitel. Analysen inleds i kapitel 6 med en sammanställning av resultaten i de 

fyra fallstudierna baserad på innehållsanalys, följt i kapitel 7 av ett ytterligare, mer teoretiska steg, 

där temana analyserats deduktivt utifrån en teoretisk referensram.  

 

6.1 Tematisering utifrån innehållsanalys 
 Sammanställningen av resultaten i de fyra fallstudierna utgår från en konventionell 

innehållsanalys132där analysen baseras på de teman som framstår som centrala och relevanta i data. 

Av de fyra redovisade övningarna var övning 2, Övning Hugo, i särklass störst; Den pågick på både 

land och vatten, omfattade flest aktörer och gav möjlighet till förbättringar och innovation och gav 

rikast data. Därmed har sammanställningen av data från övning Hugo fått utgöra utgångspunkt som 

kompletteras utifrån de andra övningarna, baserats på de teman som framkom där.   

Sammanställningen omfattar sju teman som redogörs för i tur och ordning: 1. måluppfyllelse, 2. 

aktörer, 3. ledarskap, 4. kommunikation, 5. övningsdesign och utförande, 6. vardagsinnovation samt 

7. utvärderingsformer. 

 

6.2. Måluppfyllelse  
Det övergripande målet för RSS övningar anges på Sjöfartsverkets hemsida som att testa samordning 

och kompetens133 med det implicita målet att vidmakthålla eller öka förmågan134.  

Det övergripande målet för övningarna i fallstudie 1,2 och 3 angavs som att ge möjlighet att öva 

tillsammans under så realistiska förhållanden som möjligt för att vidmakthålla och förbättra förmåga 

inom en rad specifika förmågor som anger genomförande- eller färdighetsmål, som att öva 

mörkersök, navigera och sökmetodik.  Flertalet medverkande var nöjda eller mycket nöjda med 

fältövning som form för detta. Samtidigt hade den stora och upprepade övningen i fallstudie 2 tydliga 

inslag av att omfatta nya moment och utvecklingsmål som att lära känna varandras organisationer, 

öva med parter man inte är så van vid liksom att identifiera kommunikationsproblem som kan 

uppstå. I fallstudie 2 hade flera av de ”nya aktörerna” som vanligtvis inte deltar i RSS-övningar, som 

Västerås kommun, Landstinget i Västmanland och Polisen, egna övningsmål.  I fallstudie 4 fanns ett 

uttalat mål att prova och värdera en viss metodik för isräddning som vissa av aktörerna inte stött på 

alls tidigare.  

 

Frånsett fallstudie 4 som alltså hade lite mer av utvecklingsmål var måluppfyllelsen likartad i 

fallstudie 1–3. Utförandemål avseende räddningslogistik uppfylldes medan mål för triage (i fallstudie 

2) omhändertagande och första hjälpen inte uppfylldes lika bra.  Enligt praktiker försummas dessa 

områden ständigt i sjöräddningsövningar. Dels finns från vissa landsting tydligt uttryckta direktiv att 

sjöräddning enbart är en transport in till land och vård135 vilket reducerar sjöräddaruppgiften till en 

                                                           
 132Hsieh & Shannon 2005.  
133 Sjöfartsverkets hemsida. 
134 Personlig kommunikation med representant för SAR Management 2019-02-23 
135 Hur SAR och vård ska samarbeta är föremål för ett nationellt projekt SamSAR hos Sjöfartsverket 
http://www.sjofartsverket.se/samsar 
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transporttjänst. I andra landsting börjar man allt mer medvetet verka för förstainsatser av 

räddningsresurser eller andra som finns närmare olycksplatsen136 med goda resultat137. Ett annat skäl 

är att förbandsmateriel är dyrt och ”inte ska slösas med”, vilket leder till underanvändning i övningar 

och tar ner digniteten av momenten första hjälpen och omhändertagande. Ett tredje skäl är att det 

kräver adekvat motspel från markörer, vilket var en generell svårighet speciellt i övningarna i 

fallstudie 2 och 3. Lösningen med sjöräddare som markörer i isräddningsövningen i fallstudie 4 

uppskattades mycket men har också vissa nackdelar i att markörerna kan för mycket och har för 

realistiska förväntningar.  

Några sjöräddare var också mycket professionella i bemötande och bra på omvårdnad. De som var 

det verkade enligt egna uppgifter sökt sig fram till egna strategier för det. Detta är en träningssak 

som det finns en hel del teknik för som gör det enklare. Sådana tekniker för professionellt 

bemötande tillämpas t.ex. av poliser och väktare samt inom vården138. Vissa SSRS-stationer har också 

arbetat mycket med bemötande och omvårdnad vilket givit märkbar kvalitetshöjning på dessa 

områden, utifrån egen jämförelse och andras inrapporterade jämförelser.  

 

6.3 Aktörerna 
Aktörerna omfattar både räddningsaktörer som ingår i SAR-systemet och rutinmässigt deltar i RSS-

övningar, och aktörer som sällan medverkar dessa övningar. Frivilligas roll diskuteras liksom 

markörernas. Flera av de medverkande räddningsorganisationernas aktörer hade beredskap och 

medverkade i mån av möjlighet vilket exempelvis gällde Räddningshelikoptern och Polishelikoptern 

som skulle medverkat i övningen i fallstudie 3 men blev upptagna med uppdrag i stället.  

 6.3.1 Räddningsaktörerna 
Förutsättningar och ambitionsnivå skiljer sig åt av naturliga skäl mellan de olika regionerna och över 

tid. Eldsjälar som förmår övertyga och locka med övriga aktörer och bidrar med intresse och 

planeringshjälp, speciellt till övningar är betydelsefulla. Vid de ordinarie mötena i RSS-region Mälaren 

Landsort under tiden för detta projekt deltog företrädare för både offentliga, kommersiella och 

ideella aktörer: 

• Sjöfartsverket: SAR-samordnare och räddningsledare från Sjö- och flygräddningscentralen 

och räddningshelikoptern  

• Sjöräddningssällskapet  

• Sjövärnskåren 

• Frivilliga flygkåren 

• Kustbevakningen  

• Kommunala räddningstjänster 

• Sjöpolisen 

• Polisflyget  

• SOS Alarm 

• Landstingets krisstab 

                                                           
136 Se SMS-livräddarprojektet eller Stenberg et.al. 2014. 
137 Stenberg et.al 2014. 
 
138 Elmqvist, C. & Almerud, Österberg, S. (2014). AKUT OMHÄNDERTAGANDE AV TRAUMA – På skadeplats och 
akutmottagning. Lund: Studentlitteratur. 
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• Båtunionen av klubbar för fritidsbåtägare 

• Långfärdsskridskoklubbar 

• Redare för färjebolag 

• Trafikverket 

• Transportstyrelsen. 

 

Vid de tre ordinarie samverkansövningarna fallstudier 1–3 i region Mälaren-Landsort deltog en 

betydligt mindre skara: 

• Sjöfartsverkets SAR-samordnare och räddningsledare från Sjö- och flygräddningscentralen 

och lotspersonal  

• Sjöräddningssällskapet  

• Kustbevakningen  

• Kommunala räddningstjänster 

• Sjöpolis deltog i minst en av övningarna 

• Markörer som rekryterats per annons, bekanta och skolungdomar. 

 

Vid övningen i fallstudie 2 deltog därutöver  

• Västmanlands läns landsting medverkade med prehospital vård samt ambulanssjukvård samt 

övningsledare 

• Västerås stad medverkade med riskingenjör, krisstöd och POSOM-grupp  

• Polisen i Västerås (nuvarande Region Mitt), polisinsatschef och yttre personal för 

registrering, och kommunikatörer samt övningsledare. 

 

Vid isräddningsövningen i fallstudie 4 deltog: 

• Sjöfartsverket med SAR-samordnare, räddningsledare, svävarpersonal, räddningshelikopter 

med ytbärgare 

• Kommunal räddningstjänst 

• Sjöräddningssällskapet med svävare 

• sjukvårdpersonal för Sjukvårdsinsats till sjöss (SITS) 

• Polisen för katastrofregistrering 

• Sjöräddare från SSRS deltog som markörer.  

 

Sammantaget innebär det att de centrala aktörerna i övningarna i första hand är resurser på SAR nivå 

1–3 som ingår i SAR-systemet139 - som i sig är en samverkansorganisation140. De har åtminstone på 

ledande befattningar samma utbildningar i SAR-verksamhet och därmed en gemensam 

situationsförståelse, både av olyckor, utlarmning och hur sjö- och flygräddning organiseras och 

genomförs.  

                                                           
139 i svenskt program för sjö- och flygräddningstjänst (2013). Sjöfartsverket. 
140 Stenberg et.al. 2014. 
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6.3.2 Aktörer som vanligtvis inte medverkar 
I fallstudie 2 och i viss mån i fallstudie 4 ingick resurser som inte ingår i SAR-systemet för sjöräddning, 

som personal inom ambulansen, prehospital vård, sjukvård till sjöss samt Polisen (ej Sjöpolisen). Här 

märktes kulturskillnader exempelvis mellan hur man kommunicerar, hur vårdrelaterad information 

förmedlas och svårigheter för aktörer som inte hade del i kommunikationssystemet RAKEL.  

Kulturskillnader mellan hur man arbetar med räddning till sjöss och på land slog också igenom i 

fallstudie 2 angående vilka förväntningar aktörer hade på varandra och vilka beslut man behövde 

från räddningsledaren för att kunna utföra sitt uppdrag. Exempelvis har OSC och skadeplatschefer i 

sjöräddning större friheter och ansvar för hur arbetet läggs upp än i räddning på land som är mer 

styrt. Den kommunala räddningstjänsten upplevde därför dåligt stöd från sjöräddningsledaren då 

beslut man behövde inte kom. Likaså behövde Polisen på land tydliga beslutsunderlag för att 

exempelvis kunna upprätta brytpunkter och spärra av olycksplatsen.  

När sådana kulturskillnader uppmärksammades var de lätta att hantera för sjöräddningsledaren som 

anpassade sitt arbetssätt och efterfrågade vilka beslut den kommunala räddningstjänsten och polisen 

behövde. Samtidigt blir skillnaderna i de olika aktörernas uppdrag tydliga där den kommunala 

räddningstjänstens uppdrag är betydligt mer vidsträckt än den statliga Sjö- och 

flygräddningstjänstens och Polisens, medan de senare har också ett förundersökningsansvar som 

ingen av de andra aktörerna har. 

Det fanns också önskemål om att räddningshelikoptern skulle medverka i flera av övningarna för att 

öva samverkan med JRCC och On Scene Coordinator (OSC), men när det gäller övningarna i den här 

studien var det bara i fallstudie 4:s isräddningsövning som räddningshelikoptern kunde medverka. 

6.3.3 Markörerna 
För fältövningar är bra markörsinsatser centrala för kvaliteten141. Markörer som rekvireras utanför 

räddningssystemet är dock ett bekymmer i många fältövningar och var det också i övningarna i 

fallstudie 1, 2 och 3. Det är svårt att förutse hur många markörer man får, speciellt till övningar som 

går vardagar i mörker och dåligt väder. Det krävs mycket information och man måste kontrollera att 

markörer inte utsätter sig för fara, har tillräckligt med kläder vid kyla etc. Ett annat bekymmer är att 

markörer sällan har tillräckliga kunskaper för att realistiskt spela nödställda och skadade vilket 

innebär att räddningsaktörer inte får eller får fel sorts motspel. Det blev mycket tydligt i fallstudie 2 

där sjukvårdspersonal skulle öva triage och omhändertagande men fick bristande motspel från 

många markörer. Om räddningsaktören inte får rätt sorts inspel påverkas aspekter som är viktiga 

övningsparametrar i fältövningar: Stresspåslag, förmågan att agera rationellt, adekvat 

omhändertagande av skadade etc. 

I fallstudie 4, isräddningsövningen, bedömdes risknivån sådan att man enbart använde sjöräddare 

som aktörer. Det uppskattades mycket av flera skäl. Dels visste man vilka man hade redan från 

planeringsstadiet, dels fick man mer realistiska motspel, dels kunde sjöräddare i analys av övningen 

trycka på eller förklara aspekter på ett sätt som var lätt att förstå för räddningsaktörerna. En nackdel 

med professionella markörer är att de kan för mycket, förstår oklara instruktioner och varför 

räddningen går till på ett visst sätt.  

                                                           
141 Vid observation vid övning i Polisens Nationella Insatsstyrka var ett starkt intryck hur mycket resurser och 
möda som lades ner på övertygande markörer och bra motspel.  
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I alla fyra fallstudierna fick ändå effektiviteten sämre bedömningar av markörerna än av 

räddningspersonalen. I viss mån beror det på att det var olika saker man fokuserade på; Markörerna 

tog fasta på omhändertagandet och räddningspersonalen på logistiken, vilket också var 

genomgående i alla fallstudierna. Sjöräddare som agerade markörer i isräddningsövningen 

kommenterade det: 

”Det var nyttigt att agera nödställd för att förstå vad de upplever”142.   

6.3.4 De frivilliga 
SSRS är en primärresurs i SAR-systemet som medverkade i samtliga studerade RSS-övningar. Vid 

fallstudie 1 medverkade också företrädare för Brukshundsklubben med sjöräddningshundar. Andra 

organisationer som ingår i SAR-systemet som frivilliga försvarsorganisationer har inte medverkat i 

övningarna medan andra ideella verksamheter såsom Missing People Sweden efterfrågar att få 

medverka i övningar. Samtidigt medverkar inte andra vatten- eller isrelaterade ideella organisationer 

som exempelvis kajak-långfärdsskridskoklubbar som finns på sändlistan till RSS-möten, vare sig i 

möten eller observerar övningar. Dessa är inte frivilliga räddningsorganisationer143 men är aktörer på 

sjön som både kan förmedla förebyggande sjösäkerhet till medlemmar, larma, bidra till räddning 

samt kan bli föremål för räddning.  

