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Sammanfattning 

Syftet med denna masteruppsats är att ta fram material för att kunna utveckla en modul i 

simuleringsverktyget Emergo Train System® (ETS) som är anpassad till polisens 

organisation och behov. Polisen ska kunna använda denna modul antingen i enskild träning 

eller i övningar där de samverkar med andra aktörer. För att kunna utveckla modulen har 

författaren fått insikt i polisens verksamhet genom intervjuer och deltagande i seminarier. 

Efter detta har fokusgrupper med poliser som har/haft en ledarroll genomförts. I 

fokusgrupperna fick informanterna gå igenom två typscenarier, en skolskjutning och en 

högriskfotbollsmatch. Genom detta har roller, delmoment och verktyg specificerats för 

ovanstående typscenarier. Resultatet från fokusgrupperna sammanställdes i en hierarkisk 

uppgiftsanalys som sedan kompletterades med en tabelluppgiftsanalys. Resultatet från denna 

studie kan användas för att utveckla simuleringsmaterial och simuleringsövningar för en 

polismodul i ETS. 

Nyckelord: Emergo Train System®, Polisen, Simulering, Lärande 

 

Abstract 

The aim of this master's thesis is to gather data in order to develop a module in the simulation 

tool Emergo Train System® (ETS) that is adapted to the police's organization and needs. The 

police should be able to use this module either in individual training or in exercises where 

they cooperate with other organizations. In order to develop the module, the author has gained 

insight of the police's organization through interviews and participation in seminars. 

Afterwards, focus groups with police officers who has/have had a leadership role have been 

conducted. In the focus groups, the informants had to go through two typical case scenarios, a 

school shooting and a high-risk football match. Through this, roles, tasks and tools are 

specified for the previously mentioned typical case scenarios. The results of the focus groups 

were compiled in a hierarchical task analysis, which was then complemented with a table task 

analysis. The results of this study can be used to develop simulation material and simulation 

exercises for a police module in ETS. 

Key words: Emergo Train System®, Police operations, Simulation, Learning 
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1  Introduktion 

För att vara en svensk polis krävs det att man besitter ett flertal olika kompetenser, detta då 

polisen har varierande arbetsuppgifter. För att nämna några av uppgifterna gäller det att både 

kunna arbeta förebyggande och förhindrande när det kommer till brott samt störningar av 

säkerhet och allmän ordning. Det är även viktigt att det sker en övervakning av säkerheten och 

ordningen i samhället såväl som kompetens inom brottsutredning. När det kommer till det 

förebyggande arbetet är det essentiellt för polisen att tänka på vad det finns för åtgärder att vidta 

för att minska risken för att en och samma individ faller offer för brott upprepade gånger. 

Exempelvis om personen i fråga kan ändra sitt beteende eller om kommunen har möjlighet att 

minska risken på något sätt. När det gäller att övervaka allmän ordning och säkerhet kan det 

handla om event där många personer vistas på samma ställe, exempelvis demonstrationer eller 

tävlingar. I brottsbekämpning ingår det att säkra spår, samla på sig intryck och dokumentera 

relevant information. I och med de skilda uppgifterna som ska utföras är polisens arbete av 

komplex karaktär, där det krävs en mycket intellektuell förmåga från polisernas håll (Lauritz & 

Hansson, 2018).  

I polisutbildningar är det vanligt att fokus ligger på färdighetsträning och så kallad 

polisspecifik undervisning. Under de senaste decennierna har dock polisutbildningen börjat 

integreras med den akademiska utbildningen världen över. Detta är viktigt då det bidrar till att 

poliserna får ett mer ifrågasättande förhållningssätt, vilket är essentiellt eftersom polisen arbetar 

i ett samhälle som konstant förändras. I den svenska polisutbildningen använder de sig av ett 

tvärvetenskapligt angreppssätt, där de behandlar ämnesområden som är viktiga för polisyrket, 

exempelvis juridik och beteendevetenskap. I dagsläget ingår det även flera former av träning. 

Något som förekommer är övningar och seminarier. Utöver detta tränar polisen med hjälp av 

scenarier och gruppdiskussioner. Utifrån dessa erfarenheter får polisen sedan reflektera, vilket 

i sin tur bidrar till en teoretisk kunskapsutveckling. Ännu en fördel är att teori och praktik hänger 

ihop, därav är det en bra förutsättning att ha en god teoretiskt grund som stöd för utförandet av 

ett bra praktiskt arbete. I polisforskning är det viktigt att både forskare och polis kan 

kommunicera med varandra, att göra polisutbildningen akademisk bidrar därav till att forskare 

och polis är närmare en bättre förståelse av varandra (Lauritz & Hansson, 2018). 

Denna typ av inlärning följer Kolbs modell för erfarenhetsbaserat lärande som består av 

fyra steg. Där en individ går från konkret upplevelse, till reflektiv observation för att sedan 

skapa abstrakta begrepp, detta leder sedan till aktivt experimenterande (Kolb, 1984). Kolbs 

modell för erfarenhetsbaserat lärande ses som en hållbar modell för att långsiktigt lärande. 
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Lärandet är inte något som ska upphöra efter utbildningen, utan polisen behöver lära sig genom 

hela sitt arbetsliv. En syn inom polisen är att de gärna vill ha en lätt vägbeskrivning till hur ett 

problem ska lösas, dock kan det bli problematiskt då en och samma vägbeskrivning inte är 

anpassningsbar till alla situationer. Därför är det viktigt att kunna använda sig av en så kallad 

karta istället, där flera möjliga vägval finns och utefter detta finna en vägbeskrivning som passar 

situationen i fråga (Lauritz & Hansson, 2018). 

En träningsmetod är att använda sig av simuleringar. Användandet av 

simuleringsbaserad träning har resulterat i en förbättring av bland annat kunskap, regler och 

färdigheter (Salas, Wildman, & Piccolo, 2009). Det är även en träningsform som förekommit 

hos såväl poliser som brandmän (Petty & Slepow, 1996). Simuleringsbaserad träning leder till 

ökade träningsmöjligheter samtidigt som träningsmålen uppfylls, utöver detta är metoden inte 

lika tidskrävande eller kostsam som exempelvis iscensatta scenarier (Moroney & Lilienthal, 

2008).  Ett exempel på detta är rollspelssimuleringar, dessa simuleringar har visat sig vara bra 

för att träna ledning och kontroll (Trnka, 2009). Table-top-övningar är en typ av simulering där 

det går att träna på exempelvis ledning och beredskap. Denna typ av övning kan även leda till 

justeringar i träning, logistik och resurshantering (Chi, Chao, Chuang, Tsai, & Tsai, 2001). Det 

är även bra att under designfasen av övningen ta med och samarbeta med den målgrupp som 

ska använda sig av övningen (Dausey, Buehler, & Lurie, 2007). På grund av ovanstående 

anledningar är simuleringsbaserad träning något som skulle kunna vara gynnsamt för polisens 

verksamhet. Det är därför intressant att ta fram en modul för polisens verksamhet i 

simuleringsverktyget Emergo Train System®. Genom att involvera polisen i 

utvecklingsprocessen kommer även deras träningsbehov att tas hänsyn till. 

1.1 Emergo Train System® (ETS) 
Emergo Train System® (ETS) är ett pappersbaserat simuleringsverktyg som ägs av Region 

Östergötland där Katastrofmedicinskt centrum (KMC) sköter förvaltningen av verktyget. ETS 

har översatts till flera olika språk och används för att utbilda och öva katastrofmedicin i såväl 

Sverige som i andra länder. I dagsläget används verktyget i omkring 40 olika länder. Det 

främsta användningsområdet är för nuvarande prehospital sjukvårdsledning och CBRNE-

samverkan (CBRNE står för kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära, och explosiva 

ämnen). Simuleringsverktyget har flera användningsområden och kan nyttjas för att testa 

beredskap och ledning. ETS består av magnetiska symboler (se Figur 1) som sätts upp på 

whiteboardtavlor. 
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Figur 1 Exempel på magnetiska symboler i ETS. Copyright Emergo Train System® 

Med hjälp av dessa symboler går det att illustrera de platser som ska ingå i ett scenario, inklusive 

olycksplatsen. En central del av ETS är patientbanken, patientbanken består av pappersfigurer 

med olika skador (se Figur 2). Beroende på vilket scenario (se Figur 3) som ska utspela sig kan 

instruktören välja vilka slags patienter som ska ingå. Ytterligare material som kan utgöra en del 

av simuleringen är exempelvis bilder eller kartor (Emergo Train System, 2016a, 2016b). ETS 

är en så kallad virtuell simulering vilket innebär att simuleringen sker genom att dessa 

magnetiska symboler, som nämnts ovan, flyttas runt av deltagarna (Moroney & Lilienthal, 

2008). Utifrån analyser av ETS har även ett digitalt simuleringsverktyg utvecklats, DigEmergo 

(Rybing, 2018). 

 

Figur 2 Exempel på patienter i ETS. Copyright Emergo Train  

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

1.2 Polisens organisaton 
Polisen har som mål att få en effektivare brottsbekämpning och att bli bättre på arbetet att 

förebygga brott. Utöver detta är ett mål att polisen ska ha en stark lokal närvaro där de får stöd 

av bland annat relevant utrustning, metoder och lokaler (Polismyndigheten, 2018b). 

Organisationen leds av en rikspolischef som är utsedd av regeringen, denna individ är 

ansvarig för polisens verksamhet. Sverige är även indelat i sju polisregioner, där varje 

polisregion har ett geografiskt områdesansvar. Organisationen ser ut som schemat nedan (se 

Figur 4) (Polismyndigheten, 2018a). 

 

Figur 4 Polisens organisationsschema (Polismyndigheten, 2018a) 

Polisen arbetar med operativ ledning, detta handlar om att uppnå optimal effekt inom 

verksamheten genom att inrikta och samordna utifrån en operativ utmaning. Den polisiära 

problemkedjan går i tidsskalan före, under och efter (se Figur 5). Där det före händelsen går ut 

på att förebygga och hindra, under händelsen begränsa de yttersta konsekvenserna och efter 

händelser att omhänderta konsekvenserna (Polisen, 2019a).  
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Figur 5 Den polisiära problemkedjan (Polisen, 2019a). 

 

Polisens verksamhet kan gå upp i stab (se Figur 6, Figur 7), detta görs för att kunna få en 

ökad ledningsförmåga där det är möjligt att arbeta i olika delar av tidsskalan samtidigt. 

Stabsorganisationen skiljer sig mellan olika insatser, detta då organisationen är 

situationsanpassad. Den ledande funktionen i en stab är stabschefen, funktionerna under 

stabschefen leds i sin tur av funktionschefer (Polisen, 2019c). 

 

Figur 6 Stabens organisation (Polisen, 2019c) 
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Figur 7 Hierarkisk bild över stabens organisation (Polisen, 2019c). 

Polisens ledningsprocess (se Figur 8) är cyklisk och börjar med att det ska bildas en 

lägesuppfattning. Lägesuppfattningen uppdateras kontinuerligt och när en ny lägesuppfattning 

kommer in börjar cykeln om. I lägesuppfattningen ingår en bild av vad som hänt, när och var 

det har hänt, hur och enligt vem. Nästa steg i cykeln är värdering, där försöker de bilda en 

förståelse över vad som hänt. Tredje delen är att göra en bedömning för inriktningen och till 

sist gäller det att samordna. Det innebär att ha ledningsförmåga på plats, men även att utse en 

platschef. När det inte finns tillräckligt med tid hoppas tredje delen över och processen går 

direkt från värdering till samordning (Polisen, 2019b). 

 

 

Figur 8 Polisens ledningsprocess (Polisen, 2019a). 

1.3 Projektet BlåljUS 
Ett projekt som polisen ingår i är projektet BlåljUS, BlåljUS har flera deltagande organisationer. 

Organisationerna innefattar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), KMC, 

Räddningstjänst syd och Polisen. Projektet kretsar kring områdena skydd, omsättning och vård, 

där målet är att ta fram en gemensam utbildningsplattform för dessa. Syftet är att förstärka 
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utbildningarna för att de aktörer som samverkar med varandra ska få en gemensam grund och 

att det finns rätt kompetens när det gäller risk- och förebyggande arbete (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap MSB, 2017). Projektet arbetar med att identifiera och möta de 

gemensamma behov som finns hos aktörerna. Utöver detta är en del av projektet att identifiera 

vad för metoder och utbildningssätt som är bäst lämpade för olika utbildningsmoment. Detta 

för att samtliga involverade aktörer ska få adekvata utbildningsmoment (Projektet Blåljus, 

2018). 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna masteruppsats ta fram material för att kunna utveckla en modul för Emergo 

Train System® som är anpassad till polisens verksamhet. För att göra detta behövs underlag för 

vad en polismodul bör innehålla. Utefter detta underlag kommer förslag på hur en framtida 

polismodul bör utformas tas fram. Detta för att polisen ska kunna använda verktyget utifrån 

deras behov och de scenarier som de behöver träna på. För att uppnå syftet med studien kommer 

följande forskningsfrågor att utredas: 

 

I. Hur kan roller och resurser inom polisen specificeras?  

II. Hur kan åtgärder inom polisen specificeras? 

III. Hur kan verktyg som krävs för olika åtgärder inom polisen specificeras? 

IV. Hur kan polisens utfalls- och effektivitetsmått beskrivas för att användas som 

utfallsmått i simulering? 

V. Hur kan ovanstående anpassas till ETS? 

 

1.5 Avgränsningar 
I detta projekt har det gjorts en del avgränsningar, detta i och med att det finns begränsningar 

i både tid och budget. Först och främst fokuserar detta projekt enbart på att utveckla en ETS-

modul för polisens verksamhet och inte andra verksamheter som kan vara av intresse. 

Ytterligare en begränsning är att det är två typscenarier som är relevanta för polisen som 

kommer att ligga som grund för utvecklingen av framtida ETS-material. Typscenarierna valdes 

ut genom intervjuer med poliser i region Östergötland. Dessa typscenarier är en skolskjutning 

och en högriskfotbollsmatch. Detta kommer ligga som underlag för roller, verktyg, åtgärder 

och tidsangivelser inom polisen. Dock kommer detta projekt ej specificera vad för roller, 

verktyg och åtgärder som krävs för övriga typscenarier som är relevanta för polisens 

verksamhet. 
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2  Teoretisk bakgrund 

I följande del kommer den teoretiska bakgrunden för detta projekt att presenteras. 

