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Sammanfattning   
Detta dokument beskriver en förstudie inom området lärande, utvärdering och produktivitetshöjande 
åtgärder i responssystem, med fokus på svensk räddningstjänst. Syftet med studien är att identifiera 
brister i dagens processer, utvärderingsmetoder och verktyg och identifiera lämpliga åtgärder, både i 
form av förbättrade insatsrapporter och andra värderingsverktyg, modeller, och metodiker. Dessa 
åtgärder bör i ett senare skede vidareutvecklas genom fördjupade studier.  

Förstudien utfördes som en kombinerad dokumentanalys, workshop och intervjustudie. 
Insatsrapporter och fördjupade utredningar/olycksfallsunderökningar analyserades och diskuterades 
på en workshop tillsammans med fackliga representanter och brandmän från räddningstjänster och 
representanter från Myndigheten för Stöda samhällsskydd och Beredskap (MSB). Vidare 
genomfördes en intervju med en MSB repsrentant som arbetar med räddningstjänstens nuvarande 
insatsrapportingssystem. 

Analysen av förstudien ledde fram till sex olika teman: 1) räddningsinsatser och lärandets innehåll 2) 
insatsrapportmall, 3) insatsrapportering: process och flaskhalsar 4) värdering av insatser 5) 
fördjupade studier och olycksfallsundersökningar och 6) verksamhetsutveckling. Till varje tema 
kopplades förbättringsåtgärder. 

Kopplat till dessa teman finns det framför allt ett behov av att ta fram en förbättrad process för 
hantering av insatsrapporter; motivering att fylla i den, återkoppling till organisationen och omföring 
av erfarenheter till kunskap, lärande och åtgärder – ett behov av en systematisk ansats eller metod 
som gärna införs lika över förbund och räddningsstationer. Här identifierades en rad 
förbättringsbehov och konkreta åtgärder kopplade till dagens tekniska insatsrapporteringssystem 
och mall för insatsrapportering. Vidare finns ett behov att dela erfarenheter mellan organisationer på 
ett helt annat sätt än vad som görs idag och förutsättningar för sådan spridning bör arbetas in i 
processen.  

Analysen och diskussionen visar generellt på ett stort behov av förbättrad erfarenhetsåterföring, 
ökad kunskap om de överväganden som räddningstjänstens personal gör under insats och hur dessa 
värderas samt hur och i vilken mån insamlade data används för verksamhetsutveckling. Kopplat till 
detta bör kriterier för värdering samt mål för insatsen definieras. Förslag på fortsatt arbete, runt 
insatsrapporten och runt alternativa vägar att utvärdera och lära från insatser, ges i dokumentet.  
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Inledning 
Med responssystem avser vi samhällets respons på olyckor, d v s genomförande av 
räddningssinsatser. Här återfinns aktörer i form av responsorganisationer och frivilliga (t ex polis, 
räddningstjänst, ambulanssjukvård, SOS alarm, frivilligorganisationer, kommuner, landsting) som 
genomför insatser tillsammans med stöd av olika tekniker, metoder och regelverk. I Sverige uppfattas 
på regeringsnivå att responssystemet inte används så effektivt som det skulle kunna göra. Detta är 
ett av motiven bakom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) inrättande av Centrum 
för respons och räddningssystem (CARER) vid Linköpings universitet och en rad projekt på nationell, 
regional, och lokal nivå för att på olika sätt förbättra responssystemet (för responssystemets tänkta 
inriktning se bland annat regeringens proposition Stärkt krisberedskap - för säkerhets skull (Prop. 
2007/08:92)).  

Inom svensk räddningstjänst handlar en del av förbättringarna om att förbättra lärandet från 
räddningsinsatser. Det handlar också om att kunna hitta sätt att mäta och värdera insatser och att 
kunna använda erfarenheterna för att förbättra verksamheten. Precis som inom många andra 
säkerhetskritiska system är det dock svårt att systematiskt dokumentera och lära från genomförda 
räddningsinsatser, omvandla kunskap till förbättringshöjande åtgärder och omsätta dessa i praktiken. 
Svårigheterna beror på otillräckliga metoder, processer och verktyg eller modeller för att rapportera, 
analysera, mäta och värdera insatser, exempelvis med hjälp av existerande 
insatsrapporteringssystem. Det innebär att det blir svårt att mäta effekter av införda förändringar 
och förbättringsåtgärder eller på andra sätt visa på deras värde för lokalpolitiker, yrkesverksamma 
och lagstiftare. Kan man inte mäta (positiva) effekter av förändringar kan de i sin tur bli svåra att 
motivera och genomföra. 

Det är svårt att i en insatsrapport utläsa vad som gör en insats lyckad eller ”misslyckad” – vad som 
faktiskt avgjorde att liv räddades. Bristen på kunskaper om effekten av olika insatser påverkar i sin 
tur förutsättningarna för att optimera dimensioneringen av, dynamiken i och flexibiliteten i dagens 
räddningsarbete och därmed, i förlängningen responssystemet. Exempelvis arbetar de allra flesta 
räddningstjänster idag enligt 1+4 (en räddningsledare plus fyra brandmän åker på varje uppdrag) 
principen. Detta fast kanske olika typer av insatser skulle tjäna på att ha helt olika teamstorlekar och 
konstellationer. Men dagens sätt att utvärdera fångar inte upp sådana implicita behov.   

Syfte och disposition 
Syftet med denna rapport är att redovisa en förstudie som kartlägger processer och verktyg för 
rapportering samt organisatoriskt lärande och verksamhetsutveckling inom svensk räddningstjänst. 
Med hjälp av kartläggningen avser vi att identifiera förändringsbehov och produktionshöjande 
åtgärder av metodisk, organisatorisk och/eller teknisk natur (t ex modeller, metodiker). Uppdraget är 
i linje med MSB:s instruktion (2007) för Centrum för respons och räddningssystem vilken i delar 
fokuserar på förbättrad återkoppling av och därmed i förlängningen utformning av förbättrade 
samhälleliga responssystem. 

Rapporten väntas utgöra ett viktigt underlag för räddningstjänst i form av att utveckla, realisera och 
implementera nya metoder, modeller, system och tekniker för utvärdering av och lärande från 
insatser. Framför allt kan den användas vid revideringsarbetet runt nuvarande insatsrapport. I ett 
senare skede kommer vetenskapliga publikationer att skrivas, baserat på rapporten. 
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Rapporten redovisar först bakgrund av relevans för studien, metod och data och därefter resultat i 
form en rad teman och identifierade förbättringsåtgärder kopplade till respektive tema. 
Avslutningsvis diskuterar vi förstudiens resultat och ger förslag på fortsatt forskning.  
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Bakgrund 
Detta avsnitt beskriver tidigare forskning inom lärande och utvärdering samt beskriver 
räddningstjänstens nuvarande insatsrapporteringssystem.  