 

6.4 Räddningsledning  
Samverkan mellan JRCC och OSC, samt OSC:s koordinering av resurserna övades i alla övningar och i 

fallstudie 2 övades också både övergripande lokal ledning inklusive landorganisationernas 

ledningssystem samt krisberedskapssystemet i Västerås Stad. Vidare övades också de enskilda 

aktörernas operativa ledarskap på ilandsättningsplatsen och i båtarna. I denna övning upprättades 

också en övningsstab för både sjöräddningsaktörer och räddningsaktörer på land.  

I fallstudie 2 blev det också tydligt att det uppstod oklarheter när det gäller ledning i samverkan 

eftersom de olika aktörernas uppdrag enligt 

LSO respektive Socialstyrelsen är olika och de 

har olika rutiner och behov för att kunna 

fullgöra sina uppdrag. Detta innebär att såväl 

uppdrag som åtaganden kan skilja sig åt 

ganska mycket i tid och omfattning på ett sätt 

som de medverkande organisationerna inte 

alltid var medvetna om förrän man stod inför 

problem.   

Bild 1. Övningsräddningsledningen. Foto Rebecca Stenberg 

Räddningsledarens roll var då central. I flera fall var man beroende av att räddningsledarrollen 

kvarstod, alternativt övertogs eller flyttades mellan organisationerna eller drevs parallellt. Grunden 

för såväl räddningstjänstens och polisens uppdrag var exempelvis här att räddningen och 

räddningsledarens uppdrag också omfattar aktiviteterna i land. Annars fanns inte juridisk grund för 

                                                           
142 Widlund, R. (2017). Isräddningsövning Isabella. Sjöfartsverket SAR-område Mälaren Landsort. Utvärdering, s 
5 
143Johansson, R., Danielsson, E., Eriksson, K., Kvarnlöf, L. & Karlsson, R. (2018). At the external boundary of a 
disaster response operation: The dynamics of volunteer inclusion. (2018). Journal of Contingencies and Crisis 
Management, doi:10.1111/1468-5973.12228 
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avspärrning eller ingrepp i annans rätt som att öppna hus för att värma nödställda144. Den typen av 

beslut kan enbart räddningsledaren ta.  

Övningen i fallstudie 2 upprepades tre dagar i rad vilket gav möjlighet till att både identifiera problem 

som uppstod, prova och därefter bekräfta sätt att hantera dem på. Här fanns exempelvis olika 

förväntningar dag 1 där sjöräddningsledaren förväntade sig initiativ på land från den kommunala 

räddningstjänsten, i likhet med en On Scene Coordinator (OSC), medan den kommunala 

räddningstjänsten förväntade sig tydligare direktiv och signalerade att man inte riktigt förstod 

sjöräddningsorganisationen. Också vårdenheterna signalerade att man önskade tydligare medicinsk 

informationsförmedling. Polisen behövde också ha ett formellt direktiv de kunde grunda sin insats 

på.  

Efter diskussioner i övningsstaben dag 1 kunde Sjöräddningsledaren förändra sin roll till att tydligare 

efterfråga hur landorganisationerna ville organisera ilandsättningsplatsen och vad de behövde för 

detta. Detta förbättrade ledningsstödet för den kommunala räddningstjänsten och Polisen. Den 

tredje dagen beslutade man också att sjukvårdsledaren skulle leda arbetet på land vilket efter initial 

ovana löstes väl. 

De här frågorna är föremål för förslag till ändrade uppdrag och lagstiftning145. Det gäller främst den 

kommunala räddningstjänstens räddningsledningsorganisation som föreslås bli mer enhetlig i ett 

ledningssystem indelat i systemnivå, insatsnivå och uppgiftsnivå över landet och i två funktioner; 

bakre räddningsledning omfattande system- och insatsledning samt räddningsledare i främre ledning 

som omfattar uppgiftsledning och vid större insatser också insatsledning. Här uppfattas de föreslagna 

förändringarna leda till att olika beslutsnivåer mellan kommunal och statlig räddningstjänst 

motsvarar varandra mer och därmed får lättare att kommunicera/samarbeta. Detta bör dock följas 

upp noga.     

 

6.4.1 Lokalt ledarskap 
Under dag 1 och 2 i övningen i fallstudie 2 saknades ledarskap för kommunens krisstödsorganisation 

och både tekniska och organisatoriska former för att få del av viktig kommunikation om vad som 

hände, vem som gjorde vad, vem som kunde svara på frågor och hur man skulle reda på 

statusuppdateringar. Kunskapen om sjöräddning i allmänhet och övningsinsatsen i synnerhet var 

också låg. Dag 3 förbättrades och förtydligades krisstödet högst påtagligt. Här bidrog också en aktiv 

kommunikatör på plats som hjälpte till med att ”översätta” information. Utifrån kommentarer 

framgick att ju kunnigare man är om hur räddningsorganisationen fungerar desto bättre kan man 

skapa ett krisstöd i nästa skede.  

Flera läkare upplevde också att det var svårt att se sin egen roll på båtarna, exempelvis vem som 

bestämde om vad. SSRS upplevde dock läkarnas medverkan på båt som mycket positiv. Troligen 

gäller också här att det för många är en främmande miljö som ska fungera i en främmande situation 

varvid det är viktigt att öva, bli bekant med miljön och vårdförutsättningarna.  

 

                                                           
144 LSO kap 6:2 
145 SOU 2018:54 En effektivare kommunal räddningstjänst, Betänkande av 2017 års räddningstjänstutredning. 
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6.5 Kommunikation i samverkan 
Det uppstod kommunikationsproblem eller kritik mot hur kommunikation hanterades till följd av 

kulturskillnader och olika förutsättningar mellan räddningsaktörer som vanligen inte samverkar 

minutoperativt vid sjöräddning.  

Kommunikationsproblem uppstod både i fallstudie 2 och fallstudie 4 till följd av att alla medverkande 

aktörer inte hade tillgång till samma information och/eller kommunikationsmöjligheter. I fallstudie 2 

gällde det kommunens Krisstöd och Socialjour som inte ingår i räddningssystemet och därmed inte 

hade tillgång till samma information och kommunikationsmöjligheter 

som blåljusaktörerna. Därmed kunde de inte medlyssna och följa vad 

som hände eller förbereda sig för när räddade skulle komma in till 

dem. Här finns ett starkt önskemål om att försöka lösa detta med ett 

ideal som illustreras väl i bilden jag fick från Västerås Stads TIB.  

Den kommunala räddningstjänstens ytbärgare i fallstudie 4 visade sig 

ha svårt att kommunicera alls förutom via kroppsspråk och att skrika, 

dels för att hörbarheten utan att ha någon 

kommunikationsutrustning på sig försämras avsevärt med  

Bild 2. Västerås stad.   torrdräkten. Än värre hade det blivit med ljudet från svävare eller  

helikopter i närheten. Här behöver ett system för signaler utvecklas  

eller ytbärgaren behöver utrustas med hjälm och intercom. 

Kritik mot sättet att kommunicera framfördes främst i fallstudie 2. Kritiken gällde dels bristande 

radiodisciplin som delvis också kan förstås som helt olika organisationskulturer när det gäller 

radiokommunikation mellan aktörer som vanligtvis inte samverkar minutoperativt, exempelvis 

sjöräddare och räddningstjänst där radiokommunikation är knapphändig och kortfattad i RAKEL-

terminaler och VHF till skillnad från polisens vana att prata i radio med ständig hörsnäcka. Denna 

kritik kan ses som ett argument för att det är viktigt att öva tillsammans och vänja sig vid varandras 

sätt att arbeta och olika förutsättningar. Kommunikation i fallstudie 2 kritiserades också i samma 

övning för att inte förmedla tillräckligt exakt sjukvårdsinformation när medicinsk- eller vårdrelaterad 

informationen ska gå genom flera led. Detta löstes med sjukvårdskunnig som platschef på 

ilandsättningsplatsen som kunde efterfråga rätt information. 

 

6.5.1 Kommunikatörens roll   
Vid övningen den tredje kvällen i fallstudie 2 fanns tre kommunikatörer på ilandsättningsplatsen; En 

poliskommunikatör för extern kommunikation, en poliskommunikatör för intern kommunikation med 

Polisens stab146 och en kommunikatör för Västerås stad. Den senare 

blev allt eftersom kvällen fortskred kommunikatör för hela insatsen 

på land men fick också informellt en roll som 

samverkanskommunikatör dit allt fler aktörer spontant gav 

information och fick information ifrån under insatsens lopp. Min 

spontana uppfattning är att den här kommunikatören som agerade 

mycket aktivt efter hand både fick och gav information som 

användes av flera aktörer också inom insatsen. Det var inte planerat 

men gav struktur och förståelse av helheten och kunde överbrygga 

                                                           
146 Här har jag inte exakt klart för mig om det gäller med Vakthavande befäl i dåvarande 
Länskommunikationscentralen, den utsedda övningsräddningsledaren för Polisen eller en övningsstab.  

Bild 3 Foto: Rebecca Stenberg 
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informationsglapp i samverkande insatser. Speciellt viktigt kan det vara för att underlätta samband 

och kommunikation med förstärkningsresurser som finns utanför blåljusaktörerna.  

 

6.6 Övningsdesign och utförande 
RSS-övningar genomförs som fältövningar både av tradition och för att få med det myller av olika 

parametrar som gör en övning verklighetsnära: Kombinationer av navigeringsproblem, logistiska 

lösningar, tidspress, omhändertagande och adrenalinpåslag för att nämna några.  

Övningarna var av mycket olika omfattning från 100-tals deltagare och årslång planering till mindre 

övningar. De utgick alla från en checklista av kunskaper och färdigheter, omfattade en serie av två till 

tre övningar av ökande svårighetsgrad och komplexitet och avslutades med en måltid där 

besättningar och markörer under en måltid i sina egna grupper och i plenum diskuterade och 

värderade övningen. Utvärderingen leddes av övningsledningen. I två fall, övning 2 och 4 gjorde 

övningsledningen en interns utvärdering något efter övningen.  

Utformningen av övningarna och de scenarios som övas är som alltid en kompromiss mellan vad man 

skulle vilja göra och vilka resurser det finns för detta. Det gäller också planeringsresurser. Övningen i 

fallstudie 1 genomfördes två dagar i rad och i fallstudie 2 tre dagar i rad för att ge alla möjlighet att 

öva och i fallstudie 2 dessutom öva hela räddningskedjan.  

Planeringen av den egna organisationens medverkan och övningsmål gjordes upp med varierande 

ambitionsnivåer inom de medverkande organisationerna. Övningarna i fallstudierna 3 och 4 

genomfördes vid ett enda tillfälle. Övningen i fallstudie 3 planerades av RSS-samordnaren och 

övningen i fallstudie 4 planerades av RSS-samordnaren tillsammans med svävaransvarig inom SSRS. 

Det bör tilläggas att en hel del planering skett på fritiden då RSS-samordning är en begränsad bisyssla 

inom Sjöfartsverket. 

6.7 Övning som vardagsinnovation 
På det sätt som övning 1, 2 och 4 utformades med upprepning och med en samlad övningsledning 

utgjorde de en bra grund för vardagsinnovation. När övningsledningen består av samma personer 

som gemensamt leder övning flera gånger i rad i rad finns mycket goda möjligheter för att 1. 

Upptäcka utvecklingsbehov och möjligheter den första övningen, 2. Testa nya sätt att arbeta under 

övning två, 3. Bekräfta nytt arbetssätt vid övning tre. En förutsättning är dock att man för en 

övningsledningsloggbok och dels dokumenterar de förändringar man gör och helst varför liksom vad 

som uppnåddes med dem för att kunna vidmakthålla vad man utvecklat och lärt över tid och över 

funktioner dvs. kodifierats147. I annat fall är det lätt att det är glömt till nästa år eller nästa skarpa 

läge. För utvecklingsändamål är upprepningen en idealisk uppläggning i enlighet med klassisk 

forskning om organisatorisk förändring148. Förutsättningarna som anges för teknisk respektive social 

innovation149 i form av integration av kunskaper, inkludering och delaktighet, inte bara i produkten 

men i själva processen av problemidentifiering, definition och lösning samt utprovning och förankring 

uppfylls här väl.   

                                                           
147 Zollo & Winter 2002. 
148 Forslund, M. (2009). Organisering och ledning. Norstedts 
149 Berggren et.al. 2011. 
Bekkers et.al. 2013. 
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6.8 Utvärderingsformer 
Som RSS-övningarna framställs officiellt150 anges syftet vara att testa samordning och regional 

kompetens men också att vidmakthålla och helst öka förmåga151. Målsättningarna så som de 

uttrycktes i RSS-övningarna var till stor del inriktade på att checka av och vidmakthålla förmåga. Där 

passar kontrollutvärderingar152  bra för att pricka av att moment genomförts. I övning 2 fanns 

lärandemål i form av att fler aktörer skulle mötas i en större övning. Utvärderingen blev också mer 

öppen och inriktad på att redovisa vad övningen gav och hur det gick till snarare än att enbart följa 

upp om den gav vad som förväntades. Det kan ses som mer av en bred programutvärdering153 som 

möjliggjorde att fånga upp kulturskillnader och deras konsekvenser samt också sätt att hantera dem 

på. Den var dock både tids- och resurskrävande på ett sätt som sällan är möjligt inom ramen för 

övningsverksamheten inom RSS. 

Enkäten som distribuerades gav möjlighet för de deltagande att utöver återsamlingen och 

diskussionen efter övningen systematiskt värdera övningen. I övning 3 gavs viss möjlighet att jämföra 

enkätens resultat med året innan. I övning 4 användes också enkäten på ett likartat sätt och befanns 

fungera men både i övning 2 och 4 var det uppenbart att om man ville förstå varför ett inslag 

värderades på ett visst sätt och därmed vad som kunde förbättras, så var det viktigt att redovisa 

frisvaren. Det gjorde dock både arbetet med utvärderingen och rapporten av dem betydligt mer 

omfattande men med ett mycket innehållsrikt resultat. Både kontrollutvärdering av måluppfyllelse 

och enkätens värdering av övningens olika inslag fångar dock enbart upp det som är väntat, önskat 

och eller påtagligt avvikande.  

