
Umeå universitet 

Statsvetenskapliga institutionen 

 
 

Samverkan mellan 

blåljusorganisationer 
  

 

 

 

 

 

Uppsats för C-seminariet i freds- och konfliktstudier  

vid Umeå universitet 

Vårterminen 2014 

Emilie Byström 



Sammanfattning 

I Sverige är begreppet ”samverkan” ett positivt laddat uttryck som signalerar effektivitet och 

ansvarstagande. Samverkansbegreppet har fått allt större betydelse i den allmänna 

diskussionen i takt med att intresset för krishanteringsfrågor har ökat och begreppets positiva 

värdeladdning gör det till ett lämpligt verktyg i mediala och politiserade diskussioner (MSB 

2011A, 14).  

Utifrån svensk krisberedskap och synen på samverkan i lagstiftning och organisationer 

framträder bilden av samverkan som en organisationsöverskridande arbetsform där alla 

organisationer bidrar till de uppgifter som behöver utföras. Denna syn på samverkan framstår 

som den optimala arbetsformen samtidigt som den i praktiken är svår att genomföra och 

kräver både engagemang och resurser. Utifrån det teoretiska ramverk som presenterats i denna 

studie kan samverkan delas upp i tre modeller. Dessa utgör tre olika förhållanden mellan 

organisationerna och deras uppgifter på skadeplats. Uppdelningen görs i form av sekventiell, 

parallell och synkron samverkan.  

Övning av samverkan har ifrågasatts då det ofta tenderar att omfatta övningar där flera 

organisationer befinner sig på samma plats men övar de organisationsspecifika momenten 

sida vid sida. Behovet av övning framträder dock tydligt i skrivelser och dokument och i den 

nationella övningsplan som getts ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

presenteras en tvärsektoriell modell i syfte att öva gränsöverskridande. Tidigare studier visar 

dock att samverkan sällan sker synkront och om det gör det är det oftast en improviserad 

lösning i rådande situation. 

I denna rapport har en samverkansövning som arrangeras i norra Sverige på utbildningsnivå 

mellan blåljusutbildningar studerats och resultatet visat ett tydligt fokus på synkron 

samverkan. Denna övning lägger vikt på kunskap och förståelse av de olika organisationernas 

uppgifte och roller samtidigt som den utmanar studenterna att söka samverkansmoment i 

praktiken.  Målen för övningen säger att det gemensamma syftet är att öka studenternas 

kunskaper i samverkan på stor skadeplats vilket utgör det praktiska förfarandet. 

Observationerna visar att resultatet ger en gränsöverskridande samverkansövning där 

studenterna efterfrågar och erbjuder hjälp utanför det egna kompetensområdet. Resultatet 

genererar en positiv uppfattning om nyttan med samverkan mellan blåljusorganisationer.  
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Vid olyckor eller allvarliga händelser där blåljusorganisationer agerar krävs ibland kompetens 

utanför den enskilda organisationens befogenheter. Vid sådana situationer krävs samverkan 

mellan olika aktörer. Behovet av samverkan lyfts fram i litteratur och lagtexter som en viktig 

del i arbetet och utvecklingen för blåljusorganisationer (SFS 2003:778). Studier visar dock att 

detta behov inte tillmötesgås i den utsträckning som vore önskvärt och att samverkan därmed 

inte är så utpräglad som det skulle kunna vara (Berlin och Carlström 2009, 282; Enander och 

Hede 2004, 33). Inom området för nationell krishantering är övningar och utbildning för 

samverkan något som växer fram och olika metoder för detta presenteras i rapporter och 

styrdokument.  

I tidigare studier presenteras problem och utmaningar för samverkan mellan organisationer i 

praktiken och förmågan att uppnå en fungerande samverkansstruktur ifrågasätts. De visar på 

praktiska problem och motsättningar som försvårar gemensam hantering av en händelse och 

konstaterar att målet med samverkan i dess förväntade form kan vara en orealistisk uppgift 

(Berlin och Carlström 2009, 351; Danielsson et al. 2011; Enander och Hede 2004). En 

avgörande del i detta anses vara bristande samverkansövning. Tidigare forskning visar att 

samverkansövning tenderar att sakna gränsöverskridande synkron samverkan, där aktörerna 

hjälps åt med uppgifter, för att istället innebära parallell övning där varje organisation övar 

sina standardiserade moment (Berlin och Carlström 2009, 270). 

Den forskning som finns inom fältet för övning och samverkan är begränsat och omfattar 

yrkesverksam personal. Det utgör främst studier av samverkan och övning mellan 

organisationer och synen på samverkan mellan dessa. Däremot saknas bidrag inom ämnet som 

tittar på samverkan på utbildningsnivå. Här kan därför denna studie bidra till att bredda fältet 

genom att studera blåljusutbildningar och samverkansövning mellan studenter.      

