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Sammanfattning 
Svensk räddningstjänst är i processen att migrera sitt insatsrapporteringssystem, från ett system som 
dokumenterar räddningsinsatser till att system som även kan användas för att lära från samma 
insatser (ett lärande system). I denna studie har migrationsprocessen studerats och analyserats med 
dubbla perspektiv från teorier om organisatoriskt lärande och från systemutveckling. Motsvarande 
syften har varit att:  
 
Från ett systemutvecklingsperspektiv identifiera förutsättningar, problem och flaskhalsar I nuvarande 
insatsrapporteringssystem och därifrån extrahera förslag på förbättringsåtgärder. På ett generellt plan 
har också genomförts en jämförelse av identifierade utmaningar i systemmigration/vidareutveckling 
med de som är vanligt förekommande i systemutveckling.  
 
Från ett organisatoriskt lärande perspektiv identifiera hur mål,  visioner, typer och behov av 
organisatoriskt lärande i relation till framtidens insatsrapport har uttryckts av olika aktörer i studien 
samt att visa vilken typ av organisatoriskt lärande den studerade migrationsprocessen kommer att stödja.  

 
Studien utfördes som en fallstudie där bland annat dokumentanalyser, deltagande design inspirerade 
workshops och intervjuer genomfördes. Studien har haft tillgång till och omfattar data både från det 
användarråd från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som är involverade i 
revideringsarbetet och egna data samlade i ovan nämnda workshops tillsammans med representanter 
från Brandmännens riksförbund (BRF), brandmän/räddningsledare från kommunala räddningstjänster 
och från MSB.  
 
Studien visar att de mål och visioner som MSB initialt uttryckte i samband med revideringsarbetet 
syftade till organisatoriskt riktad double-loop learning. En förbättrad insatsrapport sågs som en 
möjlighet att lära från genomförd räddningsinsats och förbättra och effektivisera framtida 
räddningsinsatser – och därmed i förlängningen en möjlighet att använda insatsrapporter för 
argument för en annan dimensionering av responssystemet. I praktiskt revideringsarbete har dock 
dessa visioner och mål försvunnit och arbetet som det ser ut idag fokuserar i hög grad kosmetiska 
förändringar och förfiningar för förbättrat statistiskt underlag: terminologi, attribut, och textfält. 
Samtidigt uttrycker användarrepresentanterna i studien andra och mycket konkreta behov som 
kretsade runt nytt innehåll, ny funktionalitet i själva insatsrapportmallen och av stödprocesser som 
omger den.  
 
Rent konkret föreslås baserat på ovanstående en rad förbättringsåtgärder för MSB och räddningstjänst 
att arbete vidare med och komplettera det likaledes viktiga arbete användarrådet genomför. När det 
gäller insatsrapportmallen handlar det exempelvis om nya funktioner som fångar upp hotsituationer, 
kontamineringssituationer och samverkan och att ge mallen ett mer dynamiskt flöde med kryssrutor 
som gör det möjligt att välja ut insatser som gick bra och dåligt och arbeta vidare med dessa i lärande 
syfte. När det gäller stödprocesser är centrala delar spridning och återföring av kunskap och 
erfarenheter till olika nivåer i räddningsorganisationer men även viss styrning samt nya processer för 
urvalskriterier av rapporter och värdering och mätning av insatser. Kompletterande och alternativt 
lärande handlar om lärandeinitiativ och metoder utanför själva insatsrapporten och hur olika initiativ 
kan knytas samman. Här återfinns exempelvis systemiska samtal och After-Action-Review (AAR). 
Studien pekar på olika sätt att gå vidare med de presenterade resultaten/förslagen för förbättrat 
lärande. Samtidigt betonas vikten av urval och prioritering och att de förslag som väljs för 
vidareutveckling är verksamhetsmässigt realiserbara.   
 
På ett mer generellt plan påvisar studien vikten av att tidigt och aktivt involvera slutanvändare i 
migrationsprocesser av det vi kallar ”legacy systems” – system som är centrala i och fundamentala för 
en organisations verksamhet men samtidigt i behov av förnyelse och/eller utökade 
användningsområden. Utan sådan användarinvolvering är risken att förlora abstrakta visioner och mål 
att bli hög och det reviderade systemets nytta att minska.  
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Inledning 
Med responssystem avser vi samhällets respons på olyckor, d v s genomförande av räddningsinsatser 
av olika slag och storlek. Här återfinns aktörer i form av responsorganisationer och frivilliga (t ex polis, 
räddningstjänst, ambulanssjukvård, SOS alarm, frivilligorganisationer, kommuner och landsting) som 
genomför insatser tillsammans med stöd av olika tekniker, metoder och regelverk. I Sverige uppfattas 
på regeringsnivå att responssystemet inte alltid 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. Detta innefattar 
exempelvis att tillföra nya aktörer, nya samarbetsformer, nya metoder, nya tekniker – och nya former 
av lärande från genomförda räddningsinsatser. 1  
 
Inom svensk räddningstjänst handlar stor del av förbättringsarbete om ovanstående. Det handlar även 
om att kunna hitta sätt att mäta och värdera insatser och att kunna använda såväl praktiska 
erfarenheter/lärande och mätningar 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 
(Sanne, 2008). Svårigheterna beror exempelvis på otillräckliga metoder, processer och verktyg eller 
modeller för att rapportera, analysera, mäta och värdera insatser. Det innebär i sin tur att det blir 
svårt att både initialt implementera förändringar och att mäta effekter av införda 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 i stor 
skala. Som ett exempel arbetar de flesta svenska räddningstjänster idag enligt 4+1 principen, vilket 
innebär att en räddningsledare plus fyra brandmän åker på varje uppdrag oberoende av dess storlek 
och typ. Olika typer av insatser skulle förmodligen tjäna på att ha helt olika teamstorlekar och 
konstellationer. Men dagens sätt att utvärdera fångar inte upp sådana implicita behov och inte heller 
av effekter av försök i riktningen, exempelvis av framskjutna enheter (ett mindre räddningsteam) vid 
mindre incidenter. 
 
Svensk kommunal räddningstjänst använder sig idag huvudsakligen av så kallade insatsrapporter för 
att dokumentera genomförda insatser. Systemet har varit i bruk sedan 1996 och det finns idag ungefär 
2 miljoner insatsrapporter lagrade hos Myndigheten för Stöd och Beredskap (MSB), vilket i stort 
motsvarar de räddningsinsatser som genomförts i Sverige 1996-2013. Denna rapport behandlar 
utveckling och revidering av nämnda insatsrapport, i syfte att göra den till ett verktyg som stöder 
utvärdering av, erfarenhetsåterföring och organisatoriskt lärande från genomförda räddningsinsatser. 
 

Migration av svensk räddningstjänst insatsrapporteringssystem   
När en gemensam insatsrapport ursprungligen infördes i svensk räddningstjänst var syftet primärt 
dokumentation av genomförda insatser. Man saknade sådan dokumentation med avseende på antal 
brandmän, fordon, brandsläckningsutrustning och så vidare. Med tiden kom rapporten även att 
användas för viss statistik, genomförd både av MSB och av räddningstjänsterna själva, exempelvis 
avseende responstider. Vidare genomfördes vissa revideringar i form av nya fält i rapportmallen för att 
stödja ett lokalt lärande 2005 då insatsrapporten anpassades till Lagen om Skydd mot Olyckor (LOS). 
Lärandet uteblev dock och en rad problem har genom åren uppfattats i insatsrapporten, både i 
rapportmallen och i den process som omger den. I relation till organisatoriskt lärande och 
erfarenhetsåterföring är det exempelvis svårt att i en insatsrapport utläsa vad som gör en insats lyckad 
eller ”misslyckad” eller vad som faktiskt avgjorde att liv räddades.  Bristen på kunskaper om effekten 
av olika insatser påverkar i sin tur negativt förutsättningarna för att optimera dimensioneringen av, 
dynamiken i och flexibiliteten i dagens räddningsarbete och därmed, i förlängningen responssystemet. 

                                                 
1 För responssystemets tänkta inriktning se bland annat regeringens proposition Stärkt krisberedskap - för säkerhets skull (Prop. 

2007/08:92)). 
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För närvarande pågår en revidering av insatsrapporteringssystemet med mål att införa komponenter 
och förbättringar som gör att rapporten kan utgöra bättre underlag både för statistik och 
organisatoriskt lärande i form av erfarenhetsåterföring. Arbetet är initierat och lett av MSB. Arbetet 
med kartläggning av behov och utformning av en ny rapport har genomförts i en 
arbetsgrupp/användarråd bestående av representanter för räddningstjänster, länsstyrelser och MSB 
samt av intressenter som brukar insatsstatistik. Revideringsarbetet beräknas vara färdigt senast i 
början av 2015, för att systemleverantören ska hinna implementera föreslagna revideringar av 
rapportmallen i samband med övrig systemrevidering av de verksamhetssystem som omger mallen. I 
dag är rapportmallens innehåll detsamma för samtliga kommunala räddningstjänster i Sverige. 
Gränssnittet ser däremot lite olika ut beroende på integrering med de tre omliggande 
verksamhetssystem som finns i bruk i de olika räddningstjänsterna - Alarmos, Core och Daedalos. 
 
Revideringen av insatsrapporteringssystemet kan ses som ett exempeI på systemmigration av ett s.k. 
”legacy  information system” (LIS) . Legacy systems är system som är har existerat länge i och är 
centrala och vitala för en organisation. Om de inte fungerar kan detta få omfattande negativa 
konsekvenser för organisationen. Å andra sidan tenderar systemen att vara långsamma och fragila 
med i vissa delar föråldrade funktioner, innehåll och användningsområden. De kan vara svåra att 
integrera med andra och nyare verksamhetssystem. Legacy systems är med andra ord system i behov 
av förnyelse och vidareutveckling (Bennet 1995; Bisbal et al 1999).  Forskningen har de senaste 
decennierna alltmer uppmärksammat legacy systems och processen för migration av sådana system, 
huvudsakligen ur ett tekniskt perspektiv.  MSBs initiativ är däremot ett exempel på organisatoriskt 
riktad systemmigration (revidering) av insatsrapporteringssystemet. 

 

Syfte och mål 
Denna rapport redovisar en studie av ovanstående migrationsprocess genomförd vid Centrum för 
Respons och Räddningssystem (CARER). Syftet med studien har varit tvåfaldigt och utgått från 
systemutvecklingsperspektiv och lärandeperspektiv: 
 
Systemutvecklingsperspektiv: Syftet har varit att identifiera förutsättningar, problem och flaskhalsar I 
nuvarande insatsrapporteringssystem och därifrån extrahera förslag på förbättringsåtgärder specifika 
för svensk räddningstjänst. På ett generellt plan har syftet också innefattat att jämföra identifierade 
utmaningar i processen för systemmigration/vidareutveckling med de som är vanligt förekommande i 
traditionell systemutveckling.  
 
Organisatoriskt lärande perspektiv: Syftet har varit att identifiera hur mål och visioner, typer och 
behov av organisatoriskt lärande i relation till framtidens insatsrapport har uttryckts av olika aktörer i 
studien samt att visa vilken typ av organisatoriskt lärande den studerade migrationsprocessen kommer 
att stödja.  
 
Studien har haft ett användarorienterat perspektiv i vilket data samlats in 1) via insatsrapporter och 
relaterade olycksundersökningar, 2) via deltagande designarbete/workshops med representanter för 
räddningstjänsten, Brandmännens riksförbund (BRF) och MSB och 3) kompletterande intervju med 
MSB. Målet har att till MSB leverera en behovsanalys som ett underlag att använda i pågående 
systemrevision. Behovsanalysen innehåller dels funktionsrelaterade behov för själva 
insatsrapportmallen, dels förslag på en stödprocess som omger den förnyade insatsrapporten.  När 
det gäller organisatoriskt lärande har studien antagit ett metaperspektiv i det olika aktörers syn på 
lärandet har studerats och jämförts. 
 
Studien väntas även utgöra ett underlag för svensk kommunal räddningstjänst i relaterade insatser att 
utveckla, realisera och implementera nya ansatser, metoder, system och tekniker för utvärdering av 
och lärande från insatser. På ett generellt vetenskapligt plan bidrar studien till kunskap av migration av 
legacy systems. Fallet räddningstjänstens insatsrapporteringssystem är intressant i det att 
migrationsprocessen här drivs av en aktör som söker ta hänsyn till flera aktörers behov. Vidare handlar 
det om att vidareutveckla ett system med ett användningsområde till att bli ett system med flera  
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användningsområden genom att införa komponenter för organisatoriskt lärande. 
 
Studien har även presenterats vid Australian Asian Conference of Information Systems (ACIS) 2013 och 
publicerats i Proceedings from Australian Asian Conference of Information Systems (ACIS) 2013 
(Pilemalm, Andersson och Yousefi Mojir, 2013). Den skall även publiceras i vetenskaplig tidskrift inom 
området emergency management. 
 