När det gällde exempelvis inslag av utveckling och vardagsinnovation, som exempelvis förändringen 

av räddningsledarens kommunikation med räddningsaktörerna enligt ovan, blir det lätt osynligt och 

varken dokumenteras eller sprids154. Här gav upprepningen av övningen, och att samma personer i 

övningsstaben kunde reflektera gemensamt, möjlighet att identifiera behov och möjligheter till 

förändring.   

Från ett spridningsperspektiv var en erfarenhet utifrån det utskickade utvärderingsmaterialet i 

övning 2 att det inte finns utrymme i vardagen att ta del av så omfattande utvärderingar. Här finns en 

motsättning mellan att den kodifierade kunskapen som kan sammanfattas, spridas och sparas å ena 

sidan och att integrera, fördjupa, reflektera och utveckla okodifierad ”tyst” kunskap som kräver mer 

ingående bearbetning för att utgöra en dynamisk kapacitet för förändring155. En möjlig kombination 

kan vara som i övning 2 att bygga på underlag, lägga in ett uppföljningsmöte innan intresset sjunkit 

undan men, vilket missades här, vara noga med att dokumentera slutsatser, lärande, frågor och 

annat av betydelse så att det kan spridas via protokoll.  

6.8.1 Direkt återkoppling som ett led i att utveckla samverkan  
I flera av övningarna samlades man efter övningen för en snabb genomgång av hur övningen gått 

ledd av övningsledaren och JRCC.  Här kunde olika aktörer och grupper ge sina perspektiv samtidigt 

som man fick mat eller fika. Utvärderingsenkäterna distribuerades också vid dessa tillfällen. Dessa 

samlingar med mat var ett tack för insatsen, speciellt till de som medverkade oavlönat. I övning 2 

                                                           
150 Sjöfartsverkets hemsida.  
151 Personlig kommunikation med representant för SAR Management 2019-02-23 
152 Zetterlund 1997. 
153 Stenberg 2000. 
154 Pedersen, A. R., & Johansen, M. B. (2012). Strategic and everyday innovative narratives: Translating ideas 
into everyday life in organizations. Innovation Journal, 17(1), 2–18. 
155 Zollo & Winter 2002, Bergren et.al. 2011. 
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fanns också tanken att det var en poäng att alla såg hur många som engagerades och visa 

omfattningen medverkande organisationer och personer, vilket den också gjorde. Det fanns 

önskemål vid de här mötena om att grupperna skulle blandats mer för att kunna få och ge 

återkoppling från fler grupper än den egna enheten. Det skulle enkelt kunna göras genom att man 

delade upp mötet i två delar där man diskuterade vissa frågor i sin egen enhet och till kaffet flyttade 

till blandade bord där erfarenheter från flera olika aktörer kunde diskuteras. Ytterligare en möjlighet 

vore att kombinera det med utvärderingsformen After Action Review.  

 

7. Analys 2 - diskussion utifrån teoretiskt ramverk 
I enlighet med Glouberman och Mintzberg156 passar en viss typ av samordningsmekanism eller 

samverkan bättre för en viss typ av organisation för att vara effektiv, och samverkan i sin tur bygger 

på förmåga utifrån en viss typ av kunskap och övning för att vara effektiv. Utgångspunkten för den 

teoretiska analysen och diskussionen är de teman som presenterades i referensramen: Samverkan, 

kunskap, övning och utvärdering som också är beroende av varandra. För att samverkansövningar 

ska vara effektiva, dvs leda till effektiv förmåga för sjöräddning behöver det finnas en konsekvens i 

hur dessa områden i praktiken kopplas till varandra. Utvärderingars roll är att undersöka det och 

värdera resultatet av det. Här diskuteras steg för steg hur dessa områden och deras koppling till 

varandra kan förstås utifrån studiens empiri i kapitel 5 och sammanställningen i kapitel 6.  

7.1 Samverkan för sjöräddning 
Samverkansstrategier kan antingen utgå från att samverkan är en mer eller mindre permanent 

struktur som går på tvärs över olika organisationer. Ett annat, och som vi strax ska se, mer relevant 

sätt för sjöräddning är att se samverkan en fråga om tillfällig koordinering och kombination av 

resurser och förmågor från olika aktörer för en räddningskedja, ledd av en räddningsledare i JRCC.   

Sjöräddning, SAR, är per definition ett samverkansuppdrag, lett och koordinerat av Sjöfartsverket157. 

För att utföra sjöräddningsuppdrag är de primära resurserna, utöver egna räddningshelikoptrar och 

mycket begränsad personal för lotsning och mätning, primärresurser som KBV, Sjöpolis och 

kommunal räddningstjänst samt Sjöräddningssällskapet (SSRS). Insatserna koordineras via JRCC. 

Primära resurser har på ledningsnivå gemensam utbildning via Sjöfartsverket och övar tillsammans 

regelbundet i regionerna för sjöräddningssamverkan, (RSS)158. I förlängningen är dock alla på sjön, 

från Försvarsmaktens marina enheter till vägfärjor och fritidsbåtar att se som tänkbara resurser och 

har skyldighet att hjälpa till enligt sjölagen159. Det gäller också internationellt.  Det innebär att 

förmågan att samverka mellan resurser med helt olika förmåga, olika kulturer, olika språk och delvis 

olika lagstiftning är själva förutsättningen för svensk sjöräddning160 liksom att mobilisera, strukturera 

och leda sådan samverkan.  

Sjöräddningssamverkan mobiliseras av JRCC, resurser identifieras och en insats struktureras till en 

tillfällig sjöräddningsorganisation där man befinner sig, medverkar gör olika enheter med olika 

egenskaper och resurser och utifrån rådande väderförhållanden och geografiska förutsättningar. 

                                                           
156Glouberman, S. & Mintzberg, H. (2001). Managing the Care of Health and the Cure of Disease—Part   
      II:Integration. Health Care Management Review. Issue: Volume 26(1), Winter 2001, pp 70-84.  
157 Stenberg et.al. 2014. 
158 Sjöfartsverket (2013). Svenskt program för sjö- och flygräddningstjänst, Dnr-nr 1199-13-01359. 
159 Sfs 1994:1009. Sjölagen. Svensk författningssamling. 
160 Palm & Törnqvist 2008, Stenberg et.al. 2014 
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Främst kan Sjöräddning därmed ses som nätverksbaserad, tidsbegränsad samverkan161 mellan 

aktörer som kanske aldrig ses igen och som samverkar på det sätt som behövs utifrån situationen 

men där samverkan också begränsas av fysiska förutsättningar som grundgående och institutionella 

förutsättningar som SAR-uppdragets utformning162 som är betydligt mer begränsat än exempelvis 

den kommunala räddningstjänstens uppdrag.  

Organisatoriskt har Sjöräddning därmed flera likheter med, men också skillnader mot så kallade High 

Reliability Organizations (HRO), säkerhetskritiska organisationer som många forskare har som 

utgångspunkt för förståelse av organisering av räddning163. HRO avser i likhet med Sjöräddning 

verksamhet som är förenad med hög grad av osäkerhet164 och som ställer höga krav på delegerat 

ansvar för att hantera säkerhet på plats. Vidare ställs både högre krav på ledarskap som kan hantera 

problemlösning, improvisera, och kan hantera delegerat ansvar än i andra organisationer165. En stor 

och avgörande skillnad mot HRO är dock att Sjöräddning frånsett SAR management och JRCC 

omfattar temporära nätverk och inte utgör en traditionell organisation.   

7.1.1 Horisontell synkron samverkan  
Strävan efter långsiktig lokal samverkan med hög grad av integration och gemensamma synsätt och 

värderingar, så kallad synkron samverkan baserad på gemensamma mål och goda kunskaper om 

varandra är grundat på tanken om mer eller mindre permanent samverkan och traditionella 

organisationer, och är endast möjlig för SAR management och Sjö-och flygräddningens 

primärresurser som med tiden lär känna varandra i gemensamma utbildningar och i övningar i 

regionen.  

I övrigt är de samverkansideal i form av horisontell, synkron samverkan som förespråkas av Berlin & 

Carlström 166 och som legat till grund för utvärdering av omfattande sjöräddningsövningar167 i princip 

omöjliga att uppfylla och av tveksam relevans när det gäller just sjöräddning. Dels utifrån juridiska 

förutsättningar där uppdraget enligt lag gäller SAR, vilket är ett betydligt smalare uppdrag än den 

kommunala räddningstjänstens. SAR-uppdraget är också reglerat i internationella konventioner168 

och förordningar169som ger både juridisk och institutionell inriktning och begränsningar för 

verksamheten mer än för någon annan av räddningsaktörerna. Uppdraget och organisationsformen 

för Sjö och flygräddning innebär tillfällig samverkan och tillfälliga samverkanskonstellationer för 

aktörer som eventuellt aldrig mer ses. Att avsätta tid för att formulera gemensamma 

problemdefinitioner och mål kan då ifrågasättas utifrån effektivitet i uppdraget. Vidare kan man inte 

heller utgå från rättvis distribution av makt eller resurser eftersom det förutsätter att man har viss 

insikt i vad olika aktörer har för resurser och att de kan fördelas, vilket man per definition inte alltid 

har i tillfälliga konstellationer. Rättvis (symmetrisk) fördelning av makt och gemensamma mål bortom 

                                                           
161 Stenberg, et.al 2014. 
162 Förordning om skydd mot olyckor 2003:789. Svensk författningssamling. 
163 Weick, K.E. & Sutcliffe, K.M. (2001, 2007). Managing the unexpected: Resilient Performance in an Age of 
Uncertainty. SanFransisco: Jossey‐Bass. 
164 Weick, K.E. och Roberts, K.H. (1993). Collective mind in organizations: heedful interrelating on flight 
decks. Administrative Science Quarterly , 38, 357 - 81. 
165 Martínez, C. M. (2018). High reliability leadership: A conceptual framework. Journal of Contingencies & Crisis 
Management, 26(2), 237–246. https://doi-org.e.bibl.liu.se/10.1111/1468-5973.12187 
166 Berlin & Carlström 2011. 
167Kristiansen et. al. 2017, Sorensen et. al. 2018 
168 Exempelvis International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974. International Maritime 
Organization 
169 IAMSAR MANUAL (2013) International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual. International 
Civil Aviation Organization and International Maritime Organization. 
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det omedelbara uppdragets lösning kan också ifrågasättas utifrån att en svensk ostkustfiskare och ett 

kryssningsfartyg från Stena Line har olika mål, mycket olika förutsättningar, både vad det gäller 

resurser men också fysiska förutsättningar som grundgående. Ändå kan de samverka i en SAR-insats. 

Det betyder att man tvärtemot samverkansidealen som uttrycks i Berlin och Carlström170, 171 och 

senare exempelvis Kristiansen et.al.172 får anpassa samverkan efter de resurser som finns och utifrån 

fysiska restriktioner. Därmed kan SAR aldrig ses som effektiv samverkan enligt definitionen av 

horisontell samverkan. Inte heller blir övningar eller övningsutvärdering utifrån detta perspektiv av 

relevans eftersom det förutsätter en helt annan samverkanskontext. Forskare som Gulati et. al.173 

påpekar också att strävan mot dessa ideal gör att samverkan ofta blir konfliktfylld och ineffektiv 

eftersom fokus förskjuts från att verka samman till gemensamma programförklaringar. Tolkningen 

här är att föreställningarna om samverkan och samverkansideal ibland fortfarande grundar sig på 

tanken om att riva millennieskiftets stenhus174 - vilket är ungefär så långt från tillfällig 

sjöräddningssamverkan man kan komma.   

7.1.2 Vertikal koordinering 
Om man i stället utgår från Glouberman och Mintzbergs resonemang175 om att det finns ett antal 

möjliga organisationsformer och ett antal möjliga samordningsmekanismer, och att dessa måste 

passa ihop för att bli effektiva176, är forskning med inriktning mot kombinering och koordinering av 

resurser i flöden som exempelvis räddningskedjor av hög relevans. Inom exempelvis humanitarian 

logistics177  ses samverkan i enlighet med supply chain management (CS)178 som ett sätt att i tillfälliga 

nätverk koordinera och kombinera resurser för ett flöde med en början och ett slut. Både tanken om 

flöden eller kedjor och tillfälliga nätverk av aktörer som har andra ordinarie verksamheter passar bra 

för SAR-verksamhetens mängd av olika och olikartade aktörer. Samverkan blir då en fråga om att 

skapa en räddningskedja baserad på att de aktörer och resurser som finns tillgängliga, och att de ska 

kombineras och koordineras för ett specifikt ändamål. Forskare som Gulati et.al. 179  föreslår detta 

fokus på vertikal koordinering som framkomlig för att skapa effektiv samverkan oberoende av om det 

är rättvist, jämlikt eller att man hyser delade uppfattningar eller ens talar samma språk. Centralt blir 

då hur räddningskedjan fogas samman, koordineras och leds, och kunskaper som gynnar det. 

7.1.3 Styrning och ledarskap i samverkan 
Ledning av RSS-regionernas övningsverksamhet och utvärderingar av dessa styrs och koordineras av 

RSS-samordnare och RSS-grupperna i varje region kan ses som en permanent samverkansgrupp 

medan det man övar för, Sjöräddning, är att verka i tillfälliga nätverk koordinerade och ledda av 

räddningsledare vid JRCC.  