Ordningsföljden för det som kommer att tas upp är för det första teori kring simuleringar och 

simuleringsbaserad träning. Därefter kommer träning av team för att sedan följas av 

beslutsfattande. Avslutningsvis tas olika teorier kring lärande upp, först och främst 

erfarenhetsbaserat lärande, men även organisatoriskt lärande samt lärandenål och 

prestationsbedömningar. 

2.1 Simuleringar 
En definition som kan användas för att beskriva simuleringar är följande; ”any system that is 

believed, or hoped, to have dynamical behaviour that is similar enough to some other system 

such that the former can be studied to learn about the latter” (Winsberg, 2019, sida 3). Detta 

kan översättas till vilket system som helst som tros ha ett dynamiskt beteende som är tillräckligt 

likt ett annat system, så att det går att lära sig om det sistnämnda systemet genom att studera 

det liknande systemet. Simulering är ett ord som syftar till en aktivitet där ett fenomen antingen 

återskapas eller imiteras. En simulering består av fyra komponenter, dessa är en simuland, en 

referent, en modell och en simulator. En simuland är det fenomen som ska simuleras. 

Referenten är all den kunskap som kan inhämtas om simulanden, det är utifrån denna kunskap 

som det sedan skapas en modell. Modellen är alltid en simplifiering av den körsverkliga världen 

och därav fungerar inte modellen på exakt samma sätt som verkligheten då alla element inte 

ingår. Modellen körs sedan i den sista komponenten, det vill säga simulatorn (Hornwall, 

Berggren, Kristedal, Petterson, & Prytz, 2018). Rybing (2018) har skapat en modell över 

relationerna mellan de olika komponenterna i en simulering (se Figur 9).  

 
Figur 9 Modell över relationerna mellan komponenterna i en simulering, baserad på Rybing (2018). 

Enligt Moroney och Lilienthal (2008) finns det fyra olika typer av simuleringar, dessa 

är live-, virtuella-, konstruktiva- eller hybrida simuleringar. Live-simuleringar innebär att det 
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är riktiga personer som manövrerar riktiga system. När det gäller virtuella simuleringar är det 

riktiga människor som manövrerar simulerade system. I denna typ av simulering går det bland 

annat att öva på beslutsfattande, kontroll- eller kommunikationsfärdigheter. Konstruktiva 

simuleringar är när det är simulerade människor som sköter simulerade system, riktiga 

personers funktion blir att ge input till simuleringen. En hybrid simulering är en simulering där 

flera typer av de ovan nämnda simuleringarna kombineras. 

 

2.1.1 Simuleringsbaserad träning 

Ett användningsområde för simuleringar är simuleringsbaserad träning. Simuleringsbaserad 

träning är uppbyggd på ett sådant sätt att det är en syntetisk miljö där olika kompetenser så som 

kunskap, regler eller färdigheter förmedlas. Genom att träna i denna miljö kan det leda till att 

användarens prestation förbättras, inte enbart i simuleringsmiljön utan även i den tänkta miljön. 

I denna form av träning är det även möjligt att öva på teori och praktik samtidigt (Salas et.al., 

2009). Simuleringar har använts för träningssyften inom flera skilda domäner, inom 

krishantering har det exempelvis använts för träning av brandmän, poliser och 

ambulanspersonal (Petty & Slepow, 1996). 

En fördel med att använda sig av simuleringar är att målet med träningen uppnås samtidigt 

som träningsformen är både tids- och kostnadseffektiv i jämförelse med att exempelvis 

iscensätta scenarier. Genom nyttjandet av simuleringar ökar tillgängligheten för träning i 

jämförelse med att använda sig av ett verkligt scenario, vilket medför att det blir fler 

träningsmöjligheter. Simuleringar skapar även möjligheter för att uppleva och träna på olika 

scenarier, både säkra som kritiska, utan att behöva utsätta deltagarna för verkliga risker. Utöver 

detta är det ett miljövänligare alternativ i jämförelse med iscensatta scenarier. Nackdelarna som 

finns med simuleringar är dels att de inte är helt realistiska och att det kan vara svårt att veta 

hur någon, trots simuleringsträning, reagerar och agerar ute i verkligheten. Vissa simuleringar 

kan även medföra illamående för användarna (Moroney & Lilienthal, 2008). 

Trnka (2009) har kommit fram till att rollspelssimuleringar är en användbar metod för att 

studera ledning och kontroll på en taktisk nivå i nöd- och krisinsatsers tidiga skeden. 

Anledningen till detta är för att insatsers tidiga skeden kännetecknas av dynamik, där mycket 

pågår på samma gång. Det är i denna fas som beslutsfattare och befäl ägnar sin tid åt att fatta 

viktiga beslut gällande hur de ska agera samt koordinera sig. Det är även i de tidiga stadierna 

som olika slags roller och strukturer etableras. Samtliga simuleringar som användes i Trnkas 

(2009) studie hade deltagare som bestod av redan existerande grupper, där scenarier strävade 

efter att efterlikna verkligheten i hög grad. Simuleringarna skapade även möjligheter för att 
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studera icke rutinmässiga händelser som karaktäriseras av dynamik. Förståelsen för hur olika 

beslutsfattare, befäl och operatörer går tillväga när de improviserar och anpassar sig till olika 

situationer är relevant för flera forskningsområden. Exempelvis för teamarbete, resiliens och 

träningsdesign. 

Ett tillvägagångssätt för simuleringsbaserad träning är händelsebaserad träning (på 

engelska Event-Based Approach to Training, EBAT). I detta tillvägagångssätt finns det tydliga 

kopplingar mellan träningens mål, dess design och olika prestationsmått. I EBAT introduceras 

olika händelser i träningen för att möjliggöra observation av de beteenden som är av intresse 

(Fowlkes, Dwyer, Oser, & Salas, 1998). 

2.1.2 Table-top-övningar 

WHO (2019) tar upp en typ av simuleringsbaserad träning är table-top-övningar En table-top-

övning är en diskussionsbaserad övning, där relevant personal samlas för att diskutera 

simulerade eller fiktiva nödsituationer. I övningen får deltagarna diskutera kommunikationen 

och de åtgärder de skulle vidta i en nödsituations olika faser. Genom att använda sig av denna 

metod går det att testa olika planer för nödsituationer. Table-top-övningar möjliggör för 

deltagarna att klargöra roller och tillhörande uppgifter, men även att ta fram åtgärder och olika 

handlingar som krävs för att hålla beredskap. Resultatet av en sådan övning kan leda till 

förbättrade planer, med exempelvis bättre åtgärder.  Enligt Chi, Chao, Chuang, Tsai och Tsai 

(2001) är table-top-övningar något som är användbart för att träna beredskap och ledning för 

katastrofer. Denna typ av övning är även att föredra över fältövningar eftersom det leder till fler 

förslag gällande förändringar i träning, resurser eller logistik. När det kommer till 

katastrofövningar är syftet med simuleringar att testa de konsekvenser som en plan kan ha. 

Detta med fokus på viktiga processer, bland annat beslutsfattande och hur individer och team 

har presterat (Chi et.al., 2001). Under design- och utförandefasen av table-top-övningar kan det 

vara fördelaktigt att involvera och samarbeta med de individer som övningarna riktar sig till. 

Detta för att säkerställa att scenarierna blir realistiska och medför att deltagarna kan utföra sina 

uppgifter på det sätt de tänkt sig (Dausey et.al., 2007) 

2.2 Träning av team 
När det kommer till träning av team är det viktigt att först definiera vad ett team är. Ett team 

kan enligt Salas, Dickinson, Converse, och Tannenbaum (1992) definieras som; “a 

distinguishable set of two or more people who interact, dynamically, interdependently, and 

adaptively toward a common and valued goal/objective/mission, who have each been assigned 

a specific role of function to perform, and who have limited life-span of membership” (s.4). Det 
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vill säga, en tydlig grupp på två eller fler individer som interagerar med varandra dynamiskt, 

där de är beroende av varandra och arbetar adaptivt mot ett gemensamt mål, syfte eller uppdrag. 

Samtliga individer i gruppen har en tilldelad roll eller funktion som de ska utföra, där 

medlemskapet i gruppen även är tidsbegränsat. 

 När det gäller prestanda hos olika team har det föreslagits att det krävs en djupare 

förståelse för teamprocesser för att kunna skapa bättre träningsformer. Det har dock upptäckts 

att kommunikationsmönster skiljer sig mellan team som presterar bra i jämförelse med de team 

som presterar sämre. Där sämre team inte är lika bra på att följa kommandon, kommunicera 

och bekräfta de andra medlemmarnas frågor och ge feedback. Det är därför värt att studera de 

kommunikationsmönster som kännetecknar ett team med bra prestanda för att utforma träning 

för team (Bowers, Jentsch, & Florida, 1998). Enligt Salas et al. (2008) har deras metaanalys 

visat på att teamträning resulterar i bättre utfall för teamet, både när det gäller kognitiva utfall, 

affektiva utfall, processutfall och prestanda. Baserat på dessa resultat menar de att teamträning 

fungerar. Resultaten föreslår även att vissa faktorer påverkar hur effektiv teamträningen är. 

Dessa faktorer är vad träningen innehåller, hur stabilt medlemskapet är och teamets storlek. 

 För att träningen ska vara effektiv är det viktigt att träningsmiljön ger stöd för samtliga 

steg i träningen, vilket innefattar planering, utförande och analys, men även prestationsmått och 

återkoppling (Oser, Gualtieri, Cannon-Bowers, & Salas, 1999).  

2.3 Beslutsfattande 
När det kommer till att fatta ett beslut går en beslutsfattare igenom massvis med information 

och utvärderar denna information för att kunna fatta ett beslut. Det finns flera faktorer som 

spelar in i denna process. Exempel på faktorer är osäkerhet, tid samt kännedom och expertis. 

Osäkerhet i ett beslut innebär att ett beslut kan få olika konsekvenser beroende på vilka faktorer 

som spelar in. Det är när vissa av dessa konsekvenser är obehagliga eller otäcka som ett beslut 

klassas som riskabelt. En annan faktor är tid, exempelvis är tidspress något som kan påverka 

ett beslut. När det gäller kännedom och expertis har erfarenhet en inverkan på beslutsfattande, 

exempelvis kan experter fatta beslut snabbare än noviser. Det finns olika åsikter kring vad som 

karaktäriserar bra beslutsfattande. Exempelvis kan ett bra beslut vara det beslut som resulterar 

i maximalt värde. Det kan även vara att ett bra beslut ska leda till bra utfall och dåliga beslut 

till dåliga utfall. Ett tredje alternativ är att experter fattar bra beslut, dock kan de ibland fatta 

sämre beslut än sina respektive noviser (Wickens, Hollands, Banbury, & Parasuraman, 2013).  

Det finns flera ramverk för beslutsfattande, bland annat naturalistiskt beslutsfattande (på 

engelska Naturalistic Decision Making, NDM). NDM är en intuitiv metod för beslutsfattande 
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och det har visat sig att intuitiva metoder är vanligare än analytiska när det gäller erfarna 

operatörer som fattar beslut i sina respektive domäner (Simpson, 2001). Det som skiljer NDM 

från annan forskning om beslutsfattande är målet med själva forskningen. Det vill säga att 

kunna beskriva hur beslut fattas i riktiga miljöer. Exempelvis hur beslutsfattare går tillväga 

under svåra omständigheter där det är hög risk och tidspress samt oklarheter i mål och ledtrådar. 

Detta istället för att beskriva hur beslut ska fattas på det mest optimala sättet i kontrollerade 

miljöer. När det gäller optimala beslut handlar det om att väga alternativ med olika 

sannolikheter mot varandra för att sedan sätta upp det i ett beslutsträd på ett systematiskt sätt. 

Det har dock visat sig att när folk fattar beslut ute i verkliga världen använder de sig inte av 

dessa optimala beslutstekniker. Beslutsfattare använder sig snarare av heuristiker där tidigare 

erfarenheter används för att kunna sätta den nuvarande situationen i en av kategorierna (Klein, 

2008). 

En av modellerna för NDM är recognition-primed decision (RPD) model. RPD-modellen 

består av tre faser, den första är att beslutsfattaren känner igen situationen, andra är att det sker 

en seriell utvärdering och till sist utförs en mental simulering (Simpson, 2001). I RPD-modellen 

fattas beslut genom att individer använder sig av en prototypmatchning mellan nuvarande 

situation och prototypsituationer från deras erfarenheter. En prototyp, i detta fall, består av mål, 

olika perceptuella signaler samt vad som kan förväntas och olika möjligheter för att agera. När 

en beslutsfattare använder sig av RPD-modellen är det en seriell beslutfattningsprocess där en 

viss handling kontrolleras för genomförbarhet. Ifall handlingen är genomförbar så kan 

handlingen implementeras, annars kan modifieringar genomföras eller så kan handlingen 

förkastas. I icke familjära situationer genomför beslutsfattaren mentala simuleringar för de 

konsekvenser som en viss handling skulle ha. Ifall en handling förkastas går beslutsfattaren 

vidare till nästa möjliga matchning och utvärderar den handlingen genom samma process 

(Klein, Calderwood, & Clinton-Cirocco, 1988). 

2.4 Lärande 
Nedan presenteras olika teorier som kretsar kring inlärning. Till en början förklaras teorin om 

erfarenhetsbaserat lärande som sedans följs av organisatoriskt lärande. Till sist kommer även 

teori om lärandemål att tas upp. 

2.4.1 Erfarenhetsbaserat lärande 
Erfarenhetsbaserat lärande (på engelska experiential learning theory, ELT) kan definieras som 

“the process whereby knowledge is created through the transformation of experience. 

Knowledge results from the combination of grasping and transforming experience” (Kolb, 
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1984, s.41). Detta kan översättas till processen där kunskap skapas genom omvandlingen av 

erfarenhet. Kunskap uppstår genom att förstå och omvandla erfarenhet. Teorin om ELT 

innefattar sex påståenden. Det första är att lärande är en process och inte ska bedömas utifrån 

de effekter som uppstår av lärande. Det andra är att inlärning alltid är återinlärning där idéer 

kan utforskas och kombineras med bättre idéer. Sedan krävs det konflikter mellan de olika 

inlärningssätten där man skiftar mellan de två sätt som finns för att förstå respektive omvandla 

erfarenhet. Utöver detta är det även en helhetsprocess för anpassning som involverar olika 

aspekter hos den lärande individen. Lärande är även något som uppstår som resultat av 

samverkan mellan människan och den omgivande miljön. Till sist så är det processen av 

kunskapsskapande (Kolb & Kolb, 2009). 