Målgrupper  
Med utgångspunkt i syftet har rapporten flera olika målgrupper. Den primära målgruppen är MSB och 
svensk kommunal räddningstjänst. MSB förväntas direkt kunna använda rapporten i sitt vidare 
revideringsarbete och räddningstjänster kan använda delar underlaget i sitt eget utvecklingsarbete 
runt insatsrapportering och organisatoriskt lärande och utvärdering från räddningsinsatser. Övriga 
målgrupper innefattar olika aktörer (responsorganisationer och myndigheter) i samhället samt 
naturligtvis forskarsamhället och de forskare som är aktiva inom exempelvis responssystem, 
systemutveckling och organisatoriskt lärande. 

 

Disposition 
Rapporten redovisar först bakgrund av relevans för studien. Detta inkluderar övergripande beskrivning 
av svensk räddningstjänst, relevanta teorier runt organisatoriskt lärande, samt forskning runt legacy 
systems och systemmigration. 
 
Därefter presenteras metoder, d v s de angreppssätt, de metoder, den datainsamling och den 
forskningsmodell som använts i studien. De inkluderar deltagande design (Eng: Participatory Design), 
Future Workshops, dokumentstudier och intervjuer. 
 
Resultatet beskrivs utifrån de tre aktörsperspektiv som finns representerade i studien: 
insatsrapportmallen i sig, MSB, användarrepresentanter. Tre huvudteman kopplas till de respektive 
olika perspektiven: insatsrapportmall, stödprocesser och övriga lärandeinitiativ och förutsättningar. 
Identifierade förbättringsåtgärder lyfts specifikt fram i relation till varje tema.  
 
I analysen kopplas identifierade teman och förbättringsåtgärder till relevanta systemutvecklings- och 
organisatoriskt lärande perspektiv.  Detta sammanställs och visualiseras enligt forskningsmodellen. 
 
Avslutningsvis diskuteras förstudiens resultat i ett vidare perspektiv samt ges förslag på 
fortsatt forskning och revideringsarbete runt insatsrapporteringssystemet och 
lärandeinsatser i räddningstjänsten. 
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Bakgrund 
Detta avsnitt beskriver först kort svensk kommunal räddningstjänst med fokus på dess nuvarande 
insatsrapporteringssystem. Detta följas av tidigare forskning och relevanta teorier runt organisatoriskt 
lärande. Slutligen beskrivs legacy systems och den forskning som finns på området. 

 

Svensk kommunal räddningstjänst   
Svensk räddningstjänst är indelad i statlig räddningstjänst och kommunal räddningstjänst (LOS, 
2003:778). Denna studie fokuserar kommunal räddningstjänst. Varje kommun måste ha åtminstone en 
räddningsenhet (i de flesta fall en brandkår/brandstation) eller dela en enhet med andra kommuner. 
De kommunala räddningsenheterna stöds av MSB som erbjuder dem exempelvis kompetensutveckling 
och koordinerar vissa lärande insatser, dokumentation och arkivering av räddningsinsatser. MSB har 
dock inga formella beslutsrättigheter över de lokala räddningsenheterna utan sådana rättigheter 
tillhör kommunerna genom principen om kommunalt självstyre.   
 
Det svenska responssystemet och därmed de kommunala räddningstjänsterna har de senaste åren 
varit involverat i organisatoriskt lärande och förändringsarbeten av olika slag, i delar initierat på 
regeringsnivå via MSB. Motiven handlar i mångt och mycket om att öka effektivitet och reducera 
kostnader för räddningsinsatser. Ett exempel är att ersätta den tidigare nämnda 4+1 principen med 
mer flexibla enheter stödda av ny teknik (t ex beslutsstödssystem och skärmsläckare).  Andra exempel 
handlar om att förbättra samarbete mellan responsorganisationer (t ex räddningstjänst, polis, 
ambulanssjukvård, SOS Alarm och att involvera nya aktörer (t e x frivilligorganisationer) i 
responssystemet.  

Räddningstjänstens insatsrapporteringssystem 

Samtliga kommunala räddningstjänster använder idag det redan nämnda insatsrapporteringssystemet 
för att dokumentera räddningsinsatser. Detta innefattar insatsrapporter och de fördjupade 
utredningar/olycksplatsundersökningar som vissa rapporter leder till. Insatsrapporterna följer samma 
mall och är indelade i en kvantitativt riktad och en kvalitativt riktad del. En översikt av rapportmallen 
för insatsrapporter ges i Figur 1. 
 
Den kvantitativa delen (fält 1-8) 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 personer och fordon på plats, 
eventuella person- egendom och miljöskador etc. Denna del av rapporten består alltså i huvudsak av 
siffor eller kryssalternativ (t ex klockslag, koder för zoner, antal av något).  
 
Den kvalitativa delen av rapporten består först av insatsledarens beskrivning av insatsen.  Här skall 
anges olycksorsak, som indelas i direkt och indirekt olycksorsak (fält 9). Vidare beskrivs olycksförlopp 
och relaterad räddningsinsats (fält 10).  Fältet innehåller rubriker som ”Förlopp före ankomst”, Förlopp 
efter ankomst” och ”Räddningsledarens beslut” samt ”Särskilda kommentarer”. Uppgifter om väderlek 
lämnas också här. Samma fält innehåller rubriker för att beskriva åtgärder som skulle dels kunna 
förhindra att samma typ av olycka inträffar igen (t ex installera brandvarnare) dels resultera i 
förbättrad räddningsinsats. Slutligen lämnas plats för övergripande egen utvärdering av insatsen och 
eventuella brister i den, t e x i utrustning, eller eventuell fördröjning i antal minuter (fält 11).  
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Figur 1. Översikt av mallen för insatsrapportering. Huvudrubrikerna är listade i 1-12. Ett exempel på indelning i underrubriker 

ges i 5. 

 

Den revidering av insatsrapportmallen som MSB arbetsgrupp/användarråd genomför sker i syfte att 
förbättra och modernisera den nya versionen. Dels som underlag för förbättrad statistisk analys (som i 
sin tur kan användas för att motivera organisatoriska förändringar) men även genom att införa 
förutsättningar och komponenter så att rapporten kan användas även för utvärdering och lärande från 
räddningsinsatser. Användarrådet involverar representanter från MSB, länsstyrelser och 
räddningstjänster. Annvändarrådet har genomfört en första behovsanalys baserad på eget arbete 
tillsammans med systemleverantör men även på kontakter med användare i form av lokala 
räddningstjänster via regionala seminarier. Denna studie/behovsanalys ska ses som kompletterande 
och en form av indata till användarrådets arbete.   

Fördjupade utredningar och olycksundersökningar 

Utsedda utredare på räddningsenheterna – brandstationerna - går igenom samtliga insatsrapporter och 
kontrollerar att regler och lagar följts. Olycksundersökningar utförs ibland enligt Lagen om Skydd mot 
Olyckor (LOS 2003:778). De har då bland annat 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.) 

 
Det är således utredare på respektive räddningstjänst som 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/olyckssundersökningar beskriver händelseförlopp mer 
detaljerat och i kvalitativa termer 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. 
 

Forskning och teorier runt organisationer och lärande 
Organisationer lär sig genom att enskilda individers kunskap kodifieras, regleras och generaliseras samt 
blir synliga genom förändringar. Dessa förändringar kan innefatta exempelvis ny teknik, nya föreskrifter 
och organisatoriska strukturer (Zollo och Winter 2002). Forskning har visat att formella insatsrapporter 
och utvärderingar ofta är främmande för den personal som arbetar operativt. I likhet med andra 
säkerhetskritiska system är (avvikelse)rapportering något som åläggs dem utifrån. För järnvägstekniker, 
läkare, poliser m.fl. är den dominerande formen för lärande istället berättande inom arbetslaget 
(Sanne, 2008). Det är där de känner sig trygga med bedömare som har samma värderingar kring rätt 
och fel som de själva. 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  
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gånger som formell rapportering sker får man mycket sällan återkoppling. Sker ingen skada finns det 
ingen anledning att rapportera, är en vanligt förekommande åsikt. Även i det specifika sammanhanget  
 
svensk räddningstjänst visar Dekker och Jonsén (2007)  på bristande deltagande från räddningspersonal 
i lärande och insatser från utvärderingar. De operativt verksamma ges få tillfällen att delta i 
utvecklingsarbetet. 

 

På ett teoretiskt plan beskriver tidig organisationsteori olika typer av organisatoriskt lärande. Den skiljer 
då på ”single-loop learning “ och ”double-loop learning”. Det sistnämnda är lärandeprocesser som 
innefattar individuell eller organisatorisk reflektion, ifrågasättande och förändring av de organisatoriska 
mål, värderingar, antaganden, principer och metoder som leder till vissa handlingar. Single-loop 
learning är mer upprepade försök att lösa problem med samma metoder och utan att ifrågasätta målen 
(Argyris och Schön 1978).  Senare utvecklade Nonaka and Takeuchi (1995) en fyrstegs spiralmodell 
(SECI) baserad på de båda lärandeprocesserna (Figur 2). Deras modell utgår från tyst kunskap kontra 
tydliggjord kunskap och beskriver en process för hur man alternerar mellan dessa två kunskapstyper. 
Tyst kunskap är individuell, kontextspecifik, informell och ofta subjektiv specialistkunskap. Tydliggjord 
kunskap är kodifierbar, systematisk, formell och därmed enklare kommunicerbar.  Nyckelpersonal i en 
organisation kan inneha tyst kunskap som kan omsättas till tydliggjord kunskap genom externalisering 
(tydliggörande).  Det innebär i sin tur att den kan omsättas i nya processer och produkter och även 
internaliseras i andra anställda. Externalisering förutsätter socialisering d v s ett organisatoriskt klimat 
som tillåter den samt social interaktion. Man brukar i sammanhanget också tala om kunskapsinnehåll 
där den tyst kunskap egentligen inte behöver uttryckas språkligt utan där erfarenhet till exempel kan 
överföras genom att man ser någon annan demonstrera eller utförs uppgiften.  Tydliggjord, kodifierade 
kunskapen uttrycks i ord och gärna i standardiserade format som rapporter och handböcker.  

 

 
Figur 2. SECI modell utvecklad av Nonaka and Takeuchi (1995). Modellen visar hur tyst kunskap tydliggörs i en process som 

alternerar mellan externalisering, internalisering och socialisering.  

 
Relaterade teoretiska ramverk beskriver djupinlärning respektive ytinlärning (e.g. Biggs, 1987). Det 
första associeras främst med egen motivation och genuint intresse för aktuell uppgift, fokus på att 
förstå betydelser av lärande material, förmåga att relatera delar till varandra och till en helhet samt nya 
idéer till tidigare kunskap och teoretisk kunskap till praktiska erfarenheter.  Ytinlärning är mer baserat 
på instrumentellt betingad motivation och lösande av uppgift, automatisk reproduktion av termer och 
procedurer och att se aktuell uppgift som isolerad från andra uppgifter, sammanhang och helheter.   

 
I den här studien har de presenterade teorierna tillämpats i en forskningsmodell som i sin tur tillämpats 
vid analys av resultaten. Modellen presenteras i metod avsnittet.  
 

Legacy systems och systemmigration 
Systemmigration, d v s vidareutveckling av informationssystem och förflyttning av dem till nya miljöer, 
är alltmer relevant i ett informationssamhälle karaktäriserat av snabba organisationsförändringar och 
omstruktureringar. Forskning har pekat på behovet av systemmigration framför allt i anslutning till så 
kallade legacy information systems (LIS). Legacy systems är informationssystem som existerat i en 
organisation länge nog för att vara viktiga eller till och med fundamentala och kritiska för 
verksamheten. De är svåra att klara sig utan och om/när de inte fungerar får det allvarliga negativa  
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konsekvenser för verksamheten. På samma gång kan deras ursprungliga syfte och/eller design vara 
utdaterad och föråldrad och de kan vara svåra att integrera med nyare och modernare system (Bennett 
1995). Rent tekniskt brukar man prata om tre olika förändringsstrategier för att överkomma sådana  
 
utmaningar.  ”Redevelopment” innebär att man helt enkelt bygger om systemet från början till slut.  
”Wrapping” innebär att man söker bygga in systemet i nyare system och lösa integreringen genom olika 
typer av gränssnitt. Migration innebär att man flyttar systemet till en mer flexibel utvecklingsmiljö och 
lägger till nya funktioner men samtidigt behåller originaldata och funktionalitet (Bisbal et al 1999). 

 
Den här studien är ett exempel på migration av ett legacy system i form ett system för 
insatsrapportering. Systemets ursprungliga syfte var att rapportera och dokumentera insatser. Tanken 
är att utöka och förbättra dessa funktioner, så att systemet även kan användas i lärandesyften och för 
erfarenhetsåterföring – i längden för att kunna effektivisera och förbättra räddningsinsatser. Det 
innebär att originaldata och funktioner till största delen kommer att finnas kvar i det utökade systemet 
och därmed att systemet kommer ha dubbla användningsområden. Medan tidigare forskning 
huvudsakligen fokuserat system migration in rent teknisk bemärkelse, fokuserar denna studie de 
organisatoriska och behovsmässiga aspekterna av migrationsprocessen.  
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Metod och datainsamling   
Studien genomfördes som en fallstudie och inkluderade dokumentstudier, participatory design 
metoder och intervjuer. Data analyserades i enkel forskningstabell, byggd på variabler hämtade från 
systemutveckling och teorier om organisatoriskt lärande. 
 