                                                           
170 Berlin & Carlström 2011.  
171 Berlin, J. M. & Carlström, E. D. (2015). Collaboration exercises: What do they contribute?: - A study of 
learning and usefulness. Journal of Contingencies and Crisis Management, 23(1), 11–23. https://doi-
org.e.bibl.liu.se/10.1111/1468-5973.12064 
172 Kristiansen et.al. 2017. 
173 Gulati, R., Wohlgezogen, F. & Zhelyazkov, P. (2012). The Two Facets of Collaboration: Cooperation and 
Coordination in Strategic Alliances. Academy of Management Annals 6 (2012): 531–583. 
174 Stenberg, 1999. 
175 Glouberman, S. & Mintzberg, H. (2001). Managing the Care of Health and the Cure of Disease—Part   
      II:Integration. Health Care Management Review. Issue: Volume 26(1), Winter 2001, pp 70-84. 
176 Stenberg et.al. 2014. 
177 Jahre et.al. 2009, Tatham & Spens 2016 
178 Kaneberg, E., Hertz, S. & Jensen, L.M. (2016). Emergency preparedness planning in developed countries: the 
Swedish case. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, (2), 145. https://doi-
org.e.bibl.liu.se/10.1108/JHLSCM-10-2015-0039 
179 Gulati et.al. 2012. 
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Sättet att arbeta i JRCC är belysande för centrala aspekter när det gäller ledning av samverkan i ett 

tillfälligt nätverk. Inledningsvis består det i att identifiera och mobilisera räddningsaktörer180 samt att 

initiera att en räddningsinsats sätts igång. Därefter är det centrala att den lokal strukturen för insats 

fungerar. Vid komplicerade insatser med flera aktörer utses en On Scene Coordinator, (OSC) som 

koordinerar insatsen lokalt. Eftersom befälhavare enligt sjölagen181 har suveränitet på sitt fartyg och 

ingående räddningsaktörer har egna ledare, gäller uppgiften endast räddningsledning enligt lag182 

samt koordinering. Vid samverkan i enlighet med horisontell samverkan uppstår många gånger 

problem utifrån att det är oklart vem som ska leda samverkan183. Utifrån samverkan som vertikal 

koordinering av en insats är det enklare att avgränsa både kraven på samverkan och vad det är som 

ska ledas, styras. Det ställer dock höga krav på ledaren att i likhet i vad som förespråkas när det gäller 

säkerhetskritiska organisationer, ta tydliga inriktningsbeslut för problemlösning men också att låta 

den lokala strukturen och insatsen fungera utan att blanda sig i för mycket184. För att det ska bli rätt 

behöver ledarskapet därför grundas både i goda kunskaper om ledarskap, t.ex. när det gäller att 

delegera men också som goda kunskaper om de olika aktörernas förutsättningar. En möjlighet som 

idag inte utnyttjas är att låta räddningsledarutbildningar inom Sjö- och flygräddning, Polisen och 

MSB:s utbildningar för kommunala räddningsledare omfatta praktik hos varandra.   

Tanken om samverkan som vertikal koordinering av flöden lyfter fram ytterligare en viktig aspekt för 

samverkan; tiden, dvs när och hur olika aktörer engageras. I fråga om logistik för exempelvis 

krisberedskap är ett viktigt perspektiv att se olika steg i en räddningskedja och att kedjan inleds innan 

något hänt, dvs i beredskap och övning. Det påverkar också vilka aktörer som är med på vilka villkor 

och när. 

7.1.4 Samverkan som co-produktion och co-creation av värde 
På ett organisationsteoretiskt plan kan samverkansformer liknas vid slutna och öppna system185. Det 

innebär också att samverkansformerna är mer eller mindre öppna för hur delaktiga olika aktörer kan 

(och tillåts) vara. Delaktigheten kan ske både som co-produktion där det finns ett färdigt koncept 

man bjuder in andra aktörer och kunder att medverka i eller som co-creation, d.v.s. gemensam 

utveckling tillsammans med andra aktörer och kunder186.  

När det gäller sjöräddningssamverkan deltar man allt mer aktivt i gemensam utveckling av 

samverkan på systemnivå tillsammans med andra blåljusmyndigheter vilket kan ses som co-creation 

myndigheter emellan där utveckling av samverkansformer sker både på systemnivå som i olika 

regionala och nationella organ, och för operativ samverkan. Här har skogsbränderna 2014 och 2018 

drivit på snabb utveckling av samverkansformer mellan såväl nationella/internationella 

räddningsaktörer, privata aktörer och frivilliga.  

                                                           
180 Vilket allt mer samordnas och synkroniseras med SOS Alarms verksamhet. 
181 Sfs 1994:1009. 6:6. Om befälhavare. Sjölagen. Svensk författningssamling. 
182 Lag om skydd mot olyckor. 2003:778. Svensk författningssamling. (LSO). 
183 Stenberg 1999,  
Stenberg, R. (2001). Gränsöverskridande organisation eller organisering? In Jern, S. & Olsson, E. (Ed). Studies of 
Groups and Change – Proceedings from a Conference on Group and Social Psychology. Lund University. May 
2000. Lunds Universitet. 
184 Martinez 2018. 
185 Burns, T. & Stalker, G.M. (1961). The Management of Innovation. London:   
186 Engström, J. (2014). Patient involvement and service innovation in healthcare. Diss. Linköping : Department 
of Management and Engineering, Linköping University, 2014.  
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När det gäller operativ sjöräddningssamverkan är samverkan mellan myndigheter och frivilliga 

institutionaliserat sedan lång tid tillbaka187. Denna samverkan innebär främst att frivilliga verkar på 

myndighetens uppdrag, d.v.s. samverkan som co-produktion inom ett färdigt koncept där det också 

finns en given tillsyn och ordnas utbildning och övning. Utifrån sjölagens breda fördelning av ansvar 

bjuder dock RSS-samverkan också in de tänkbara ”kunderna” till sjöräddning som båtklubbar och 

långfärdsskridskoklubbar för att informera och föra dialog.  Idag medverkar dock ”kunderna” sällan i 

övningar.  

Också inom fjällräddning188, efterforskning av försvunna189 och mellan kommunal räddningstjänst och 

frivilligbrandkårer190 finns väletablerad samverkan sedan lång tid tillbaka mellan yrkesmässigt 

verksamma och frivilliga samt en pågående utveckling av samverkan med nya aktörer som s.k. 

semiprofessionella och frivilliga191. Samverkan utvecklas också mellan olika frivilliga aktörer, som 

mellan SSRS och MPS, eller mellan SSRS och Svenska Brukshundsklubben om sjöräddningshundar. 

I det senare fallet men också när det gäller annan operativ samverkan som exempelvis angående 

civila insatspersoner som gör en första insats på en olycksplats i väntan på räddningstjänst, (CIP), kan 

det antas att samverkan i allt större utsträckning är en fråga om gemensam utveckling som kan ses 

som Consumer Co-creation192 där ingen aktör har det självklara ansvaret utan ansvaret mellan de 

samverkande aktörerna delas i linje med co-creation av samverkan193. Då är det viktigt att 

uppmärksamma vikten av kunskapskrav, t.ex. att det finns grundutbildningar och att medverkande 

verkligen går dem och följer uppgjorda överenskommelser. Här finns frågor kvar att lösa gällande 

exempelvis tillsyn, utbildningskrav och sekretess194. Det är inte heller fullt klart vad som gäller i 

ansvars och ersättningsfrågor när det inte är en fråga om tjänsteplikt195.   

 

7.2 Kunskapsstrategi för sjöräddningssamverkan 
Sjöräddningssamverkan bygger på nätverksamverkan av olika aktörer i tillfälliga nätverk för att lösa 

en specifik uppgift: att skapa en räddningskedja för en specifik insats. När insatsen är avslutad 

avslutas också den skarpa samverkan. Inledningen på kedjan är dock att det finns en beredskap i 

form av förmåga och kapacitet. Den bygger dels på hur olika aktörer medverkar och på vilka villkor, 

dels bygger den på att identifiera och öva de kunskaper och färdigheter som behövs – vilket är olika 

för olika typer av samverkan. För sjöräddningssamverkan krävs kunskaper för samverkan under hög 

grad av osäkerhet. Nedan diskuteras kort kunskapsbehov och kunskapsstrategier för 

systemsamverkan, långsiktig lokal samverkan men främst sjöräddningssamverkan. 

                                                           
187 Wällhed, A. (2006). Den tidlöse sjöräddaren. Sjöräddningssällskapet. 
188 Länsstyrelsen i Jämtland (2018). Slutrapport Sambruk Jämtland. Löpnummer  
2018:3, Diarienummer 2275-2015-3 
189 Benberg, A. (2016). Polismyndighetens handbok för efterforskning av försvunna personer. Polisen, PM 
2016:12 Saknr236. Publ 2016-03-16  
190 Brandsjö, K. (2003). Brandbefäl – Minnen från mitt 1900-tal. Informationsförlaget. Sveriges frivilliga 
brandkårers hemsida http://www.frivilligbrand.nu/historik-2023511 
191 Ramsell, E., Pilemalm, S., Andersson Granberg, T. (2016) Integration av frivilliga aktörer i dynamisk 
resurshantering vid räddningsinsatser. CARER rapport 2016:17, Linköping University Press, Sweden. 
192 Ostrom, E. (1996) Crossing the Great Divide: Coproduction, Synergy, and Development. World Development. 
Vol. 24, No. 6, pp. 1073-1087. 
193 Engström 2014. 
194 Ramsell et.al. 2016. 
195 Holm 2016. 
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7.2.1 Systemsamverkans kunskapsbehov 
För systemsamverkan mellan myndigheter är det viktigt att bygga på fackkunskap om formella regler, 

uppdrag och professionskunskaper och specialiteter som hör samman med de olika 

verksamheterna196. Utgångspunkten är att man varken kan eller i vissa fall ens får göra annat än 

funktionen omfattar utifrån auktorisations- eller legitimeringskrav. Den kunskap som behövs gäller i 

stor omfattning kodifierad checkliste-kunskap197 som finns nerskriven och lätt kan föras vidare mellan 

personer som har adekvat professionell kompetens. Ju mer omfattande händelse eller ju mer 

oväntad händelse ju mer krävs dock också andra kunskaper. Sådana kunskapsbehov finns exempelvis 

i gemensamma projekt mellan Sjöfartsverket och andra myndigheter.  

7.2.2 Kunskapsbehov för långsiktigt lokal samverkan 
För horisontell synkron samverkan198 som är tänkt att fungera under lång tid behövs okodifierad 

förtrogenhetskunskap i form av förståelse för varandras förutsättningar, långsiktiga relationer och 

gemensamt tillskapade mål och metoder för att nå mål där kunskaper, resurser och expertis 

integreras för det gemensamma målet. Kodifierad checkliste-kunskap i form av dokumenterade 

procedurer och beslutsdokument är dock viktiga för kontinuitet och legitimitet. Denna samverkan 

finns inom Sjö och flygräddning främst mellan representanter för primärresurser som återkommande 

övar tillsammans och möts i RSS-råd och utbildningar.  

7.2.3 Kunskapsbehov för nätverkssamverkan 
I nätverkssamverkan för sjöräddning gäller det centrala kunskapsbehovet att kunna samverka i en 

tillfällig lokal samverkansorganisation och räddningskedja för en unik nödsituation baserad på de 

aktörer som finns tillgängliga199. Det medför behov av kunskap om att hantera och planera den egna 

verksamheten utifrån en hög grad av osäkerhet och behov av bedömningar och improviserade 

lösningar i det tillfälliga nätverk som skapats200 . Det innebär också att analysförmåga och förmåga till 

vad som inom sjöräddning kallas ”omfall” blir viktigt, d.v.s. att kunna bedöma en situation och 

förändra planer och arbetssätt utifrån nya förutsättningar201. Därmed krävs mer flexibilitet och 

initiativ till att skapa fungerande tillfälliga procedurer med de resurser som finns snarare än kunskap 

om standardiserade procedurer och om varandra.  

När det gäller operativ ledning av nätverkssamverkan som exempelvis räddningsledning inom Sjö- 

och flygräddning krävs omfattande egen professions/domänkunskap samt djupa och breda 

baskunskaper om olika sorters aktörer, deras olika uppdrag, och sätt att arbeta. I övningarna blev det 

tydligt när aktörer som vanligtvis inte deltar i RSS-övningar deltog och hade andra förväntningar och 

behov av mer styrning än vad som är vanligt inom sjöräddning. Exempelvis behövde Polisen explicita 

och tydliga beslut för att i sin tur kunna utföra sina uppgifter. Samtidigt krävs mycket högg grad av 

bemästring i att foga samman en tillfällig och unik struktur för räddning som fungerar effektivt. Det 

                                                           
196 Stenberg m.fl. 2014, SOU 2018:54 
197 Sanne, 2008.  
Zollo, M. & Winter, S.G. (2002). Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic Capabilities. Organization 
Science, Vol. 13, No. 3, May-June 2002, pp. 339-351. 
198 Berlin & Carlström 2011. 
199 Stenberg, et.al 2014. 
200 Kaneberg et. al. 2016. 
201 Powell, W. W. (1990). Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization. Research in 
Organizational Behavior, 12, 295.  
Brown & Duguid 2001 
Zollo % Winter 2002. 
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innefattar att både kunna läsa av en komplex situation och förstå dynamiken i den samt att kunna 

identifiera strategiska frågor och moment som har betydelse för effektiviteten i insatsen.202 

7.2.4 En modell över kunskapsbehov för nätverkssamverkan 
Ett sätt att visa olika typer av kunskaper, färdigheter och bemästring som behövs i olika typer av 

samverkan är att tentativt positionera de sökta kunskaperna i Blooms taxonomi203 över olika 

kunskapsformer och grad av bemästring.  

Utifrån beskrivningarna av kunskapsbehov för nätverksamverkan vid sjöräddning gäller här 

kunskapsbehov för samverkan vid en hög grad av osäkerhet204. Det behövs t.ex. avancerade 

kunskaper och färdigheter inom bedömning, omvärdering, analys, anpassning, improvisation, 

flexibilitet, omskapande och omfall205. Sådana kunskaper kräver en hög grad av bemästring av både 

konceptuella kunskaper, procedurkunskaper, och reflekterande (metakognitiv)kunskap. Det innebär 

också att kunskapen är inriktad på att anpassas och förändras utifrån situationen. Däremot kräver 

denna samverkan exempelvis inte konceptuella eller procedurmässiga kunskaper om att utveckla 

relationer och samverkansformer över lång tid. Det gör att den dominerande kunskapsstrategin bör 

gälla hög grad av bemästring av okodifierad kunskap, d.v.s. avancerad hantverksbetonad skicklighet i 

att flexibelt kunna lösa uppgifter och skapa lösningar på problem.  

 

Tabell 10 Kunskapsbehov för nätverkssamverkan, kunskapsdimensioner och grad av 

bemästring206.  