Modellen för ELT består av fyra olika inlärningssätt, två för att förstå erfarenhet och två 

för att omvandla erfarenhet. De sätt som är kopplade till att förstå erfarenhet är konkret 

erfarenhet och abstrakt konceptskapande. De som är kopplade till omvandling av erfarenhet är 

reflektiv observation och aktivt experimenterande. Samtliga inlärningssätt ingår i en rekursiv 

cykel (se Figur 10) där första steget är erfarenhet som sedan följs av reflektion, tänkande och 

till sist agerande (Kolb & Kolb, 2009). När det gäller förståelsen av erfarenhet föredrar vissa 

individer att använda sig av sina sinnen och uppleva ny information genom konkreta 

erfarenheter. Andra individer kan istället föredra att använda sig av abstrakt konceptskapande 

och tar till sig information genom att exempelvis tänka eller analysera. Detta genom att använda 

sig av symboliska representationer. Detsamma gäller för omvandlingen av kunskap. Där 

reflektiv observation föredras av de som omvandlar erfarenheter genom att observera en 

händelse för att sedan reflektera över det som utspelar sig. Detta medan andra individer istället 

kan föredra aktivt experimenterande, där de omvandlar erfarenheter genom att aktivt testa olika 

saker (Kolb, Boyatzis, & Mainemelis, 2001). 
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Figur 10 Inlärningscykeln för erfarenhetsbaserat lärande inspirerad av Kolb och Kolb (2009). 

 

Enligt Kolb och Kolb (2009) finns det fyra olika lärostilar där olika inlärningssätt 

kombineras. Dessa är divergerande, assimilerande, konvergerande och tillmötesgående. Den 

första stilen är den divergerande lärostilen, där fokus ligger på konkret erfarenhet och reflektiv 

observation. Individer med denna lärostil har en fallenhet för att generera idéer och samla 

information samt att jobba i grupp. De med en assimilerande lärostil använder sig främst av 

abstrakt konceptskapande och reflektiv observation. Karaktäristiskt för individer med denna 

lärostil är att de är bra på att samla in och förstå mycket information för att sedan sammanfatta 

det på ett kortfattat och förståeligt sätt. Dessa individer föredrar bland annat att lyssna, läsa in 

sig på och tänka igenom saker. De som har en konvergerande lärostil har fokus på abstrakt 

konceptskapande och aktivt experimenterade. Ett särdrag för dessa individer är att de är bra på 

att omsätta teori till praktik och att de ofta är fokuserade på tekniska problem. De som har en 

tillmötesgående lärostil använder sig främst av konkret erfarenhet och aktivt experimenterande. 

Dessa individer föredrar att lära sig genom att testa sig fram. De föredrar även att arbeta med 

andra människor. 

En del i ELT är inlärningsområdet. Inlärningsområdet kan beskrivas som en karta som 

består av flera olika territorier. Lärande är inte något som ses som en universal process utan det 
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finns flera sätt som inlärning kan ske på. Inlärningsområdet i ELT beskriver hur dessa 

inlärningssätt står i relation till varandra. Inlärning sker genom att en individ rör sig mellan 

olika territorier beroende på vilken plats denne person har i inlärningsområdet. Ytterligare 

viktiga delar för ELT är djupinlärning och utveckling. Detta delas upp i tre steg, förvärvande, 

specialisering och integrering. Där förvärvande sker från födseln till ungdomsfasen, det är här 

en individ utvecklar kognitiva strukturer och grundläggande förmågor. I specialisering, som 

sker från skolåren upp till vuxenstadiet, formas inlärningsstilen för en individ. Erfarenheter från 

både utbildning och det sociala livet, såväl som hur en individ lär sig att anpassa sig till en 

organisatorisk kultur bidrar till att forma inlärningsstilen. Integrering är något som sker senare 

i livet, från mitten av ens karriär och framåt. Här framkommer de inlärningssätt som inte är 

dominanta hos en individ. Utvecklingen i detta stadie sker genom en ökad komplexitet och 

relativism, där flera inlärningssätt som står i konflikt till varandra nyttjas (Kolb & Kolb, 2009). 

Enligt Kayes, Kayes, och Kolb (2005) är det flera studier som ger stöd till att team 

presterar mer effektivt ifall de använder sig av ELT och de fyra stegen i inlärningscykeln (se 

Figur 10) där samtliga inlärningssätt är med. När det kommer till teaminlärning så bygger det 

erfarenhetsbaserade angreppssättet på tre centrala idéer. Först och främst att reflektiv 

konversation spelar en viktig roll, det är därför viktigt att teamets medlemmar skapar ett 

utrymme för att tillsammans diskutera och reflektera över sina erfarenheter. För det andra är 

det viktigt med ett funktionellt ledarskap. I team blir det ofta så att de delar på ledarskapet 

genom att medlemmarna tar på sig olika roller, där de olika rollerna har skilda ansvarsområden. 

Till sist är det att ett team utvecklas genom att följa inlärningscykeln för ELT. Det som krävs 

för att ett team ska kunna lära sig av erfarenheter är att de medlemmar som ingår i teamet 

tillsammans kan gå igenom cykelns fyra steg (Kayes et.al., 2005). 

Enligt Theodore Mills (1967) finns det fem steg som en grupp går igenom under sin 

utveckling. I det första steget vill medlemmarna i en grupp tillfredsställa sina individuella 

behov. Det andra steget innebär att individerna i ett team utvecklar strategier för att kunna 

upprätthålla tillfredställelsen. I det tredje steget blir gruppen ett team och strävar efter att 

uppfylla ett kollektivt syfte. I detta steg går medlemmarna från individuella inlärningsstrategier 

till gruppstrategier, där de måste lära sig att koordinera sig, samt anpassa sig efter externa krav. 

I nästa steg utvecklar teamet metoder och anpassar sig inte enbart efter externa krav för att 

kunna uppfylla sina behov. På den femte och sista nivån i utvecklingen har teamet förmågan att 

sträva efter flera mål samtidigt, där innovationsförmågan är stor och teamet kan ha en påverkan 

över flera domäner (Mills, 1967). 
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 Enligt Kayes et al. (2005) finns sex funktionella aspekter som krävs för att ett team ska 

fungera. Dessa är först och främst ett delat syfte, att det finns roller eller en uppdelning av det 

som måste göras. Utöver detta är det att det finns en kontext där det ingår vad uppgifterna går 

ut på och vad det finns för resurser att tillgå. Det ska även finnas en process för att uppnå det 

gemensamma syftet. Tills sist är ett teams sammansättning är viktig, även att det finns 

handlingar för hur syftet ska uppfyllas, hur teamets medlemmar ska involveras samt hur de ska 

agera i ett visst sammanhang och hur processen ska genomföras. Samtliga aspekter som tagits 

upp är viktiga för att team ska kunna växa och utvecklas. Författarna menar att team använder 

sig av ELT på varje steg i Mills (1967) utvecklingsprocess och att detta ger en helhetsbild över 

hur teaminlärning sker (Kayes et.al., 2005).  

2.4.2 Organisatoriskt lärande 
Det finns flera teorier kring lärande, en teori är organisatoriskt lärande. 4I-ramverket är ett 

ramverk som finns för organisatoriskt lärande. Namnet kommer från de processer som utgör 

ramverket, som alla fyra börjar på I. Dessa är intuition, interpretation, integrering och 

institutionalisering. Processerna förekommer på olika nivåer inom en organisation, där intuition 

sker på individnivå, interpretation på både individnivå och gruppnivå, integrering sker på 

grupp- och organisationsnivå och institutionalisering endast på organisationsnivå (se Figur 11). 

I denna uppsats kommer fokus ligga på de processer som förekommer på gruppnivå, det vill 

säga interpretation och integrering. Interpretation är processen av att tolka och sätta ord på sina 

tankar. Denna process sker genom att olika individer använder sig av språket för att utifrån sina 

intuitioner tillverka kognitiva kartor. Denna process uppstår i en viss domän och förståelsen för 

själva tolkningen kräver en förståelse för den specifika domänen. En till process som är 

användbar för att kunna skapa klarhet och förståelse är en gruppinterpretation där flera individer 

använder sig språket av för att lösa eventuella oklarheter. Nästa process som är viktig för 

gruppnivå, integrering handlar om sammanhållning och kollektiva handlingar i en grupp, där 

delad förståelse är en viktig komponent. Återigen kan språket hjälpa till med att uppnå den 

delade förståelsen inom gruppen men även att dela förståelsen med individer som befinner sig 

utanför gruppen. Genom språket kan alltså kunskapen en grupp besitter förflyttas. Det är på det 

här viset som organisatoriskt lärande skapas, genom att nyttja språket för att dela med sig av 

kunskap (Crossan, Lane, & White, 1999).  
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Figur 11 De fyra processerna i 4I-modellen och vilka nivåer de förekommer på. 

 

2.4.3 Lärandemål 
När det kommer till lärande finns Blooms taxonomi för lärandedomäner. Tanken bakom detta 

är att istället för att enbart fokusera på att lära sig saker utantill utveckla andra, högre former av 

tänkande, där bland annat analytiskt tänkande är viktigt. Blooms taxonomi har flera 

användningsområden men kan bland annat nyttjas för att utforma träning och utbildning. I 

taxonomin finns tre lärandedomäner, dessa är den kognitiva, den affektiva och den 

psykomotoriska. Där den kognitiva domänen står för mentala färdigheter och kunskap, den 

affektiva står för olika attityder och självkänsla och till sist den psykomotoriska som handlar 

om de fysiska färdigheterna. De olika domänerna står för de mål som finns med själva 

lärandeprocessen och eleven ska i slutet av denna process ha uppnått förbättring i någon av 

domänerna. Den kognitiva domänen har sex underkategorier, kunskap, förståelse, tillämpning, 

analys, syntes och utvärdering (se Figur 12), där kunskap är den lättaste kategorin och 

utvärdering den svåraste (Bloom, Engelhart, Furst, Hill, & Krathwohl, 1956). 

 Anderson et al. (2001) reviderade Blooms taxonomi, den största förändringen var att 

ändra kategorierna från substantiv till verb och ändra ordningen på de första två kategorierna 

(se Figur 12). Detta ledde till följande ordning: minnas, förstå, tillämpa, analysera, utvärdera 

och skapa. Att minnas innebär förmågan att kunna hämta kunskap från det som tidigare har 

lärts in. Nästa nivå, att förstå, är förmågan att beskriva något med egna ord, att kunna förstå 

meningen med saker, exempelvis instruktioner. Att tillämpa kretsar kring att kunna tillämpa det 

som lärts teoretisk i nya situationer, exempelvis att använda sig av en viss metod för att kunna 

utvärdera något. På analysnivån gäller det att strukturera upp olika konceptkomponenter på ett 

lättförståeligt sätt. Att utvärdera innebär att kunna bedöma olika idéer eller material, detta är 
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viktigt när det kommer till att fatta beslut om till exempel den mest effektiva lösningen genom 

att bland annat jämföra och kritisera olika lösningar. Den sista nivån, att skapa, handlar om att 

från olika delar skapa en helhet, detta kan exempelvis vara för att lösa ett problem eller skapa 

en modell. Utöver denna revidering har även flera tillskott kommit till taxonomin. En till 

ändring är matris för kognition och kunskap. I Blooms taxonomi fanns det tre kunskapsnivåer, 

faktisk, konceptuell och procedurell. Ett tillägg i den reviderade versionen är den metakognitiva 

nivån (Anderson et.al., 2001).  

 

Figur 12 Blooms taxonomi (Bloom et.al., 1956) till vänster och den reviderade taxonomin (Anderson et.al., 2001) till höger. 

 

2.4.4 Prestationsbedömning 
Feinstein och Cannon (2002) har i sin artikel gått igenom existerande litteratur kring 

simuleringsbedömningar. De går igenom tre centrala begrepp, nämligen fidelity, verifiering och 

validering. Med fidelity menas hur realistisk en simulering är, det vill säga hur nära den ligger 

verkligheten, det som ska simuleras (Feinstein & Cannon, 2002). Vid design av simuleringar är 

det många som strävar efter att ha en så hög fidelity som möjligt för att det har gjorts ett 

antagande om att detta skulle öka inlärningen (Liu, Macchiarella, & Vincenzi, 2008). Det har 

dock visat sig att en hög fidelity kan komma i vägen för inlärningen och att det för lärandets 

skull kan vara bättre med en lägre fidelity. Detta gäller speciellt för noviser eftersom det kan 

hjälpa dem att fokusera på det viktiga, hög fidelity kan istället dra fokus från de viktiga 

variablerna. Detta leder till att simuleringen kan få en bra bedömning från ett 

inlärningsperspektiv men en sämre bedömning när det gäller att modellera verkligheten. Det 
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andra begreppet verifiering handlar om att verifiera att en specifik modell fungerar på tänkt sätt. 

Till sist kommer validering, som är en bedömning av huruvida samma slutsatser kan dras från 

simuleringen som från det som simuleras (Feinstein & Cannon, 2002). 

Det finns viss problematik när det kommer till prestationsmått. En del av problematiken 

ligger i att de prestationsmått som mäts utifrån en verklig prestation eller realistiska 

simuleringar antas ha högre validitet än exempelvis test som bygger på flervalsfrågor. Utöver 

detta så blir indikatorer ofta förväxlade med målen, vilket kan resultera i att indikatorn förlorar 

sin betydelse. Även de ursprungliga processerna som nyttjats för att uppfylla ett mål kan 

förvrängas. När det uppstår ett gap mellan indikator och mål leder det till en större förvrängning. 

Detta blir ett ännu värre problem när det läggs för mycket fokus på indikatorn. Det är viktigt att 

de kriterier som används för att mäta prestationen är kopplade till uppgiftens syfte. Ännu en sak 

som är bra att ha i åtanke är att ett mått inte måste ha hög validitet i en viss uppgift bara för att 

måttet haft bra validitet i en annan uppgift (Robert, Baker, & Dunbar, 2007). 