Tidigare forskning 
Organisationer lär sig genom att individernas kunskap kodifieras, regleras och generaliseras samt blir 
synliga genom förändringar av bland annat ny teknik, föreskrifter och organisation (Zollo och Winter 
2002). Forskning visar att insatsrapporter och utvärderingar ofta är främmande för de som arbetar 
operativt. I likhet med andra säkerhetskritiska system är avvikelserapportering, något som åläggs 
dem utifrån. För järnvägstekniker, läkare, poliser m.fl. är den dominerande formen för lärande 
berättande inom arbetslaget (Sanne, 2008). Det är där de känner sig trygga med bedömare som har 
samma värderingar kring rätt och fel. Beteenden som avviker från normen kan behållas internt men 
också bestraffas inom gruppen. Problem som uppstår kan hanteras med metoder som gruppen själv 
kan påverka. De gånger som rapportering sker får man mycket sällan återkoppling. Sker ingen skada 
finns det ingen anledning att rapportera, är en vanlig åsikt. Dekker och Jonsén (2007) visar också på 
bristande deltagande i lärande och insatser från utvärderingar inom räddningstjänsten: de operativt 
verksamma ges få tillfällen att delta i utvecklingsarbetet.  

Räddningstjänstens rapporteringssystem 
En central del av räddningstjänstens verktyg för att dokumentera och utvärdera insatser är 
insatsrapporteringssystemet. Detta innefattat insatsrapporter och de fördjupade 
utredningar/olycksplatsundersökningar vissa rapporter leder till. 

Insatsrapporter 
En gemensam insatsrapport har varit i bruk i svensk räddningstjänst sedan 1996; dock inte i 
ursprungligt syfte att utvärdera och lära ifrån insats. Fält för att stödja ett lokalt lärande infördes 
2005 då insatsrapporten anpassades till Lagen om skydd mot olyckor. Man beräknar att ca 2 miljoner 
insatsrapporter idag finns lagrade hos MSB. En rad problem har genom åren uppfattats i 
insatsrapporten och den process som omger den.  För närvarande pågår en revidering av 
insatsrapporterna på MSB. Arbetet med kartläggning av behov och utformning av en ny rapport görs 
i en arbetsgrupp bestående av representanter för räddningstjänster, länsstyrelser och MSB. Projektet 
styrs av ett användarråd där olika intressenter som brukar insatsstatistik representeras. Arbetet bör 
vara färdigt senast i början av 2015, för att systemutvecklare ska hinna med revidering av mall i 
samband med övrig systemrevidering av de verkssamhetssystem som omger insatsrapporten 
(Alarmos/Core/Daedalos). 

Insatsrapporterna är både kvantitativa och kvalitativa. Den kvantitativa delen innehåller uppgifter 
om t e x typ av insats, typ av olycka, skadeplats och objekttyp (t ex fastighet), total responstid med 
olika hålltider, när de olika responsorganisationerna var på plats, eventuell fördröjning, antal man 
och fordon på plats, eventuella person- egendom och miljöskador. Denna del av rapporten består 
således till stor del av alternativ som kryssas eller inte, klockslag, koder för zoner, uppgivande av 
antal av något och så vidare. Den kvalitativa delen av rapporten består i den första delen i huvudsak 
av insatsledarens beskrivning av vad som hänt – d v s olycksförlopp och insats. Här finns rubriker som 
”Indirekt olycksorsak” , ”Direkt olycksorsak”, ”Förlopp före ankomst”, Förlopp efter ankomst” och 
”Räddningsledarens beslut” samt ”Särskilda kommentarer”. Uppgifter om väderlek lämnas också här. 
Den sista delen av rapporten lämnar plats för utvärdering. Här fylls i eventuella brister hos 
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utrustning, eventuell fördröjning i antal minuter. Vidare får man värdera sin egen insats (Utvärdering 
av insats) samt föreslå förbättringsförslag i form av preventiva åtgärder för att förhindra aktuell 
olycka eller skydda mot dem, samt åtgärder för att göra själva räddningsinsatsen effektivare 
(respons).  

Fördjupade utredningar och olycksundersökningar 
Utredare på brandstationerna går igenom samtliga insatsrapporter och kontrollerar att regler och 
lagar (t.ex. LOS 2004) följts. Olycks-undersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor 
(2003:778) och har bl.a. som syfte  

att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga 
att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna. (Andersson Carlin, A. 
Förundersökning Gasutsläpp Gladstonevägen 2012-05-01.)  
 
Utredare på respektive räddningstjänst föreslår vilka rapporter som ska gå vidare till utredning och 
olycksplatsunderökningar. Ofta är det de rapporter där det finns hot om rättslig process men ibland 
även de som anses ha stor potential för lärande eller där någon form av överträdelse av regelverket 
skett. Fördjupade utredningar/olycksplatsundersökningar beskriver händelseförlopp mer detaljerat 
och kvalitativt än insatsrapporten med avseende på t ex olycksorsak, larmning, organisation på 
skadeplats, beslut och inriktning, säkerhet, kontakt med media. Vidare föreslås en rad åtgärder för 
att undvika att samma händelseförlopp inträffar en gång till. 
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Metod och data 
Förstudien genomfördes genom analys av dokument, en workshop och intervju med 
yrkesverksamma inom svensk räddningstjänst.  

Dokumentstudien baserades på nio insatsrapporter och tre rapporter från olika former av fördjupade 
studier. Två av de händelser som rapporterades i de nio insatsrapporterna åtföljdes av tre fördjupade 
studier, en från Storstockholms Brandförsvar (SSBF) och två från Räddningstjänst Syd (i vissa 
räddningstjänster kan förundersökning utföras som del av olycksplatsundersökningar). Samtliga lästa 
rapporter redovisas i referenslistan.   

En preliminär analys av dokumenten av presenterades för deltagarna i workshopen. Workshopen 
hade (förutom de två forskarna) fem deltagare. Tre representanter deltog från svensk 
räddningstjänst: brandmän och räddningsledare. Två representanter arbetade inom MSB (varav den 
ena har förflutet som brandman). Workshopen hölls enligt principer för och med verktyg hämtade 
från fokusgrupper (Wibeck 2010) och från deltagande design (Schuler och Namioka, 1993) Den hade 
därmed fokus på problem, åtgärder och lösningar (m a o behov) i dagens räddningstjänst, 
beträffande lärande, utvärdering och verksamhetsutveckling. 

Vidare intervjuade vi en respondent på MSB. Respondenten har varit aktiv i framtagandet av 
insatsrapporten redan 1996 och i fortsatt utvecklingsarbete runt denna. Han sitter även med i den 
arbetsgrupp som för närvarande arbetar med revideringsarbetet.    
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Resultat 
Analysen har lett oss till fem olika teman: 1) räddningsinsatser och lärandets innehåll 2) 
insatsrapportmall, 3) insatsrapportering: process och flaskhalsar 4) värdering av insatser 5) 
fördjupade studier och olycksfallsunderökningar och 6) verksamhetsutveckling. Till varje tema 
kopplades förbättringsåtgärder. 

Räddningsinsatser och lärandets innehåll 
Dokumentanalysen visade att de nio insatsrapporterna är relativt likartade ifyllda även om svaren 
varierar något med typ av händelse. Av de nio rapporterna beskrev fem bränder i byggnad. Av de 
återstående beskrev två en suicid, och två utsläpp av gas/farligt ämne. Polis och ambulans var på 
plats vid samtliga händelser. Inte vid någon av händelserna användes externa resurser såsom t ex 
militär, eller frivilliga (vilket i sig inte behöver peka på någon brist utan snarare att behovet i de flesta 
rutinfall inte finns). Däremot användes i några av de större insatserna räddningstjänsten i en annan 
kommun.  

Även den kvalitativa delen av rapporten är likartat och sparsamt ifylld i samtliga rapporter. 
Olycksorsak anges t ex bara med några få ord eller en mening, räddningsledarens beslut består av ett 
par meningar följt av hänvisningar till aktuella regelverk som styrt beslutet. Rutan för särskilda 
kommentarer lämnas oftast blank. Den största delen av beskrivningen är den del som beskriver 
händelseförloppet, vilken omfattar ungefär en halv sida. 