 

Det kan jämföras med kunskapsbehov för systemsamverkan så som den beskrivs i Stenberg, et al 

eller hos Powells hierarkiska samverkan207. I systemsamverkan behöver man främst kunskaper i form 

av att ha faktakunskaper och att känna till, förstå och följa regler och riktlinjer som reglerar 

samverkan för professioner i form av en strategi för kodifierbar kunskap som finns beskriven i regler, 

checklistor etc. I systemsamverkan håller man sig innanför ramarna och behöver inte så mycket 

                                                           
202 Stenberg et.al. 2014 
203 Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., Airasian, P. W., & Bloom, B. S. (2001). A taxonomy for learning, teaching, 
and assessing : a revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. New York : Longman, cop. 2001. 
204 Edwards, A. (2011). Building common knowledge at the boundaries between professional practices: 
Relational agency and relational expertise in systems of distributed expertise. International Journal of 
Educational Research, 50, 33–39. https://doi-org.e.bibl.liu.se/10.1016/j.ijer.2011.04.007 
205 Andersson & Lindström 2017 
206 Baserad på Krathwohl, D. R. (2002). A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview. Theory Into Practice, (4), 
212. P 216. 
207 Stenberg et.al. 2014,  

Grad av bemästring 

 

Kunskapsdimensioner 

1.Minnas, 

Känna till  

2.Förstå 3.Tillämpa 4.Analysera 5.Värdera 6.Skapa 

A. Faktakunskaper    X X  

B. Konceptuell 

kunskap 

   X X X 

C. Procedurkunskap    X X X 

D. Metakognitiv 

kunskap 

  X X X  
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kunskaper för analys, värdering eller nyskapande – förrän man kommer upp på en nivå där man har 

inflytande över att kunna förändra förutsättningarna, tex på hög administrativ nivå eller policynivå. 

Tabell 11 Kunskapsbehov för systemsamverkan, kunskapsdimensioner och grad av bemästring208. 

 

När det gäller kunskapsbehov för långsiktig lokal samverkan omfattar de i stor utsträckning behov av 

en kunskapsstrategi för okodifierbara avancerade kunskaper för att skapa samverkan, både när det 

gäller konceptuell kunskap, procedurer och metakognitiva kunskaper om strategier. Men för att 

sådan samverkan verkligen ska bli hållbar i längden måste den vara robust mot personbyten. Därmed 

behövs också kodifierbar kunskap som finns i procedurer och checklistor. 

 

 

7.3 Övning för samverkan 
Utifrån samverkansstrategin och kunskapsstrategin behövs samverkansövningar som är anpassade 

till den typ av samverkan man avser, för att fylla de kunskapsbehov som avses och åstadkomma den 

förmåga som avses.  Samtidigt övas sällan samverkan gemensamt över sektorsgränserna mellan 

yrkesmässigt verksamma och semiprofessionella eller frivilliga utom när det gäller sjöräddning och i 

fjällräddning och det finns olika uppfattningar om vad det egentligen är som ska övas och hur.  

Som tidigare redovisats i teorikapitlet finns kritik från forskare som Berlin & Carlström209  och 

Sorensen et al210 som ifrågasätter om man verkligen övar samverkansförmåga på rätt sätt. Forskare 

som Kristiansen et.al.211 kritiserar att samverkan inte alltid leder till individuellt lärande och Prytz 

et.al. 212pekar på vikten av att alla aktörer inte lär lika mycket eller får medverka lika mycket i 

samverkansövningar. Snarare designas övningar för några huvudaktörer där resten kan få ganska 

passiva roller. Samtidigt är det oklart vad man menar ingår i samverkansförmågan och vilka 

kunskaper som behövs där vissa forskare argumenterar för individuella kunskaper213 medan andra 

                                                           
208 Baserad på Krathwohl 2002.  
209 Berlin, J. M. & Carlström, E. D. (2014). Collaboration exercises: What do they contribute?: - A study of 
learning and usefulness. Journal of Contingencies and Crisis Management, 23(1), 11–23. https://doi-
org.e.bibl.liu.se/10.1111/1468-5973.12064 
210 Sorensen et. al. 2018. 
211 Kristiansen et. al. 2017. 
212 Prytz, E., Rybing J., Jonson C-O. (2016) Workload differences across command levels and emergency 
response organizations during a major joint training exercise. Journal of Emergency Management 14(4):289–
97. 
213 Berlin & Carlström 2014. 

Grad av bemästring 

 

Kunskapsdimensioner 

1.Minnas, 

Känna till  

2.Förstå 3.Tillämpa 4.Analysera 5.Värdera 6.Skapa 

A. Faktakunskaper X X X X X  

B. Konceptuell 

kunskap 

X X     

C. Procedurkunskap X X X    

D. Metakognitiv 

kunskap 

X X X    
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lägger större emfas vid struktur och produktionsform, som obruten larmkedja, koordinerade 

system214.  

I enlighet med det tidigare resonemanget kan man här argumentera för att kunskapsbehov för 

samverkan skiljer sig åt beroende på vilken samverkan som avses och vilken kunskapsstrategi man 

har. Det kan omfatta flera olika typer av kunskaper från individuell fackkunskap till gemensam 

förståelse av uppdrag och varandras arbetsformer och metoder. Behoven kan i varierande grad 

omfatta kodifierad konkret kunskap som kan beskrivas, överföras och checkas av, till okodifierad tyst 

kunskap om metoder och procedurer, analyssätt och innovativa lösningar som inte lika lätt låter sig 

beskrivas eller överföras. För samverkansövningar för Sjöräddning ligger tonvikten av 

kunskapsbehoven på okodifierade kunskaper.  

7.3.1 Kodifierad kunskap kräver träning 
Den kodifierade kunskapen kan man i viss mån läsa sig till, instrueras i, träna och nöta in via 

upprepning eller utföra efter checklista215. För enbart sådan kunskapsutveckling är fältövning ett dyrt 

sätt att lära sig och mycket resurskrävande. Det kan exempelvis gälla olika typer av rutiner 

informationshantering, rutiner för den egna båten, säkerhetsrutiner när flera aktörer medverkar, 

kommunikationsformer, kännedom om den egna verksamhetens och andra verksamheters resurser, 

uppdrag och begreppsanvändning. Kodifierbara kunskaper kan man beskriva och operationalisera till 

mindre moment som kan övas och praktiseras var för sig.   

7.3.2 Okodifierad kunskap kräver övning, utveckling och reflektion  
Den okodifierade kunskapen för samverkan, hantverket, är beroende av att man enskilt och 

gemensamt lär sig göra meningsfulla bedömningar, avvägningar och insatser angående aspekter där 

en mängd olika och ibland mångtydiga variabler kommer in i en analys. Här finns inga självklara rätt 

svar utan svaret för hur det ska gå till utan är beroende av personlig kompetens, situationen och de 

medverkande aktörernas uppfattning om vad som är relevant och meningsfullt216. Det kan t.ex. gälla 

hur en lokal insats ska designas utifrån behov, tillgänglig information, geografiska förhållanden, 

väder, tillgängliga aktörers resurser och förmåga, men det kan också gälla hur information från en 

annan aktör ska förstås och hanteras utifrån kulturskillnader och sammanhang. Sådan kunskap kräver 

både en kodifierad kunskapsgrund i regelverk och vokabulär, och okodierbar kunskap för att hantera 

och lösa utmanande problem och scenarier, övning, utveckling och reflektion217, både personlig och 

gemensam. Kunskapen utvecklas här hela tiden och kan ses som innovativ218 om man kan ta den 

tillvara i en utvärdering som kan identifiera och peka på utveckling utanför det väntade. Samtidigt 

innebär det också att just för att den sökta kunskapen är svår att beskriva och överföra så skapar det 

en utmaning i att skapa lämpliga övningar och värdera deras resultat. Okodifierad kunskap kan ju inte 

brytas ner till att träna in specifika moment och kan inte utvärderas via kontrollutvärdering eller 

enklare måluppföljning enbart utan måste kompletteras och fördjupas. 

7.3.3 Att öva samverkanskunskaper 
Att öva samverkanskunskaper och färdigheter för sjöräddningssamverkan innebär att arbeta med 

övningar som svarar mot de beskrivna kunskapsbehoven för sjö-och flygräddning. Det behöver vara 

utmanande att förstå problemet och hur det kan lösas. Övningar behöver omfatta analys, 

problemlösning, valsituationer och beslut, motspel som kräver omplanering, simultankapacitet och 

                                                           
214 Tatham & Spens 2016. 
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217 Adler 2013. 
218 Zollo o Winter 2002. 
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omfall, lösningar som kräver koordinering och kombinationer av resurser. Övningar behöver också 

vara open ended, dvs ge möjlighet till flera strategier för lösning och flera lösningar. Moment av 

reflektion över valda strategier och lösningar är viktiga och det är viktigt att lyckas i slutändan.  

7.3.4 Olika typer av övningar 
Man kan skilja på övning och träning där Rentch et al219  hävdar att enkla moment och handgrepp 

individuellt eller i grupp, som att klippa upp en bild ska ses som träning. Övningar anser författarna är 

mer omfattande. Samtidigt är träning bra exempel på hur man tillägnar sig kodifierad kunskap. Den 

kan läsas in och memoreras eller nötas in. Produktionsfilosofier som Lean Produktion bygger på att 

man operationaliserar produktionen till olika ingående moment och procedurer som kan 

standardiseras och tränas var för sig220. Verksamheter som snabbmatsproduktion och 

processindustri, vård221 och flygsäkerhet bygger på det. Man kan använda sig av checklistor för att 

kontrollera att momenten utförts och man kan förenkla träning och göra det enkelt att följa upp om 

träningen lett till att momentet utförs på rätt sätt.  

Övningar för sjöräddningssamverkan kan ske på en mängd sätt som mer eller mindre interaktiva 

webbutbildningar som används i grundutbildningar för bl. a. sjöräddare, som table top-övningar eller 

scenariobaserade övningar och rollspel med motspel och fältövningar. Man kan också kombinera 

exempelvis scenariobaserade fältövningar med reflektionstillfällen inlagda i övningen222   

Table top-övningar223 har använts i RSS-grupper för at illustrera ett specifikt problem224 men 

användes inte i någon av de studerade RSS-övningarna. Det är ett billigt sätt att öva som snabbt får 

allt bättre förutsättningar i form av exempelvis av elektroniska bildspel, audio-visuella laborationer, 

filmer eller spelverktyg där deltagaren löser uppgifter utifrån ett scenario med en given situation som 

under övningens gång kan förändras genom s.k. motspel. Fördelen är att det är enkelt att anordna 

men kräver att de övande har omfattande referenser för att själva föreställa sig den situation 

scenariot beskriver.  

Simulering används inte alls i RSS-övningar utan har enbart använts i storskaliga samverkansövningar 

där Sjö- och flygräddning varit en del i exempelvis en regional övning av ledning. Simuleringssystem 

omfattar inte bara scenarios utan hela system av situationer, miljöer, medverkande, tidsuppgifter 

och annan rekvisita och för därmed övningen mer verklighetsliknande. Fortfarande utspelas dock 

övningen i en kontrollerad miljö där man kan stanna övningen, ta om sekvenser, mäta och spela in 

respons samt fokusera övningen på exakt det lärande man avser. En bra simuleringsövning tar dock 

mycket tid och resurser att planera. 

Rollspel i naturlig miljö innebär att de medverkande spelar roller men lägger till ännu mer av verkliga 

förutsättningar genom en verklig miljö men förlorar å andra sidan kontrollmöjligheterna i den fiktiva 

eller virtuella miljön. I fallstudie 4 av Isövning Isabella genomfördes en kombination av rollspel och 

fältövning genom att markörerna i övningen var sjöräddare. Deras erfarenheter var lika intressanta 

att ta del av som sjöräddarnas i det att de fick uppleva hur det var att vara utsatt samtidigt som de 

kunde ge viktiga synpunkter på räddarnas agerande. 

                                                           
219 Rentsch et al 2014. 
220 Womack, J.P. & Jones, D.T. (1996). Lean Thinking. Simon & Schuster Ltd: London.  
221 Glouberman & Mintzberg 2001. 
222 Andersson & Lindström 2018. 
223 Edsen, S. (2014). Table-top exercises for emergency management: tame solutions for wicked problems. 
Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 1978-1985.  
224 Lager, M. (2013??) Dokumentation från tabletopövning och kollision mellan kryssningsfartyg vid Nacka. 
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Fältövningar användes helt eller delvis för de här studerade övningarna. Fältövningar kan enligt 

Rentsch et.al. 225 omfatta verklighetsliknande och avancerade problem där en mängd olika variabler 

ingår och kan riktas mot olika syften som analys, utveckling och värdering, d.v.s. avancerade 

okodifierade kunskapsnivåer samtidigt som man kan bädda in träning av kodifierad kunskap. Därmed 

kan man skapa kunskapsutveckling som upplevs som stimulerande och motiverande för deltagarna.  

Vid sjöräddning där alla medverkande från exempelvis SSRS är frivilliga ska sådana motivationshöjare 

inte underskattas. Av samma skäl ansåg medverkande frivilliga att fältövning var bättre än table 

top/seminarieövning eller simulation. Ett annat skäl till fältövningar när frivilliga är inblandade har att 

göra med kunskapens referensramar. Ju mer erfarenhet man har ju lättare är det att sätta in ny 

kunskap och övningsmoment i sammanhang som motiverar och gör övningen meningsfull. Ju mindre 

erfarenhet man har ju viktigare är det att ge en realistisk referensram som den övande inte själv kan 

åstadkomma. 

Samtidigt är fältövningar är svåra att kontrollera. Det kan vara svårt att urskilja vad de medverkande 

lärt sig, om de lärt sig något. De är dyra och arbetskrävande att producera och går inte alltid som de 

ska. De kan leda till att vissa medverkande får agera väldigt mycket medan andra inte alls kommer in 

i övningen. Ett vanligt problem inom sjöräddningsövningar är att medverkande markörer inte ger de 

motspel som behövs eller att övningen reduceras till en transportövning (vilket kan vara nog så svårt 

i besvärliga farvatten och nattmörker) där omhändertagande får stå tillbaka.  