Vreuls och Obermayer (1985) tar i sin artikel upp ytterligare problematik med 

prestationsmått i simulatorer. Där fokus ligger på fyra grundläggande problem. Först och främst 

handlar det om att prestationer inte är något som är direkt observerbart. Detta leder till att 

bedömningar kring prestation ofta baseras på slutsatser som är dragna utifrån en liten del av de 

processer som faktiskt pågår inuti människan. De mått som används går inte heller att 

generalisera, de är ofta uppgiftsbaserade. Ännu ett problem är att det inte finns särskilt mycket 

teori kring ämnet prestation. Vilket leder till en stor datainsamling som innehåller många olika 

mått, detta försvårar i sin tur även analysen. En taktik som används för att välja ut vilka 

prestationsmått som ska användas är att ta hjälp av experter inom området. Nästa problem är 

validering av mått, det finns flera tillvägagångssätt för att validera mått. Dels är det att använda 

sig av ett stickprov med experters prestation som en guldstandard. Sedan är det att använda sig 

av experter för att bedöma vad som anses vara bra prestation för att välja mått utifrån det. Utöver 

detta kan man även använda sig av korrelation mellan måtten och andra utomstående kriterier. 

Det är viktigt att inte mäta prestanda för tidigt, detta eftersom inlärning kan skilja sig mellan 

individer och det blir svårare att predicera genom prestationsmåtten. Ett ytterligare problem 

med validering är att det är en tids- och budgetkrävande process, på grund av detta är validering 

något som inte sker särskilt ofta. Till sist är det ett problem att det inte finns kvantitativa mått 

för att bedöma betydelsen av prestationsförändringar (Vreuls & Obermayer, 1985). 
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2.5 Teorisammanfattning 
Den teori som har tagits upp i den teoretiska bakgrunden har valt ut för att bidra till en förståelse 

för simuleringsverktyget ETS och hur detta simuleringsverktyg kan anpassas till polisens 

verksamhet. Teorin börjar med att ta upp simuleringar och simuleringsbaserad träning. Detta 

då det är viktigt att förstå hur simuleringar kan bidra till träning och vad de har för nytta. Träning 

av team och beslutsfattande är viktigt att ta upp eftersom de i polisens verksamhet arbetar i team 

och i en miljö där stor vikt läggs på beslutfattande. Detta då polisen ofta måste fatta snabba 

beslut i dynamiska miljöer. Anledningen till att lärande är en del i teorin är för att målet med 

ETS är att det ska bidra till lärande. I och med att lärandemål och prestationsbedömningar är 

viktiga faktorer i ETS är det viktigt att se till att det finns tydliga mål och att prestationen kan 

bedömas på ett lämpligt sätt. 
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3  Metod 

Denna studie använder sig av en kvalitativ forskningsansats. Detta innebär att fokus ligger mer 

på kvalitet än kvantitet. Det finns några karaktäriserande drag för kvalitativa data, först och 

främst finns det ett fokus på detaljerade beskrivningar. Av denna anledning används ofta 

metoder som genererar rikliga data, exempelvis djupintervjuer, fokusgrupper och 

fältanteckningar. Det handlar även om att fånga de enskilda individernas perspektiv där målet 

är att samla kunskap om deras upplevelser. En kontrast till kvantitativ forskning är att syftet 

inte ligger i att generalisera utifrån stickprov (Howitt, 2010). För detta projekt har fokusgrupper 

med poliser som har en ledande funktion valts som datainsamlingsmetod för att få tillgång till 

relevant information. Anledningen till att fokusgruppsintervjuer med experter valdes var för att 

det enligt Bogner, Littig och Menz (2009) är fördelaktigt att använda sig av det i den explorativa 

fasen. Detta då det är en effektiv, mer koncentrerad datainsamlingsmetod som ger ett bra 

resultat på kortare tid i jämförelse med andra metoder som exempelvis enkät- eller 

observationsstudier. Littig (2009) tar upp en av nackdelarna med att använda expertintervjuer 

som datainsamlingsmetod, problemet ligger i att experter kan vara svåra att få tillgång till. Inom 

forskning ligger intresset för experter i deras kontextuella och interna kunskap. Detta innefattar 

bland annat de strukturer, procedurer och händelser som existerar i en viss organisation (Littig, 

2009). Materialet som utvunnits från fokusgrupperna har sedan analyserats med hjälp av en 

hierarkisk uppgiftsanalys som sedan kompletterats med en tabelluppgiftsanalys. Just HTA 

valdes för att det är en flexibel metod som går att komplettera med exempelvis en TTA som har 

gjorts i detta fall (Stanton et.al., 2005). 

3.1 Deltagare 
Fokusgruppsdeltagare till denna studie rekryterades genom att utsedda kontaktpersoner hos 

polisen förmedlade lämpliga individer för fokusgrupperna. Deltagarna var mellan 38 och 57 år 

gamla (M = 44,4). Samtliga individer som deltog i studien har haft en ledande funktion inom 

polisen och hade en arbetserfarenhet mellan tio och 28 år (M = 15,6). De elva deltagarna var 

fördelade över fyra datainsamlingstillfällen, varav tre tillfällen var fokusgrupper och en var en 

intervju som följde samma upplägg som fokusgrupperna. Insamlingstillfällena ägde rum i 

följande städer; Uppsala (n = 3), Linköping (n = 2), Stockholm (n = 1) och Västerås (n = 5). Av 

deltagarna var nio män och två kvinnor. 
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3.2 Material 
Nedan presenteras det material som har använts genom projektets gång. 

Samtyckesformulär 

För att samla in deltagarnas samtycke användes ett samtyckesformulär (se bilaga A). I 

samtyckesformuläret fick deltagarna information om studien samt deras rättigheter vilket följer 

de vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Även information om 

kontaktuppgifter till moderatorn stod med. 

Bakgrundsformulär 

Ett bakgrundsformulär (se bilaga B) användes för att samla in demografisk information om 

deltagarna. 

Intervjuguide 

För fokusgrupperna användes en intervjuguide (se bilaga C) för en semistrukturerad 

fokusgrupp. 

Matris 

En matris (se bilaga D) användes för att lättare få en överskådlig blick över roller, delmoment, 

tidsåtgång och verktyg som används vid respektive scenario. 

Stimulusmaterial 

Som stimulusmaterial (se bilaga E) användes existerande ETS-material för polisen. 

Genomförande 

Ett manus för genomförande (se bilaga F) användes för att försäkra att inget steg i 

genomförandet skulle glömmas. Även för att alla deltagarna skulle få likvärdig behandling. 

Diktafon 

En diktafon användes för ljudinspelning vid fokusgrupperna. 

Anteckningsmaterial 

Under fokusgrupperna antecknade moderatorn kommentarer i ett anteckningsblock. 

Microsoft Visio 

För att skapa de hierarkiska uppgiftsanalyserna användes verktyget Microsoft Visio. 

 
3.3 Fokusgrupper 



 

25 

Fokusgrupper är en kvalitativ datainsamlingsmetod som används i stor utsträckning i många 

olika fält. Metoden kan användas antingen ensam eller i kombination med andra metoder. I 

fokusgrupper samlas data in genom en gruppinteraktion där forskaren har bestämt ämnet för 

diskussionen i förhand (Morgan, 1996). Ett användningsområde för metoden är att studera olika 

fenomen som kan uppstå i sociala interaktioner. Där diskussionen utgår från ett specifikt fokus, 

exempelvis ett scenario (Hylander, 1998). 

Det råder delade meningar om hur många deltagare som ska ingå i en fokusgrupp, men 

det har rapporterats att det har blivit lyckade fokusgrupper med allt från tre till 14 deltagare 

(Bloor, Frankland, Thomas, & Robson, 2012). Deltagarna i en fokusgrupp kan karaktäriseras 

av att de delar något gemensamt, exempelvis samma utbildning eller yrke. Metoden innebär att 

flera personer intervjuas samtidigt, där fokus ligger på ett specifikt ämne som deltagarna får 

fördjupa sig i. Fokusgruppsintervjun leds av en moderator, dock ges mycket frihet till 

deltagarna då de själva får styra diskussionen. Moderatorn kan dock engagera sig i diskussionen 

om något inte lyfts upp som kan vara intressant för studien eller om hon eller han vill att någon 

ska utveckla en intressant synpunkt. Några nackdelar som finns med denna metod är att 

forskaren har mindre kontroll, den data som utvinns växer snabbt och blir svår att analysera 

samt att alla deltagare kanske inte får komma till tals (Bryman, 2002). Enligt Kitzinger (1995) 

är tanken bakom fokusgrupper att det ska bli lättare för deltagarna att utforska sina tankar och 

åsikter när det sker i en gruppinteraktion än i enskilda intervjuer. Deltagarna uttrycker ofta 

tankar för och emot fokusgruppsämnet, vilket leder till att samtalet får en argumenterande 

karaktär (Wibeck, 2010). 

En fokusgrupp består av fyra steg, planering, rekrytering, diskussionsledning och analys. 

I planeringen är det viktigt att klargöra vad för forskningsfråga som ska vara i fokus. Det finns 

ostrukturerade och strukturerade fokusgrupper, fördelen med ostrukturerade är att moderatorn 

inte är så inblandad, det finns dock en risk för att det blir oorganiserat. Något att ha i åtanke är 

också ifall en homogen eller heterogen grupp ska användas, homogena grupper kan vara 

fördelaktigt för att utbytet av information sker lättare då gruppen är mer bekväm. En annan 

fråga är om man ska använda sig av existerande grupper där individerna känner varandra eller 

nya grupper. Fördelen med existerande grupper är att det underlättar för tystlåtna personer att 

uttrycka sig och att det är lättare för moderatorn att rekrytera deltagare. Dock kan gruppen 

glömma att nämna saker som de själva anser som självklara (Wibeck, 2010). Forskningsfrågan 

som var i fokus för dessa fokusgrupper var hur ETS kan anpassas till polisen och för detta 

hamnade även fokus mycket på processerna. I denna studie användes semistrukturerade 

fokusgrupper, där gruppen gavs viss frihet men moderatorn hoppade in ibland och styrde upp. 
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Fokusgruppen anses vara homogena, existerande grupper i och med att de delar samma yrke 

och känner varandra sedan innan. 

Wibeck (2010) tar upp att det är viktigt att förbereda ett stimulusmaterial och en 

intervjuguide innan en fokusgrupp. Denna intervjuguide består av fem olika typer av frågor, 

öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutande frågor. 

Tanken bakom öppningsfrågorna är att de ska öka samhörigheten mellan gruppmedlemmarna 

där fokus ligger på fakta och att få individerna att tala tidigt. Introduktionsfrågorna är till för att 

introducera ämnet för fokusgruppen och för att ge deltagarna chansen att diskutera ämnet samt 

egna erfarenheter kopplade till ämnet. Sedan kommer övergångsfrågorna vars syfte är att sätta 

ämnet i ett större perspektiv och skapa en bra övergång till nyckelfrågorna. Nyckelfrågorna bör 

bestå av två till fem frågor som anses viktiga för analysdelen av arbetet. När denna del är över 

används avslutande frågor för att avrunda sessionen. Denna del kan bestå av en kort 

sammanfattning av det viktigaste som fokusgruppen har kommit fram till för att säkerställa att 

allt uppfattats korrekt. Det ges även möjlighet för deltagarna att betona viktiga delar, samt 

uttrycka sina slutgiltiga åsikter. Avslutningsvis ställs frågor om det är någon som vill göra ett 

tillägg och om något viktigt inte tagits upp. Stimulusmaterialet kan bestå av olika saker som är 

kopplade till temat, exempelvis bilder eller texter (Wibeck, 2010). 

 Det finns flera tillvägagångssätt gällande analysen av materialet, antingen transkriberas 

hela materialet, vilket även kan göras på olika nivåer av noggrannhet. En annan metod är att 

använda sig av fältanteckningar, en så kallad anteckningsbaserad analys med ljudinspelning 

som komplement. Denna metod är främst lämplig när det är fokus på innehållet i en diskussion. 

(Wibeck, 2010). Fältanteckningar är enligt Emerson, Fretz och  Shaw (2011) anteckningar i 

syfte att komma ihåg viktiga dialoger eller handlingar som observerats. 

3.4 Hiearkisk uppgiftsanalys (HTA) 
Uppgiftsanalyser är ett samlingsnamn för de metoder som används för att beskriva och 

representera en process i ett komplext system. Vilket i sin tur hjälper till med att öka förståelsen 

för inte bara människans, men också systemets prestation vid en specifik uppgift eller ett 

scenario. Uppgiftsanalyser används inom flera olika områden, där ett av dem är träningsdesign. 

Analytikern får ofta en djup förståelse för processen genom att utföra en uppgiftsanalys, en 

nackdel är dock att det är tidskrävande och inte reliabelt då samma process kan ge upphov till 

olika resultat (Stanton m.fl., 2005). 

Hierarkisk uppgiftsanalys (hierarchical task analysis (HTA)) är en vanlig och välanvänd 

metod för att genomföra uppgiftsanalyser. I en HTA beskrivs ett system genom dess planer, 

mål och delmål samt hur dessa återkopplar till varandra genom hierarkin. Det finns tre 
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huvudprinciper för att genomföra en HTA. För det första är uppgiften som ska undersökas en 

process som i sin tur definieras genom processens mål. Nästa princip är att processen innehåller 

delprocesser som i sin tur har sina delmål, delmålen kan sedan mätas utefter hur mycket det 

bidrar till systemets övergripande mål. Till sist är relationen mellan processer och delprocesser 

hierarkisk (Stanton, Neville, 2006). En anledning till att just HTA är en populär metod för 

uppgiftsanalys är dess flexibilitet samt att det går att bygga vidare på den och genomföra 

ytterligare analyser. Detta då en HTA ofta krävs för att påbörja andra analysmetoder, speciellt 

inom området Human Factors (Stanton et.al., 2005). 

 En HTA består av sex steg, dessa är enligt Stanton et al. (2005) följande: 

1. Definiera och identifiera uppgiften som ska analyseras samt syftet för uppgiftsanalysen. 

2. Samla in data om uppgiften som underlag för en HTA. 

3. Fastställa uppgiftens övergripande mål. Det övergripande målet placeras högst upp i 

hierarkin. 

4. Fastställa uppgiftens delmål. Här bryts det övergripande målet ned till delmål som krävs 

för att det övergripande målet ska uppfyllas. 

5. Delmålen bryts ned i fler delmål och handlingar. Delmålen bryts ned fram tills det att 

en lämplig handling uppnåtts. Handlingarna ligger längst ned i hierarkins grenar och 

talar om vad det är som ska utföras. I hierarkin ligger delmålen över handlingarna. 