I denna uppsats kommer därför en återkommande samverkansövning mellan studenter vid 

blåljusutbildningar i norra Sverige att studeras.  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur studenter vid blåljusutbildningar ser på 

samverkan och vilken typ av samverkan som övas. Resultatet kommer att presenteras och 

diskuteras i förhållande till de förväntningar som finns på samverkan mellan 

blåljusorganisationer och hur övning kan bidra till förbättrad samverkan mellan 

organisationerna.  

1.3 Frågeställning 

1. Vilka förväntningar finns på samverkan mellan blåljusorganisationer och hur ser 

samverkansformerna ut idag? 

2. Vilken form av samverkan övas under den aktuella övningen? 

3. Hur kan samverkansövning på utbildningsnivå bidra till förbättrad samverkan vid 

komplexa och resurskrävande händelser som utmanar standardiserade 

samverkansmodeller? 

1.4 Avgränsning 

Arbetet vid en olycka omfattas av reaktioner och agerande innan, under och efter händelsen. I 

denna rapport ligger fokus på olycksplatsen och samverkan under förloppet. Det kommer att 

beröra mellanstora och stora olyckor där resursbehovet ökar och de tre blåljusorganisationerna 

är inblandade. Det finns ytterligare aktörer som blir inblandade i sådana olyckor men denna 

rapport är avgränsad till dessa blåljusorganisationer. Detta för att titta på den direkta, 

praktiska samverkan som sker på olycksplatsen enligt de rutiner och mandat som respektive 

organisation omfattas av. Ytterligare en avgränsning görs till samverkan mellan aktörer som 

inte innehar en ledande position. Betydelsen av ledningens roll i att delegera uppgifter till sin 

bemanning är en viktig del i situationen och behandlas i annan forskning inom ämnet (Berlin 

och Carlström 2009, 254).  

1.5 Begreppsförklaring 

Allvarlig händelse – I denna rapport kommer begreppet allvarlig händelse att användas för att 

benämna de olyckor och situationer som utgör blåljusorganisationernas insatser. Det kommer 

att användas som ett samlingsuttryck för flera olika definitioner av olyckor/händelser. 

Begreppet avser något som avviker från det normala, som sker plötsligt och oförutsett med 

risk för skada på människor, egendom och miljö, i enlighet med beskrivningen av olycka i 
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SOU 2007: 31. En allvarlig händelse kräver en omfattande insats för att normalisera 

situationen. 

Aktör/Organisation – Begreppen används parallellt i denna rapport och representeras av 

respektive av de tre blåljusorganisationerna. Aktör kan också syfta till en individ inom en av 

organisationerna och konkretiseras då som en enskild aktör. 

Blåljusorganisation – Likställs med begreppet blåljusmyndighet som används i vissa källor. 

Omfattar i denna rapport polis, ambulans och räddningstjänst.   

Blåljusutbildning – Blåljusutbildning avser i denna rapport utbildning för polis, 

specialistsjuksköterska inriktning ambulans och skydd mot olyckor (SMO)
1
. Detta innebär 

utbildningar för de tre yrkeskategorier som omfattas av begreppet blåljusorganisationer. 

Extraordinär händelse – Beskrivs som en händelse som avviker från det normala, innebär en 

allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner 

och kräver skyndsamma insatser. (SOU 2007: 31, 48)  

Kris – I propositionen ”Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull” (2007/08:942) beskrivs att 

”med kris avses en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället och 

hotar grundläggande värden och funktioner. Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras med 

normala resurser och organisation. En kris är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga 

och att lösa krisen kräver samordnade åtgärder från flera aktörer.”(Regeringen 2008) 

Olycka – Utgörs av en plötsligt oförutsedd händelse som leder till skada på människor, 

egendom och miljö (SOU 2007: 31, 48). I detta material omfattar begreppet olycka en 

händelse som kräver en omfattande insats för att normalisera situationen.  

Sektor – Ett verksamhetsområde med särskild kunskap inom vilka flera aktörer med specifik 

kompetens kan verka (SOU 2007:31, 49). 

Skadeplats – Den plats där en olycka har inträffat och de, för denna rapport, aktuella 

blåljusorganisationerna verkar (Danielsson et al. 2011). 

Övning – I enlighet med MSB:s användning av begreppet omfattar övning organisationers 

utvecklande av färdigheter medan begreppen träning och utbildning hänvisar till utvecklad 

kunskap och färdighet för individen (FOI 2013:11).  

                                                 
1
 Skydd mot olyckor (SMO) är en två-årig eftergymnasial utbildning i säkerhet- och räddningsarbete som drivs 

av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 



4 

 

1.6 Disposition 

Den fortsatta dispositionen omfattar åtta kapitel. Härnäst följer kapitel två som presenterar en 

bakgrund i form av samverkanbegreppets användning i lagtexter och policydokument. 