SSRS och JRCC såg olika på värdet av fältövningar där ledningen från JRCC ansåg att utbytet av 

fältövningar i förhållande till det insatta arbetet var för lågt och hellre önskade att övningarna 

delades upp i mindre mer riktade moment. Företrädare för SSRS ansåg i stället att fältövningar som 

är större än man kan arrangera själva är viktiga för att bibehålla det ideella intresset och för att 

efterlikna verkliga räddningssituationer med hög komplexitet och adrenalinpåslag. 

7.3.5 Övningskombinationer 
Samverkansövningar i form av fältövningar eller kombinationer av fältövningar och andra former där 

alla nivåer medverkar behövs dock, om än inte så ofta. När ovana övningspartners medverkade i de 

studerade övningarna uppstod frågor, flaskhalsar och irritation vilket pekar på att det finns behov att 

öva tillsammans. Behovet av och möjligheten till innovationer i larmkedjan ökar också när kedjan 

belastas hela vägen och alla medverkande aktörer är delaktiga i att kunna identifiera 

utvecklingsbehov man sen kan prova olika lösningar på, vilket övning 4, Isövning Isabella var ett bra 

exempel på. 

Vid övning anses möjligheter att upprepa övningen, att göra om och göra rätt, viktigt för lärandet226 

och det finns av förklarliga skäl små möjligheter till det i fullskaliga fältövningar om inte övningen 

upprepas, som i övning 2. Det talar för att man behåller storskaliga fältövningar men varvar sådana 

med helt andra typer av övande som simulering där förloppen kan brytas för genomgång, belysning 

av särskilda aspekter eller reflektion. På så sätt kan man bygga in delar av utvärderingen i förloppet 

medan övningen eller simuleringen pågår.  

 

                                                           
225 Rentsch, G., Bengtsson, T. & Wahlbeck, T. (2014). Grundbok – Introduktion till och grunder i 
övningsplanering. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Publ.nr: MSB602 - Reviderad augusti 
2014. ISBN: 978-91-7383-460-5.S 11. 
226 Andersson, A., Carlström, E., Ågren B. & Berlin, J. (2014).  Organisering av en fingerad verklighet - Om 
övningar mellan blåljusorganisationer.  Nordiske organisasjonsstudier, Volym 15, Nummer/häfte 3 Sidor 34–
64.,  
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7.4 Utvärdering av samverkansövningar 
För att samverkansövningar ska vara effektiva, dvs leda till effektiv förmåga för sjöräddning behöver 

det finnas en konsekvens i hur de här diskuterade områdena i praktiken kopplas till varandra., d.v.s. 

vilken samverkan som avses, hur samverkan kan övas, vilka kunskaper det handlar om och hur de 

kunskaperna övas på bästa sätt.  Utvärderingars roll är att undersöka det och värdera resultatet av 

det.  

Därmed är utvärderingen en del av ett sammanhang som är av största vikt att klargöra för att 

utvärderingens resultat ska bli relevanta. De centrala frågorna gäller för vem och vad utvärderingen 

görs och hur ska den användas? Varför görs utvärderingen och vad är målet? Vad är utvärderingens 

inriktning och omfattning? När det gäller samverkan krävs också en förståelse för vad samverkan 

innebär i det aktuella sammanhanget.  

En utvärdering bör inriktas mot intentionen med övningen men kan också ha speciella 

frågeställningar som ska belysas och ha olika målgrupper som ska ta emot utvärderingen. 

Beslutsfattare vill exempelvis vanligtvis ha annan information, mer inriktad mot beslutsunderlag än 

deltagarna som kan vara mer intresserade av processen och ev. prestationer i sig. Det innebär att det 

krävs viss omsorg om att beskriva intentionen med övningen så att det också går att värdera om den 

uppfylldes.  

Till skillnad från vad också forskare ibland tycks anta sker samverkansövningar inte alltid för att 

primärt öka lärandet227 utan kan i enlighet med Rentsch et al228 ske av flera olika skäl som exempelvis 

för att diagnostisera eller utveckla en verksamhet, eller som anges för RSS-övningar: att testa 

samordning och kompetens229. Samtidigt uttrycks gärna skriftliga mål för avgränsade aktiviteter inom 

offentlig verksamhet så att alla ska få med sina hjärtefrågor, varvid inriktningen kan omfatta ”extra 

allt230. Ibland kan tom ambitionerna kollidera: En övning lämplig för att utveckla nya rutiner, sätt att 

arbeta eller nya kompetenser är troligtvis inte en övning som är lämplig för att kontrollera 

beredskap. Det är viktigt att arten av ambition liksom eventuella konflikter mellan olika ambitioner 

också speglas i en utvärdering för att den ska bli rättvisande.  

När externa utvärderingar generellt avvisar samverkansövningars effektivitet inom blåljusverksamhet 

för att de inte lett till lärande231, eller för att varje individ inte lärt något nytt måste det sättas i 

relation till intentionen. Det kan också vara så att övningar som syftar till att bättre kunna koordinera 

en temporär räddningskedja har tonvikt på annat innehåll än övningar för bättre och smidigare 

samverkan mellan mer eller mindre permanenta samverkanspartners. Också här kan det indikera att 

målen för övningar behöver uttryckas bättre men det kan också vara ett tecken på att 

utvärderingarna inte alltid är relevanta för den samverkan och den kunskap som behövs232. 

Utvärderingarna av samverkansövningarna i studien var i första hand rena kontrollutvärderingar233 

där man kunde bocka av att aktiviteterna har utförts.  Som en grund kan det ses som en helt relevant 

utvärdering i linje med intentionerna att kontrollera och vidmakthålla förmåga, d.v.s. det uppdrag 

                                                           
227 Andersson Annika, D. Carlstrom Eric, Ahgren Bengt, & M. Berlin Johan. (2014). Managing boundaries at the 
accident scene – a qualitative study of collaboration exercises. International Journal of Emergency Services, (1), 
77.  
228 Rentsch et. al. 2014. 
229 Sjöfartsverkets hemsida. 
230 Stenberg, R. (2008). Hälsokommunikatörer på modersmål. Utvärderingsrapport. ÖSTSAM och Europeiska 
Socialfonden. 
231 I likhet med Berlin & Carlström 2011, Andersson et.al. 2014, Kristiansen et.al. 2017.   
232   Hertting & Vedung 2012. 
233 Zetterlund 1997. 
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som RSS-verksamheten har från Sjöfartsverket att vidmakthålla en beredskap. Samtidigt var de 

aktiviteter som avsågs omfattande och komplexa som att ”Öva enheternas förmåga, genom 

samordnade insatser, att agera effektivt då nödställda saknas på vattnet och på land i skärgårdsmiljö 

under mörker” 234 och ”Öva organisering, ledning och kommunikation mellan JRCC och OSC”. 

Kontrollutvärderingar säger inte något om hur aktiviteterna utövats, om det gått bättre eller sämre 

än året innan eller varför det alls gått som det gått eller om aktiviteterna behöver bytas ut förnyas 

eller rent av föreslog förbättringar. Man kan säga att både målen för övningarna och grunden för 

utvärdering av dem gällde kodifierad kunskap som: Att komma ihåg, att förstå och att utföra. När 

man synar innehållet i de aktiviteter som skulle utföras var de dock komplicerade, beroende av 

analys, värdering och egen organisering. Innehållet i övningarna gällde därmed mer avancerad, 

okodifierad kunskap. I synnerhet gällde det den sista övningen, Isövning Isabella vars uttalade mål:  

att prova, utveckla och vidareutveckla metoder för samverkande räddningsinsatser för isräddning 

kan sägas avse okodifierad kunskap.  

I övning 2 utvecklades dels den enkät som därefter användes för utvärdering och en bred utvärdering 

av såväl metoder som genomförande och resultat gjordes. I övning 4, isövning Isabella, genomfördes 

utvärderingen med hjälp av den utvärderingsenkäten och gav ett mått på den upplevda kvaliteten i 

både övningen och den egna enhetens insats, men också värderingar och förslag angående de 

metoder som provades i övningen. Kommentarer om övningens utformning sammanställdes också 

som frisvar i anslutningen till enkäten och innehöll mycket relevant information, både om övningen 

och om metoderna som provades.  

7.4.1 Överensstämmelse mellan mål, övningsdesign och utvärdering  
Som övningsdesign användes generellt fältövningar som enligt Rentsch et. al.235 är väl lämpade för 

samverkansövningar för att de är komplexa och erbjuder komplexa utmaningar i en realistisk 

kontext. Fältövningar lämpar sig dock mer för målet okodifierat lärande än för kodifierat (som i och 

för sig ingår på köpet till viss del).  

Jämfört med de tre andra övningarna fanns därmed en större överensstämmelse mellan inriktningen 

av mål, övningsdesign och utvärdering i övning 4, isövning Isabella, som genomgående hade 

okodifierade mål i form av att prova och utveckla, okodifierat innehåll i form av att man provade och 

sedan diskuterade en tänkt strategi för isräddning. Också enkäten med frisvar kan ses som relevant 

för okodiferad kunskap. Den övningen kan också ses som exempel på att fältövningar kan besvara 

helt andra och mer komplexa frågor om exempelvis utveckling och innovation än deras användning i 

övning 1–3, samtidigt som de också ger möjlighet att uppfylla kodifierade kunskapsmål i en 

kodifierad kontrollutvärdering. Med andra ord kan man både uppfylla stora delar av checklistan för 

övning 1–3 samtidigt som man provar nya tekniker och metoder, och utvecklar verksamheten. 

Sådana inslag av vardagsinnovation dokumenterade också i övning 2 när det gällde en sammansatt 

sjöräddningsövning med olika förväntningar på ledning.   

Styrkan i att använda enkäten var dels att den var utvecklad för Sjöräddning och därmed väl följde 

logiken i en sådan räddningskedja, dels möjligheten till att lämna frisvar, och innehållet i dessa. 

Särskilt rika var de där ändamålet med övningen var att prova nya metoder och markörerna 

utgjordes av sjöräddare.  Där fanns ett tydligt ändamål med övningen som engagerade alla. När 

övningsmålet omfattar utvecklingsmål är en sådan enkät med frisvar som presenteras och diskuteras 

att rekommendera. Själva enkäten bör ganska enkelt kunna överföras till mentometer eller app vilket 

                                                           
234 Övningsbestämmelser och planeringsunderlag, övning Teodor, 9 november 2016. Slutlig utgåva. 
Sjöfartsverket. 
235 Rentsch et. al. 2014. 
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underlättar sammanställningen. Det viktiga är dock att resultaten diskuteras och samt att resultaten 

dokumenteras för att ta med lärandet in i planering och genomförande av nästa övning. 

7.4.2 Hålla nere utvärderingsvolymen 
Samtidigt var också svagheten med enkäten just frisvaren. De tog både lång tid att sammanställa och 

ledde fram till utvärderingsrapporter som blev för långa att läsa236. Upprepningen av samma enkät på 

samma sätt kan dock göras utan att registrera eller sammanställa frisvar. En mindre analys av varför 

olika aktörer svarat som de gjort jämfört med varandra och jämfört med tidigare år kan ske i form av 

en gruppdiskussion direkt i anslutning till övningen i blandade grupper där olika aktörer ingår. 

Fortfarande är det viktigt att dokumentera vad som sagts, kanske i nyckelord eller meningar som 

input till kommande övningar. 

Man behöver också skilja på den uppföljning som görs i direkt anslutning till en fältövning där 

adrenalinet fortfarande pumpar och påverkar förmågan till reflektion, och en reflekterande 

utvärdering som i stället är lätt att stryka till förmån för mer akuta frågor. Risken blir att 

uppföljningen enbart ger vad som kallas single loop learning, d.v.s. en oreflekterad korrigering inom 

systemet snarare än en double loop learning, d.v.s. reflektion och förnyelse av systemet237. 

När det gäller utvärderingsstrategier för okodifierat lärande, dvs det mest centrala lärandet i 

samverkansövningar, behöver de baseras på (och fånga upp) andra frågor än en uppföljning av vad 

som förväntades. Här behöver man utgå från att utvärderingen både redogör för vad som skedde och 

varför det skedde samt därefter koppla det till samverkansövningens mål. Svårigheten är liksom ovan 

att det är mycket svårt att undvika att utvärderingen blir resurskrävande och får sådan volym att den 

blir svår att sätta sig in i. En möjlighet vore att kombinera den systematiska genomgången av 

relevanta områden i den utvärdering som användes i övningarna med utvärderingsmetoden After 

Action Review238. Idealet vore dock ett enkelt sätt att dokumentera och sammanställa samt redovisa 

frisvar. 

En tentativ tabell över hur olika utvärderingar kan svara på olika frågor där också den utprovade 

enkäten tagit med föreslås enligt nedan. Den avser inte att vara uttömmande vad gäller 

utvärderingar eller kombinationer av utvärderingar. 

 

 

Tabell 12 Utvärderingar och vad de svarar på, inklusive den utprovade enkäten. Egen 

sammanställning.  

Utvärderingsform Genomfört 

j/n? 

Vad gjordes 

när, av vem? 

Uppfylldes 

mål? 

Hur/vad kan 

vi förbättra? 

Verksamheten 

i sin helhet? 

Kontrollutvärdering x     

Step analysis/ tidserie x x    

Målrelaterad utvärd. x  x   

Utprovad enkät utan 

frisvar 

x  x   

                                                           
236 Stenberg, R. (2016) Utvärdering av sjöräddningsövning HUGO, arbetsrapport 1. Projektet: Lärande 
utvärdering från samverkansövning och insats inom regional sjöräddningssamverkan. 
237 Van Dooren, W. (2011). Better Performance Management, Public Performance & Management Review, 34:3, 
420-433. 
238 Scott et. al. 2013. 
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Utprovad enkät med 

frisvar 

x  x x  

Främjande utvärd. x x x x  

After Action Review  x x x  

Aktionsforskning x x x x x 

Programutvärdering x x x x x 

 

 

8. Slutsatser, kunskapsbidrag och förslag till forskning 
Sjöräddning, SAR, är per definition ett institutionaliserat samverkansuppdrag förankrat i 

internationella fördrag och konventioner liksom lagstiftning. Därför är det också viktigt att samverkan 

blir effektiv och för det behövs övningar med olika ändamål. För att övningarna ska bidra till 

effektivitet behöver de utvärderas så att de kan ge bästa möjliga bidrag in i en effektiv samverkan. 