Fallstudier 
Fallstudier används för att studera verkliga fenomen eller händelser.  Fall utgörs oftast av individer, 
grupper, miljöer, och organisationer. Men det kan också vara ett informationssystem (Yin, 1994). 
Fallstudier består oftast av ett individuellt fall men fall kan också replikeras i multipla fallstudier. 
Vanligtvis används flera olika metoder för att samla data om fallet, detta för att förbättra studiens 
validitet och reliabilitet. Fallstudier är generellt antingen explorativa, deskriptiva eller förklarande. 
Enligt Yin (1994) bör de följa en stegvis procedur där studien planeras/designas, datainsamling 
förbereds, data samlas in och analyseras och fallstudie rapporten slutligen skrivs.  
  
Den här studien genomfördes 2012-13 som en explorativ fallstudie av räddningstjänstens 
insatsrapporteringssystem. Det aktuella fallet omfattar därmed insatsrapporten som sådan men även 
de verksamhetssystem och de stödprocesser som omger insatsrapportmallen. Fallstudien följer stegen 
föreslagna av Yin ovan och använder olika metoder och ansatser såsom 1) dokument studier, 2) 
workshops baserade på participatory design tekniker och 3) kompletterande intervju. Insamlad data 
analyserades med perspektiv hämtade från organisationsteori och systemutveckling. Representerade 
aktörer i fallstudien är MSB, BRF och lokala räddningstjänster. De är utvalda för att tillsammans ge 
olika perspektiv på insatsrapporteringssystemet: vision, administration och användarbehov.  
 

Dokumentstudier 
Dokumentstudier är studier av ett urval av dokument relaterade till ett särskilt ämne, och som 
innehåller data och information om ämnet utifrån olika perspektiv och ståndpunkter. I fallstudier 
används de typisk i den initiala utforskande fasen där man vill söka information om ämnet i fråga 
(Travers, 2001). I den här studien utgjordes dokumentstudien av ett strategiskt urval av nio 
insatsrapporter och fem utredningar/olycksundersökningar. Rapporterna kommer från två lokala 
räddningstjänster (Räddningstjänst Syd och Storstockholms Brandförsvar). De har valts ut av en lokal 
räddningschef såsom varande representativa för incidenter och rapporter på dessa stationer och har 
skrivits under perioden 2007-2012. Varje rapport analyserades först var för sig och av två enskilda 
forskare. Forskarna skapade sedan tillsammans en gemensam analys av de övergripande resultaten 
från rapporterna och presenterade denna analys till ingång till de workshops med användare som 
presenteras nedan.  
 
Forskarna hade också tillgång till de minnesanteckningar och två behovsanalysrapporter som MSB 
användarråd producerat och analyserade även dessa.   
 

Participatory design metoder 
Participatory Design (PD) är en användarcentrerad ansats till systemutveckling som fokuserar aktiv 
användarmedverkan genom hela utvecklingsprocessen. Den började som ett samarbete mellan de 
skandinaviska fackföreningsrörelserna och akademin på 1970 talet och har sedan utökats och 
tillämpats även utanför ett ideologiskt/politiskt sammanhang. Dess förespråkare menar att PD 
resulterar i bättre än andra systemutvecklingsansatser eftersom systemen utvecklas tillsammans med 
användare istället för att endast använda dem som informationskällor (Bravo 1993). Som 
filosofi/ideologi är Partcipatory Design nära besläktat med communities of practice (CoP) ett fenomen 
som i sin tur härstammar från antropologi men som ofta refereras i sammanhang av organisatoriskt 
lärande. En community of practice är en grupp människor som delar en grupp en arbetsprofession, ett 
hantverk eller ett intresse. Gruppen kan uppstå av egen kraft och per automatik där människor delar 
ett specifikt intresse eller en specifik fråga. Men den kan också medvetet designas och skapas för att 
generera kunskap om ett speciellt område. Genom delning av information och erfarenheter inom 
gruppen lär gruppmedlemmarna från varandra och har möjlighet är därigenom utvecklas både på ett 
personligt och på ett professionellt plan (Lave och Wenger, 1991).  
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 PD använder en rad designtekniker som är tänkta att vara enkla att lära och som ställer inga eller få 
krav på användarens tidigare systemutvecklingskunskap. Ett sådant exempel är Future workshops vilka 
utgår från användares egenupplevda arbetssituation och skulle kunna jämföras med en medvetet 
skapad community of practice. Användarna uppmanas att först reflektera runt situationen som sådan 
och därifrån identifiera upplevda svårigheter och problem. Problemen får de sedan söka omvandla 
stegvis, först till visionära, sedan implementerbara (praktiskt, tekniskt, resursmässigt, organisatoriskt) 
(design)lösningar (Ehn et al. 1996).  
 
Inom ramen för studien genomfördes totalt tre Future workshops. Sju användarrepresentanter deltog 
totalt i varje workshop (5-6 i respektive workshop) och de hade valts ut i samråd med lokal 
räddningschef (se ovan), MSB och genom ett tidigare lärandeprojekt i räddningstjänsten. Tanken var att 
de tillsammans skulle representera systemvision, administration och användarbehov, i enlighet med PD 
principer om att söka nå olika användartyper och organisatoriska nivåer för att kunna landa i faktiskt 
implementerbara designlösningar. Tre representanter kom från lokal räddningstjänst i tre olika 
kommuner, två kom från brandmännens riksförbund och två från MSB. Två av workshoparna 
modererades av samma forskare som genomfört dokumentanalysen. Den sista modererades ensam av 
en av forskarna. I den första workshopen presenterades dokumentanalysen i syfte att 1)bekräfta, 
nyansera och eventuellt förändra den bild av insatsrapporteringssystemet forskarna fått och 2) arbeta 
med räddningsinsatsers genomförande, problem och svårigheter relaterat till denna bild. På den andra 
och tredje workshopen identifierades och kategoriserades behov och lösningar kopplade till den nu 
gemensamma bilden. På identifiering och kategorisering av behov och lösningar genomfördes av 
användarna själva. Behoven dokumenterades i en behovsspecifikation (en lista av behov och lösningar 
sorterade i olika kategorier dock ej inbördes prioriterade).  

 

Intervjuer 
Intervjuer är en metod som används för att förstå och tolka människors upplevelser och erfarenheter av 
ett fenomen, och hur de själva skapar mening runt dem. Intervjuer indelas ofta i strukturerade, halv-
strukturerade och ostrukturerade intervjuer (Bernard, 2000). I denna studie tillämpades halv-
strukturerade intervjuer. Det innebär att en intervjumall skapades och innehöll en rad teman med 
tillhörande frågor, vilka intervjun skulle täcka. Tanken är att man genom mallen styr intervjun och ser 
till att relevanta teman täcks (men inte nödvändigtvis i den ordning mallen föreskriver) samtidigt som 
man öppnar upp för associationer, nya idéer och teman från respondenten under intervjuns gång.  

 
Intervjurespondenten kom från MSB och har arbetat med och runt insatsrapportmallen sedan 2006. 
Han deltar också i användarråd och nuvarande revideringsarbete. Syftet med intervjun var att 
komplettera workshop resultaten och identifiera likheter och skillnader i behovsidentifiering mellan 
användargrupp och participatory design grupp. Syftet var också att söka identifiera vilka behov 
identifierade av användargruppen är tekniskt, organisatoriskt och finansiellt gångbara; d v s vilka har en 
chans att implementeras. 

 

Dataanalys och forskningsmodell 
Både workshops och intervju spelades in med ljudupptagning och kompletterades med 
minnesanteckningar. Workshop data inkluderade också post-it lappar där användarna hade fått skriva 
ner och kategorisera behov och lösningar. Slutligen ingick tidigare nämnda 
dokumentation/behovsanalys från MSB användarråd i analys. För studiens syfte konstruerades en enkel 
forskningsmodell baserad på perspektiv från teorier runt organisatoriskt lärande respektive 
systemutveckling. Modellen användes som stöd för att strukturera dataanalysen. Den summeras i 
Tabell 1.  
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Tabell 1. Summering av konstruktioner/begrepp i forskningsmodellen som använts vid dataanalys   

Aktör/perspektiv Typer av organisatoriskt 

lärande 

Systemutveckling/systemmigration 

insatsrapporter, 

MSB/användarråd, 

slutanvändare  

single/double loop, 

ytinlärning/djupinlärning, 

tyst/tydliggjord 

kunskap/kunskapsinnehåll 

användarbehov, 

lösningar/förbättringsåtgärder,organisatoriska 

förutsättningar och hinder  
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Resultat  
Resultatet utgår från de tre olika aktörsperspektiv som illustreras i forskningsmodellen: 
1)insatsrapportmall/olycksundersökning, 2) MSB/användarråd och 3) slutanvändare. För varje 
perspektiv presenteras resultat och därur identifierade förbättringsbehov med avseende på 
systemmigration och specifikt relaterade till insatsrapportmall, stödprocesser och lärandets 
förutsättningar och alternativa lärande initiativ.  

 

Perspektiv: insatsrapportmall och utredning/olycksundersökning 
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 fall av 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. Däremot användes i några av de större insatserna räddningstjänsten i en annan 
kommun. I den kvantitativa delen av rapporten (1-9) kryssas de olika valen, tider, antal resurser et c 
anges.  Samtliga rapporterar inga brister i utrustning och alla utom en ingen fördröjning av tid. 
 

 

 
Figur 1. Översikt av mallen för insatsrapportering. Huvudrubrikerna är listade i 1-12. Ett exempel på indelning i underrubriker 

ges i 5. 

 
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 
ibland följt av hänvisningar till aktuella regelverk som styrt beslutet. Rutan för särskilda kommentarer 
lämnas i nästan samtliga fall blank. Den mest detaljrika informationen har fyllts i den del som beskriver 
händelseförloppet (fält 10) vilket i mallen ges nio raders utrymme och ytterligare nio rader för att 
beskriva preventiva och nio rader för att beskriva responsåtgärder. De två rapporter som beskriver en 
problematisk insats med avvikelse från rutiner är fylligare än övriga framför allt i det att de kompletteras 
med fördjupningsbilagor och kartor, beskrivningar av explosiva ämnen etc. Samtliga rapporter ger förslag 
på preventiva åtgärder t ex installering av brandvarnare, inte röka inomhus, installera boendesprinkler, 
byte av låscylinder, mer resurser till psykvård et c. De två rapporterna som beskriver problematiska 
insatser ger även ett par förslag på åtgärder för effektivare räddningsinsats. Åtgärderna är dock 
beskrivna på en mycket abstrakt nivå, av typen ”se över rutiner”.  Det fält som är avsett för egen utvärdering 
av insats (11) innehåller i samtliga rapporter antingen formuleringen ”mycket bra” eller ingen information 
alls.  

 
Samtliga fem utredningar/olycksundersökningar (varav tre är kopplade till insatsrapporter, i de två 
andra har forskarna inte haft tillgång till de insatsrapporter som föregick dem) innehåller 
förbättringsförslag.  I alla utom en är dessa åtgärder översiktliga och abstrakta utan förslag på hur de  
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ska implementeras och vem som ansvarar för detta. Exempel på föreslagna åtgärder är ”översyn av 
rutiner vad gäller stödfunktioner, pressbefäl, kommunens egna resurser, kontaktpersoner inom säkerhet 
och beredskapsfrågor”, ”kartstöd för att hitta avstängningar av gaskällor”, ”införande av  

 
larmplan, standardrutiner för larm och uppgradering av larmrutiner hos distributörer av naturgas” och 
”lära nya brandmän om dessa händelser”, ”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” 
och så vidare. Dessutom föreslås stödåtgärder på räddningsplats för hantering av media. En utredning 
har formen av ett systemiskt samtal där hela räddningsteamet har intervjuats. Det systemiska samtalet 
illustrerar resonemang och bedömningar som ligger bakom viktiga beslut under insatsen (t ex att gå in i 
byggnad utan röddykarutrustning) och åtgärder är mer konkreta än i övriga rapporter. Dock kan noteras 
att en senare fördjupad undersökning (från 2012) refererar det systemiska samtalet (från 2007) och det 
konstateras att de då föreslagna åtgärderna ej ännu implementerats, åtminstone har inte utredarna 
vetskap om huruvida detta skett.  

 
Ovanstående analys av studerade insatsrapporter och olycksundersökningar bekräftades i stort vid den 
första workshopen. Användarrepresentanterna menade att ifyllandet av dem kunde generaliseras även 
utanför urvalet m a o att det är på detta sätt insatsrapporter ofta fylls i. 

Systemmigration: identifierade förbättringsförslag 

Insatsrapportmallen är idag inte utformad för lärande och det är också 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 beskrivningar, utvärderingen och åtgärdsförslagen av naturliga skäl bli 
knapphändiga. Insatsrapporter ger få svar på varför saker gick bra och vad som genererade vad. Detta 
gör även insatsrapporten till ett typexempel på den problematik som beskrevs inledningsvis i denna 
rapport – svårigheter att mäta och utvärdera insatser leder till svårigheter att införa 
produktionshöjande åtgärder och förändrad dimensionering av responssystemet som sådant. Ett tydligt 
exempel på ovanstående är frågan vad som döljer sig under formuleringen ”mycket bra”, en 
kommentar som flera av lästa insatsrapporterna innehöll. Formuleringen är både otydligt och 
otillräckligt och genererar frågor som t e x ”vad gick bra” och ”jämfört med vad”?   