6. Analysera planer, planerna beskriver hur målen ska uppnås och i vilken ordning. Det 

finns olika typer av planer, exempelvis linjära, cykliska eller simultana. Resultatet av 

en HTA presenteras antingen i ett träddiagram eller i en tabell.  

3.5 Tabelluppgiftsanalys (TTA) 
En till typ av uppgiftsanalys utöver HTA är tabelluppgiftsanalysen (på engelska tabular task 

analysis, TTA). En TTA bygger på en HTAs bottennivåer och beroende på analysens syfte 

bestäms det vilka aspekter som ska analyseras i de olika stegen. Bottennivåerna i HTAn ska 

placeras till vänster i tabellen. För varje uppgift listas sedan andra relevanta kategorier i de 

övriga kolumnerna. Exempelvis nödvändiga åtgärder. Det finns flera fördelar med att använda 

sig av en TTA som analysmetod, dels att det ger en bra och detaljerad bild av en process men 

det är även en fördel att metoden är oberoende av domänen. Dock kan metoden vara 

tidskrävande (Stanton et.al., 2005). 

3.6 Procedur förberelser 
Till en början genomfördes två intervjuer för att få en bild av polisens verksamhet. En intervju 

genomfördes med en polis placerad i Linköping. Den andra intervjun genomfördes med två 
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poliser placerade i Norrköping. Intervjun började med en kort presentation av 

simuleringsverktyget ETS och information om studiens syfte samt vad som var tanken att 

intervjun skulle komma fram till. Det vill säga en insyn i polisens verksamhet och möjliga 

scenarier som polisen skulle kunna använda för att träna i ETS. Efter genomförda intervjuer 

fick en som arbetar med ETS vid katastrofmedicinskt centrum ge synpunkter på vilka scenarier 

som skulle vara gångbara för polisen. Utifrån detta valdes två typscenarier, en skolskjutning 

och en högriskfotbollsmatch. Detta för att ta två olika händelser en planerad särskild händelse 

och en plötsligt uppkommen särskild händelse så att olikheten mellan planerad och oplanerad 

tas med. Efter detta sammanställdes en intervjuguide som skulle användas vid fokusgrupperna, 

fokus för denna intervjuguide var processen för dessa typscenarier samt tankar som deltagarna 

har kring ETS. 

 För att få ytterligare förståelse för polisens verksamhet deltog även studiens författare i 

en tvådagarsutbildning i operativ ledning och stabsmetodik där deltagarna bestod av ledande 

funktioner inom olika verksamheter, bland annat polis, räddningstjänst och SOS alarm. Detta 

eftersom denna studie har lagt sig på simuleringar på ledningsnivå.  

 

3.7 Procedur fokusgrupper 
Ett manus användes för genomförandet av fokusgrupperna. Först och främst hälsades 

deltagarna välkomna och moderatorn presenterade sig själv för gruppen. Deltagarna gavs sedan 

ett samtyckeformulär och ett bakgrundsformulär. Efter ifyllda formulär presenterades 

simuleringsverktyget Emergo Train System® och stimulusmaterialet lades fram på bordet så 

att samtliga deltagare kunde observera det. Därefter förklarades upplägget och vad det var som 

förväntades av deltagarna under fokusgruppen. Sedan gavs det tillfälle för deltagarna att ställa 

frågor, deltagarna fick även ställa frågor som uppkom under fokusgruppens gång. Precis innan 

intervjuernas början fick deltagarna varsin matris där det fanns utrymme att fylla i ordning på 

delmoment, hur lång tid det ska ta att utföra delmomenten, tidsåtgång för uppgiften samt de 

verktyg som behövs för att genomföra delmomentet. Samtliga fokusgruppsintervjuer följde en 

semi-strukturerad karaktär, där en intervjuguide användes som stöd för moderatorn. Intervjun 

börjar med några öppningsfrågor för att tidigt få deltagarna att tala och slappna av. Därefter 

följde frågor om hur de skulle lösa respektive typscenario, först högriskfotbollsmatch, sedan 

skolskjutning. Detta för att sedan övergå till nyckelfrågor som är relevanta för projektets syfte 

och till sist avslutande frågor. Samtliga fokusgruppsintervjuer spelades in och fältanteckningar 

fördes under tiden. När sessionen nått sitt slut avslutades inspelningen och moderatorn tackade 

deltagarna för deras deltagande.  
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 Efter avslutad datainsamling lyssnades ljudinspelningarna igenom för att kunna 

komplettera anteckningarna som tagits under fokusgruppernas gång. Från de kompletterade 

anteckningarna och matriserna för respektive typscenario sammanställdes resultatet i två 

hierarkiska uppgiftsanalyser för att lätt kunna få en överblick av de olika processerna för de 

olika typscenarierna. De hierarkiska uppgiftsanalyserna skapades genom att skapa en HTA 

utifrån samtliga tillfällen, för att kunna göra detta skapades först en HTA per roll som ingick i 

respektive typscenario för att sedan sättas ihop till en helhet utefter de tidsangivelser som 

angivits. För att ta fram effektivitetsmått användes de tidsangivelser från matriserna som angetts 

av fokusgrupperna i Uppsala och Linköping som underlag. För att ytterligare specificera 

resultatet genomfördes även en tabelluppgiftsanalys där uppgifter, beskrivning av delmoment, 

roller och verktyg framkommer för respektive steg i den hierarkiska uppgiftsanalysen. Utöver 

detta sammanfattades gjordes sammanfattningar av de från fokusgruppsintervjuerna där viktiga 

detaljer för framtida utformning av en polismodul bör utformas.  

 När uppgiftsanalyserna var sammanställda granskades de av experter inom polisen, 

därefter genomfördes ändringar för att förbättra tabellerna. Validering skedde sedan genom att 

ett möte med en expert inom polisen där uppgiftsanalyserna granskades och godkändes. 

3.8 Etik 
Denna studie följer vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer. Dessa är informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att forskaren ska ge upplysning om forskningens syfte till alla de 

individer, uppgiftslämnare och försöksdeltagare som blir berörda av forskningen. Information 

om vad som ska utföras av deltagaren och villkoren för deltagandet ska också framgå. 

Ytterligare information som ska ges är att det är frivilligt att delta och att deltagandet i 

forskningen kan avbrytas när som helst. Det är viktigt att informera deltagaren om samtliga 

faktorer som har möjlighet att inverka på deras vilja att delta i forskningen. Till sist ska 

forskarens kontaktuppgifter stå med i informationen (Vetenskapsrådet, 2002).

 Samtyckeskravet, som är det andra kravet innebär att deltagaren medverkande styrs av 

deltagaren. Samtycke måste av denna anledning samlas in från samtliga försöksdeltagare och 

uppgiftslämnare. När det gäller deltagare under 15 år måste samtycke även samlas in från 

deltagarnas föräldrar. Det är även viktigt att poängtera att det är deltagarna som får bestämma 

över vilka villkor som deltagandet sker på samt hur länge de ska delta. Även att det inte ska 

resultera i några negativa konsekvenser ifall de beslutar att avbryta deras deltagande 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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Konfidentialitetskravet, som är det tredje kravet går ut på att deltagarna i forskningen ska 

behandlas med så stor konfidentialitet som möjligt. Detta medför att de personuppgifter 

deltagarna lämnat ska förvaras säkert där obehöriga inte har möjlighet att få åtkomst till dem. 

Tystnadsplikt är även något som ska tänkas över när det gäller känsliga uppgifter.  Uppgifterna 

ska antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att de inte kan kopplas till uppgifterna 

till en specifik individ av någon utomstående. Detta är extra viktigt vid känsliga uppgifter 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att insamlade personuppgifter inte får användas 

för kommersiellt bruk och för syften som ej rör forskning. Dessa uppgifter ska endast nyttjas 

för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 
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4  Resultat 

Resultatet för denna uppsats är uppdelad i flera delar. Först och främst kommer de roller som 

ingår i typscenarierna att presenteras var för sig. Därefter kommer en HTA per typscenario, 

detta för att se vilka uppgifter som behöver utföras för att klara av insatsen. HTA:er används 

för att visualisera typscenarierna på ett tydligt sätt. Som en påbyggnad på HTA:erna presenteras 

sedan två TTA:er, detta för att lätt kunna få en överblick av vilka roller och verktyg som ingår 

i varje delmoment. Detta följs av en sammanfattning av fokusgruppsintervjuerna och till sist 

presenteras även de effektivitetsmått som har identifierats. 

4.1 Roller 
De roller som ingår i en insats skiljer sig beroende på vilken typ av insats det är. Rollerna 

som ingår i en skolskjutning presenteras i Tabell 1 och rollerna som ingår i en 

högriskfotbollsmatch i Tabell 2. De benämningar som återfinns i tabellerna används hädan 

efter. 

 

Tabell 1 Roller som ingår i en skolskjutning 

ROLLER SKOLSKJUTNING  
ROLL Benämning 
REGIONALT VAKHAVAND 
BEFÄL 

RVB 

REGIONLEDNIGNSCENTRALEN RLC 
NATIONELLA 
LEDNINGSCENTRALEN 

NLC 

KOMMENDERINGSCHEF KC 
YTTRE BEFÄL YB 
VAKTHAVANDE BEFÄL VB 
VAKTHAVANDE BEFÄL PÅ NOA VB NOA 
POLISINSATSCHEF PIC 
POLISCHEF PC 
CHEF FÖR OPERATIV ENHET COE 
STABSCHEF SC 
STABSFUNKTIONER, RESURS 1–9 Stabsfunktioner r1-r9 
PLC FÖR OLIKA PLATSER Platschef 
POLISPATRULL Patrull 
PRESSTALESMAN Presstalesman 
PATRULL Patrull 
POLIS Polis 
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Tabell 2 Roller som ingår i en högriskfotbollsmatch 

ROLLER 
HÖGRISKFOTBOLLSMATCH 

 

ROLL Benämning 
CHEF FÖR OPERTATIV ENHET COE 
KOMMENDERINGSCHEF KC 
STABSCHEF SC 
STABSFUNKTIONER, RESURS 1–9 Stabsfunktioner r1-r9 
POLISINSATSCHEF PIC 
POLISCHEF PC 
POLIS Polis 

 

4.2 Hierarkiska uppgiftsanalyser 
I följande del presenteras de hierarkiska uppgiftsanalyser som skapats utifrån fokusgrupperna. 

Viktigt att ha i åtanke är att polisens verksamhet är dynamisk och att det kan variera en hel del 

mellan olika insatser. De delmål som specificerats i nedankommande uppgiftsanalyser är 

däremot delmål som alltid ska vara med, ordningen kan dock skifta. Först presenteras 

uppgiftsanalysen för skolskjutning och därefter följer uppgiftsanalysen för en 

högriskfotbollsmatch. De fullständiga uppgiftsanalyserna presenteras i separata bilagor (se 

bilaga G, H)  

4.2.1 Skolskjutning 
I en skolskjutning varierar det mycket från gång till gång vilka åtgärder som behöver vidtas. 

Detta är en så kallad inträffad särskild händelse som gör att polisen hamnar i ett rött läge vilket 

innebär att de måste fatta beslut snabbt. 

 

Figur 13 Rädda liv och oskadliggöra gärningsman 

När det kommer till en skolskjutning så är det ett pågående dödligt våld (PDV) och polisen ska 

handla därefter. Polisens mål i en sådan händelse är att rädda liv och oskadliggöra gärningsman. 

En checklista används för PDV och polisen dokumenterar insatsen i datasystemet STORM. 

Insatsen börjar med att ett larm kommer in till regionledningscentralen. Därefter tas ett beslut 
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om särskild händelse.  Sedan startar den yttre ledningen, med detta menas ledningen för den 

yttre verksamheten. Punkt fyra som handlar om planering är skött av den inre verksamheten. 

Punkt fem är att information kommer in till vakthavande befäl på den nationella 

ledningscentralen. Det sista som sker efter insatsen är att ha en uppföljning och utvärdering om 

insatsen. 

 

Figur 14 Larm inkommer 

I första delmålet, larm inkommer, kommer ett larm om att det är ett misstänkt pågående dödligt 

våld på gång och att polisen ska agera utefter det. 

 

Figur 15 Beslut om särskild händelse 

Detta delmål börjar med att vakthavande befäl och polischefen fattar ett beslut om särskild 

händelse. När detta är gjort utser chefen för operativ enhet kommenderingschefen. 

Kommenderingschefen utser i sin tur it stabschefen som utser staben, staben upprättar sedan 

samlingsplatser för skadade respektive oskadade och har hand om utredning. Därefter gör 

kommenderingschefen en operationsorder enligt beslut i stort. 
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Figur 16 Yttre ledning 

I delmål tre handlar det om den yttre ledningen vilket börjar med att en inriktning och 

insatsorder sker, i detta utses direkt underställda chefer löpande, samverkan med berörda 

aktörer. Sedan upprättas det en brytpunkt och därefter upprättas en fältstab och en organisation. 

I nästa delmål handlar det att fatta beslut om omedelbara åtgärder, i detta steg sker besluten 

snabbt och nära inpå varandra. Det börjar med att en patrull påbörjar ett sök efter 

gärningsman/gärningsmän, en utrymning av lokalen sker och området runtomkring 

skolskjutningen spärras av. När gärningsmannen/gärningsmännen har hittats är målet för 

patrullen att oskadliggöra detta hot. Det sker en bevakning av objekt samt åtgärder som är både 

avvärjande och begränsande. Nästa delmål för den yttre ledningen är beslut, dels är det juridiska 

beslut, men även beslut om att inleda en förundersökning avseende terroristbrott samt beslut 

om att avspärra. Sedan gäller det att ta emot och fördela resurser som efter avslutad insats 

skickas hem. 

 

Figur 17 Planering 
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Planeringen sköt av den inre ledningen, detta innefattar att bygga upp kunskap kring den 

särskilda händelsen, skapa sig en lägesbild som kontinuerligt uppdateras under händelsens 

gång, göra bedömanden. Det sker löpande en planering kring samverkan mellan platschefer, 

fältstab och stab, i planeringen hålls även en uppdragsdialog. Sedan skapas en operationsorder 

enligt BIS. Det är även i detta steg som media sköts av antingen polisinsatschefen och/eller en 

presstalesman. Detta följs av debriefing av polispersonalen, denna debriefing har stabschef 

genom respektive funktionsansvarig hand om. 