Det ställer krav på att utvärderingar av sjöräddningssamverkan kan riktas mot viktiga aspekter av 

samverkan, bygger på identifierade kunskapsbehov i samverkan och med de utgångspunkterna kan 

diskutera olika övningsformers meriter samt bedöma enskilda samverkansövningar.  

 

8.1 Slutsatser 
Det övergripande syftet för den här studien var att tillsammans med Sjö- och 

flygräddningsorganisationen utvärdera, dokumentera och utveckla utvärderingsformer för 

självlärande från regionala samverkansövningar och samverkansinsatser, för ökad effektivitet, 

lärande och möjlighet till jämförelse över tid. Här är det viktigt att sätta in utvärdering i kontexten av 

varför man övar, vad som övas, vem som övar och hur man övar för att kunna uppfylla syftet på ett 

meningsfullt sätt. Slutsatserna gäller därför i tur och ordning samverkansperspektiv i utvärderingen, 

samverkanskunskaper, övningsmål, övningsdesigner, övningens aktörer, kommunikation och till sist 

utvärderingen i sig. I varje stycke redovisas både slutsatser och, där så är möjligt, förslag.   

8.1.1 Olika typer av samverkan kräver olika fokus för övningar och utvärderingar 
Förutsättningarna för sjöräddningssamverkan är annorlunda än för traditionella välfärdstjänster 

vilket innebär att traditionellt nordiskt perspektiv på ”horisontell” myndighetssamverkan om 

räddning inte är så tillämpligt. Traditionellt betonas vikten av gemensamma mål och värden som 

skapas under en längre tid i en demokratisk process. Det kräver dock stabila förutsättningar. 

Sjöräddningssamverkan är ett tillfälligt nätverk för samverkan i en kontext av hög osäkerhet där varje 

olycka ses som unik. Samverkanskonstellationerna är tillfälliga och baseras på tillgängliga aktörer 

vilket kan innebära aktörer från alla samhällssektorer, såväl yrkesmässigt verksamma och övade, som 

aktörer som inte alls är verksamma inom Sjöräddning, som känner varandra och varandras sätt att 

arbeta väl eller inte alls, som har samma språk och kultur eller inte förstår varandras språk eller 

kultur och som slutligen kanske aldrig mer kommer att samverka. Också de fysiska förutsättningarna 

skiljer sig åt, där de olika aktörerna i sjöräddningssamverkan dels har olika förutsättningar som 

exempelvis, grundgående, räckvidd eller förutsättningar att klara is, hårt väder dels befinner sig i 

olika enheter där spontan och informell kommunikation många gånger är starkt begränsad.  

För utvärdering av sjöräddningssamverkan och samverkansövningar är därför definitioner och 

perspektiv som framhäver koordinering och kombinering av resurser i en räddningskedja mer 

relevanta och användbara än traditionella samverkansperspektiv. I stället för att fokusera på de 
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(eventuellt) gemensamma målen hos organisationerna, fokuseras på den specifika insatsen i en 

tillfällig samverkanskedja för att lösa en specifik uppgift. I stället för varje aktörs (och individs rättvist 

fördelade aktivitet i övningar, fokuseras på hur olika steg i kedjan koordineras och hur olika aktörers 

bidrag kombineras till att räddningskedjans uppgift löses. På så sätt blir de mål som ska uppnås mer 

konkreta och lätta att utvärdera och divergerande myndighetsuppdrag och mål inte så störande som 

vid s.k. ”horisontell” samverkan.  

Både för samverkansövningens mål och utvärderingens mål kan samverkansövningen ses som en 

process i olika steg som ska koordineras och resurser kombineras. Vad behöver ske långt före, strax 

före, under övningen efter övningen? 

8.1.2 Kodifierad eller okodifierad kunskap för samverkan 
De kunskaper och lärande som aktualiseras i samverkansövningar kan också skilja sig åt beroende på 

samverkansförutsättningarna. Ju mer rutinbetonad, förutsägbar verksamheten är, ju mer man kan 

läsa sig till vad man ska göra i manualer, ju mer förlitar man sig på s.k. kodifierbar kunskap, dvs 

kunskap som kan beskrivas (kodas) och förmedlas i instruktioner och checklistor. Sådan kunskap kan 

ganska enkelt överföras i t.ex. utbildning och tränas. Ju mer osäker och oförutsägbar situation, där 

den kunskap som ska appliceras är en bedömningsfråga, och där det handlar om bedömningar som i 

sig är komplexa, ju mer behövs s.k. okodifierbar, tyst kunskap; hantverkskunnande som behöver övas 

och utvecklas. Sådana kunskaper är mer komplexa och avancerade. De kan vara individuella men 

också kollektiva i ett arbetslag. Det behövs visserligen rutiner och kunskaper som sitter i ryggmärgen 

hos var och en men det behövs också avancerade kunskapsresurser som möjliggör problemlösning 

och anpassning för att få samverkan att fungera i unika räddningsinsatser. Sådana kunskaper 

omfattar flexibel problemlösning, anpassning till förutsättningar och skapande av nya lösningar. De 

kan inte läsas in utan behöver övas och praktiseras.  

8.1.3 Övningsmål och design 
Övningsmål kan vara av vitt skilda slag, från att testa eller kontrollera vad aktörerna förmår av olika 

inslag i samverkan, att identifiera utvecklings/lärandebehov, att öva nya kunskaper eller att utveckla, 

prova eller uppfinna nya sätt att samverka eller underlätta samverkan. De samverkansövningar för 

regional sjöräddningssamverkan som ingick i studien var i huvudsak inriktade mot att checka av 

förmågan inom ett antal områden. Å ena sidan kan det ses som lågt satta mål för omfattande 

övningar, å andra sidan var flera av de avchecknings-punkterna mycket omfattande. I flera övningar 

lades dock specifika övningsmål till som pekade på utveckling i form av nya deltagare, nya relationer, 

ny metodik. I några fall provades nya arbetsformer i övningarna vilket kan ses som 

vardagsinnovation.  

När det gäller mål och inriktning för samverkansövningar som syftar till utveckling och lärande är det 

viktigt att de erbjuder utmaningar inom just att definiera och prioritera problem, anpassning, omfall 

och omprioriteringar, liksom att övningarna inte har facit utan är öppna för att inom inriktningsbeslut 

kunna lösas på olika sätt.  

De möjligheterna finns inom såväl fältövningar, som simulering och table-topövningar och vissa 

webbövningar eller strategi- och rollspel. Att öva problemlösning och samverkan kan göras genom 

att försätta sig i nya situationer när det gäller tid, plats eller händelse eller med nya partners. Det 

behöver inte alltid vara en räddningssituation men det är viktigt att inte bara individuellt lärande 

premieras utan gruppens/enhetens. Räddningsenheter ska ju fungera som enheter där man uppfyller 

olika formella och informella roller som ska kombineras för enhetens förmåga.  
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Vid samverkansövningar för regional sjöräddning används fältövningar i stor utsträckning vilket också 

gällde övningarna som ingick i studien. Å ena sidan kritiseras fältövningar för att vara kostsamma och 

resurskrävande, vilket är en rimlig kritik utifrån de lågt satta eller vaga övningsmålen. Fältövningar 

kräver omfattande planering, speciellt i förhållande till de resurser som idag finns avsatta. Ibland kan 

dock en väl utnyttjad fältövning ersätta andra resurskrävande åtgärder som utvecklingsaktiviteter 

och motivationsarbete. Å andra sidan kan fältövningar ge kombinationer av lärandeaspekter som ger 

möjligheter till lärande på många olika nivåer som är svåra att replikera exempelvis i simulering utan 

att det blir nästan lika kostsamt och resurskrävande. Slutligen erbjuder fältövningar också en 

dramaturgi och spänning som anges som en viktig motivationsfaktor för frivilliga. Jämfört med en 

table top-övning erbjuder också fältövningen en verklighetens referensram som kan behövas för att 

frivilliga eller ovana sjöräddare ska förstå varför man exempelvis övar mörkernavigering.  

När det gäller RSS-övningarna kan fältövningar användas mer strategiskt samt kombineras med andra 

övningsformer och reflektion eller/och andra aktörer. Exempelvis var kombinationen av rollspel och 

fältövning i en av de studerade övningarna uppskattat och gav viktiga insikter hos sjöräddarna i hur 

det är att vara nödställd. Att öva samverkan är ett gemensamt behov hos fler aktörer där man skulle 

kunna arbeta med gemensamma övningskalendrar. Själva planerande och genomförande av övning 

bör också analyseras i termer av övning, exempelvis för civilt försvar. 

8.1.4 Övningsaktörer 
Deltagande i samverkansövningarna var främst de primära resurserna som ägnar sig åt räddning 

yrkesmässigt eller ideella professionella som SSRS. Här är det viktigt att åtminstone till vissa övningar 

få med andra aktörer som berörs av sjöräddningssamverkan men normalt inte medverkar. Det gäller 

t.ex. kommunens krisresurser och POSOM-grupp. Då belyses frågor om exempelvis samband, 

kulturskillnader, förutsättningar och förväntningar som behöver lösas.  

Utifrån ett civilförsvars- och folkbildningsperspektiv kunde också emellanåt ”kunderna” bjudas in till 

att exempelvis agera markörer för att de ska förstå bättre hur Sjöräddning går till, vilka svårigheter 

som finns och hur man själv kan skydda sig bättre. Frågor om ansvar och försäkringar behöver lösas 

när det gäller medverkande som inte ingår i räddningssystemet. Det går inte heller att hävda 

tjänsteplikt för att öva. Likaså har aktörer utanför räddningssystemet många gånger bristande 

kunskaper om helheten och om sin egen roll och ansvar. Här vore det bra om övningsmedverkan kan 

stöttas upp med korta webbutbildningar på området.  

Vad gäller ledning av sjöräddningsövningar, ställer det krav på att mobilisera, initiera och kunna leda 

delegerade strukturer via tydliga inriktningsbeslut och att kunna bedöma hur mycket man behöver 

styra och samtidigt inte ta över för mycket. Det är en balansgång som ställer krav på mycket goda 

kunskaper om strategi, taktik, ledning och goda kunskaper om alla ingående aktörers förutsättningar. 

Det krävs också lyhördhet för hur olikheter i uppdrag, olika förväntningar och kunskapsnivåer liksom 

kulturskillnader kan hanteras. Den förhållandevis långa utbildningen till räddningsledare bör därmed 

också omfatta kulturkompetens gällande aktörer och områden som inte är Sjöräddningens primära. 

En möjlighet för att öka kulturkompetensen inom viktiga områden är samarbete och 

praktiksamverkan mellan de olika statliga och kommunala räddningsledarutbildningarna samt 

auskultation hos andra aktörer i räddningssystemet. Kraven på parallellitet när det gäller 

räddningsledning för olika aktörers räddningsarbete samt att samverka med en övergripande 

systemledningsnivå är också mycket viktiga att öva och utveckla utifrån förutsedda behov framöver.  

8.1.5 Kommunikation 
Aktörer som kommunens POSOM-grupp i övning 2, eller räddningstjänstens ytbärgare i övning 4 

hade inte tillgång till RAKEL-kommunikationen och kunde därmed inte följa med i vad som hände 
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eller kommunicera/bedöma behov av egna insatser. Poliserna i övning 2 ansågs i stället prata alldeles 

för mycket i headset vilket irriterade dem som hade handburna enheter i öppna båtar och begränsad 

hörbarhet pga. miljön. Alla medverkande måste kunna kommunicera och förstå förutsättningarna för 

kommunikation som fungerar för alla. Kommunikation måste också fungera i kedjans hela längd. 

Externt ska övningen eller insatsen kommuniceras till sekundärt berörda aktörer, allmänhet och till 

media. De medverkande organisationernas resurser för information och kommunikation bör här vara 

en del av räddningskedjan och det är viktigt att de medverkande organisationernas kommunikatörer 

är övade för uppgiften.  

8.1.6 Utvärdering 
Målen för samverkansövningarna i studien pekade i första hand på kontrollutvärderingar där man 

kunde bocka av att aktiviteterna har utförts vilket är relevant för uppdraget om att hålla en 

beredskap som RSS-verksamheten har. Innehållsmässigt var dock övningarna komplicerade, 

beroende av analys, värdering och egen organisering och ställde krav både på egna grundkunskaper 

men också mer avancerad, okodifierad kunskap. I synnerhet gällde det den sista övningen, Isövning 

Isabella vars uttalade mål tydligt angav okodifierad kunskap.  

Jämfört med de tre andra övningarna fanns en större överensstämmelse mellan inriktningen av mål, 

övningsdesign och utvärdering i övning 4, isövning Isabella, som genomgående hade okodifierade 

mål i form av att prova och utveckla, okodifierat innehåll i form av att man provade och sedan 

diskuterade en tänkt strategi för isräddning.  

En enkät användes och utvecklades från övning 2 och vidare i övning 3 och 4. Enkätsvaren gav ett 

mått på den upplevda kvaliteten i både övningen och den egna enhetens insats vilket efter hand 

kunde jämföras med tidigare år. Mycket av den mest relevanta informationen om varför man 

svarade som man gjorde, tips och, i övning 4 förslag angående de metoder som provades, angavs i 

frisvar.  

Styrkan i att använda enkäten var dels att den var utvecklad för Sjöräddning och därmed väl följde 

logiken i en sådan räddningskedja, dels möjligheten till att lämna frisvar, och innehållet i dessa. 

Särskilt rika var de där ändamålet med övningen var att prova nya metoder och markörerna 

utgjordes av sjöräddare. När övningsmålet omfattar utvecklingsmål är en sådan enkät med frisvar 

som presenteras och diskuteras att rekommendera. Samtidigt var också svagheten med enkäten just 

frisvaren. De tog både lång tid att sammanställa och ledde fram till utvärderingsrapporter som blev 

för långa att läsa. Själva enkäten kan enkelt överföras till mentometer eller app vilket underlättar 

sammanställningen. 