 
Det bör här lyftas fram att mycket av otillräckligheterna beskrivna ovan ligger i rapportens nuvarande 
design. Mallen är i sin nuvarande form statiskt utformad där många saker skall fyllas/kryssas i men där 
det samtidigt exempelvis ges mycket begränsat utrymme till att beskriva och utvärdera insatsen. Det 
finns många sätt att förbättra det nuvarande insatsrapporteringssystemet men ett första övergripande 
steg torde vara att 

 

 ge själva mallen en mer dynamisk utformning  

 införa utökade rapporteringsmöjligheter som möjliggör lärande (m a o utrymmer för mer 
detaljerade beskrivningar) i mallen  

  

Perspektiv: MSB/användarråd 
Enligt respondenten på MSB finns det idag två tydliga syften med insatsrapportmallen – att 1) 
dokumentera räddningsinsatser och 2) utgöra ett visst statistiskt underlag. Huvudsyftet med 
insatsrapporterna är idag dokumentation för räddningstjänsterna enligt förvaltningslag och andra regler. 
Statistik är en positiv biprodukt. Enligt respondenten äger räddningstjänsterna rapporterna, inte MSB. 
Respondenten berättar att omkring 1990 uppfattade räddningstjänsten att det inte fanns någon statistik 
tillgänglig i svensk räddningstjänst; ”bara berättelser och diskussioner”.  Det är svårt att argumentera för 
verksamhetsförändringar med endast berättelser som underlag. Dåvarande Statens Räddningsverk 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 i syfte att vara ett avancerat värderingsverktyg 
eller verktyg för lärande. 
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Samtidigt anser användarrådet att ett omfattande omtag bör göras och det är därför man genomfört 
behovsanalys och regionala seminarier i revideringsarbetet. Enligt respondenten handlar det inte längre 
om att bara revidera fält och kryssrutor för ifyllande av data utan faktiskt vidareutveckla den till att också  
 
inkludera och bygga in förutsättningar för organisatoriskt lärande och utvärdering från räddningsinsatser. 
Respondenten menar att framtidens insatsrapporteringssystem inte bara bör vara ett organisatoriskt 
minne utan även ett ”lessons learned” system som länkar till andra dokument om samma händelse i de 
verksamhetssystem som finns hos den lokala räddningstjänsten. Visionen är ett 
insatsrapporteringssystem som kan stödja lärande på olika nivåer, lokalt, regionalt och nationellt 
lärande. Även på regeringsnivå har uttalanden gjorts om att insatsrapporteringen bör utvecklas åt detta 
håll, säger respondenten.  

 
Respondenten talar vidare om den reviderade insatsrapporten som ett potentiellt verktyg för att mäta 
och värdera genomföra räddningsinsatsers effektivitet och kvalité. För att rapporten skall kunna bli ett 
sådant verktyg krävs dock att man identifierar mål och kriterier för sådan effektivitet och kvalitét och 
att mallen sedan innehåller kryssrutor för måluppfyllelse utifrån de identifierade målkriterierna. Mer 
specifikt skulle man även kunna använda mallen för att göra kostnads-nytto-analyser. För det senare 
krävs dock en rad variabler såsom information om skadekostnad för varje enskild insats. Har man sådan 
information vore det möjligt koppla analyser, t ex om vad som händer med kostnader och nytta om man 
t ex är fem eller två man. För att uppnå detta måste man dock skapa tydliga mått på utfall 
Respondenten framhåller att det på sikt är avgörande att få fram skadebelopp för brand och 
trafikolyckor för att i längden kunna motivera verksamhetsutveckling. Analyser skulle kunna användas 
(om utfallet blir positivt) i argumentation för t ex framskjutna enheter.  

 
Trots ovanstående är det som för närvarande revideras i insatsrapport främst fokuserat på den 
kvantitativa delen och inkluderar sådana saker som variabler, termer, definitioner och begrepp, attribut 
och textfält. Detta enligt respondenten och enligt det material som användarrådet producerat. Totalt 
har användarrådet hållit sju stycken regionala seminarier där användare från lokala räddningstjänster 
fått rapportera behov i dem framtida insatsrapporten. När man tittar på minnesanteckningar från dessa 
seminarier är det tydligt att flera av de uttalade behoven handlar om verksamhetsutveckling och 
organisatoriskt lärande, t e x “utbildning i användning av nya insatsrapporteringssystemet”, “alternativa 
sätt att dokumentera beslut”,  och “förbättrade informationsflöden i räddningstjänsterna”.  Trots 
sådana rapporterade behov är de som MSB lyfter fram i sin egen behovsanalys och analys av 
anteckningar mer statistiskt orienterade. I minnesanteckningarna står det exempelvis att:  

 
Generellt var det svårt att få deltagarna att identifiera sina behov av nya variabler för statistisk analys. Detta kan betyda att 
nuvarande variabeluppsättning är tillräcklig för de flesta statistikbehov.  En annan förklaring kan vara att […] seminarierna var 
nödvändiga men inte tillräckliga […] och att frågan om statistikbehov bör gå vidare till politiker och till räddningschefer. 

 
En alternativ förklaring här skulle kunna vara att representanterna hade svårt att uttala behov av 
statistik eftersom det är andra verksamhetsrelaterade behov de faktiskt har.  

 
Vidare innehåller den konkreta och kortsiktiga planen för migration av insatsrapporteringssystemet 
enbart fokus på att bygga in förutsättningar för statistik analys och för lärande i insatsrapportmallen i 
sig. MSB kommer inte att tillhanda någon kunskap runt eller stödprocesser för sådant lärande eller för 
en förbättrad och utökad hantering av insatsrapporten i sig. Att bygga upp sådana processer är något de 
lokala räddningstjänsterna måste ansvara för själva, enligt respondenten på MSB. Däremot är det 
möjligt att MSB kan stödja lärande på andra sett. Exempelvis har MSB skapat ett nätverk av 14 regionala 
samordnare som ska stödja undersökning av olycksfallsundersökande för lärande i respektive region. De 
lär andra på ledningsnivå i grannkommunerna om erfarenheter från aktuella olyckor. Det är 
samordnarna som stått bakom de sju seminarierna runt revideringsarbetet för insatsrapporten. Detta 
lärandeinitiativ är möjligtvis något som kan utvecklas och föras på bred front, säger respondenten. På 
samma sätt är det räddningstjänster lokalt som behöver ansvara för implementation av eventuella 
åtgärder som relaterar till lärande och erfarenhetsåterföring. De skulle behöva informationssystem för 
detta för att kunna hantera alla åtgärdsförslag, följa upp och utse ansvariga personer, menar 
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respondenten. 

Systemmigration: identifierade förbättringsförslag 

Intervjurespondenten pekade på de möjligheter till förbättring av insatsrapporten som teknisk  
 
utveckling såsom t ex smartphones och snabbhastighets kameror ger och på behovet av en mer 
dynamisk utformning av rapporten med mer entydiga definitioner:  

 

 Knapptryckningar i mobila system redan när man är på insatsplatsen som medför att vissa 
delar av insatsrapporten redan är ifyllda när man sätter sig framför datorn på kontoret.  

 Behov av ökad processorientering – exempelvis att RAKEL automatöverför data till SOS alarm 
och vidare in i insatsrapport.  

 Behov av ett mer dynamiskt och flödesorienterat innehåll i motsats till dagens mer statiska 
format där man måste klicka sig igenom hela rapporten och har ett begränsat utrymme för de 
olika delarna.  

 Behov av att arbeta bort dubbeltydiga definitioner och irrelevanta frågor i mallen.  
 

När det gäller faktisk implementering av förbättringsåtgärder för räddningsinsatser är det däremot 
räddningstjänsterna själva som är ansvariga enligt respondenten. Här skulle de behöva utveckla ett 
gemensamt informationssystem som hanterar föreslagna förbättringsåtgärder, gör uppföljningar på 
dessa och utser personer ansvariga för implementeringsarbete.  
 

Perspektiv: slutanvändare/räddningstjänst 
I detta avsnitt är slutanvändares perspektiv och resultat från participatory design workshops indelade i 
en förbättrad insatsrapportmall och stödprocesser. Vidare återfinns ett tema runt allmänna 
förutsättningar för lärande i räddningstjänsten och alternativa och kompletterande lärande initiativ. 

Insatsrapportmall: ny design och nya funktioner 

I participatory design workshops var deltagarna helt överens om att insatsrapportmallen i sig bör 
förbättras. De ansåg att den nuvarande elektroniska versionen är komplicerad, motsägelsefull, krånglig, 
svår att följa genom systemet och med ett gränssnitt som inte är anpassat till de omliggande 
verksamhetssystemen. Som ett exempel, om användaren fyller i kryssrutan för ”avvikelser” blir hen 
automatiskt förflyttad till ny del i blankett som innebär 15-20 minuters merarbete, säger en respondent. 
Sådant extraarbete känns inte ofta värt mödan och bidrar till en tendens att endast rapportera sådana 
avvikelser som har utsatt räddningspersonal för stora risker och/eller då det har gjorts avsteg från viktiga 
rutiner eller lagar.  

 
I relation till detta hävdade flera respondenter att en förbättrad insatsrapportmall in endast bör fokusera 
på bedömningar och avvikelser, utan också ge möjligheter att lära från bra exempel. En respondent 
exemplifierade med händelseförloppet från en verklig räddningsinsats: 

 
När [insatsledaren] under pågående brand på en nattklubb tog beslutet att evakuera ett närliggande hotell var det ett beslut 
som I slutändan visade sig rädda flera liv.  

 
Det refererade beslutet baserades på räddningsledarens kunskap. Han hade lett en tidigare insats på 
samma nattklubb och visste att den inte var säkrad från brandspridning. Det var alltså ett beslut baserat 
på personliga erfarenheter som inte hade inkluderats i tidigare insatsrapporter. Ett typexempel på något 
som borde tagits med i insatsrapport och delgetts andra, enligt respondenten.   

 
Samtidigt fortgår många räddningsinsatser enligt plan – med varken positiva eller negativa avvikelser. Är 
det då rimligt att lägga ner tid och ansträngning på detaljerad rapportering eller att förslå hur aktuell 
insats kan förbättras? Vilka insatser är relevanta för lärande, hur identifierar man dem och hur definierar 
man kriterier för sådan identifikation? Hur beslutar vi vilka händelser som bör arbetas med på nationell 
nivå och vilka som kan stanna på regional eller lokal nivå? Hur tar vi tillvara kundperspektivet d v s hur 
kan offren/de drabbade i en olycka få komma till tals och ge sitt perspektiv på en genomförd  
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räddningsinsats? Sådana frågor ställdes av respondenterna i workshoparna. 

 
Ovanstående relaterar till nya funktioner i insatsrapportmallen. Andra funktioner relaterar till helt nya 
situationer svensk räddningstjänst måste hantera.  Ett exempel är hotsituationer, exempelvis när  
 
privatpersoner attacker brandmän under insats, när glasflaskor placeras ut i brandfordon eller fällor 
gillras i anslutning till anlagda bränder. Jämfört med många andra länder har Sverige tidigare varit 
förhållandevis förskonat från den här typen av hotsituationer men detta är något som håller på att 
förändras. Däremot har dagens insatsrapporteringssystem inte hunnit med att inkludera funktioner som 
rapporterar och dokumenterar sådana hot. Detta bör framtidens insatsrapporteringssystem göra anser 
respondenterna.  På liknande sätt bör svensk räddningstjänst fånga upp och undersöka de långsiktiga 
hälsorisker som till exempel förgiftning, kontaminering, exponering för farligt avfall innebär för de 
brandmän som utsätts. Idag håller inte räddningstjänsten reda på sådana händelser över tid vilket i sin 
tur gör det svårt att bevisa orsak och verkan om personer som exponerats vid återkommande tillfällen 
utvecklar sjukdomar över tid. Det gör det i sin tur svårt för dem att få ut ekonomisk kompensation från 
försäkringsbolagen. Slutligen noterade två av respondenterna att responstiden för en insats, såsom den 
dokumenteras i dagens insatsrapportmall, inte inkluderar varken förberedelse- eller återhämtningstid. 
Detta gör i sin tur att räddningsinsatsen i sin helhet inte återspeglas och kan vara speciellt viktigt när 
återhämtningstiden är lång: 

 
Exempelvis, när räddningslaget har bevittnat ett självmord och misslyckats med att avhålla personen från att ta sitt liv; då kan 
det hända att personer i räddningslaget är väldigt mentalt och psykiskt påverkade. I de här fallen kanske återhämtningstiden är 
mycket längre än i andra mer ”normala” fall. När inte sådant här dokumenteras, går det inte att beräkna eller påvisa den totala 
insatstiden på ett korrekt sätt. 

 

Relaterade frågor som ställdes under workshop var t ex om det är möjligt att se om flera oberoende 
larm över tid gått på samma plats. I insatsrapporten idag betraktas varje händelse som enskild insats; 
föreaspekten och mönster över tid går inte att se. Idag saknar insatsrapporten också information om 
vad andra organisationer gör under aktuell insats med undantag av en notering av vilka externa 
resurser och kompetenser som eventuellt medverkat. En sådan begränsning i rapporten gör förbättrad 
samverkan mellan organisationer svårt.   