 

 

Figur 18 Information till vakthavande befäl på nationella ledningscentralen 

I detta delmål ska informationen nå vakthavande befäl på nationella ledningscentralen. Detta 

görs genom att vakthavande befäl kontaktar vakthavande befäl på den nationella 

ledningscentralen och staben kontaktar nationella ledningscentralen. Ett delmål i detta steg är 

att beslut ska fattas om särskild händelse respektive nationell särskild händelse. Det är även här 

som det sker en begäran om eventuella nationella resurser som kan komma att behövas.  

 

Figur 19 Uppföljning och utvärdering 

Det sista som sker är en uppföljning och utvärdering, detta för att följa upp hur insatsen har gått 

samt vilka lärdomar som kan dras från den. 
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4.2.2 Högriskfotbollsmatch 
Här nedan följer den hierarkiska uppgiftsanalysen för en högriskfotbollsmatch. Detta är för 

polisen en planerad särskild händelse, därmed finns det mer tid för planering inför händelsen.  

 

Figur 20 Underlätta genomförande och minimera risker för ordningsstörande 

När det kommer till högriskfotbollsmatch är polisens mål att underlätta genomförandet och 

minimera riskerna för ordningsstörande. För att kunna uppnå detta mål finns det sex delmål. 

Först kommer information om att detta event ska ske in till polisen. Därefter fattas det ett beslut 

om särskild händelse. Efter detta sker genomförandet av den särskilda händelsen som följs av 

samverkan med berörda aktörer. Det sista som sker är en uppföljning och utvärdering, där det 

följs upp hur insatsen har gått och lärdomar som kan tas ifrån den särskilda händelsen. 

 

 

Figur 21 Beslut om särskild händelse 
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När det sker ett beslut om särskild händelse skiljer sig högriskfotbollsmatcher från 

skolskjutningar, detta i hur rollerna utses. Det börjar med att kommenderingschefen utses enligt 

delegationsordningen, exempelvis chefen för den operativa enheten. Kommenderingschefen 

utse i sin tur stabschefen som utser staben, därefter utses polisinsatschefen av 

kommenderingschefen. 

 

Figur 22 Planering 

I detta delmål sker planeringen, detta börjar med att det sker en kunskapsbyggnad kring den 

särskilda händelsen, en lägesbild sker sedan löpande, med detta menas att den uppdateras 

kontinuerligt under pågående event. Därefter sker ett bedömande som sedan följs av planering 

kring samverkan samt planering med uppdragsdialogen mellan kommenderingschefen och 

polisinsatschefen, denna uppdragsdialog sker utifrån planen. Sedan följer en operationsorder 

med beslut i stort, detta sker också löpande under eventets gång. Sista delen i detta delmål är 

att polisinsatschefen ger order till sina avdelningar vilket följs av att polisinsatschefen sätts ut 

och har uppdragsdialog samt ordergivning med sina avdelningar. 
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Figur 23 Genomförande 

Det fjärde delmålet i insatsen är genomförandet. Den första delen i detta är ledningen av 

insatsen där det ingår planering, för att göra detta skapas först en kunskapsbyggnad som följs 

av lägesbild, bedömande, planering i form av samverkan och uppdragsdialog. Sedan skapas en 

operationsorder med beslut i stort. Polisinsatschefen ger sedan order till sina avdelningar och 

polisinsatschefen sätts ut som sedan följs av uppdragsdialog och ordergivning från 

polisinsatschefen till avdelningarna. Nästa steg i detta delmål är att leda insatsen via arenabefäl 

och avdelningschefer. Sedan upprättas avspärrningar, det sker en bevakning för att sedan sker 

en sektorpatrullering vid insläpp och utsläpp samt en tät bevakning, så kallad marsch. 

 

Figur 24 Samverkan 

I steg fem sker en samverkan med de aktörer som är berörda i den särskilda händelsen. 

 

 

Figur 25 Uppföljning och utvärdering 
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Det sista som sker i insatsen är att det sker en uppföljning och utvärdering. Detta för att kunna 

dra lärdomar från insatsen och följa upp hur det gått. 

4.3 Tabelluppgiftsanalyser 
Här nedan följer de TTA:er som är en tillbyggnad på föregående HTA:er. I dessa TTA:er 

kommer de roller som ingår i delmomenten, samt verktyg som behövs för att utföra 

delmomenten. Viktigt att ha i åtanke är att polisen redan har mycket verktyg på kroppen som 

de bär i sin uniform. Först följer en TTA för skolskjutning och sedan kommer en TTA för 

högriskfotbollsmatchen. 

4.3.1 Skolskjutning 
Tabell 3. TTA skolskjutning 

Steg Beskrivning Plan  Roll Verktyg 
0 Rädda liv och 

oskadliggöra 
gärningsman 

1-2-3-
4-5 
linjärt 

RVB Checklista/STORM 

1 Larm inkommer  RLC  
2 Beslut om SH  VB, PC  
2.1 Utse KC  Chef för operativ enhet 

(Polischef i beredskap/ 
alternativt polischef 
enligt 
delegationsordning) 

 

2.1.1 Utse SC  KC  
2.1.1.1 Utse Stab  SC Samlingsplats 

skadade, 
samlingsplats 
oskadade, utredning 

2.1.1.1.1 Operationsorder 
enligt BIS 

 KC  

3 Yttre ledning 1-2-3-4 
linjärt 

  

3.1 Inriktning och 
insatsorder 

1-2-3-
4-5 
linjärt 

  

3.1.1 Utse DUCs Sker 
löpande 

PIC  

3.1.2 Samverkan    
3.1.3 Brytpunkt   Brytpunkt. 

Ledningsplats, 
kartunderlag 

3.1.4 Fältstab    
3.1.5 Organisation    
3.2 Beslut om 

omedelbara 
åtgärder, PDV 

1-2-3-
4-5 
linjärt 
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3.2.1 Sök  Patrull Skadade/ döda 
personer 

3.2.2 Utrym  Patrull  
3.2.3 Avspärra  Patrull Avspärrning 
3.2.4 Oskadliggöra 

gärningsman 
 Patrull  

3.2.5 Bevakning av 
objekt 

 Patrull  

3.2.6 Avvärjande och 
begränsande 
åtgärder 

 Patrull  

3.3 Beslut  1-2-3 
linjärt 

  

3.3.1 Juridiska    
3.3.2 FU    
3.3.3 Avspärra    
3.4 Ta emot och fördela 

resurs 
 PIC, stab  

3.4.1 Skicka hem resurs  PIC, stab  
4 Planering 1-2-3-

4-5-6-7 
linjärt 

  

4.1 Kunskapsbyggnad    
4.2 Lägesbild    
4.3 Bedömande    
4.4 Planering 1-2 

linjärt 
  

4.4.1 Samverkan Sker 
löpande 

Platschefer, fältstab, 
stab 

Ledningsplats 

4.4.2 Uppdragsdialog    
4.5 Operationsorder 

enligt BIS 
   

 
4.6 Media  PIC, presstalesman  
4.7 Debriefing  STabschef genom 

respektive 
funktionsansvarig 

 

5 Information till VB 
på NLC (VB 
kontaktar VB NOA; 
stab till NLC) 

1-2 
linjärt 

VB, VB NOA, stab, 
NLC 

 

5.1 Beslut om SH 
respektive NSH 

   

5.2 Begäran om 
eventuella 
nationella resurser 
(VB på NLC ska 
föreslå samt 
kontakta nationell 
PC-beredskap om 

 VB  
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eventuellt beslut om 
NSH vid terror) 

6 Uppföljning och 
utvärdering 

   

 

4.3.2 Högriskfotbollsmatch 
Tabell 4. TTA högriskfotbollsmatch 

Steg Beskrivning Plan Roll Verktyg 
0 Underlätta 

genomförande och 
minimera risker 
för 
ordningsstörningar 

1-2-3-4-5-6 
linjärt 

  

1 Information om 
fotbollsmatchen 
inkommer 

   

2 Beslut om SH    
2.1 KC utses  Enligt 

delegationsordning, 
exempelvis Chef 
operativ enhet 

 

2.2 SC utses  KC  
2.2.1 Stab utses   SC  
2.2.1.1 PIC utses  KC, PIC  
3 Planering 1-2-3-4-5-6 

linjärt 
PIC  

3.1 Kunskapsbyggnad    
3.2 Lägesbild Sker löpande   
3.3 Bedömande    
3.4 Planering 1-2 linjärt PIC, PC, KC  
3.4.1 Samverkan (KC 

ger 
initieringdirektiv) 

 PIC  

3.4.2 Uppdragsdialog 
(KC har 
uppdragsdialog 
med PIC utifrån 
planen) 

 PIC, KC  

3.5 Operationsorder 
med BIS 

Sker löpande PIC  

3.6 PIC ger order till 
sina avdelningar 

1-2 linjärt PIC  

3.6.1 Utsättning PIC 
och ordergivning 

 PIC, KC Dela 
lägesbilder, 
RAKEL 

3.6.1.1 Uppdragsdialog  PIC  
3.6.1.2 Ordergivning  PIC  
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4 Genomförande 1-2-3-4-5 
linjärt 

  

4.1 Ledning av 
insatsen 

 PIC, KC Ledningsfordon 

4.1.1 Planering 1-2-3-4-5-6 
linjärt 

PIC  

4.1.1.1 Kunskapsbyggnad  PIC  
4.1.1.2 Lägesbild Sker löpande   
4.1.1.3 Bedömande    
4.1.1.4 Planering 1-2 linjärt PIC, PC, KC  
4.1.1.4.1 Samverkan  PIC  
4.1.1.4.2 Uppdragsdialog  PIC, KC  
4.1.1.5 Operationsorder 

med BIS 
 PIC  

4.1.1.6 PIC ger order till 
sina avdelningar 

 PIC  

4.1.1.6.1 Utsättning PIC 
och ordergivning 

1-2 linjärt PIC, KC  

4.1.1.6.1.1 Uppdragsdialog    
4.1.1.6.1.2 Ordergivning    
4.2 Ledning av insats 

via arenabefäl och 
AC 

 PIC  

4.3 Upprätta 
avspärrningar 

 Polis Avspärrningar 

4.4 Bevakning  PIC  
4.5 Sektorpattrullering 1-2 simultant PIC  
4.5.1 Vid insläpp och 

utsläpp 
 PIC  

4.5.2 Tät bevakning, 
marsch 

 PIC  

5 Samverkan  PIC  
6 Uppföljning och 

utvärdering 
   

   

 

4.4 Sammanfattning fokusgrupper 
Träning 

När det gäller träning går det att utläsa från fokusgruppsintervjuerna att det sällan sker träning 

inom polisen efter avslutad utbildning. Detta skiljer sig dock mellan olika städer. Några sätt att 

träna på inför en insats genom att planera och arbeta efter kända händelser. Det förekommer 

även planspel och simulationer. Träningen är något som ofta sker i perioder. Ytterligare form 

av träning är uppdragsdialoger och att säkerställa de metoder och taktiker som används samt 
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hitta lokala varianter. Det togs även upp att bara man får ett simuleringsverktyg kan man öka 

träningsmängden. 

Visualisering 

Något som sades under samtliga fokusgrupper är att ETS är ett visuellt bra övningsverktyg, ett 

sådant verktyg är något som saknas hos polisen i dagsläget. Verktyget gör att det enkelt går att 

gå igenom ett ärende och kan användas i flera olika syften. Exempelvis går det att utforska ett 

ärende visuellt, använda det för visualisering i samband med händelser. En synpunkt på 

visualiseringen var dock att den behöver uppdateras så att verktyget är anpassat till hur 

polisens organisation ser ut idag när det kommer till funktioner och roller. Exempelvis kan 

färgkodning användas för att symbolisera avdelningschef (orange) eller gruppchef (gul). Det 

fanns även önskemål om att göra gubbarna i ETS mer realistiska. 

Digitalisering 

Det fanns även ett intresse för att få verktyget digitalt, detta då det skulle bidra med att poliser 

skulle kunna träna när det finns tid över. Det togs även upp att digitalisering hade gjort det 

enklare med tidsaspekten i spelet, detta då exempelvis tiden för att komma fram till en plats 

hade kunnat räknas ut. Då hade tiderna varit mer exakta och inte bara estimerade. 

Spelet 

Verktyget gör det även möjligt att se behovet av varandras kunskap i samverkansövningar. 

Det skulle vara intressant att se vad som händer när det kör ihop sig med resurserna. För 

polisen är det intressant med samverkansscenarier där polisen leder. Inspelen måste vara 

välskrivna för att få spelet att fungera och man måste ge förutsättningar till deltagarna innan 

spelet. Det är dock svårt med tider för spelet, då det skiljer sig mycket från gång till gång. 

Inom sjukvården vet de hur lång tid det tar att blöda ut, det finns inga sådana nyckeltal i 

polisen. En sak som skulle vara intressant att testa är ett jättespel med försvunna personer, där 

finns det massor med utvecklingspotential. Det ansågs vara ett jättebra spel, där man jobbar 

med tid och man vet hur lång tid det tar att söka igenom ett visst område. Det skulle vara 

intressant att spela för polisens del, kanske till och med mer intressant än fotbollsmatcher som 

polisen övar mycket själva i. I spelet går det även att dela upp sig i olika rum. I tabellen nedan 

(se Tabell 3) presenteras även övriga funktioner och verktyg som polisen ansett vara 

värdefulla att ha med i ETS. 
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Tabell 3 Övriga funktioner och verktyg 

ÖVRIGA FUNKTIONER OCH 
VERKTYG 
AVDELNINGSCHEF 
GRUPPCHEF 
SPT-POLIS (SPECIALTAKTISK POLIS) 
DIALOGPOLISER 
AMF-POLIS (ARBETAR MED 
FOLKMASSA) 
SPECIALSÖKHUNDAR 
PATRULLHUNDAR 
NATIONELLA BOMBSKYDDET 
TEKNIKER 
ARENABEFÄL 
SUPPORTERPOLIS 
UTREDNINGSRESURSFÖRHANDLARE 
SPT-BUSSAR (SPECIALFORDON) 
UAS (DRÖNARE) 

 

Möjligheter 

I fokusgrupperna ansåg de att ETS har massor med utbildningspotential, i dagsläget används 

olika metoder för att planspela. Ett exempel på planspel kan exempelvis vara att använda sig av 

kartor där man kör med leksaksbilar. Att planspela med hjälp av ETS ansågs vara jättebra 

lärande. Stora insatser blir mer på ledningsnivån, men man kan träna på flera nivåer, köra med 

sina gemene arbetsgrupper, lätt att få till i vardagsträningen, de här typscenarierna 

(högriskfotbollsmatch och skolskjutning) kräver en väldigt stor apparat inom polisen. 