Man behöver också skilja på den uppföljning som görs i direkt anslutning till en fältövning och en 

reflekterande utvärdering. Uppföljning i direkt anslutning till övningen kan ge mycket lärande om den 

sker systematiskt. Först utifrån frågor i den egna enheten. Därefter i tvärgrupper baserade på flera 

olika aktörer där den egna enhetens synpunkter och erfarenheter kan delas och jämföras med andra 

enheter. Också utvecklingsfrågor kan diskuteras så.  

När det gäller utvärderingsstrategier för okodifierat lärande, dvs det mest centrala lärandet i 

samverkansövningar, behöver de baseras på (och fånga upp) andra frågor än en uppföljning av vad 

som förväntades. Här behöver man utgå från att utvärderingen både redogör för vad som skedde och 

varför det skedde samt därefter koppla det till samverkansövningens mål. Svårigheten är liksom ovan 

att undvika att utvärderingen blir resurskrävande och får sådan volym att den blir svår att sätta sig in 

i. En möjlighet vore att kombinera den systematiska genomgången av relevanta områden i den 

utvärdering som användes i övningarna med utvärderingsmetoden After Action Review (AAR) som  
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redan används inom räddning och respons. En kombination av en förberedd AAR direkt efter 

övningen i kombination med ifylld och inskickad enkät – per enhet helst utifrån app. AAR 

dokumenteras och enkäten sammanställs utifrån de olika aktörerna. Enkätresultaten kan jämföras 

med tidigare års enkät. AAR-dokumentationen används för förslag till vad som ska förbättras och hur. 

Kan man kombinera dessa har man fått ett rikt underlag. Därefter återstår det svåraste – att ta vara 

på resultaten och föra in dem i verksamheten. 

8.2 Teoretiskt kunskapsbidrag och förslag till fortsatt forskning 
Det teoretiska kunskapsbidraget i den här studien gäller främst att det tydliggörs hur olika former av 

samverkan måste bedömas utifrån sina egna förutsättningar. Den traditionella välfärdsmallen för 

”horisontell” samverkan passar inte alls på samverkan a la sjöräddning eller andra 

samverkanskontexter med tillfälliga mycket olika aktörer i oförutsägbara situationer. Sådan 

samverkan ställer andra krav på snabba omfall, kreativ respons och flexibilitet än planerad och 

förutsägbar samverkan som i stället skulle kunna ha större behov av relationsbyggande.  

Av detta följer att de kunskaper som är viktiga för tillfälliga nätverk i osäker miljö är annorlunda än de 

som behövs i stabil långsiktig samverkan. I denna studie användes kunskapsbegreppen kodifierad 

respektive okodifierad kunskap för att beskriva hur kunskapsbehoven skiljer sig åt och med hjälp av 

Blooms taxonomi visas hur kunskapsbehoven skiljer sig åt både till grad och karaktär för olika typer 

av samverkan. Det påverkar både vad och hur man övar men också vad som är relevant att utvärdera 

och tänkbara utvärderingsmetoder för det. 

Samverkan har varit svårgripbar som en tvål i ett badkar i decennier. En orsak till det kan vara att 

samverkan förståtts som ett fenomen, inte många olika fenomen med helt olika förutsättningar och 

behov. Dessa skillnader och deras konsekvenser för såväl organisering som resultat behöver 

utforskas och begreppsliggöras betydligt mer liksom vilka kunskaper och förmågor som behövs för 

olika sorters samverkan. Likaså behövs forskning om vilka samverkanskunskaper som är att se som 

individuella eller kollektiva. Det har stora konsekvenser för bland annat hur kunskaperna kan övas.    

8.3 Praktiskt bidrag och förslag till vidare utveckling 
De centrala praktiska kunskapsbidragen gäller dels att studien tydliggjort att förutsättningar och 

villkor för sjöräddningssamverkan som tillfälligt nätverk med hög grad av osäkerhet gör att den inte 

kan utvärderas på samma sätt som samverkan med helt andra förutsättningar. Utvärderingar av 

sjöräddningsövningar bör i stället baseras på ett tydligt angivet ändamål och utifrån sina egna 

förutsättningar. Exempelvis ställer sjöräddningssamverkan krav på okodiferad ”tyst” kunskap som 

problemlösning, kritiskt tänkande, innovation och flexibel anpassning som gynnar koordinering och 

kombination av resurser. Mål för samverkansövningar bör omfatta att öva sådana förmågor. 

Övningsdesigner bör därför omfatta komplexa uppgifter med sikte på koordinering och kombination 

av olika resurser med open ended avslutning inom inriktningsbeslut. Det kan med fördel ske i väl 

genomarbetade fältövningar baserade på scenarios, i table-topövningar, rollspel, webbutbildningar 

eller kombinationer av övningsdesigner. Utvärderingar där det finns en tydlig koppling mellan 

utvärderingens ändamål och design samt samverkansövningens mål och design kan ge mycket 

värdefull kunskap. 

Rutiner för att använda APP baserad utvärdering behöver utvecklas liksom utveckling av att 

samplanera övning och utvärdering. Det behövs menyer av övningsdesigner för mindre fältövningar 

liksom för kombinationer av övningsformer för olika ändamål. Liksom det behövs övningar för 

samverkan behövs det samverkan för övningar och för utvärdering. Ett sätt är att utveckla RSS-

samverkan kring att använda varandras övningar eller kombinera egna och andras övningar och att 

värdorganisationen utvärderar. Det bidrar med nya perspektiv. Ytterligare en möjlig utvecklingsväg är 
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att omdefiniera samverkansövningar och utvärdering som utvecklingsinsatser och medvetet använda 

dem för vardagsinnovation eller för utveckling av civilt försvar. Ett viktigt nästa steg är också att 

skapa rutiner för hur utvärderingsresultat sprids och implementeras i verksamheten. Slutligen behövs 

övning och utvärdering som länkar RSS-samverkan till storskalig systemsamverkan. Det ligger dock 

bortom ändamålet med denna studie.  

9. Rekommendationer 
Grundläggande förutsättningar för meningsfull utvärdering är att utvärderingar utgår från 

verksamhetens förutsättningar och att utvärderingar (och övningar) är konsekventa. 

Sjöräddningssamverkan är ett tillfälligt nätverk för samverkan i en kontext av hög osäkerhet där varje 

olycka ses som unik. I framgångsrika utvärderingar finns en tydlig koppling mellan utvärderingens 

ändamål och design och samverkansövningens mål och design. 

Både för samverkansövningars mål och utvärderingsmål är metaforen räddningskedja välanvänd. 

Samverkansövningen kan därmed ses som en process, som har olika steg, som ska koordineras och 

resurser kombineras i de olika stegen. Vad behöver ske långt före, strax före, under övningen efter 

övningen? Vem påverkas och vem behövs i de olika stegen? Det är vad som ska övas och det är vad 

som ska utvärderas, utifrån vad man vill veta om övningen. 

Förutom grundläggande kunskaper och färdigheter som tränas ställer sjöräddningssamverkan krav på 

okodiferad ”tyst” kunskap som problemlösning, kritiskt tänkande, innovation och flexibel anpassning 

som gynnar koordinering och kombination av resurser. Mål för samverkansövningar bör därför 

omfatta att öva sådana förmågor medan träning av mer grundläggande färdigheter kan bakas in i 

övningen.  

Övningsdesigner ska möjliggöra att övningsmålen uppfylls och bör omfatta komplexa uppgifter med 

sikte på koordinering och kombination av olika resurser med open ended avslutning inom 

inriktningsbeslut. Det kan idag ske i större och mindre fältövningar baserade på open ended 

scenarios omväxlande med andra övningsformer som simulering, table top-övningar, rollspel, 

webbutbildningar eller kombinationer av övningsdesigner. Fältövningar har stor betydelse som 

motivationsfaktor för frivilliga. Rollspel där sjöräddare provar rollen som nödställd ger viktiga 

insikter. För fältövningar med markörer är markörernas kvalitet dessutom viktig. Här föreslås en 

kombination av markörer som kan tillräckligt lite om räddning för att bete sig realistiskt och markörer 

som kan tillräckligt mycket för att ge initierad återkoppling.  

Det är viktigt att åtminstone till vissa övningar få med aktörer som berörs av sjöräddningssamverkan 

men normalt inte medverkar i övningar. Det gäller exempelvis kommunens krisresurser och POSOM-

grupp och FRG för att nämna några. Då belyses frågor om exempelvis samband, kulturskillnader, 

förutsättningar och förväntningar som behöver lösas. Aktörer utanför räddningssystemet har många 

gånger bristande kunskaper om helheten och om sin egen roll och ansvar. Av det skälet kan de 

bjudas in att medverka som aktörer. Här vore det bra om övningsmedverkan kan stöttas upp med 

korta webbutbildningar på området. 

Kunskap om varandras förutsättningar i räddningssystemet kan stödjas via samarbete och 

praktiksamverkan mellan de olika statliga och kommunala räddningsledarutbildningarna samt 

auskultation hos varandras organisationer i räddningssystemet. Kraven på parallellitet när det gäller 

räddningsledning för olika aktörers räddningsarbete samt att samverka med en övergripande 

systemledningsnivå kräver kunskaper om varandras möjligheter och begränsningar, och är också 

mycket viktiga att öva och utveckla utifrån förutsedda behov framöver. 
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Kommunikation måste också fungera i räddningskedjans hela längd och kommuniceras till sekundärt 

berörda aktörer, allmänhet och till media. De medverkande organisationernas resurser för 

information och kommunikation bör därmed medverka i samverkansövningar för att vara övade för 

uppgiften.  

Uppföljning i direkt anslutning till övningen kan ge mycket lärande om den sker systematiskt. Först 

utifrån frågor i den egna enheten. Därefter i tvärgrupper baserade på flera olika aktörer där den egna 

enhetens synpunkter och erfarenheter kan delas och jämföras med andra enheter. Också 

utvecklingsfrågor kan diskuteras så. 

Styrkan i att använda enkäten var dels att den var utvecklad för Sjöräddning och därmed väl följde 

logiken i en sådan räddningskedja, dels möjligheten till att lämna frisvar, och innehållet i dessa. När 

övningsmålet omfattar utvecklingsmål är en sådan enkät med frisvar som presenteras och diskuteras 

att rekommendera. Samtidigt var också svagheten med enkäten just frisvaren. De tog både lång tid 

att sammanställa och ledde fram till utvärderingsrapporter som blev för långa att läsa. Själva enkäten 

kan enkelt överföras till mentometer eller app vilket underlättar sammanställningen. 

En möjlighet vore att kombinera den systematiska genomgången av relevanta områden i den 

utvärdering som användes i övningarna med utvärderingsmetoden After Action Review (AAR) som 

redan används inom räddning och respons.  

Tabell 13 Utvärderingar och vad de svarar på. Förslag till kombination. 

Utvärderingsform Genomfört 

j/n? 

Vad gjordes 

när, av vem? 

Uppfylldes 

mål? 

Hur/vad kan 

vi förbättra? 

Verksamheten 

i sin helhet? 

Kontrollutvärdering x     

Step analysis/ tidserie x x    

Målrelaterad utvärd. x  x   

Utprovad enkät utan 

frisvar 

x  x   

Utprovad enkät med 

frisvar 

x  x x  

Främjande utvärd. x x x x  

After Action Review  x x x  

Aktionsforskning x x x x x 

Programutvärdering x x x x x 

 

Tabellen ger en tentativ bild av hur olika utvärderingar kan ge olika svar, beroende på vad man vill 

veta. förslag till vad olika utvärderingar kan svara på. För en ren kontrollutvärdering av typen ”har 

gjort” räcker en checklista. Vill man veta om man ”har gjort” bättre eller sämre än året innan behövs 

jämförelsepunkter i exempelvis insatstider och en enkät med värdering på en skala som kan 

jämföras. Vill man veta både vad som gjorts, i vilken utsträckning målen uppfylldes, få reda på 

förbättringsfaktorer och förslag passar en kombination av enkät utan frisvar som administreras via 

app där flera alternativ finns att använda och en After Action Review efter övningen som 

dokumenteras. Enkätresultaten kan jämföras med tidigare års enkät. AAR-dokumentationen används 

för förslag till vad som ska förbättras och hur. Kan man kombinera dessa har man fått ett rikt 

underlag. Därefter återstår det svåraste – att ta vara på resultaten och föra in dem i verksamheten. 
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Bilaga A Snabbutvärdering 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Snabbutvärdering av övning i samverkan räddningsaktörer och andra aktörer! 

Övning:   År Räddningsenhet/medverkande som: 

Fylls i av alla medverkande enheter direkt efter övningen. Resultaten av utvärderingen sammanställs 

och utgör underlag för utvärdering av övningens kvalitet samt identifiera möjligheter till utveckling, 

lärande. Det sammanställda resultatet förmedlas via övningsledaren.  

Markera lämpligt betyg, 1 är lägst och 5 är bästa betyg. Ge gärna exempel i fritext. Blanketten lämnas 

till utvärderaren och hanteras konfidentiellt. Hon kan också svara på frågor om utvärderingen.  

Kontaktuppgifter enligt nedan. 

 

1. Utlarmning?     1 2 3 4 5 

2. Larminformation?   1 2 3 4 5 

3. Ledn., lokal?     1 2 3 4 5 

4. Ledn., Swed.Resc?   1 2 3 4 5 

5. Första hjälpen/triage?  1 2 3 4 5 

6. Omhändertagande?  1 2 3 4 5 

7. Kommunikation?   1 2 3 4 5 

8. Samverkande enheter? 1 2 3 4 5 

 

9. Helhetsbetyg. Genomfördes räddningsinsatsen på ett effektivt sätt? 

         1 2 3 4 5 

 

10. Detta kan vi göra bättre nästa gång: 

 

11. Detta kan andra göra bättre nästa gång: 

 

12. Önskar en lokal utvärdering av insatsen där vi får möta angivna inblandade: 

 

Uppgiftslämnares namn:   kontaktuppgifter (tel och epost) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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