De sju rapporter där insatsen följde gällande rutiner innehåller kortfattade beskrivningar. Samtliga 
rapporterar inga brister i utrustning och alla utom en ingen fördröjning av tid. Den rapporterade 
tidsfördröjningen i det aktuella fallet är fem minuter på grund av att man gick in i fel trapphus. Vid 
egen utvärdering av insats innehåller tre rapporter bedömningen ”mycket bra”, de andra innehåller 
ingen information. Samtliga rapporter ger förslag på preventiva åtgärder t ex brandvarnare, inte röka 
inomhus, boendesprinkler, byte av låscylinder mer resurser till psykvård och så vidare. Ingen ger 
förslag på åtgärder för effektivare räddningsinsats.     

De två rapporter som beskriver en problematisk situation (avsaknad av eller icke följande av rutiner) 
är betydligt fylligare än övriga och kompletteras med fördjupningsbilagor och kartor, beskrivningar av 
explosiva ämnen etc.). Det är också naturligt att de två rapporter där man haft tydliga problem under 
insatserna kommer att innehålla mer åtgärdsförslag.  

Det övergripande intrycket från dokumentanalysen är att det är svårt att dra slutsatser om en insats 
grad av effektivitet och kvalité baserat på insatsrapporten, speciellt om insatsen löpt enligt rutiner. 
Har den det tenderar utvärderingen och åtgärdsförslagen bli knapphändiga. Det senare beror 
säkerligen till stor delvis på att löper en insats ”enligt plan”, brand släcks, utsläpp hindras och 
människor räddas eller är utom räddning finns helt enkelt inte så mycket i förändringsväg att 
rapportera.  

Därför ger insatsrapporter få svar på varför saker gick bra. Det är svårt att bara genom att studera 
rapporterna se ett samband mellan kvantitativa och kvalitativa data t ex antal man, resurser, fordon 
och aktörer på plats, vad av detta som var avgörande för insatsens utfall (om det ens var det) och så 
vidare. Det är med andra ord svårt att se vad som genererade vad - vilket gör insatsrapporten ett 
typexempel på den problematik som beskrevs inledningsvis i dokumentet – svårigheter att mäta och 
utvärdera insatser leder till svårigheter att införa produktionshöjande åtgärder och förändrad 
dimensionering av responssystemet. 
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Ett tydligt exempel på ovanstående är frågan är vad som döljer sig under formuleringen ”mycket 
bra”, en kommentar som i princip alla de lästa insatsrapporterna innehöll. Respondenterna i 
workshopen fick frågorna Vad innebär detta? Att precis allt gick bra? Jämfört med vad? Finns det en 
skala att förhålla sig till? Finns det förbättringspotental i insatser trots att de gick enligt plan? Finns 
det organisatoriska, kulturella och statusmässiga faktorer som har betydelser för hur man 
rapporterar? Kan det finnas en ovilja att rapportera problem eftersom det faktiskt är den egna 
insatsen som utvärderas? Även om alla frågor långtifrån kunde besvaras talade flera deltagare talade 
om ”ett förlåtande system” och huruvida det ens finns ”misslyckade” insatser.  

Identifierade förbättringsåtgärder: Generellt är mallen för rapporterna utformad på ett sätt som 
försvårar analys, utvärdering och lärande (och det är inte konstigt eftersom den inte primärt är 
utformad för lärande). Exempelvis är det svårt att se samband mellan kvalitativa och kvantitativa 
delar och den är inte utformad på ett sätt som stöder mätbara formuleringar. Identifierade förslag på 
förbättringar runt mallen och processen runt insatsrapporten utvecklas i följande teman.  

Insatsrapportmall 
En avsevärd del av det som diskuterades under workshopen rörde just insatsmallen som sådan och 
de verksamhetssystem som omger den. Deltagarna efterlyste en förbättrad mall för insatsrapporten. 
Överhuvudtaget upplevs mallen som svår att följa genom systemet och programmet för rapporten i 
sig för krångligt. Om man exempelvis fyller i rutan för ”avvikelser” kommer man till ny del i blankett 
som innebär 15-20 minuters merarbete, säger en respondent (men intervju respondenten på MSB 
hävdar å andra sidan att detta torde handlar om ett separat system som någon räddningstjänst har 
beslutat att införa utöver det som finns i insatsrapporten). Det känns inte ofta värt mödan och bidrar 
till en tendens att endast rapportera sådant som verkligen inte gick bra eller resulterade i stora risker 
för de inblandade.  

Vidare menade flera deltagare att insatsrapporten inte (som idag) endast behöver fokusera på 
bedömningar och eventuella avvikelser utan att det också borde gå att lära från bra exempel. En 
deltagare berättar om ett sådant exempel när någon tog beslut om att evakuera närliggande hotell 
vid en brand, vilket räddade liv. Detta är typexempel på något som borde tagits med i insatsrapport 
och delgetts andra.   

På MSB anser användarrådet att det är dags för ny behovsanalys i förändringsarbetet av 
insatsrapport. Det handlar inte längre om att bara smårevidera fält för input – utan vad är faktiskt 
syftet med rapporten? I den genomförda intervjuen anser MSB respondenten att insatsrapporten är 
central – den bör vara ett organisatoriskt minne som länkar till alla andra dokument om händelsen 
hos räddningstjänsten. Även regeringen avser att den ska bli ett lärande dokument som skapar 
förutsättningar för lärande. Visionen är en rapport för lokalt respektive nationellt lärande.  

Identifierade förbättringsåtgärder: Insatsrapportmallen och de system och den teknik som omger 
den var det tema där respondenterna både i workshop och intervju identifierade mest konkreta 
åtgärder och förbättringsförslag.  

 



Lärande och produktionshöjande åtgärder                                                12 
 

 

Intervjurespondenten pekar på de möjligheter som ökad teknisk utveckling ger, exempelvis kan 
knapptryckningar redan när man är på insats medföra att vissa delar av insatsrapporten redan är 
ifyllda när man sätter sig framför datorn. Han önskar en ökad processorientering – exempelvis att 
RAKEL automatöverför data till SOS alarm och vidare in i insatsrapport. Workshopdeltagarna 
diskuterade likartade lösningar, exempelvis tonvalstelefoner. En respondent påpekade att ny teknik 
skulle kunna samla in data under insats. Vissa räddningstjänster har idag kameror med på insats. 
Dessa tar 300 bilder per sekund och skulle kunna gå att koppla till utvecklad insatsrapport. Det skulle 
vara möjligt att ta fram en metod för detta som inte kostar så mycket, menade respondenten.  

Rapporten bör ges ett mer dynamiskt innehåll, som ett flöde i motsats till dagens nu platta, 
pappersbaserade form som ger onödiga tryckningar, enligt intervjurespondenten på MSB. Vidare ska 
man arbeta bort dubbeltydiga definitioner och irrelevanta frågor. Även under workshopen föreslogs 
flera och liknande förbättringsåtgärder.  En deltagare föreslog att man borde kunna kryssa i mer 
förvalsalternativ och få en specialiserad version av rapporten beroende på vad man kryssar i. Valen 
skulle kunna ske mer trappstegvis där man kan klicka sig fram genom insatsen, skapa ett flöde och gå 
ner på djupet om man vill i lärandedelen, beroende på av hur relevant det är i situationen.  