Systemmigration: identifierade förbättringsförslag insatsrapportmall 
De förbättringsåtgärder som identifierades i de tre participtory design workshoparna var konkreta och i 
många fall detaljerade.  I relation till ny design och nya funktioner i insatsrapportmall kan de specificeras 
enligt följande:  

 

 Behov av ny funktion som ger möjlighet att signalera att hotsituation varit kopplad till 
räddningsinsats samt möjlighet att beskriva sådan hotsituation. 

 Behov av kryssruta som indikerar huruvida brandman blivit exponerad för giftigt eller 
hälsovådligt material under insats samt möjlighet att beskriva typ av exponering.  

 Behov av fält för att indikera förberedelsetid och återhämtningstid som del av insatstid. 

 Behov av fält för att fylla framgångskriterier (vad det var som gjorde att insatsen gick bra). 

  Behov av kryssruta för ”stor allmän lärdomspotential” som indikerar att insatsen har potential 
att nyttjas i utbildningssammanhang och i träningssyften.  

 Behov av ”pingruta” för de rapporter (enligt indikation ovan) som bör gå till eller pingla hos 
olika nivåer hela vägen till MSB.  

 Behov av kryssruta som indikerar farlig situation/incident med egen personal d v s något som 
indikerar att den här rapporten är intressant att gå vidare med. 

 Behov av dynamisk mall utformad som ett flöde med möjlighet att kryssa i förvalsalternativ 
och få en specialiserad version av rapporten beroende på vad man kryssar i. Valen bör ske 
stegvis och interaktivt där man kan klicka sig fram genom insatsen, skapa ett flöde och gå ner 
på djupet i lärandedelen, där situationen kräver. 

 Behov av koppling av ny teknik till insatsrapportmall, t ex de snabb-hastighetskameror 
och/eller hjälmkameror som används vid många insatser. Bilder kan sedan användas vid  
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erfarenhetsåterföring.  

 Behov av automatiserad dataöverföring från andra datakällor och verksamhetssystem under 
eller innan insats (vid utlarmning) för vissa (kvantitativa) delar av insatsrapport. Detta finns vid 
vissa räddningstjänster idag men långtifrån alla. 

 Behov av en kryssruta för anmälan till arbetsmiljöverket. 
 

 Behov av en förbättrad integrering av insatsrapport där den är enkelt tillgänglig via 
omliggande verksamhetssystem.   

 Behov av stödsystem som kopplar insatsrapporter till varandra och där det är möjligt att 
skönja mönster och upprepade händelser över tid.  

 
Notera att förslagen i sig endast är listade. De ligger på olika detaljeringsnivå och är inte inbördes 
prioriterade. Att addera funktioner och kryssrutor innebär självklart att rapportmallen expanderas. 
Prioritering av behov/förslag bör genomföras och kanske andra nuvarande funktioner till och med 
eventuellt plockas bort. Att det inte får bli för mycket att fylla i insatsrapporten var man helt överens 
om vid workshoparna. Att automatisera delar av dataöverföring från andra verksamhetssystem (t ex 
utlarmningstid, ankomsttid, fordonstyp et et c) något som alltså är på gång i räddningstjänsten idag, är 

ett sätt att skapa balans och frigöra resurser för att fokusera lärande aspekter i rapporten.  

Stödprocesser: erfarenhetsåterföring och utvärdering 

Det var dock inte insatsrapportmallen i sig som workshopdeltagarna fann mest problematisk. Istället var 
det som engagerade dem mest den process som omgav den och de problem och flaskhalsar processen 
idag innehåller. De flaskhalsar som identifierades berörde i huvudsak brist på tid, motivering och 
återkoppling. 
 
Deltagarna menade att det nuvarande insatsrapporteringssystemet har ett ensidigt fokus på 
räddningsledaren. Med dagens rutiner återvänder insatsledaren oftast ensam till på kontoret efter 
avslutad insats och fyller i rapporten på egen hand. Det är svårt för insatsledaren att minnas allt och 
personen kanske inte heller har kompetens för att genomföra administrativa uppgifter eller motivation 
att fylla i rapporten tillräckligt detaljerat.  De hävdar vidare att det generellt är svårt att få 
räddningsledarna att fylla i insatsrapporter. Ibland samlas rapporter på hög i månader innan de är 
komplett ifyllda, vilket naturligtvis gör det omöjligt att minnas alla detaljer. Förklaringar är att, förutom 
att ifyllandeprocessen tar tid så ser personalen varken ett tydligt syfte med eller en tydlig mottagare för 
insatsrapporterna. Användarrepresentanterna i workshoparna ansåg att ”ingen ändå läser dem” med 
undantag för utsedd utredare på lokal räddningsstation som måste läsa dem.  Återkoppling från 
utredare till räddningslag kan sändas via e-mail men det är inte säkert att lagmedlemmarna läser 
mailen.  Användarrepresentanterna menar att de saknar systematiserad återkoppling. De hävdar att 
potentiella erfarenheter och förbättringsförslag inte tas om hand, inte omvandlas till utbildning eller 
andra åtgärdsförslag, eftersom inga personer ansvariga för sådant arbete utpekas. Istället hamnar 
rapporterna hamnar i en databas på MSB där ingen heller återkopplar på dem: 
 
 

Om man inte ens får de nya handskarna man frågade efter påverkas motivationen. 

 
Idag saknas nästan helt systematiserad återkoppling på insatsrapport menar respondenterna. Både 
MSB, de lokala räddningstjänsterna/cheferna själva och myndighetsansvariga allmänt måste bli bättre 
på att ta till vara, systematisera och återföra erfarenheter. Man anser att arbetslaget i sig ger alltid 
tillfälle till god reflektion men att erfarenheterna sprids sällan till andra arbetslag, än mindre till andra 
brandstationer. För att öka motivering att fylla i insatsrapport är en grundläggande förutsättning tätare 
återkoppling från arbetsgivare, hävdar respondenterna. En deltagare påpekade vidare att man aldrig får 
återkoppling hur det gick för skadade på grund av sekretess och frågade om detta är något som går att 
komma runt genom att avidentifiera personer till t ex utbildningar. 
 
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: 
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Det finns en himla massa statistik och data hos räddningstjänster och på MSB. Varför får vi inte ut mer av den? 

 
Insatsrapporten skulle kunna användas för värdering av insatser. Enligt workshopens fackliga 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 
värdering.  

Systemmigration: identifierade förslag till stödprocesser 
De relaterade förslag till stödprocesser som successivt formulerades i de tre participtory design 
workshoparna rörde först former och vägar för erfarenhetsåterföring. En process för spridning och 
återföring av erfarenheter av från insatsrapporten identifierades övergripande och initialt. Denna skulle 
kunna indelas på olika nivåer enligt följande: 
 

 Erfarenhetsåterföring inom och mellan skifteslag. Erfarenhetsöverföring mellan skift kräver att 
skiftena överlappar vilket de inte gör idag vilket i sin tur kräver vissa arbetsmässiga 
strukturförändringar. Stationschefen bör alltid vara med vid erfarenhetsåterföring av denna typ. 
Diskussion och återföring kan också ske vid de arbetsplatsträffar som redan finns idag och 
presentationer av insatser skulle kunna stödjas datoriserade visualiseringar, filmer simuleringar. 

 Erfarenhetsåterföring till hela räddningstjänsten. Detta kräver engagemang och sanktionering 
från arbetsgivare/räddningstjänstens ledningsnivå.  

 Erfarenhetsåterföring via MSB. Vissa rapporter bör gå hela vägen till MSB och 
utbildningsenheten för att kunna utgöra underlag i utbildningar. MSB skulle kunna ordna 
återföringsdagar med vissa tidsintervaller, t ex en gång per kvartal. Detta är något som MSB 
tidigare arrangerat med fokus på saker som kommit upp i fördjupade olycksundersökningar. 

 Erfarenhetsåterföring till arbetsmiljöverket och andra lagstiftare. Vissa saker som finns i 
insatsrapporterna bör komma framför allt arbetsmiljöverket till del, då de tydliggör att vissa 
lagar inte kan följas och/eller är i behov av revidering. Detta skulle vara möjligt att skapa en 
slags ”Lex maria” för räddningstjänsten där man exempelvis kan fånga upp otydliga lagar. Det 
hävdas allmänt att nuvarande Arbetsmiljöföreskriften (AFS) är för trubbig för att kunna hantera 
de reduceringar av styrkor och tillämpning av alternativa metoder som för närvarande 
genomförs inom svensk räddningstjänst. 

 Erfarenhetsåterföring till Länsstyrelsen för tillsynsarbete. 

 Erfarenhetsåterföring till Räddningsskolorna. 

 Erfarenhetsåterföring till övriga responsorganisationer. Mycket av de data som finns i 
insatsrapporter skulle kunna komma andra responsorganisationer tillgodo. Erfarenheter från 
räddningsinsatser/kvantitativ data/positionsdata skulle även kunna spridas till stads- och 
trafikplaneringsexperter.  

 
Spridning till och erfarenhetsåterföring från olika organisatoriska nivåer och organisationer är i sin tur 
självklart inte något som bara låter sig göras utan kräver arbete, strukturer, förutsättningar, former 
och inte minst selektionsmekanismer. De förutsättningar och former som identifierades under de tre 
workshoparna var följande: 
 

 Förutsättning: en tvingande styrning.  Detta innebär att någon form av tvingande styrning 
måste finnas i insatsrapporteringssystemet för att rapporter verkligen skall fyllas i på ett sätt 
där de kan nyttjas för erfarenhetsåterföring. Styrning innefattar både processer och funktioner. 
Exempelvis skulle man kunna vara tvungen att kryssa i ja eller nej på frågan ”exponering för 
giftigt material” och om svaret är ja förflyttas man automatiskt till del i rapport för att beskriva 
detta. När det gäller processen för ifyllande varierar det idag väldigt mellan räddningstjänster. 
På vissa stationer är rutin att mallen fylls i samma arbetspass (och tjänstefel om man inte gör 
det). Workshoprespondenterna menar att sådana rutiner kan införas på de flesta 
räddningstjänster.  
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 Förutsättning: integrering med omliggande verksamhetssystem. Här är idag villkoren väldigt 
olika för olika räddningsstationer. Generellt krävs dock utvecklade rutiner för att automatiskt 
föra över tid, data och så vidare från omliggande verksamhetssystem 

 Förutsättning: ett grupperspektiv i insatsrapporteringen. Räddningsledaren skulle kunna agera 
mer lagledare och samla upp ett bredare underlag för insatsrapporten genom att ha 5-10 
minuter debriefings med räddningslaget, efter genomförd insats och innan rapporten fylls i. En 
sådan process kan ta stöd från och integreras med exempelvis After-Action-Review, se vidare 
övriga lärprocesser nedan. 

 Förutsättning: selektionsprocesser. Det måste finnas selektions- och urvalsprocesser för de 
rapporter som överhuvudtaget ska gå vidare för lärande och vilka som ska gå till vilka 
organisatoriska nivåer eller organisationer. På samma sätt bör det finnas urvalskriterier för vilka 
rapporter som bär fyllas i mer detaljerat och vilka som kan räknas som mer som icke 
spektakulära rutininsatser.  För att kunna identifiera sådana urvalskriterier måste man först 
ställa frågor som vilka(s) erfarenheter som skall tas till vara och varför, vilken del i intern 
information som bör spridas vidare, var hittar man de rimliga nivåerna (ska man rädda en katt 
till varje pris?) och så vidare. Det noteras att med ny teknik och nya metoder (t ex ny 
brandsläckningsteknik) kommer det bli alltfler och nya incidenter och även kriterier för hur man 
mäter på dessa bör identifieras. Kriterier och indikatorer för urval skulle exempelvis kunna 
bygga på variabler som: 

o Mantimmar 
o Risk- konsekvensbedömning  
o Kopplad kostnads/nyttoanalys  
o Nyckeltal  
o Räddat värde från schabloner  

 Förutsättning: ansvar för selektionsprocesser. De personer som bestämmer vilka rapporter som 
kan användas för erfarenhetsåterföring, var de ska hamna, vilka värderingar som ska göras och 
så vidare måste också utses. Det finns ingen lagstiftad eller praktisk sådan roll utan den varierar. 
Det är exempelvis olika personer på räddningstjänster som agerar utredare av insatsrapporter 
och de är oftast utsedda av räddningschefen. Restvärdesledarna gör bedömning av räddat 
värde. 

 Förutsättning: avidentifiering. De rapporter som gås vidare med för lärande och 
erfarenhetsåterföring bör åtminstone initialt avidentifieras. 

 Form: frekvens. Vid varje organisatorisk nivå i föreslagen spridningsprocess bör finnas rutiner 
för hur ofta erfarenhetsåterkoppling kan och/eller bör ske. På den lokala räddningsstationen 
kanske varje enskild insats bör återkopplas på något sätt till räddningslaget, andra händelser 
kanske kan delges hela stationen på skyddsombudträffar 1 gång per månad eller på 
arbetsplatsträffar och så vidare. Sådana rutiner måste utarbetas om processen ska fungera. 