4.5 Effektivitetsmått 
Nedan följer några mått som skulle kunna gå att använda som effektivitetsmått i ETS, detta för 

att mäta prestation, dessa tidsangivelser är inte skrivna i sten och kan variera mellan olika städer 

och insatser. 

4.5.1 Skolskjutning 
 Insatsorder ska påbörjas inom fyra till fem minuter och ta cirka två minuter. 

 Brytpunkt ska göras inom fyra till fem minuter och ta cirka en minut. 

 Utse fältstab och organisation ska göras inom 20 minuter och ta cirka tio minuter. 

 Inre och yttre avspärrning ska göras inom 20 minuter och ta cirka två minuter. 

 Inriktningsdirektiv ska ske inom fyra minuter och ta cirka fyra minuter. 

 Kontakt med polischef ska göras inom 15–20 minuter och ta cirka tio minuter. 

 Info till VB på NLC ska ske inom 15–20 minuter och ta cirka tio minuter. 
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 Beordrande av resurs ska ske omgående inom fyra minuter och ta cirka fyra minuter. 

 PIC ska utses inom fyra minuter och ta cirka fyra minuter. 

 Påbörja sök ska ske inom tre till fem minuter och kan ta cirka 15–20 minuter. 

 Författande av BIS från KC ska göras inom 30 minuter och ta cirka tio minuter. 

 

4.5.2 Högriskfotbollsmatch 
 Ordergivning ska ske inom 15 minuter och ta cirka 20 minuter. 

 Uppdragsdialog med KC med BIS sker kontinuerligt varje timme och tar cirka fem till 

tio minuter. 

 Tät bevakning/marsch ska göras inom en timme och ta cirka 45 minuter. 

 Samverkan ska ske varje timme och ta cirka fem till tio minuter. 

 

  



 

46 

  



 

47 

5  Diskussion 

Syftet med denna masteruppsats var att ta fram vad för material som behövs för att utveckla en 

modul för Emergo Train System® som är anpassad till polisens verksamhet. Genom att hålla 

fokusgrupper med poliser som har/haft en ledande roll inom polisen har detta syfte uppnåtts 

och frågeställningarna för studien har kunnat besvarats. Upplägget för denna diskussion är först 

en resultatdiskussion, där studiens resultat kommer att diskuteras och kopplas till relevanta 

teorier. I denna del besvaras även de frågeställningar som ligger till grund för studien. Därefter 

följer en metoddiskussion som tar upp styrkor och svagheter med den valda metoden. Till sist 

kommer teoretiskt bidrag och förslag på framtida forskning att presenteras. 

 

5.1 Resultatdiskussion 
Resultatet för denna studie består av flera delar, dels är det hierarkiska uppgiftsanalyser som 

kompletterats med tabelluppgiftsanalyser samt effektivitetsmått. Utöver detta har även en 

sammanfattning av fokusgruppsintervjuerna genomförts. Resultatdiskussionen är uppdelad i 

två delar. Först besvaras de frågeställningar som studien bygger på sedan följer en diskussion 

av vad som sades i fokusgruppsintervjuerna och kopplas till den teoretiska bakgrunden i 

uppsatsen. 

5.1.1 Frågeställningar 
Nedan besvaras de frågeställningar som ligger till grund för studien. Syftet med denna studie 

har uppnåtts eftersom resultatet kan användas för att skapa en modul i ETS som är anpassad till 

polisens verksamhet. Detta blir alltså startskottet till modulen. Rollerna, uppgifterna och 

verktygen kan användas för att skapa de magnetsymboler som används i simuleringsverktyget. 

Materialet kan även användas som underlag för de typscenarion som har undersökts, en 

högriskfotbollsmatch och en skolskjutning. Dessa skulle kunna utvecklas som ETS scenarion 

där poliserna får utökade möjligheter för att öva på dessa. Scenarierna skulle sedan kunna 

utvärderas med de effektivitetsmått som studien kommit fram till.  

1. Hur kan roller och resurser inom polisen specificeras? 

De roller och resurser som finns inom polisen kan specificeras genom att genomföra 

fokusgrupper där poliser tillsammans får diskutera vilka roller och resurser som krävs vid ett 

visst scenario. I detta fall har roller och resurser för en skolskjutning respektive en 

högriskfotbollsmatch specificerats. 

 

2. Hur kan åtgärder inom polisen specificeras? 



 

48 

De åtgärder som polisen kan vidta kan specificeras genom att utföra uppgiftsanalyser på 

specifika typscenarier. I detta fall utfördes hierarkiska uppgiftsanalyser för två typscenarier, en 

skolskjutning respektive en högriskfotbollsmatch. Åtgärderna som vidtas har specificerats för 

dessa två typscenarier. I och med att polisyrket är väldigt dynamiskt är det viktigt att ha i åtanke 

att varje insats inte ser ut på samma sätt utan att fler saker kan förekomma. De åtgärder som har 

specificerats i uppgiftsanalyserna är dock de som enligt deltagarna ska förekomma vid varje 

insats och därmed måste utföras.  

 

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

Genom att komplettera de hierarkiska uppgiftsanalyserna med tabelluppgiftsanalyser har de 

verktyg som krävs för samtliga åtgärder för dels en skolskjutning, dels en högriskfotbollsmatch 

specificerats. En viktig sak att komma ihåg är att polisen har många av sina verktyg på kroppen 

redan, då de ingår i uniformen. 

 

4. Hur kan polisens utfalls- och effektivitetsmått utvecklas? 

Utfalls- och effektivitetsmått hos polisen är problematiskt då deras processer är dynamiska och 

svåra att estimera en specifik tid på. Detta då det kan skilja sig mycket mellan olika insatser, 

det kan exempelvis ta allt från fem minuter till flera timmar att oskadliggöra en gärningsman 

beroende på om denna lyckats fly eller hittas snabbt. Som Robert et al. (2007) tar upp finns det 

mycket problematik när det kommer till prestationsbedömningar. Exempelvis kan målen 

förväxlas med prestationsindikatorerna eller så kan processerna som används för att uppfylla 

ett mål förvrängas. Det är av denna anledning viktigt att själva prestationsindikatorerna är 

kopplade till uppgiftens syfte, det går alltså inte att använda samma prestationsindikatorer för 

varje uppgift. Det behövs olika effektivitetsmått för varje enskilt typscenario, där 

effektivitetsmåtten ska vara anpassade till det mål som polisen strävar efter att uppfylla med 

träningen. För att skapa och utforma tydliga mål med träningen skulle Bloom et als. (1956) 

taxonomi eller Anderson et als. (2001) reviderade taxonomi för lärandedomäner kunna 

tillämpas. Scenariot skulle kunna utformas utefter vilken domän som de önskar uppnå 

förbättring i, den kognitiva, affektiva eller psykomotoriska domänen. 

  När det kommer till att ta fram en bra prestationsbedömning kan det vara värt att ta 

hänsyn till de tre centrala begrepp för simuleringsbedömningar som Feinstein  Cannon (2002) 

tar upp, fidelity, verifiering och validering. Genom att jämföra ett ETS scenario med de 

uppgiftsanalyser som har genomförts i denna uppsats går det att checka av om poliserna som 

tränar i detta verktyg får med alla viktiga delmoment. De tidsangivelser som angetts i resultatet 
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går även att använda som effektivitetsmått. Dock kan det vara bra att undersöka fler sätt att 

mäta effektiviteten hos poliserna i en viss insats. För att utveckla utfalls- och effektivitetsmått 

för polisen kan det även vara bra att använda sig av en eller flera metoder som Vreuls och 

Obermayer (1985) tagit upp, exempelvis att använda experters prestation som en guldstandard 

eller låta experter avgöra vad som är bra prestation och utgå från det. 

 

5.1.2 Sammanfattning av fokusgrupper 
Från de sammanfattningar som gjordes av fokusgrupperna finns det flera intressanta saker att 

diskutera. De ämnen som diskuterades i högst utsträckning var träning, visualisering, 

digitalisering, spelet och möjligheter för ETS. När det gäller träning kretsade det mycket kring 

hur de tränar i dagsläget och att det skulle vara bra att få ett simuleringsverktyg för att öka 

träningsmängden. Detta är även något som Moroney och Lilienthal (2008) nämner som en 

fördel med simuleringar, att det ger en ökad tillgänglighet för träning vilket kan medföra fler 

träningsmöjligheter. I och med ökad tillgänglighet finns det även möjligheter för polisen att öva 

på naturalistiskt beslutfattande som är det som används i den verkliga världen (Klein, 2008). 

Polisen skulle kunna öva på scenarion som de inte tidigare varit med om för att träna på beslut 

i nya situationer, som i RPD-modellen för beslutsfattande där beslutsfattaren genomför mentala 

simuleringar för att se om ett beslut är genomförbart eller inte (Klein et.al., 1988). Salas et al. 

(2008) har även kommit fram till att teamträning fungerar och ger bättre utfall i flera områden 

för teamet, ökad möjlighet till träning skulle alltså kunna leda till bättre kognitiva-, affektiva- 

och processutfall men även bättre prestanda inom polisen. 

När det gäller visualisering var samtliga överens om att ETS är ett visuellt bra 

övningsverktyg. Dock var det kommentarer om att visualiseringen behöver uppdateras till hur 

polisens organisation ser ut idag, bland annat genom att uppdatera med färgkodning för att visa 

ledningsnivå, även genom att göra gubbarna mer realistiska. Dock kan en hög realism/fidelity 

komma i vägen för inlärningen då det drar fokus från viktiga variabler för lärandet (Feinstein 

& Cannon, 2002). Som Dausey et al. (2007) tar upp är det bra att samarbeta med målgruppen i 

designfasen av en table-top-övning. 

Att digitalisera verktyget var en till sak som kom på tal, detta menar de skulle hjälpa till 

med tidsangivelser, då det skulle vara lättare att räkna ut, även att det skulle kunna bidra till att 

poliser kan träna när det finns tid över i arbetet. När det kommer till spelet fanns det en överlag 

positiv inställning hos poliserna där de ansåg att ETS har en hel del utvecklingspotential. Dels 

att spelet gör det möjligt att se behovet av samverkansaktörers kunskap, även att går att se vad 

som händer när resurserna inte räcker till. För polisen ansågs samverkansövningar där polisen 
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leder insatsen vara av intresse. Det visade sig även vara viktigt med välskrivna scenarier där 

deltagarna får reda på förutsättningarna i förhand. Viktigt att tänka på är att det finns vissa 

tillfällen där polisen inte arbetar som vanligt. Ett scenario som ansågs vara intressant är 

försvunna personer, detta då det finns färdiga tidsangivelser för det scenariot. Tidsangivelser är 

annars något som anses problematiskt, detta då de uppgifter och scenarion som polisen ska lösa 

har en dynamisk karaktär.  

De möjligheter som deltagarna såg med ETS är dels att det är ett jättebra lärande ifall 

planspel skulle köras i verktyget, i dagsläget används ett flertal andra metoder för denna typ av 

träning. Detta ligger i linje med att ETS stöttar erfarenhetsbaserat lärande eftersom en individ 

går från konkret upplevelse, till reflektiv observation för att sedan skapa abstrakta begrepp, som 

sedan leder till aktivt experimenterande (Kolb, 1984), en modell för lärande som förekommer i 

polisens organisation även idag (Lauritz & Hansson, 2018). ETS stöttar även organisatoriskt 

lärande där tolkningar och delad förståelse är viktiga komponenter, detta kan sedan gå upp till 

en organisationsnivå (Crossan et.al., 1999). Utöver detta ansåg de att det går att träna i ETS på 

flera nivåer, inte endast ledningsnivå. 

5.2 Metoddiskussion 
För denna studie användes fokusgrupper med experter som datainsamlingsmetod. Enligt 

Bryman (2002) kan det vara svårt att analysera materialet som utvinns från fokusgrupper då det 

blir en stor datamängd. För att underlätta analysarbetet användes därför matriser och en 

ljudinspelning som anteckningarna sedan kompletterades med. Fältanteckningar som 

kompletterades med ljudinspelning ansågs vara tillräckliga data för att kunna gå vidare till 

analys. Detta då fokus låg på innehållet i intervjuerna och inte sättet det sades på (Wibeck, 

2010).  

Datainsamlingen bestod av fyra tillfällen med fem, tre, två och en deltagare som alla följde 

det upplägg som Wibeck (2010) tar upp för en fokusgrupp. Bloor et al. (2012) nämner att 

lyckade fokusgrupper har genomförts med allt från tre till 14 deltagare. Dock användes experter 

vid alla tillfällen, en metod som Bogner et al. (2009) menar är en effektiv och mer koncentrerad 

datainsamlingsmetod i den explorativa fasen. Ett problem med att använda sig av experter är 

att de är svåra att få tillgång till (Littig, 2009). Detta är anledningen till att deltagarantalet blev 

färre än väntat. Detta då det blev flera avhopp då de var tvungna att befinna sig någon 

annanstans. Användandet av experter anses ha vägt upp för antalet deltagare då det fortfarande 

var en givande diskussion med liknande resultat oavsett antalet som deltog. Deltagarna hade en 

arbetserfarenhet som varierade mellan tio och 28 år, skillnaden i arbetslivserfarenhet kan ha 
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påverkat resultatet, dock är det inte troligt då liknande data samlades in från samtliga grupper. 

Skillnaden i antal mellan män och kvinnor anses ha påverkat resultatet. Fokusgruppen var av 

semistrukturerad karaktär med redan existerande grupper. Detta kan ha bidragit till att alla vågar 

tala, en nackdel är dock att vissa saker som gruppen i fråga tar för givet aldrig kommer på tal i 

intervjun (Wibeck, 2010). Fokusgrupper är även en metod som tidigare använts med ett 

scenario som utgångspunkt (Hylander, 1998). För att möjliggöra vidare analys av 

datainsamlingen användes fältanteckningar. Ett alternativ till fältanteckningar är transkriptioner 

där allt som sägs skrivs ner. Det är en metod som hade fungerat att använda sig av i det här 

fallet, dock kändes det överflödigt i och med att fokus låg på innehållet i diskussionerna och 

inte sättet som något sades på (Wibeck, 2010). 