Man skulle även tjäna på att lägga till en ruta för framgångsfaktorer. Att lägga till rutan ”varför det 
gick bra” kostar ifyllaren 5-10 min. Vidare skulle rapporten i sig kunna ha enkryssruta för ”stor allmän 
lärdomspotential” där erfarenheten från insatserna de beskriver skulle kunna användas för olika 
former av utbildning t ex vid table top övningar. 

 Ett par deltagare menade att MSB skulle kunna hjälpa till att systematisera 
insatsrapporteringssystemet – ett bättre system rent systemutvecklingsmässigt och en bättre 
rapportmall. De är här noterbart att sådant arbete och flera av de föreslagna förbättringarna är 
redan igång via MSB/användarrådets revidering.  

Insatsrapportering: process och flaskhalsar 
Insatsrapporteringprocessen som sådan var dock det workshopen kom att röra sig mest runt. De 
flaskhalsar som identifierades berörde brist på tid, motivering och återkoppling.  

Workshopen bekräftade observationer runt lärande, rapportering och erfarenheter enligt Sanne 
(2008) och Dekker och Jonsén (2007). Arbetslaget i sig ger alltid tillfälle till god reflektion men 
erfarenheterna sprids sällan till andra arbetslag, än mindre till andra brandstationer. Vidare hävdade 
deltagarna att dagens insatsrapporteringssystem har ett ensidigt fokus på räddningsledaren. Med 
dagens rutiner sitter insatsledaren ofta ensamma på kontoret och fyller i rapporten när insatsen är 
avslutad och övriga involverade, inte minst då det gäller deltidsbrandmän. Det är svårt för 
insatsledaren att minnas allt och personen kanske inte heller har kompetens för att genomföra 
administrativa uppgifter. Den sammanlaga bedömningen från workshopen är att det generellt är 
svårt att få räddningsledarna att fylla i insatsrapporter. Processen tar mycket tid och motivering 
saknas. Man hävdar att ingen ändå läser dem och att ingen ser till att förbättringsförslag tas om hand 
utan rapporterna hamnar i en databas på MSB: 

Om man inte ens får de nya handskarna man frågade efter påverkas motivationen. 
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Idag finns överhuvudtaget inte någon systematiserad återkoppling på insatsrapport, åtgärder i 
utredningar etc. och det råder osäkerhet om vem man skriver rapporten för enligt 
workshoprespondenter. På brandstationen får man ibland återkoppling från olycksutredare via mail. 
Men brandmännen läser inte alltid dessa, inte ens räddningschefer ibland. MSB ger mycket liten 
återkoppling till insamlade insatsrapporter, enligt respondenterna i workshopen. Erfarenheter går 
inte till utbildning eller omförs till implementerbara åtgärder; ansvarspersoner utses inte. Detta 
måste bli bättre, hävdar en deltagare. För att motivera att fylla i insatsrapport krävs tätare 
återkoppling från arbetsgivare hävdar workshopdeltagarna – och förutsättningar för bättre ifyllande 
är generellt en ledningsfråga och måste motiveras härifrån.  

Idag saknar insatsrapporten information om vad andra organisationer gör under aktuell insats 
(däremot noteras vilka externa resurser och kompetenser som eventuellt medverkat under insats). 
Detta försvårar givetvis en förbättrad samverkan. En deltagare påpekade vidare att man aldrig får 
återkoppling hur det gick för skadade (p.g.a. sekretess) och frågade om sådana saker går att komma 
runt och avidentifiera till t ex utbildningar.  

Identifierade: förbättringsåtgärder: Flera deltagare från räddningstjänsten efterlyste alltså en 
förbättrad erfarenhetsåterföring. Dels från arbetsgivare/räddningstjänstens ledningsnivå men även 
MSB borde återföra resultat från insatsrapporter oftare. Rapporter bör gå vidare till utvecklingsenhet 
och utbildningsenhet, vilket de inte alltid gör idag och MSB skulle kunna ordna återföringsdagar en 
gång per kvartal, föreslår en deltagare från räddningstjänsten. Det gör MSB redan idag enligt MSB 
respondent, med fokus på saker som kommit upp i fördjupade olycksundersökningar. 

Andra åtgärder handlar hur man optimerat återkopplar resultat och rapport till räddningstjänst och 
andra berörda aktörer. På brandstationerna borde erfarenheter från insatser spridas på 
arbetsplatsträffar, gärna med hjälp av olika hjälpmedel såsom visualisering och film. 
Räddningsledaren borde vara mer lagledare och samla upp ett bredare underlag för insatsrapporten, 
m a o få in grupperspektiv i insatsrapporteringen. Reflektioner över vad det egna laget gör saknas och 
man skulle relativt enkelt kunna samla gruppen 5-10 min innan rapporten fylls i och ge 
grupperspektivet.  

Flera deltagare hävdade vidare att mycket av data i insatsrapporter borde komma andra 
organisationer tillgodo, inte minst den kvantitativa. Erfarenheter från räddningsinsatser borde även 
spridas till andra responsorganisationer och till stads- och trafikplaneringsexperter (t ex 
positionsdata). En förutsättning för spridning av erfarenheter runt insatser till andra organisationer 
är bra rapportering med nyckelargument, som sprids till och delas mellan rätt organisationer, säger 
en deltagare. Ett beprövat sätt är att kunna visa att det som hänt i den här kommunen skulle kunna 
hända i annan kommun, peka ut varför i rapporten, och sedan övertyga rätt personer att sprida 
kunskap och åtgärder till räddningstjänster och andra organisationer i dessa kommuner.  

Värdering av insatser 
En annan central frågeställning som uppkom under workshop var hur man tar bättre vara på de data 
man faktiskt redan har och använder den i bland annat mätsyfte:  

Det finns en himla massa statistik och data hos räddningstjänster och på MSB. Varför får vi inte ut mer av den? 
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Intervjurespondenten på MSB menade att huvudsyftet med insatsrapporterna är dokumentation för 
räddningstjänsterna enligt förvaltningslag och andra regler. Statistik är en positiv biprodukt. Enligt 
respondenten äger räddningstjänsterna rapporterna, inte MSB. Respondenten berättade att omkring 
1990 uppfattade räddningstjänsten att det fanns ”bara berättelser och diskussioner” i 
räddningstjänsten, det fanns ingen statistik. Det är svårt att argumentera för 
verksamhetsförändringar med endast berättelser. Räddningsverket sökte måla upp en kvantitativ 
bild av räddningstjänsten men det visade sig vara väldigt svårt, det gick inte ens att ta reda på hur 
många brandmän som fanns verksamma på brandstationer runt om i Sverige. Så kom 
insatsrapporten till och den är i nuläget inte konstruerad som eller i syfte att vara ett avancerat 
värderingsverktyg. 

Insatsrapporten skulle kunna användas för värdering av insatser. Enligt workshopens deltagare finns 
det samtidigt generellt flera brister i värderingen av dagens räddningsinsatser: det saknas 
redovisning för räddningsledarens mål för enskilda insatser, det saknas mått på insatta resurser och 
utfall samt relationen mellan dessa och det saknas ofta värderingar av insatser eller tydliga kriterier 
för dessa. Enligt intervjurespondent på MSB noteras exakt hur många brandmän som sätts in i en 
insats och när de larmas ut. De vanligt förekommande arbetsmomenten registreras också. Däremot 
saknas idag ett entydigt mått på utfallet – men hoppas i framtiden på skadebelopp från 
försäkringsbolag. 