 Form: format och innehåll. Formatet och det konkreta innehållet på erfarenhetsåterkoppling är 
central, kan variera och kräver arbete och förberedelser. Möjliga kanaler för 
erfarenhetsåterkoppling från insatsrapport är mail, sms, intern tv, personliga samtal, 
arbetsplatsträffar, information från inre befäl och andra interaktiva möjligheter som After-
Action-Review, sociala medier, spel, och simuleringar (se vidare nedan).  

 Form: överföring av erfarenheter till åtgärder. Målet med erfarenhetsåterföring och lärande är 
naturligtvis på siktförbättrade och mer effektiva räddningsinsatser. Detta kräver oftast att 
abstrakt lärande inte stannar där utan omsätts i någon form av explicita åtgärder.  En central 
fråga här är att utse de personer som har mandat och ansvar för att implementera aktuella 
åtgärder. Åtgärder måste sanktioneras på ledningsnivå, därefter bör nyckelpersoner hittas och 
pekas ut för att arbeta vidare med att genomföra dessa, menar respondenterna i 
workshoparna. En förutsättning här är ett högkvalitativt insatsrapporteringssystem 
innehållande bra rapportering med nyckelargument, som sprids till och delas inom och mellan 
rätt organisationer. Ett beprövat sätt är att kunna visa att det som inträffat i en viss kommun 
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.  
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Att lära från räddningsinsatser: ett större sammanhang 

Att lära och återföra erfarenheter från räddningsinsatser diskuterades också under workshoparna i ett 
större verksamhetssammanhang. Detta innefattar både andra lärandeinitiativ och alternativ (som 
faller utanför eller kan komplettera och kombineras med insatsrapporteringssystemet) och generellt 
inneboende svårigheter och utmaningar i lärprocesser i verksamheten svensk räddningstjänst.  

 
Som ett exempel på svårigheter och utmaningar exempel togs en olycksutredning som 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 rådande regelverk begicks under insatsen. 
Exempelvis har inte utrustning i form av 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 splittrats samt identifieras brister i samverkan 
vilket gjort att den skadade personen får vänta på akut vård från ledningsambulans. I den aktuella 
utredningen föreslås en mängd åtgärder för att undvika att något liknande inträffar igen. Sådana 
åtgärder inkluderar exempelvis 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; förtydliga 
skyddsinstruktionen för rökdykning. 

 
Utredningen av lägenhetsbranden lämnar dock många frågor ställda i samma utredning obesvarade. En 
av representanterna i workshopen kände väl till branden. Han berättade att det inte gick att se utifrån 
lägenheten att det var en brand i den. Det blev ”undersökning” och snabba beslut på plats. Förmodligen 
hörde brandmännen på plats skrik, lyssnade på den informant som larmat om incidenten och tog egna 
initiativ baserat på den information man hade. Man gjorde med andra ord precis som man brukar men 
just denna gång fungerade det inte. Frågor som ställdes i aktuell workshop var om inte aktuellt 
händelseförlopp givet situationen är rutin snarare än undantag, med skillnaden att det gick fel just 
denna gång? Varför gick det som det gick? Hur resonerade räddningslaget? Inget av detta framgår i 
utredningen. Det här är ett tydligt exempel på hur svårt det är att fånga, visualisera, externalisera och 
föra vidare tyst kunskap, i detta fall den kunskap och erfarenhet räddningslaget besitter. 

 
Vidare menade respondenterna att räddningstjänstens organisationskultur i sig kan vara ett hinder för 
lärande.  Ett räddningsteam får alltid beröm, även om hus brann ner och människor dog. Insatsrapporten 
speglar detta faktum, menar flera respondenter. Det kan vara svårt att ”hänga ut någon” 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 samtidigt 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, än för några år sedan. En slutsats här är 
att räddningstjänsten i sig och naturen av de uppdrag den utför kan bidra till ett klimat som kan försvåra 
det organisatorisk lärande i allmänhet och från insatsrapporten i synnerhet, men också att detta är något 
som kan förändras 

 
Hur man uttrycker sig i insatsrapport om ”felsteg” kan vidare bero på okunskap som är svåra att faktiskt 
undvika istället för på bristfälliga rutiner, brist på samverkan eller andra brister – även om det ser ut så på 
ytan.  Här tas som ett exempel på nytt fläktsystem som aktuella brandmän aldrig varit i kontakt med 
tidigare.  

 



Migration av räddningstjänstens insatsrapporteringssystem 
 

25  

 
Det finns vidare många andra initiativ och informella system för verksamhetsutveckling och lärande än 
de officiella här redovisade insatsrapporterna, fördjupade uteredningarna och (ibland) systematiska 
samtalen. Den mer inofficiella vägen går genom eldsjälar och starka personer som utvecklar ny kunskap 
och nya metoder eller övertalar rätt personer om alternativa metoder. Det är alltså vanligt att det 
operativa utvecklingsarbetet kommer underifrån; brandmän som brinner för saker (t e x bergsklättrare 
som relaterar egen erfarenhet till taksäkerhet) och tar egna initiativ som kan bli projekt. Projekt stannar 
ofta lokalt men kan i enstaka fall lyftas upp till hela förbundet.  Egna initiativ och projekt styrks oftast  
 
men ibland måste man bromsa på grund av tidsbrist, personalresurser etc. Slumpen avgör, hävdar 
respondenterna. Dock är tekniska förslag något lättare att få igenom eftersom de uppfattas som 
begripliga och genomförbara. Organisatoriska verksamhetsförslag är mer komplexa att genomföra och 
tenderar att involvera fler resurser. På workshoparna diskuterades generellt 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 och stödprocesser 
runt insatsrapporten och/eller annat lärande. Frågan ställs hur man får politiker att förstå behov av 
förändring och hur man förändrar utan att det kostar och hur man genomför nya lärandeinitiativ som 
till största delen måste ta plats inom nuvarande finansiella och personella resursramar.  

Systemmigration: förslag till förbättrat lärande och medier för lärande utanför insatsrapporten   
De identifierades förbättringsåtgärder runt lärande som egentligen faller utanför själva 
insatsrapporteringssystemet eller skulle kunna utgöra komplement till detta kan listas enligt följande: 

 

 Systemiska samtal. Lärandet i sig är en komplex process och räddningsinsatser är komplexa. 
Detta illustrerades tidigare av exemplet med lägenhetsbranden där något som rapporterats 
som avvikelse i olycksutredning i själva verket baserades på rutin och rationella beslut, givet 
situationen och resurserna – vilket ger förutsättningar för helt andra erfarenheter att återföra 
och lära. Systemiska samtal är ett sätt att identifiera sådana erfarenheter och ett sätt som 
tillämpas i delar av räddningstjänsten redan idag. Man skulle alltså alltmer behöva 
komplettera rapporterna, till exempel med frågor till insatsledare och annan personal på 
arbetsplats kring de resonemang och överväganden som gjordes under insatsen. Detta kan 
sammanlänkas med och ses som en fördjupad form av ett grupperspektiv på insats (se ovan) 
och med After-Action-Review enligt nedan. 

 After-Action-Review (AAR). After-Action-Review är en debriefing teknik (med ursprung i den 
militära domänen) där räddningslaget efter genomförd insats går igenom insatsen och 
fokuserar på vad som hände, varför det hände, vad som gick bra och dåligt och hur man kan 
förbättra framtida insatser baserat på erfarenhet från aktuell insats. AAR tillämpas redan i 
vissa räddningstjänster (även om den inte alltid kallas just det) och projekt finns på MSB för att 
föra ut tekniken i större skala. På workshoparna framkom förslag på att koppla de fyra 
frågorna i AAR till insatsrapporten, för synergieffekter. 

 Sociala medier. Sociala medier blir allt viktigare för spridning av erfarenheter och något 
räddningstjänsten successivt börjar tillämpa. På workshoparna föreslogs att man kan ha ett 
grundmaterial som sedan sprids vidare via t ex twitter, facebook och bloggar. Det skulle 
exempelvis kunna skapas fall som läggs ut på bloggar. Vissa stationer i Stockholm har redan 
idag Brandsvaret – ett informationssystem med en blogg där den information som ska över till 
nästa skifteslag matas in kontinuerligt. Stormen Sven lades ut på Facebook. Sådana initiativ 
kan expandera och tillämpas mer systematiskt inom räddningstjänsten. 

 Bilder och interaktiva whiteboards för återkoppling av erfarenheter (självklart även 
erfarenheter rapporterade i insatsrapport). Sådana verktyg kan användas för spela upp 
händelser och se vad som hände även för de personer som inte var där. Bilder är effektiva för 
att fånga nyanser i händelseförlopp.  En fråga som lyftes under workshopar och som måste 
hanteras är vad lagen säger om filmning på allmän plats. Idag får man inte visa sprida 
bildmaterial offentligt utan inblandade personers medgivande. Möjligtvis kan man gå runt 
detta via slutna grupper. Lagmässiga förutsättningar och vad som bör skrivas/inte skrivas 
gäller även sociala medier. 
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 Fånga lärandeexempel utanför insatsrapport. Det är exempelvis ofta ”konstiga uppfinningar” 
utanför själva insatsrapporten som är ofta är bra. Hur sprider man dessa? Här nämns som ett 
exempel den slangväska som gjort det enklare för kvinnor som är brandmän (och i 
förlängningen för alla brandmän). Sådant bör också spridas, t ex genom sociala medier ovan. 
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Analys: insatsrapporteringssystemet ur organisatoriskt lärande 
perspektiv 

 
I detta avsnitt analyseras de tre aktörsperspektiven med tillhörande föreslagna förbättringsåtgärder ur 
ett organistariskt lärandeperspektiv. Både typer av organisatoriskt lärande (illustrerade med relevanta 
begrepp från teorier runt organisatoriskt lärande) och systemutvecklings/migrationsbehov summeras 
sedan i Tabell 2.  

 
Organisatoriskt lärande: mallar och undersökningar  
Insatsrapportmallen är i sin nuvarande form inte utformad för varken individuellt eller organisatoriskt 
lärande, och det är inte heller det primära syftet med den. Det är snarare en mall avsedd och utformad 
för dokumentation där kopplingar mellan kvantitativ och kvalitativ data och kausala samband möjligen 
kan användas för vissa statistiska beräkningar (t ex skulle man kunna titta på hur antal resurser 
påverkar utfallet av en insats), men knappast en mall för lärande. De studerade insatsrapporterna ger 
få möjligheter till djupanalys och den tysta kunskap som tillämpas vid räddningsinsatser framgår eller 
artikuleras inte i rapporterna.  

 
De fördjupade undersökningarna (utredning/olycksunderökning/systemiskt samtal) visar på ett något 
bättre underlag ur ett organisatoriskt lärande syfte. Det visade sig dock att identifierade brister och 
lärande slutsatser i några av dem kunde ifrågasättas. När en av rapporterna som handlade om brand i 
bostad med dödsoffer senare diskuterades under en workshop visade det sig att räddningsteamets 
agerande i situationen inte alls var ett ovanligt avvikande från standardrutiner även fast det stod så i 
rapporten. Istället var de beslut som togs rationella beslut givet situationen och de resurser som fanns 
och inget unikt för den insatsen, snarare tvärtom. Det här kan ses som ett typiskt exempel på tyst 
kunskap som inte fångas i aktuell utredning. I det systemiska samtalet var tyst kunskap bättre 
tydliggjord och kopplat till adekvata förbättringsåtgärder. Trots detta är slutsatsen att lärande 
aspekten inte är framträdande i dagens insatsrapporteringssystem. I insatsrapportmallarna är den 
snarast obefintlig.  
 

Organisatoriskt lärande: MSB/användarråd 
Analysen visar vidare att det är skillnad på visionen runt det pågående revideringsarbetet och på vad 
som faktiskt görs i praktiken. Visionen innehåller tydliga komponenter som kan karakteriseras i termer 
av double-loop organisatoriskt lärande, med förbättrade och mer effektiva räddningsinsatser som ett 
potentiellt resultat. Det praktiska revideringsarbetet är i sin nuvarande form dock mer begränsat och 
fokuserar förhållandevis kosmetiska förändringar relaterat till terminologi, attribut, kryssrutor och 
textfält.  Detta arbete i sin tur relaterar till målsättningar att förbättra insatsrapportens förutsättningar 
att utgöra underlag för statistik och att använda den för att mäta måluppfyllelse och effektivitet. Ett 
sådant arbete kan istället karakteriseras som single-loop lärande i den att man egentligen söker 
utvärdera och lära från insatser med samma metoder och data som tidigare; genom att förfina data. 
Det kan också kopplas till ytinlärning där man med hjälp av siffror söker räkna och kalkylera fram de 
optimala räddningsinsatserna. Den kunskap som fokuseras är därmed den som redan är kodifierad 
(siffror, data) och som kan presenteras i ett standardiserat format (statistik). Den tysta kunskap som 
ligger bakom insatserna och som kanske möjliggör olika typer av konstellationer (av aktörer och 
utrustning) artikuleras eller visualiseras däremot inte.  