Anledningen till att en HTA användes för att analysera materialet är dels för att det 

förbättrar förståelsen för en uppgift eller ett scenario, även för att det är en flexibel och populär 

metod som kan kompletteras med vidare analyser. Några nackdelar som finns med den valda 

analysmetoden är att den är tidskrävande och att metodens reliabilitet är låg, där en och samma 

process kan resultera i olika uppgiftsanalyser. Dock anses valideringen av resultatet ha vägt upp 

för detta. För vidare analys användes sedan en TTA, detta gör att ge en detaljerad bild av 

processen (Stanton et.al., 2005). 

5.3 Teoretiskt bidrag 
Mitt teoretiska bidrag med denna masteruppsats är att jag driver simuleringsutbildningar för 

poliser framåt. Detta genom att ta simuleringsbaserad träning ett steg framåt genom att 

möjliggöra ETS för polisen. En polismodul i ETS möjliggör träning av team, där teamen får 

öva på bland annat beslutsfattning och andra former av lärande. Även genom att fundera kring 

prestationsmått som kan passa för polisens verksamhets och hur dessa kan utvecklas. 

5.4 Framtida forskning 
För att utveckla en modul i Emergo Train System® som är anpassad till polisens verksamhet 

är det viktigt att som första steg, utifrån denna studies resultat, ta fram det ETS-material som 

studien har kommit fram till. Med hjälp av de uppgiftsanalyser som är resultatet av detta projekt 

bör välskrivna scenarier tas fram. Dessa bör i sin tur testas med de magnetsymboler som tagits 

fram för de två scenarier som varit fokus för denna uppsats. Efter testning bör materialet och 

scenarierna justeras utefter möjliga problem som uppstår under körning. Eftersom det fanns ett 

intresse för att digitalisera verktyget skulle även detta kunna undersökas, detta då verktyget 

redan har börjat digitaliseras (Rybing, 2018). Det skulle vara intressant att utforska andra 

scenarier och vilka fler verktyg eller roller som skulle behövas för att täcka hela polisens 
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verksamhet. Utöver detta skulle det vara intressant att faktiskt testa dessa simuleringar och 

andra simuleringar för polisen och se hur de kan utvecklas, även att fortsätta undersöka 

prestationsmått som kan användas för polisen alternativt andra metoder. Det skulle även vara 

av intresse att pröva simuleringsverktyget i andra scenarier, särskilt i olika dilemmascenarion 

där mandatvägarna inte är helt klara, till exempel ett bankrån där huset börjar brinna. Då kan 

det vara svårt att veta vem som har mandat, polisen eller räddningstjänsten, då måste det lösas 

på något sätt.  
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6  Slutsats 

Syftet med denna masteruppsats var att utveckla en modul för Emergo Train System® som är 

anpassad till polisens verksamhet. Där polisen kan använda verktyget utifrån deras behov och 

de scenarier som de behöver träna på. Genom att utföra fokusgruppsintervjuer och analysera 

insamlade data med uppgiftsanalysmetoderna HTA och TTA har syftet uppnåtts och 

frågeställningarna för studien har besvarats.  

 Från resultatet går det att utläsa att polisen anser att ETS är ett simuleringsverktyg med 

god potential både när det kommer till lärande och visualisering. Nästa steg för att utveckla en 

ETS-modul för polisen är att utifrån studiens resultat tillverka de magnetiska symboler som ska 

ingå i polisens ETS-modul. Det behövs även mer arbete när det kommer till prestationsmarkörer 

och hur dessa kan tas fram för att passa polisens verksamhet. Genom att skriva scenarier med 

typscenarierna skolskjutning och högriskfotbollsmatch som grund kan verktyget sedan 

verifieras. Detta genom att testa scenarierna. När modulen i simuleringsverktyget har validerats 

och kvalitetssäkrats kan polisen använda detta för att träna på olika scenarier och på så sätt få 

en ökad tillgång till träningsmöjligheter. Detta kommer i sin tur att leda till en bättre prestanda 

hos de som övar i verktyget. Genom mer träning kan även prestationerna i verkliga scenarion 

och insatser bli bättre. 
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Bilagor 

6.1 Bilaga A – Samtyckesformulär 
 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Institutionen för datavetenskap (IDA) 

Clara Budgifvars, clabu018@student.liu.se 

Samtyckesformulär 
 
Syftet med denna masteruppsats är att undersöka möjligheten för en modul av Emergo Train 
System® (ETS) som är anpassad till polisens verksamhet för utbildning och träning. ETS är 
ett pedagogiskt simuleringsverktyg där deltagarna kan öva på ledning och beredskap vid 
exempelvis olyckor enskilt eller i samverkan med andra aktörer. Verktyget används runt om i 
världen och från början utvecklades det för att öva och utbilda personal inom hantering av 
katastrofmedicinska situationer. Idag används det även för samverkansövningar ur ett 
multiaktörperspektiv. Insamlade data kommer att användas för utveckling av ETS och 
forskning. Detta kommer att kunna användas till vetenskaplig publicering. Detta 
studentprojekt är en del av projekt BlåljUS som finansieras av MSB och där denna del ingår i 
Katastrofmedicinskt centrums (KMC) uppgift. 
 
Jag ger mitt samtycke till att den information som jag lämnat den kan användas av projektet. 
Namn kommer att anonymiseras så att de inte kan knytas till riktiga personer. 
 

 Inspelningen kommer att användas som minnesstöd och kommer att förstöras efter 
avslutat projekt. 

 Data som lämnas kan presenteras för studenter och forskare vid svenska och 
utländska universitet samt publiceras i form av en masteruppsats och eventuella 
vetenskapliga publikationer. 

 Resultaten kommer att rapporteras till projekt BlåljUS 
 Resultaten kan presenteras för andra än forskare och studenter. 

 
 

Jag är medveten om att min medverkan är frivillig och att jag när som helst kan välja att 
återkalla detta medgivande och avbryta mitt deltagande. Jag har rätt till att få tillgång till den 
data som har spelats in av mig samt det slutgiltiga resultatet från studien. 
 
Ort och datum ___________________________________ 
 
 
Namnteckning ___________________________________ 
 
 
Namnförtydligande _______________________________ 
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6.2 Bilaga B – Bakgrundsformulär 
 

Bakgrundsformulär 

Ålder: _________ 

 

Man   

Kvinna 

 

Arbetserfarenhet som polis (ange i antal år) ______________ 

 

Vilken roll har du nu ________________________________ 
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6.3 Bilaga C - Intervjuguide 
 

Intervjuguide 

 

Introduktionsfrågor 

Presentation av ETS 

Öppningsfrågor 

Vilka är ni? Vilken roll har ni inom organisationen? 

Hur länge har ni arbetat som poliser? 

Hur många timmar i veckan övar ni på era färdigheter? 

Övergångsfrågor 

Hur skulle ni gå tillväga för att lösa scenario 1? 

- Tänk på vilka roller som behövs, vilka verktyg ni behöver använda er av och hur lång 
tid detta skulle ta samt vem det är som använder verktygen 

Hur skulle ni gå tillväga för att lösa scenario 2? 

- Tänk på vilka roller som behövs, vilka verktyg ni behöver använda er av och hur lång 
tid detta skulle ta samt vem det är som använder verktygen 

Nyckelfrågor 

Vad ser ni för behov av ETS? 

Vad ser ni för användningsmöjligheter för ETS inom polisen? 

Avslutande frågor 

Har ni något att tillägga? 
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6.4 Bilaga D - Matris 
Matris 

 

Roll _______________ 

Scenario ____________ 

Ordning Delmoment Ska göras inom 
(tid) 

Tidsåtgång för 
delmomentet 

Verktyg 
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6.5 Bilaga E - Stimulusmaterial 
Stimulusmaterial 
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6.6 Bilaga F – Genomförande fokusgrupper 
Genomförande fokusgrupper  

Vid ankomst 

 Välkomna alla, presentera vem du är för gruppen 

 Samtyckesformulär 

 Bakgrundsformulär 

 Presentera ETS 

 Förklara för deltagarna vad de ska göra 

 Fråga om det finns frågor 

Under genomförande 

 Starta ljudinspelning 

 Lägg fram stimulusmaterial 

 Starta med scenario 1 

 Dela ut matris 
o Följ intervjuguide 

 Starta med scenario 2 

 Dela ut matris 
o Följ intervjuguide 

Efter avslut 

 Stäng av ljud 

 Tacka för deltagande 
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6.7 Bilaga G – HTA Skolskjutning 
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6.8 Bilaga H – HTA högriskfotbollsmatch 
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6.9 Bilaga H – TTA Skolskjutning 
Steg Beskrivning Plan  Roll Verktyg 
0 Rädda liv och 

oskadliggöra 
gärningsman 

1-2-3-
4-5 
linjärt 

RVB Checklista/STORM 

1 Larm inkommer  RLC  
2 Beslut om SH  VB, PC  
2.1 Utse KC  Chef för operativ enhet 

(Polischef i beredskap/ 
alternativt polischef 
enligt 
delegationsordning) 

 

2.1.1 Utse SC  KC  
2.1.1.1 Utse Stab  SC Samlingsplats 

skadade, 
samlingsplats 
oskadade, utredning 

2.1.1.1.1 Operationsorder 
enligt BIS 

 KC  

3 Yttre ledning 1-2-3-4 
linjärt 

  

3.1 Inriktning och 
insatsorder 

1-2-3-
4-5 
linjärt 

  

3.1.1 Utse DUCs Sker 
löpande 

PIC  

3.1.2 Samverkan    
3.1.3 Brytpunkt   Brytpunkt. 

Ledningsplats, 
kartunderlag 

3.1.4 Fältstab    
3.1.5 Organisation    
3.2 Beslut om 

omedelbara 
åtgärder, PDV 

1-2-3-
4-5 
linjärt 

  

3.2.1 Sök  Patrull Skadade/ döda 
personer 

3.2.2 Utrym  Patrull  
3.2.3 Avspärra  Patrull Avspärrning 
3.2.4 Oskadliggöra 

gärningsman 
 Patrull  

3.2.5 Bevakning av 
objekt 

 Patrull  

3.2.6 Avvärjande och 
begränsande 
åtgärder 

 Patrull  
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3.3 Beslut  1-2-3 
linjärt 

  

3.3.1 Juridiska    
3.3.2 FU    
3.3.3 Avspärra    
3.4 Ta emot och fördela 

resurs 
 PIC, stab  

3.4.1 Skicka hem resurs  PIC, stab  
4 Planering 1-2-3-

4-5-6-7 
linjärt 

  

4.1 Kunskapsbyggnad    
4.2 Lägesbild    
4.3 Bedömande    
4.4 Planering 1-2 

linjärt 
  

4.4.1 Samverkan Sker 
löpande 

Platschefer, fältstab, 
stab 

ledningsplats 

4.4.2 Uppdragsdialog    
4.5 Operationsorder 

enligt BIS 
   

 
4.6 Media  PIC, presstalesman  
4.7 Debriefing  STabschef genom 

respektive 
funktionsansvarig 

 

5 Information till VB 
på NLC (VB 
kontaktar VB NOA; 
stab till NLC) 

1-2 
linjärt 

VB, VB NOA, stab, 
NLC 

 

5.1 Beslut om SH 
respektive NSH 

   

5.2 Begäran om 
eventuella 
nationella resurser 
(VB på NLC ska 
föreslå samt 
kontakta nationell 
PC-beredskap om 
eventuellt beslut om 
NSH vid terror) 

 VB  

6 Uppföljning och 
utvärdering 

   



 

69 

6.10 Bilaga H – TTA högriskfotbollsmatch 
Steg Beskrivning Plan Roll Verktyg 
0 Underlätta 

genomförande och 
minimera risker 
för 
ordningsstörningar 

1-2-3-4-5-6 
linjärt 

  

1 Information om 
fotbollsmatchen 
inkommer 

   

2 Beslut om SH    
2.1 KC utses  Enligt 

delegationsordning, 
exempelvis Chef 
operativ enhet 

 

2.2 SC utses  KC  
2.2.1 Stab utses   SC  
2.2.1.1 PIC utses  KC, PIC  
3 Planering 1-2-3-4-5-6 

linjärt 
PIC  

3.1 Kunskapsbyggnad    
3.2 Lägesbild Sker löpande   
3.3 Bedömande    
3.4 Planering 1-2 linjärt PIC, PC, KC  
3.4.1 Samverkan (KC 

ger 
initieringdirektiv) 

 PIC  

3.4.2 Uppdragsdialog 
(KC har 
uppdragsdialog 
med PIC utifrån 
planen) 

 PIC, KC  

3.5 Operationsorder 
med BIS 

Sker löpande PIC  

3.6 PIC ger order till 
sina avdelningar 

1-2 linjärt PIC  

3.6.1 Utsättning PIC 
och ordergivning 

 PIC, KC Dela 
lägesbilder, 
RAKEL 

3.6.1.1 Uppdragsdialog  PIC  
3.6.1.2 Ordergivning  PIC  
4 Genomförande 1-2-3-4-5 

linjärt 
  

4.1 Ledning av 
insatsen 

 PIC, KC Ledningsfordon 

4.1.1 Planering 1-2-3-4-5-6 
linjärt 

PIC  

4.1.1.1 Kunskapsbyggnad  PIC  
4.1.1.2 Lägesbild Sker löpande   
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4.1.1.3 Bedömande    
4.1.1.4 Planering 1-2 linjärt PIC, PC, KC  
4.1.1.4.1 Samverkan  PIC  
4.1.1.4.2 Uppdragsdialog  PIC, KC  
4.1.1.5 Operationsorder 

med BIS 
 PIC  

4.1.1.6 PIC ger order till 
sina avdelningar 

 PIC  

4.1.1.6.1 Utsättning PIC 
och ordergivning 

1-2 linjärt PIC, KC  

4.1.1.6.1.1 Uppdragsdialog    
4.1.1.6.1.2 Ordergivning    
4.2 Ledning av insats 

via arenabefäl och 
AC 

 PIC  

4.3 Upprätta 
avspärrningar 

 Polis Avspärrningar 

4.4 Bevakning  PIC  
4.5 Sektorpattrullering 1-2 simultant PIC  
4.5.1 Vid insläpp och 

utsläpp 
 PIC  

4.5.2 Tät bevakning, 
marsch 

 PIC  

5 Samverkan  PIC  
6 Uppföljning och 

utvärdering 
   

   

 