Om insatsrapporten ska kunna fungera som mätverktyg måste de problem som tidigare rapporterats 
i teman runt lärande, insatsrapportmall och process, söka lösas. Exempelvis får ett räddningsteam 
alltid beröm, även om hus brann ner och människor dog och insatsrapporten speglar detta. Hur man 
uttrycker sig i insatsrapport om ”felsteg” kan vidare bero på okunskap som är svår att undvika istället 
för på bristfälliga rutiner, brist på samverkan etc. (exempel: nytt fläktsystem som aktuella brandmän 
aldrig varit i kontakt med tidigare). Omvänt kan det kan också vara svårt att ”hänga ut ngn” när det 
går snett. Någon nämner en lägenhetsbrand i Skarpnäck som gick väldigt fel. Alla visste att det gått 
fel men ingen sade eller gjorde något för att lära eller för att det inte ska hända igen. Som en annan 
beskriver det: 

Vi vet att det gick fel så vi behöver inte basunera ut det. 

Flera deltagare menar dock att ovanstående håller på att förändras. Räddningstjänster börjar 
kritisera sig själva mer och det förekommer att räddningstjänster i olika kommuner utvärderar eller 
utreder varandra. Vidare utvärderar och kritiserar försäkringsbolag insatser och det har skett enstaka 
rättsfall, vilket ger större insyn i räddningstjänstens verksamhet 

I intervjuen nämnde respondenten restvärdesräddning som en kompletterande kunskapskälla till 
insatsrapporter. Restvärdesräddning innebär att man räddar värde efter insats, t ex genom att suga 
upp det vatten man släppt ut när man släckt – för att minimera sekundära skador och kostnader. Han 
hävdar att restvärdesräddare ute på alla större händelser ofta får mer och snabbare kompetens än 
vanliga brandmän som upplever få allvarliga händelser under livstid, bara övningar. Vår reflektion är 
dock att denna slags kunskaper måste kompletteras med erfarenheterna från de som deltog i 
insatsen.  
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En frågeställning från respondenterna var ”vad förväntas man att skriva”? En del insatser går ju 
faktiskt enligt plan. Ska man då lägga kraft på detaljerat ifyllande och förslag till åtgärder? Hur 
selekterar man ”rätt” insatser att gå vidare med och finner kriterier för detta.  

Vidare ställde en respondent i workshopen frågan hur man når ”kundperspektivet”, det vill säga den 
det brinner hos? Får dessa ge sitt perspektiv på/värdering av hur insats genomförts? En annan 
deltagare säger att försök med detta finns. Och brandmännen i gruppen sade att man alltid söker 
lämna kvar folk efter insats för att skapa trygghet för berörda.   

Identifierade förbättringsåtgärder: Både deltagarna på workshopen och intervjurespondenten lyfte 
fram behovet av ökad mätbarhet. På workshopen hävdades att räddningstjänsten bör undersöka om 
dagens insatser och föreslagna åtgärder överhuvudtaget är mätbara och om det finns eller bör finnas 
andra sätt att mäta insatser och följa upp implementering av åtgärder i svensk räddningstjänst.  På 
MSB ansåg respondenten att det går att mäta effektivitet och kvalité utifrån insatsrapporten om 
effektivitet om insatsledare kunde fylla i en målruta i insatsrapporten. Fanns det skulle man kunna 
mäta måluppfyllelse. Det finns idag inte modeller eller metoder för att mäta en enskild insats mot 
mål. I första steget måste mål identifieras.  

Respondenten på MSB hävdar vidare att för att kunna göra kostnads-nytto-analyser skulle man 
behöva information om skadekostnad för varje enskild insats. Han skulle vilja veta vad en enskild 
brand kostar. Vet man det kan man mot detta koppla analyser, t ex om vad som händer om man är 
fem eller två man, eller åtta, om det kostar mer eller mindre. Han anser att man borde kunna få fram 
statistik på nationell nivå. Om det även går att få personnummer för de drabbade skulle man t ex 
kunna identifiera och arbeta med sårbara grupper. 

Fördjupade studier och olycksfallsundersökningar 
Vi vill betona vikten av att skilja på huruvida en insats varit ”lyckad” och informationsvärdet av den 
utredning som räddningstjänsten gjort. Även lyckade insatser kan föranleda förbättringar och 
omvänt kan problematiska insatser vara svåra att lära från och på grund av förutsättningarna kan 
förbättringar vara svåra att genomföra med rimlig insats. 

I dokumentanalysen gick tre av de nio insatsapporterna till vidare utredning. I en av de tre 
fördjupade rapporterna beskrivs insatsen som ”mycket bra” men föranledde ändå förslag till 
förbättringar. I rapporten föreslås en översyn av rutiner vad gäller stödfunktioner, pressbefäl, 
kommunens egna resurser, kontaktpersoner inom säkerhet och beredskapsfrågor mm. I annan 
rapport beskrivs problem med att hitta avstängningar av gaskällor på grund av att karta över dessa 
saknas. I denna rapport föreslås ett sådant kartstöd samt en ny rutin (slå nivå 2 direkt vid gaslarm). I 
båda dessa rapporter rör sig händelsen om utsläpp av gas/farligt ämne. I den första rapporten från 
2007 föreslås en rad åtgärder som rör införande av larmplan, standardrutiner för larm och 
uppgradering av larmrutiner hos distributörer av naturgas. Dessutom föreslås åtgärd som gäller 
stöttning på räddningsplats för hantering av media. I den andra rapporten från 2012 konstateras att 
olycksutredning och åtgärdsförlag från 2007 bör aktualiseras. Detta då det inte finns bekräftat att 
någon av åtgärderna föreslagna 2007 införts.  

Den fjärde och fristående rapporten – en fördjupad olycksfallsutredning där vi inte haft tillgång till 
insatsrapport – behandlar en lägenhetsbrand där en person blivit instängd i en lägenhet och sedan 
avlider på sjukhus till följd av skador. Denna utredning visar att felaktigheter enligt regelverk begicks 
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under insats. Exempelvis har inte korrekt utrustning (kläder, brandslang och tillgång till släckvatten) 
varit klar innan rökdykning påbörjats (vilket den ska vara i enlighet med gällande 
arbetsmiljöföreskrifter för rökdykning). Vidare har order om rökdykning inte explicit uttalats. Detta 
har utsatt personal för förhöjda risker. Vidare rapporteras brister i rutiner som gjort rökdykare 
splittras samt brister i samverkan vilket gjort att den skadade personen får vänta på akut vård från 
ledningsambulans.  
 
Deltagarna i workshopen ansåg att det fanns mycket att lära från just denna insats eftersom den 
visade på typiska arbetsmetoder som var anpassade till de specifika men vanliga förutsättningarna 
vid insatsen. Reglerna föreskriver exempelvis att brandmännen ska sätta på sig rökdykarutrustning 
innan de kommer fram till olycksplatsen men tar man på rökdykutrustning för tidigt går det åt för 
mycket luft eftersom det kan vara lång väg till olycksplatsen. Deltagarna diskuterade vilken 
information i larmkedjan som behövs innan man kommer fram. Deltagarna ansåg vidare att insatsen 
trots allt var bra och inte kunnat göras mycket annorlunda. Som brandman kalkylerar man alltid med 
arbetsmiljörisker. Om någon nödställd person måste tas ut tenderar man att göra detta – trots att 
risken för egen del ökar och att det innebär att man bryter mot AFS. Man har heller aldrig slang med 
sig per automatik. 
 