 

Organisatoriskt lärande: användarrepresentanter   
I ett organisatoriskt lärande perspektiv kan det lärande som användarrepresentanter i workshoparna 
efterfrågar karakteriseras som långsiktigt och baserat på fall, erfarenheter och erfarenhetsåterföring 
(Eng: lessons identified; lessons learned). Detta reflektera i sin tur ett perspektiv som innefattar 
double loop learning och där ett fokus är att explicit tydliggöra (externalisera) tyst kunskap för hela 
organisationen och sedan återmata (internalisera) den i nya individer (räddningspersonal). Samtidigt 
är respondenterna medvetna om att det existerar hinder för sådant lärande i den egna organisationen 
och kulturen. Här talas bland annat om en ovilja att rapporter saker i egna insatser som inte gick så  
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bra. Det verkar med andra ord som processen stannar upp vid lessons identifed – att lessons learned 
inte uppnås.  Ett annat sätt att utrycka det på är ett de frågeställningar som är central för 
räddningsverksamhet ”hur gör vi för att inte behöva åka hit igen” eller ”hur gör vi för att det inte ska 
behöva inträffa igen”, inte besvaras. Det handlar alltså, sammanfattningsvis, om att hitta ett sätt att 
kodifiera den samlade erfarenhet som finns från räddningsinsatser och att presentera den i ett 
standardiserat format så att även andra i organisationer kan lära från den.  
 

Tabell 2. Hur olika aktörer/perspektiv uttrycker organisatoriskt lärande respektive system migrations relaterade behov och 
förbättringsåtgärder  
 

Aktör/perspektiv Typ av organisatoriskt lärande Systemmigrationsrelaterade 
förbättringsåtgärder 

Rapporter ingen/marginell utökad rapportmall som tillåter mer detaljerade 
beskrivningar av räddningsinsatser   

MSB/användarråd statistik baserad; ytinlärning; single-loop, 
standardiserad och kodifierbar kunskap  

kosmetiska: attribut, textfält, terminologi; 
automatiserad dataöverföring, teknikutveckling, 
revidering endast av rapportmall, ej processer 

Användarrepresentanter fall/erfarenhets baserad;  djupinlärning; 
double-loop; behov av 
tydliggörande/kodifiering av tyst kunskap 

Rapportmall och stödprocesser: nya funktioner 
och nytt innehåll; stöd för systematiserad 
erfarenhetsåterföring  
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Diskussion och slutsatser 
 

Den här studien har genomförts som en fallstudie i vilken räddningstjänstens 
insatsrapporteringssystem fokuserades ur organisatoriskt lärande och systemmigrationsperspektiv. 
Det är således en studie med ett begränsat urval av både insatsrapporter, utredningar och 
respondenter. Även om detta urval måste utökas för att ge generaliserbarhet och validitet har ett 
antal teman relaterat till systemutveckling och organisatoriskt lärande respektive utkristalliserats och 
diskuteras i det följande.  
 
Sanne (2008) har pekat på svårigheter att använda formella insatsrapporteringsstöd för lärande 
generellt och Dekker och Jonsén studerade redan 2007 insatsrapporteringsystemet vid tre kommunala 
räddningstjänster, i syfte att utveckla systemet för just lärande. Deras slutsatser var att de mest 
fundamentala förutsättningarna för lärande från erfarenheter fattades i räddningstjänsterna.  Framför 
allt saknades ömsesidigt förtroende och respekt samt känslan av att vara delaktig i de studerade 
exemplen. Dekker och Jonsén konkluderade att om man inte tar del av och vara på de erfarenheter 
som finns in i insatsrapporten är den till liten faktisk nytta. I andra sammanhang har exempelvis 
Mahajan (2010) betonat att detaljerad och regelbunden återkoppling är fundamental om praktiker 
faktiskt ska engagera sig i processen runt rapportering och lärande från incidenter. Cookea och 
Rohleder (2006) diskuterar organisatoriska barriärer som hämmar insatsrapportering och föreslår 
utbildning och belöningssystem som möjliga vägar att överkomma dem.  
 
Den här studien bekräftas i stora delar ovanstående forskning. Den pågående revideringen av 
insatsrapporteringssystem sker i en verksamhet stadd i snabb förändring mot en bakgrund av 
minskade finansiella och personella resurser och samtidiga krav på ökad effektivitet. Även helt nya 
hotbilder är en del av denna bakgrund. Allt det här resulterar i implicita och explicita krav på 
övergivandet av den tidigare 4+1 principen och nya flexibla team konstellationer och framskjutna 
(mindre) enheter.  Det är tydligt att MSBs intressen och mål i flera väsentliga delar skiljer sig från de 
behov som uttrycks av räddningstjänstpersonal (slutanvändare). En central konflikt här rör därmed 
olika aktörsperspektiv i processen för utveckling av insatsrapporteringssystemet och den relaterar 
både till syn på lärande och konkreta funktioner i det migrerade systemet.  Andra utmaningar som kan 
skönjas i studien är just avsaknad av förtroende som leder till ovilja att rapportera saker som inte går 
enligt plan av rädsla för reprimander.  I detta sammanhang bör dock noteras att värderingen ”det går 
bra även om det går fel”, även kan ses mot bakgrund av yrket som sådant (rädda liv). Det bör också 
noteras att det finns mer oproblematiska områden där MSB och användarrepresentanter uttrycker i 
stort sett samma behov och förbättringsåtgärder; detta inkluderar exempelvis automatiserade 
dataöverföring från omliggande verksamhetssystem och ny teknik samt tankar om att utveckla 
rapportmallen som mät- och värderingsverktyg baserat på framtagna kriterier (t ex nyckeltal). 
 
Trots att det finns både likheter och skillnader i hur MSB respektive räddningstjänsterna (användarna) ser 
den reviderade insatsrapporten är bedömningen från studien dock att perspektiven skiljer sig i 
fundamentala delar. En central idé bakom revideringen av insatsrapporteringssystemet är dubbla 
användningsområden: korrekt dokumentation av insatsen och utvärdering av/lärande från densamma.  I 
det verkliga praktiska revideringsarbetet verkar det att systemet kommer fortsätta vara ett system för 
dokumentation som kan ge (förbättrade) statistiska underlag. De förslagen som getts i denna studie, med 
fokus på systematiserad erfarenhetsåterföring skulle kunna hjälpa till att styre migrationsarbetet i annan 
riktning.  

 

Insatsrapporteringssystem organisatoriskt lärande perspektiv   
Inom organisationsteori hävdar Senge (1997) att double loop learning kräver sådana saker som 
systemiskt tänkande, delad vision och team lärande.  Visionen att utöka ett 
insatsrapporteringssystem att användas som ett underlag för organisatoriskt lärande och i längden 
ökad effektivitet är ett tydligt exempel på organisationsdrivet arbete i syfte att åstadkomma sådan 
double loop learning. Dock verkar detta syfte ha gått förlorat i den praktiska utvecklingsprocessen.  
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Den tidigare nämnda SECI modellen för kunskapsöverföring utvecklad av Nonaka and Takeouchi 
(1995) och som beskriver interaktionsprocessen mellan tyst och explicit kunskap utökades senare 
med en dimension som forskarna refererade till som Ba (Nonaka, Toyama and Konno 2000).  Ba är 
menat att representera den delade kontext som delad kunskap inte kan existera utan. I det aktuella 
fallet är det tydligt att externalisering av tyst kunskap – ett fundament för omfattande organisatoriskt 
lärande – kommer inte att ta plats om inte vidareutvecklingen av insatsrapporteringssystemet tar ett 
annat helhetsgrepp och en delvis annan riktning. Det är också tydligt att avsaknad av Ba leder till 
bevarandet av status quo, vilket illustreras av en oenig systemsyn mellan MSB och de lokala 
räddningstjänsterna. Ansvarsfrågan är en annan sådan potentiell konflikt där både MSB och de lokala 
räddningstjänsterna vill att den andra parten ska ta har huvudsakligt ansvar för organisatorisk lärande 
från genomförda insatser.  
  
Det systemiska samtalet som återfanns i en av de fördjupade olycksundersökningarna var det som 
återfanns vara mest användbart i ett lärande och erfarenhetsåterföringssammanhang. Här lyckades 
man åstadkomma djupinlärning när de som deltagit i insatsen tillsammans fick sätta ihop sina delar till 
en helhet och förstå denna, samt sökte översätta kunskapen till andra, liknande räddningsoperationer.  
Sådana här systemiska samtal relateras precis till vikten av systemiskt tänkande som utpekas av Senge 
(1997) ovan. Systemiska samtal existerar i svensk räddningstjänst idag men de tillhör inte inarbetade 
rutiner eller är särskilt vanliga. Det verkar nödvändigt att utöka eller komplettera insatsrapporterna 
med ett grupperspektiv som ger olika perspektiv på genomförd insats och som fångar upp 
resonemang bakom tagna beslut och genomförda handlingar under samma insats – som ett underlag 
för externalisering av tyst kunskap och för överföring av erfarenheter till andra delar i organisationen.  
 
Studien antog ett metaperspektiv där olika aktörers syn på organisatoriskt lärande studerades, 
analyserades och jämfördes.  Den visade att synen mellan MSB och de lokala räddningstjänsterna i 
väsentliga delar skiljde sig åt och att man med andra ord uppfattar olika saker när man refererar till 
insatsrapport och lärande. De olika perspektiven är inte heller nödvändigtvis något av enbart ondo. 
Den existerande kodifierade och standardiserade kunskapen i form av statistik som MSB fokuserar kan 
också användas i lärandesyften t ex i utvärdering av vad olika insatsvarianter ger för utfall och 
skapandet av nya varianter baserat på detta utfall. Det är en annan typ av lärande som bör 
kompletteras med sådana lärandeinnehåll de lokala räddningsorganisationerna uttrycker behov av.   
 
 Att olika aktörer i en organisation har olika uppfattning om vad som ligger i lärandets innehåll, även 
om synen på ytan verkar lika, är inte heller ovanligt. Tvärtom har det demonstrerats gång på gång att 
kunskap och synen på kunskap är något som ofta måste dialogiserars och översättas mellan olika 
aktörsgrupper (se t ex Rivera och Bueno Campos, 2011).  Att ensa synen på vad organisatoriskt 
lärande – att skapa BA i den egna organisationen vekar vara ett fundamentalt första steg för att 
överhuvudtaget kunna utveckla lärandeinsatser vidare. Detta i sin tur kan göras genom att medvetet 
skapa en community of practice (Lave och Wenger, 1991) där både MSB, fackliga organisationer, 
räddningstjänstförbund och lokala räddningstjänster deltar – för att aktivt och målfokuserat arbeta 
mot en gemensam syn som alla ingående parter kan acceptera och omsätta i praktik.    

 

Visioner och användarbehov i migration av legacy systems  
Legacy systems och hur man hanterar sådana system är ett forskningsområde under utveckling. De 
flesta studierna fokuserar fortfarande systemkarakteristik eller hur de kan vidareutvecklas från ett 
tekniskt perspektiv (e.g. Bisbal, 1999). Samtidig kommer alltfler av informationssystemen i vårt 
samhälle vara av just legacy system karaktär där viktiga men i delar omoderna system ska 
vidareutvecklas och integreras med nyare.  Sådan migration behöver också adressera ett 
organisatoriskt perspektiv. Den här studien gjordes just det då den fokuserade migrationsprocessen 
för ett legacy system i form av ett insatsrapporteringssystem, motiverad av krav på ökad 
organisatorisk effektivitet. Studien implicerar att de förutsättningar, problem och flaskhalsar som 
identifierats i migrations processen är väldigt lika med de som vanligtvis associeras med 
systemutveckling.  I användarcentrerad systemutveckling såsom participatory design har man gång på 
gång pekat ut hur viktigt det är att slutanvändare aktivt involveras i utvecklingsprocessen från början  

http://www.igi-global.com/affiliate/eduardo-buenocampos/136371/
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till slutprodukt (e.g. Pilemalm et al 2006; Bravo 1993).  Även senare och mer industriellt orienterade 
systemutvecklingsansatser såsom Business Process Reengineering och agila metoder har pekat på 
samma sak.  Studier har också visat att organisatoriska strategier och visioner på ledningsnivå ofta 
skiljer sig substantiellt från konkreta användarbehov och att ledningsnivån kan vara rädd för att 
förlora kontroll över utvecklingsprocessen och vill undvika informationssystemlösningar som kan 
decentralisera deras makt (Pilemalm et al 2001).  
 
I det här fallet har MSB faktiskt initierat ett användarråd som till viss del involverar representanter 
från räddningstjänsten. Man har även samlat data från användare på regionala seminarier. Trots detta 
har det praktiska migrationsarbetet hittills kommit att röra sig mycket runt terminologi och kvantitativ 
data att använda som statistiska underlag. Annvändarrådet uttryckte förvåning över att användarna 
på seminarierna inte kunde identifiera statistiska men däremot organisatoriskt relaterade behov. 
Under processens gång har flera olika aktörer i räddningstjänsten också uttryckt att det kanske inte 
alls är insatsrapporten som skall användas för organisatoriskt lärande, utan snarare 
olycksundersökningar och systemiska samtal, vilket implicerar att kanske inte visionen inte var riktig 
från början. Det har också hävdats att detta har att göra med att MSB inte bedriver räddningstjänst 
och därmed har svårt att se de verkliga behoven. 
 
Motivet för att aktivt involvera slutanvändare i användarorienterade systemutvecklingsansatser är att 
detta reducerar risken för att reflektionslöst bygga in existerande organisatoriska strukturer och 
tekniska lösningar i de nya systemen.  Den här risken verkar vara ännu mer uppenbar när det gäller 
systemmigration – eftersom system just ofta ska behålla gamla systemfunktioner tillsammans med 
nya - implicerande dubbel användning av systemet. Denna inneboende komplexitet implicerar och kan 
inte nog trycka på vikten av aktiv medverkan av användare i migrationsprocessen från allra första 
början, om användbara och använda systemlösningar ska nås.  
 