I den aktuella utredningen föreslås en mängd åtgärder: förbättrade rutiner för slangutlägg vid 
rökdykning; utarbeta rutiner som säkerställer att riskbedömning sker före rökdykning påbörjas och 
att den dokumenteras efteråt; se över om sambandsrutiner och kommunikationsutrustning behöver 
ändras för rökdykning; säkerställ att Rdl och RL kan kommunicera även under föreberedelsefasen; se 
över rutiner och samverkan mellan ambulanssjukvården och SSBF samt tydliggör för RL vad 
anländande ambulanser har för funktion, genomför rökövningar och insatsövningar som efterliknar 
verkligheten så långt som möjligt; förtydliga hur personalen förväntas agera när tillräckliga resurser i 
form av personal eller utrustning som krävs för att starta rökdykning saknas; ta upp denna händelse 
upp vid nyutbildning av utryckningspersonal samt vid kommande rökdykarledarutbildningar och 
befälsutbildningar; säkerställ att samtlig utryckningspersonal inom SSBF har kunskap och förståelse 
för de föreskrifter och instruktioner som reglerar rökdykning samt; förtydliga skyddsinstruktionen för 
rökdykning. 
 
Det är stor skillnad på utredningen av insatsen vid den aktuella lägenhetsbranden i Stockholm och de 
två insatserna i Syd. Utredningen av lägenhetsbranden lämnar tyvärr många frågor obesvarade. En av 
representanterna i workshopen kände väl till branden. Han berättade att inte gick att se utifrån att 
det var brand – det blev ”undersökning” och snabba beslut på plats. Förmodligen hörde 
brandmännen på plats skrik, lyssnade på informant och tog egna initiativ. Man gjorde med andra 
som man brukar men just denna gång fungerade det inte. Frågor ställs i workshopen är om detta är 
rutin snarare än undantag, med skillnaden att det gick fel just denna gång? Varför gick det som det 
gick? Hur resonerade de? Inget av detta framgår i utredningen. 
 
Den fördjupade utredningen från lägenhetsbranden berättar inte heller huruvida åtgärder är 
implementerade och i vilken omfattning. Åtgärderna är i de flesta fall vaga såsom ”utarbeta rutiner” 
eller ”se över rutiner”, ”lär om denna händelse vid nyutbildningar” utan att närmare specificera hur 
eller av vem detta ska göras (utom i vissa fall då SSBF förväntas utföra åtgärden).  Sammanlagt 
genererar allt detta frågor om hur händelser, insatser och rapportering från utredningen följs upp. 
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Hur hanteras utredningar efter att de fyllts i och genomförts? Vad händer sedan? Vilka får ta del av 
dem, förutom insatsledare respektive utredare? Specificeras föreslagna åtgärder ytterligare så att de 
blir implementerbara, mätbara och enklare att följa upp?  Med andra ord, hur förmedlas 
kunskaperna från utredningsarbetet till organsationen och vad händer med dessa kunskaper? Även 
här ger workshoprepresentanterna en bild där återmatning till organisationen och genomförande av 
föreslagna åtgärder nästan aldrig sker.   
 
De två fördjupade utredningarna från Räddningstjänst Syd har ett mycket större informationsvärde. 
De visar på brister innan (t ex avsaknad av rutiner) och under insats (t ex kontakt med media). Det är 
oklart hur utredningen genomförts metodiskt men man får förmoda att räddningstjänstens personal 
intervjuats. De fördjupade utredningsrapporterna användes också för så kallade systemiska samtal 
som visar på de resonemang och avvägningar som gjordes t ex vid beslut att gå in utan att rökdyka. 
Denna kunskap är mycket värdefull för att kunna analysera och värdera vad som formade insatsen 
och därmed relatera detta till utfallet och adekvata åtgärder. Utredningarna resulterar här i mer 
konkreta förslag till åtgärder som även verkar reellt genomförbara. Dock kan noteras att de åtgärder 
som föreslagts 2007 ännu 2012 inte var implementerade. 

Identifierade förbättringsåtgärder: Inga konkreta förbättringsförslag framkom under workshop men 
det är tydligt att återföringsprocessen för erfarenhet och implementering av åtgärder behöver 
förbättras här på liknande sätt som för insatsrapporterna och att det kanske är ännu viktigare när det 
gäller de fördjupade utredningarna som faktiskt finns av en orsak.  
 
Förslagen till åtgärder vid lägenhetsbranden ser vid en första anblick betryggande ut eftersom de 
inriktar sig mot de sårbarheter som uppstod vid räddningsstyrkans insats. De utlovar således en 
förbättrad insats vid likartade händelser. Men tyvärr finns det en stor risk för att åtgärderna inte kan 
realiseras. För det första är de vaga: det är oklart om och hur åtgärderna ska genomföras och hur de 
ska åstadkomma positiv förändring. För det andra är de i vissa fall missriktade. Workshopens 
deltagare pekade på att det beteende som insatsstyrkan uppvisade inte var en avvikelse som 
berodde på okunskap eller bristande formella rutiner. Istället var det ett mycket vanligt beteende 
som är rationellt i den givna situationen med bristande resurser och osäkerhet kring olyckans natur. 
Detta är exempel på saker som bör komma fram i de fördjupade utredningarna, exempelvis genom 
systemiska samtal. Man skulle alltså behöva komplettera rapporterna, till exempel med frågor till 
insatsledare och annan personal på arbetsplats kring de resonemang och överväganden som gjordes 
under insatsen.  

Frågan ställdes på workshopen hur utredarnas lärande från utredningsarbetet kan spridas i 
organisationen. Inte mycket arbete görs generellt efter att en fördjupad utredning av olycksplats är 
gjord, hävdar intervjurespondenten på MSB. Därför har MSB skapat ett nätverk av 14 regionala 
samordnare som ska stödja olycksfallsundersökande för lärande i respektive region. De lär andra 
(ledningsnivå, kommuner) i grannkommuner om det som hänt. Det är samordnarna som stått bakom 
de sju seminarierna runt revideringsarbete för insatsrapporten. Detta är möjligtvis ett initiativ som 
kan utvecklas och föras på bred front.  

Verksamhetsutveckling 
Av workshopen framgick att det verkar finnas två parallella system för verksamhetsutveckling. Den 
officiella vägen går genom de här redovisade insatsrapporterna, fördjupade studier (ibland även 
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systematisk prövning) och projekt. Den inofficiella vägen går genom eldsjälar eller starka personer 
som utvecklar ny kunskap och nya metoder eller övertalar rätt personer om alternativa metoder. 

Det är vanligt att det operativa utvecklingsarbetet kommer underifrån; brandmän som brinner för 
saker (exempel: trafikolyckor, kontakt med Volvo, bergsklättrare, taksäkerhet) och tar egna initiativ 
som kan bli projekt. Projekt stannar ofta lokalt men kan lyftas upp till hela förbundet. Initiativ och 
projekt styrks oftast men ibland måste man bromsa pga. av tidsbrist, personalresurser etc. Slumpen 
avgör, hävdar respondenterna. Dock är tekniska förslag något lättare att få igenom eftersom de 
uppfattas som begripliga och genomförbara: de passar in i den professionella kulturen. 
Organisatoriska verksamhetsförslag är inte lika enkla att genomföra. 

Workshopen diskuterade vidare politiska, ekonomiska och resursmässiga förutsättningar och flera 
deltagare hävdade att hur mycket vi än forskar kommer räddningstjänsten aldrig få ökade resurser 
för att kunna implementera förbättringar. Frågan ställs hur man får politiker att förstå behov av 
förändring och hur man förändrar utan att det kostar. 

Flera workshopdeltagare beskriver att räddningstjänsten som förändringsobenägen. Det finns vidare 
skillnader mellan heltids- och deltidsbrandmän. Andra menar att förändringsobenägenheten inte är 
så stor som man tror och att benägenhet till motivering för förändring och lärande är en 
generationsfråga. Vidare fördes en diskussion om vad som är grunduppdrag för en brandman. Någon 
menar att det ”inte är att köra ut mat åt hemtjänst” och att om uppdraget blir för mångfacetterat 
förloras grundkompetensen. Frågan ställs var gränsen går för huvudämbetet och om man ska 
specialisera sig mer och ha olika typer av räddningsledare för olika typer av olyckor.  Vidare ansåg 
brandmännen i workshopgruppen att vissa saker inte går att förändra. Innebränder släcks t ex inte på 
annat sätt än rökdykning; fokus på alternativa metoder här blir helt fel. Andra i gruppen menar att 
det finns stöd för andra metoder såsom skärsläckare.  

Det är också så att vid en olycka står mycket på spel: det handlar om att rädda nödställda och säkra 
det egna arbetet. I sådana lägen chansar man inte gärna med något oprövat. Det innebär dock att 
förändrade arbetsmetoder och mindre styrkor går att införa om de åtföljs av de rätta 
förutsättningarna. Det går t ex att minska styrkor (framskjutna enheter) om man anpassar utrustning, 
utbildning och tekniskt stöd men inte annars. Framskjutna enheter kan vara ok i vissa fall (t ex i små 
kommuner där lägenhetsbrand i princip aldrig inträffar) men får aldrig vara normgivande. Det går att 
ge brandmän nya uppgifter som t ex omhändertagande av suicid, men inte utan utbildning av 
personal för detta och så vidare. Intervjurespondenten på MSB berättade om ett projekt i Västerås 
där man arbetade med FIP, deltidsbrandmän där en eller två man åkte direkt till skadeplatsen utan 
att ta vägen förbi brandstationen. Projektet har utvärderats med lyckat utfall. Politikerna var nöjda 
vilket är viktigt vid sådana här initiativ.  

Lagmässiga förutsättningar för verksamhetsutveckling diskuterades också på workshopen och frågan 
ställs specifikt huruvida Arbetsmiljöverket gjort konsekvensanalys av beslutet om framskjutna 
enheter och tillämpning av alternativa metoder. Kritik riktas mot Arbetsmiljöverket och någon menar 
att MSB borde ta en dialog med Arbetsmiljöverket. Det hävdas allmänt att nuvarande AFS 
(Arbetsmiljöföreskriften) är för trubbig för att kunna hantera de reduceringar av styrkor och 
tillämpning av alternativa metoder som för närvarande genomförs inom svensk räddningstjänst.  
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Identifierade förbättringsåtgärder: På workshopen fördes diskussioner om hur framtidens 
responssystem ska undvika att uppfinna hjulet om och om igen och att kunskapen stannar på 
stationerna eller till och med inom skiftlaget. Här föreslogs inga konkreta åtgärder utan en rad frågor 
ställdes: Kan olika projekt systematiseras på nationell nivå? Hur kan man jämföra insatser mellan 
förbund och få nationella riktlinjer för dokumentation av insatsrapporter, olycksutredningar och 
annat? Hur kan man integrera initiativ som lever ett eget liv i det formella systemet?  

Deltagarna på workshopen som var från MSB jämförde med trafikolyckor och det arbete Trafikverket 
genomför där kunskap från olyckor återförs till förarutbildningen. Vem har ansvar för att 
implementera åtgärder i svensk räddningstjänst, t.ex. när det gäller utbildning?  Åtgärder måste 
sanktioneras på ledningsnivå, sedan bör nyckelpersoner hittas och pekas ut, som kan arbeta vidare 
med att genomföra dessa, menar deltagarna. De som skriver insatsrapporter är en form av 
nyckelpersoner men det är oklart vem som ska genomföra förändringar. Enligt intervjurespondenten 
på MSB är det räddningstjänster lokalt som behöver ansvara för implementation av åtgärder. De 
skulle behöva informationssystem för detta för att kunna hantera alla åtgärdsförslag, följa upp och 
utse ansvariga personer.  

Intervjurespondenten på MSB framhåller vidare att det är avgörande att få fram skadebelopp för 
brand och trafikolyckor för att i längden kunna motivera verksamhetsutveckling. Detta skulle kunna 
generera basis för hur väl insatser är genomförda, kopplas mot antal brandmän på plats etc.  Om 
utfallet blir positivt, kan den användas i argumentation för t ex framskjutna enheter. 
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Diskussion och slutsatser 
Sammanfattningsvis kan konstateras att svensk räddningstjänst är en organisation i stark förändring 
där olika grupperingar ibland drar åt olika håll och där kravet på att förändring är flexibel och stöds av 
rätt teknik är stort. Vi har redan sett ovan att räddningsinsatsen ofta värderas som att ”det går bra 
även om det går fel”, vilket i sig ligger i företeelsens natur (rädda liv). Hela insatsrapporteringen och 
tillhörande lärandeprocesser måste ses mot bakgrund av detta perspektiv. Det finns tyvärr ofta stora 
brister i analysen av både framgångar och problem vid insatser vilket i sin tur försvårar både lärande 
och verksamhetsutveckling. Vi kan också notera att information kommunikation mellan olika 
instanser och organisationer om vad som faktiskt rapporteras och lärs inte alltid fungerar. Som ett 
exempel kan tas att respondenterna på workshop ville att MSB skulle genomföra återföringsdagar, 
något som MSB enligt egen utsago faktiskt gör.  

Detta är en förstudie med ett begränsat urval av både insatsrapporter, utredaningar och 
respondenter. Även om detta urval måste utökas för att ge generaliserbarhet och validitet har ett 
antal teman tydligt utkristalliserat sig och som förtjänar närmare studier. 

Insatser och lärande: Förstudien stöder tidigare kunskap och teorier om rapportering och lärande. 
Det är också tydligt att befintliga insatsrapporter beskriver mer än de förklarar. De skulle tjäna på att 
på olika sätt ställa frågan ”Varför?” Exempelvis finns här (med ursprung i arbetspsykologi och 
bedömning av piloters insatser under flygning) en teknik, the Critical incident technique (CIT) 
(Flanagan, 1954) som skulle kunna användas i förändringsarbete rörande insatsrapportens innehåll. 
CIT har på olika områden framgångrikt använts för att få de berörda personerna att reflektera över 
sin arbetssituation och själva identifiera framgångsfaktorer och förbättringsåtgärder (e.g. Norman et 
al, 1992; Pilemalm, Hallberg & Timpka, 2001(a)). De personer som ofta befinner sig i en viss situation 
får exempelvis identifiera vad som fungerat bra i situationen och vad som fungerat mindre bra, 
varför så är fallet och hur man skulle kunna förbättra de bitar som fungerat mindre bra. En sådan 
frågestruktur, anpassad för räddningsinsatser, skulle relativt enkelt kunna föras in i insatsrapporten. 