Framtida forskning och arbete 
I nedanstående ges förslag på fortsatt arbete att säkra och förbättra utvärdering, 
erfarenhetsåterföring och lärande i svensk räddningstjänst; genom utveckling av insatsrapportmallen i 
sig, utveckling av stödprocesser och utveckling av andra lärandeinitiativ. Slutligen ges förslag på 
fortsatt forskning. Vi har genom studien noterat att svensk räddningstjänst är en verksamhet i 
omvälvande förändring mot en bakgrund av minskade finansiella och personella resurser. Då 
utvecklingsarbete initialt kräver investering av just sådana resurser går det naturligtvis inte att 
vidareutveckla eller genomföra alla förslag givna i denna rapport, kanske inte ens en bråkdel. 
Prioriteringar måste göras och är något som faller utanför rapporten. Studiens uppgift är inte heller att 
föreslå långtgående verksamhetsmässiga förändringar utan att tillhandahålla underlag för att beslut 
om sådana förändringar ska kunna tas. 
 
När det gäller insatsrapportens struktur, design och funktioner har ett antal konkreta och 
genomförbara förslag levererats, baserade i användares upplevda behov.  Här borde en del av 
förslagen relativt enkelt kunna arbetas vidare med, detaljera och faktiskt nå implementation i den 
reviderade formen av insatsraporten. Däremot kan naturligtvis inte alla förslag realiseras. Under 
workshoparna var deltagare tydliga med att man vill ha en förbättrad och mer relevant 
insatsrapportmall – däremot inte en alltför omfattande som tar alltför mycket tid i anspråk att fylla i. 
Centralt i nästa steg här är val av och prioritering av behov, krav och motsvarande systemfunktioner. 
Vidare bör avvägningar göras mellan gamla och nya funktioner. Eventuellt är det så att den gamla 
mallen måste rensas på överflödiga funktioner/moment om nya ska till.  Även vid en prioritering av 
behov och krav är det av yttersta vikt att användarrepresentanter deltar i prioriteringsprocessen.  
 
Studien ska ses som ett komplement till det revideringsarbete som utförs av MSB utför via 
användarrådet. Även det tillvägagångssätt som användarrådet haft är i egentligen linje med principer 
från användarcentrerad systemutveckling och deltagande design. Att låta representanter för den 
organisation (i detta fall kommunal räddningstjänst) ett system skall stödja vara direkt involverade i 
utvecklingsarbetet har, vilket tidigare påpekats genom åren visat sig vara fundamentalt för att ett  



Migration av räddningstjänstens insatsrapporteringssystem 
 

32  

 
system inte bara ska ha rätt funktionalitet, utan också bli implementerat och accepterat av 
slutanvändarna (Pilemalm et al, 2007(b)).  Lika viktigt är det dock att övriga berörda aktörer som 
kommer att påverkas av systemet involveras, inte minst de som ska administrera det eller de som ska 
finansiera och/eller har mandat att besluta om dess realisering (Pilemalm et al, 2007(b)). Det är av 
sådana orsaker som vi har tittat på olika aktörsperspektiv och dessutom låtit representanter från både 
MSB och BRF delta i användargruppen. Ett sådant synsätt bör prägla eventuellt fortsatt 
utvecklingsarbete. För ett lyckat utfall är fortsatt integrering av samtliga relevanta aktörsgrupper och 
perspektiv en förutsättning. En annan förutsättning är involvering av systemleverantör på ett tidigt 
stadium.  
 
Det finns många metoder att tillämpa vid (användarcentrerad) systemutveckling. I denna studie 
tillämpades exempelvis en Future workshop teknik där användare får identifiera först visionära 
lösningar på problem, sedan realistiska förbättringsåtgärder (Ehn et al, 2006) samt genomfördes 
kompletterande intervjuer och dokumentstudier för att inhämta de perspektiv som inte kunde fångas 
under workshoparna.  I ett eventuellt nästa steg är tekniker för kravhantering (strukturering och 
prioritering) samt prototyping aktuella. Någon form av hands-on test av eventuella nya funktioner 
innan de implementeras är också viktigt. Vidare tar studien upp behovet av samverkan samt att 
integrera andra responsorganisationers perspektiv i insatsrapporten. Om detta ska göras och om detta 
kommer generera nya funktioner krävs någon form av datainsamling från aktuella organisationer.  
 
De stödprocesser som är föreslagna i rapport är endast skissade på initial schematisk nivå och har 
naturligtvis svårare att på kort sikt omsättas i färdiga metoder, produkter och verktyg – men några av 
förslag som presenteras borde gå att arbeta vidare mot ett långsiktigt mål.  Vi har tidigare poängterat 
att det är viktigt att processer är realistiska givet organisatoriska, ekonomiska, kulturella och legala 
förutsättningar i räddningstjänsten. Även här kan vidareutveckling av valda processer följa principer 
runt deltagande design, men även vedertagen kunskap och forskning runt t ex processutveckling och 
förändringsarbete.  

 
Från förstudien står det klart att värdering av insatser och förutsättningar för värdering i form av t ex 
urvalskriterier, modeller, metodiker och ekonomiska analyser är efterfrågade men samtidigt i ett 
mycket tidigt skede.  Här återstår således ett förhållandevis stort arbete men finns viljan är det möjligt 
att utforma insatsrapportmall så att den utgör en sådan förutsättning för sådan värdering. Kopplat till 
detta bör som tidigare nämnts kriterier för värdering samt definitioner av mål för insatsen tas fram. En 
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 ifyllas i efterhand. Vidare finns en risk för att 
denna slags värdering gör att insatsrapporten även fortsättningsvis ensidigt fokuserar på antalet 
brandmän och inte vad de gör och vilka bedömningar de gör, givet olyckans karaktär och deras egen 
erfarenhet, vilket skulle kunna resultera i stora mått av osäkerhet i bedömningen. Sådana risker bör 
beaktas i fortsatt arbete.  
 
Efter att i denna studie ha fokuserat på räddningstjänstens insatsrapporteringssystem står det ändå 
klart att alla former av organisatoriskt lärande i framtiden kanske inte kan eller ens bör utgå från detta 
system. Det finns idag en rad andra datakällor och lärandeformer som kan utnyttjas, ibland separat 
från, ibland kopplat till insatsrapporten Ett stort antal olycksfallsundersökningar ligger exempelvis på 
MSB hemsida och kan analyseras. Systemiska samtal finns att tillgå likaså och verkar utgöra det idag 
mest lämpade materialet ur lärande synpunkt. För att öka förståelsen mellan MSB och lokala 
räddningstjänster har (vilka behov som lokala räddningstjänster har och vilka behov av IT-
stöd/funktioner de har) kanske även denna form av samtal kan användas där MSB är observatör.  
Sådana systemiska samtal skulle även kunna utformas som en simulerad scenarioövning där 
räddningstjänsten deltar och MSB är observatörer - för att uppnå en gemensam förståelse. Studien har 
också visat att lärande eller nya produkter och uppfinningar ofta sprids via lokala och mer informella 
initiativ.  

 
När det gäller värderingar och mätningar av genomförda insatser nämnde respondenten i intervjuen  
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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 menade att restvärdesräddare ute på 
alla större händelser ofta får mer och snabbare kompetens än vanliga brandmän som upplever få 
riktigt allvarliga händelser under sin yrkestid. En reflektion är dock att denna slags kunskaper måste 
kompletteras med erfarenheterna från de som deltog i räddningsinsatsen. 

Det finns också som tidigare nämnts pågående försök med att implementera After-Action-Review 

(AAR) i stor skala i räddningstjänsten. Detta kan man naturligtvis välja att göra separat from eller 

kopplat till insatsrapport. AAR som debriefing teknik liknar för övrigt the Critical incident technique 

(CIT) som är en teknik med ursprung i arbetspsykologi och bedömning av piloters insatser under 

flygning (Flanagan, 1954). CIT har på olika områden framgångrikt använts för att få de berörda 

personerna att reflektera över sin arbetssituation och själva identifiera framgångsfaktorer och vad 

som är problematiskt för att härur härleda förbättringsåtgärder (e.g. Norman et al, 1992; Pilemalm, 

Hallberg & Timpka, 2001a). Frågestrukturen, anpassad för räddningsinsatser, har stora likheter med 

AAR och teknikerna kan förmodligen berika varandra.  

Sammanfattningsvis presenterar denna studie ett urval av möjliga vägar framåt – med fokus på det 

reviderade insatssystemet men även alternativa och kompletterande vägar att belysas. Igen, om 

någon av dessa vägar ska tas är inget som studien i sig kan ta beslut om – utan något för svensk 

räddningstjänst och MSB att dialogisera över. När det gäller framtida forskning i ett mer generellt och 

internationellt perspektiv bör den även fortsättningsvis fokusera organisatoriska aspekter av migration 

av legacy systems, även innefattande studier av faktisk implementering och införandeav de 

vidareutvecklade systemen. Vidare kan fallstudier som denna replikeras över andra fall, i 

räddningstjänster, responsorganisationer och andra organisationer, för att pröva potential för 

generalisering av denna studies resultat.  
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Slutsatser   
I den här studien undersöktes migrationsprocessen för ett legacy system som idag används för att 
dokumentera räddningsinsatser till att även blir ett system för organisatorisk erfarenhetsåterföring 
och lärande. Migrationsarbete har initierats på central nivå i den aktuella verksamheten.  
Migrationsprocessen har studerats ur på systemutvecklingsmässiga och organisatoriskt lärande 
perspektiv. Studien visade på konflikterande intressen mellan MSB och de lokala 
användarrepresentanterna från svensk räddningstjänst. Medan MSBs revideringsarbete i hög grad 
fokuserar förfining av redan existerande funktioner i mallen i form av utformning av textfält och 
attribut relaterat till kvantifierbar data och underlag för statistik så uttryckte 
användarrepresentanterna explicita, konkreta och nya behov, önskade helt nya systemfunktioner och 
omliggande stödprocesser. När detta analyserades i ett organisatorisk lärande perspektiv illustrerar 
sådana konflikter en diskrepans mellan olika lärandeperspektiv; single-loop och ytinlärning baserat på 
existerande data och med redan kända och tillämpade metoder å ena sidan och double-loop 
djupinlärning baserat på fallkunskap, erfarenhet, lessons learned och nya metoder och stödprocesser 
å den andra sidan. Användarnarrepresentanterna indikerade att i dagens insatsrapporteringssystem 
omvandlas inte lessons identified till lessons learned. Inte heller den nuvarande migrationsprocessen 
pekar mot en utveckling i denna riktning. Om lessons learned inte inträffar kommer in sin tur aldrig 
det för räddningsverksamhet så centrala dilemmat ”hur ska vi göra för att det inte ska behöva hände 
igen”, att lösas.   
 
Studien implicerar att processer för migration av legacy systems innefattar många av de problem man 
vanligtvis associerar med systemutvecklingsprojekt och att risken att misslyckas omsätta migrations 
mål och visioner i praktiken är uppenbar även om de är tydligt uttryckta i teorin. MSB har å ena sidan i 
delar tillämpat en användarorienterad ansats i det att användarrådet arrangerat regionala seminarier 
med kommunala räddningstjänster, å andra sidan inte riktigt lyckats fånga dessa räddningstjänsters 
behov. Detta skulle kunna förklaras med bristande grad av och tekniker och verktyg för aktiv 
användarmedverkan. På ett sätt är system migration faktiskt mer utmanande eftersom man i 
processen måste söka en balans mellan nya och gamla systemfunktioner och mellan dubbla 
användningsområden. I det aktuella fallet räddningstjänsten verkar det som att det dubbla syftet med 
det nya insatsrapporteringssystemet inte kommer att realiseras om inte slutanvändare får ökat gehör 
och involveras mer substantiellt och aktivt i hela revideringsprocessen – med metoder anpassade för 
att fånga deras behov. På en generell nivå demonstrerar studien därmed vikten av långtgående 
involvering av alla aktörer på något sätt påverkade av en pågående systemmigration.  
 
När det gäller framtidens insatsrapport i relation till organisatoriskt lärande kan olika åsikter skönjas. 
Det är fullt möjligt att utveckla den i denna riktning. Samtidigt har, under processens gång aktörer från 
räddningstjänsten flera gånger ifrågasatt om det är rätt väg att gå. Ett bättre material kanske finns i de 
redan existerande olycksundersökningarna och systemiska samtalen? Kanske är det i nya funktioner 
för uppföljning och verksamhetsutveckling i exempelvis form av att fånga upp exponering för farligt 
material eller nya hotsituationer som den framtiden insatsrapporten har sin största potential. Kanske 
ska man satsa på att införa helt nya mätfaktorer (t ex nyckeltal) istället för att kosmetiskt revidera de 
gamla, för att bättre kunna mäta utfall av olika typer av räddningsinsatser? Studien tar inte ställningar 
i frågan utan levererar ett antal förbättringsförslag grundade i praktisters behov, för MSB och 
kommunal räddningstjänst att förhålla sig till.  
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