Insatsrapportmall: När det gäller insatsrapportens struktur, och tekniska förutsättningar levererades 
konkreta förslag redan av respondenterna i förstudien. Här borde fortsatt arbete kunna nå långt och 
faktiskt nå en förbättrad produkt, särskilt om det integreras med det pågående revideringsarbete 
som MSB utför via användarrådet. Det kan här noteras att det tillvägagångssätt som användarråd har 
är i linje med nuvarande och fortsatt arbete från förstudien – principer från användarcentrerad 
systemutveckling och deltagande design. Dessa principer, att låta representanter för den 
organisation (i detta fall svensk räddningstjänst och insatsledare och övriga brandmän) ett system 
skall stödja vara direkt involverade i utvecklingsarbetet, har genom åren visat sig vara fundamentalt 
för att ett system inte bara ska ha rätt funktionalitet, utan också bli implementerat och accepterad av 
slutanvändarna (Pilemalm et al, 2007). 

Insatsrapportprocess: Parallellt med arbetet runt själva insatstapporten bör en omliggande process 
eller metod tas fram i syfte att eliminera flaskhalsar, att skapa förutsättningar att fylla i rapporten 
och inte minst se till att viktig erfarenhet tillvaratas och centrala åtgärder faktiskt implementeras. En 
process kan aldrig bli en färdig produkt på samma sätt som mallen själv men den borde kunna 
erbjudas räddningstjänsterna som ett verktyg. Det är viktigt att processen är realistisk givet 
organisatoriska, ekonomiska, kulturella och legala förutsättningar i räddningstjänsten och 
framtagandet bör även här följa principer runt deltagande design, men även vedertagen kunskap och 
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forskning runt processutveckling och förändringsarbete (Pilemalm et al 2012). Både mall/struktur och 
process/metod är viktiga och insatsrapporten ska kunna blir det lärande dokument regeringen avser. 

Värdering av insatser: Från förstudien står det klart att värdering av insatser och förutsättningar för 
värdering i form av t ex modeller, metodiker och cost-benefit analyser är i ett mycket tidigt skede. 
Här återstår naturligtvis mycket arbete men exempelvis insatsrapportmall borde ändå i sin utveckling 
kunna utformas så att den utgör en sådan förutsättning. Kopplat till detta bör kriterier för värdering 
samt mål för insatsen definieras. Vår reflektion blir här att det är viktigt att undvika att målet blir en 
efterhandskonstruktion som anpassas till utfallet när det är känt, det vill säga när rapporten ska fyllas 
i – mål mätning. Vidare finns en risk för att denna slags värdering ensidigt fokuserar på antalet 
brandmän och inte vad de gör och vilken bedömning de gör, givet olyckans karaktär (stor mått av 
osäkerhet i bedömningen) och deras erfarenhet. 

Lärande från insatsrapporter och fördjupade studier: Författarnas reflektion är att det saknas någon 
form av ”double-loop learning” på så sätt att ”enligt plan” kan dölja inadekvata mål. Vi vill också lyfta 
fram behovet av att utveckla analysen av meningsskapandet under insatsen: varför gjordes 
insatserna på det sätt de gjordes? Det är inte säkert att insatsrapporter eller ”traditionella 
fördjupade studier” är vägen att gå alla gånger. Detta har påpekas av företrädare för 
räddningstjänsten i andra sammanhang. Tvärtom bör alternativa och kompletterande vägar belysas, i 
dialog med svensk räddningstjänst. 

Vi rekommenderar att räddningstjänstens utredare utvecklar arbetet med att förstå vad som formar 
beteendet under insatser för att få en mer realistisk uppfattning som kan ligga till grund för förslag 
till åtgärder. Metoder för detta kan hämtas från Critical Incident Technique ovan och från 
halvstrukturerade intervjuer, observationsstudier, table-top övningar, fokusgrupper samt systemiskt 
möte. Det skulle kunna gå att utanvända rollspel och datorstödd för att gå igenom insatser i 
efterhand. Men styrkeledare eller insatsledare bör då ha viss pedagogisk kompetens och hjälpmedel.  

Verksamhetsutveckling: Förstudien indikerar ytligt att svensk räddningstjänst är i förändring och att 
olika viljor drar åt olika håll när det gäller förändringens riktning. Det kan gälla framskjutna enheter 
såväl som val av metoder och verktyg till brandmännens roll till vilken organisation som primärt 
ansvar för insatsrapporten. Vår uppgift i fortsatt arbete är inte att föreslå långtgående 
verksamhetsmässiga förändringar utan att tillhandahålla underlag för att beslut om sådana 
förändringar ska kunna tas.    

Fortsatt arbete 
Sammanfattningsvis pekar förstudien tydligt mot ett behov att ta fram en förbättrad process för 
hantering av insatsrapporter, återkoppling till organisationen och omföring av erfarenheter till 
kunskap, lärande och åtgärder – ett behov av en systematisk ansats eller metod som gärna införs 
likartat över förbund och räddningsstationer. Vidare finns ett behov att dela erfarenheter mellan 
organisationer på ett helt annat sätt än vad som görs idag och förutsättningar för sådan spridning bör 
arbetas in i processen.  

En central del i det fortsatta arbetet är därför fortsatt fokus på och utveckling av insatsrapport mall 
och process/metod för insatsrapportering. Vi föreslår fortsatt arbete i workshop form med samma 
grupp som i förstudien och integrering av detta arbeta med användarrådet. Exakta arbetsformer för 
detta bör identifieras. Metoder för detta kan hämtas från Critical Incident Technique  (Flanagan, 
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1954) och deltagande design tekniker (t ex Future workshops där användare får identifiera först 
visionära, sedan realistiska förbättringsåtgärder och tekniska lösningar) (Pilemalm et al 2001 (b). Det 
kan också vara nödvändigt att komplettera detta arbete med data insamling från 
användarrepresentanter som inte återfinns i någon av gruppen, t ex genom intervjuer. Vidare tar 
förstudien upp behovet av samverkan med och spridning av kunskap till och från andra 
responsorganisationer. Detta kan göra att initiala studier med respondenter från dessa 
organisationer bör genomföras.  

Vi skulle vidare kunna studera processen för lärande och verksamhetsutveckling baserat på övrigt 
material tillgängligt idag – var är flaskhalsarna? – från datainsamling till utförande.  Ett stort antal 
olycksfallsundersökningar ligger exempelvis på MSB hemsida och kan analyseras. Det skulle gå att 
genomföra besök på olika räddningstjänster och följde upp vad som faktiskt görs med de olika 
identifierade åtgärderna och/eller att vara med på ett systemiskt möte. Vi skulle därifrån kunna 
skissera på metoder för att utveckla processerna och flaskhalsarna identifierade i denna rapport.  

Området för förbättrad utvärdering och lärande i svensk räddningstjänst är brett. Det omfattar 
alltifrån insatsrapporter till fördjupade utredningar till parallella informella lärande processer och 
inkluderar både kvalitativa delar och kvantitativa mät, värderingsbitar. Det spänner vidare över fler 
organisationer än räddningstjänst (samverkan). Fortsatt arbete kan inte ge allt ovanstående lika 
mycket fokus och vad som exakt kommer prioriteras och var avgränsning kommer att ske, sker i 
dialog med räddningstjänst och MSB användarråd.  
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