Därefter följer kapitel tre som utgör en teoretisk orientering där begreppet samverkan 

introduseras. Det fokuserar på dess praktiska användning, synen på samverkan och 

utmaningar genom barriäreffekter. Tre samverkansmodeller presenteras i form av sekventiell, 

parallell och synkron. Dessa utifrån den modell som används i tidigare forskning av Johan 

Berlin och Eric Carlström. Resultat från deras forskning om samverkan och 

samverkansövning presenteras, vilket utgör grunden på vilken studien utvecklas. Här 

presenteras även en rapport av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) och 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) om nationell krisberedskap och dess bidrag till 

diskursen för övningsverksamhet och betydelsen av tvärsektoriell samverkan.  

Kapitel fyra redogör för den operationalisering som görs av det teoretiska ramverket och dess 

praktiska användning för empirin. Här tydliggörs teoriernas funktion i studien och upplägget 

för analysen av det empiriska bidraget.  

Kapitel fem presenterar den metod och det material som använts i studien. Det utgör en 

beskrivande förklaring av hur studien har utförts och vilken hänsyn som tagits till hur 

resultatet behandlas. Här presenteras också materialets funktion och bidrag för studien och en 

källkritisk diskussion förs.  

Kapitel sex utgör det empiriska bidraget. Detta omfattar studien av en samverkansövning som 

görs inom ramen för tre blåljusutbildningar i norra Sverige. Här presenteras övningen, hur den 

utvecklats, dess upplägg och utförandet av den. En sammanställning görs av studenternas 

åsikter om övningen utifrån utvärderingar och därefter presenteras de observationer som 

gjorts under övningen 2014.  

I kapitel sju presenteras resultatet av studien och återkopplar till syfte och frågeställningar.  

Kapitel åtta omfattas av en diskussion av det empiriska resultatet. Stämmer övningen överens 

med de krav och förväntningar som finns på att samverka och sker detta synkront? Här 

behandlas även övningens bidrag till utveckling av framtida övning av samverkan.  

Avslutningsvis presenteras i kapitel nio de slutsatser och det resultat som framkommer av 

studien följt av förslag på fortsatta forskningsidéer.   
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2. Bakgrund 

Samverkan är ett återkommande begrepp i så väl text som tal och presenteras upprepende i 

lagtexter och policydokument som någonting eftersträvansvärt. Det framgår att varje aktör 

förväntas samverka inom ramen för sitt mandat och mellan olika ansvarsområden.  

2.1 Aktörer och ansvar 

Offentliga organisationer inom statlig-, regional- och kommunal förvaltning utgör aktörer 

inom olycksfalls- och krishantering. Dessa omfattas av de blåljusorganisationer som samhället 

ställer till förfogande för att hantera och agera vid olyckor eller andra oväntade händelser med 

oönskade effekter (Berlin och Carlström, 2009, 38). För dessa organisationer finns omfattande 

lagstiftning med restriktioner som styr över respektive aktörs mandat och uppgift samtidigt 

som varje organisation omfattas av egna rutiner och traditioner i sitt arbetssätt (Kapucu 2008, 

247).  

Lagstiftningen utgörs bland annat av geografiskt områdesansvar vilket delas upp på lokal, 

regional och nationell nivå med kommun, länsstyrelse, landsting och regering som aktörer. 

Det ska fungera som ett komplement till sektorsansvaret och innebär att respektive 

områdesansvarig ansvarar för dess tvärsektoriella krishantering och samordning (SOU 

2007:31, 64). Ansvar innebär att initiera och underlätta samverkan för att berörda aktörers 

resurser ska utnyttjas på bästa sätt (MSB 2011B, 26).  

Respektive aktör omfattas av sina aktörsspecifika lagar och förordningar. Ansvarsprincipen 

innebär att den som bedriver verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar 

även under krissituationer. Den presenterar, tillsammans med verksamhetsprincipen 

kommunens ansvar att upprätthålla samhällsviktiga funktioner vid händelse av kris i likhet 

med normala förhållanden. Landstinget roll är att ansvara för hälso- och sjukvård (MSB 

2011B, 29).  

Vid extraordinära händelser presenteras kommunens och landstingets hantering utifrån ett 

gemensamt områdesansvar (2006:544) som gäller för hela riskskalan, från olycka till kris till 

krig. Kommunen förutsätts utifrån detta agera för att olika aktörer samverkar och att arbetet 

samordnas, vilket omfattar så väl förberedelser som skarp händelse. Landstingets roll är även 

här främst att ombesörja för hälso- och sjukvård (MSB 2011B, 29-30). 
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Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) omfattar kommuner och landstingens ansvar att 

tillhandahålla god hälso- och sjukvård och preciserar behovet av gemensamma rutiner och 

samverkan.  

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för ambulans mm. (SOSFS 2009:10) utgör 

riktlinjer för verksamhet som omfattas av 6§ hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Här 

presenteras landstingets ansvar att samordna planen för ambulanssjukvård med den fredstida 

katastrofmedicinska beredskapsplanen och planläggningen för höjd beredskap. Specifik 

benämning av samverkan med andra aktörer saknas här.  

Polislagen (1984:387) säger att ”polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och 

säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp”. Dessutom 

behandlas samverkan med andra myndigheter och organisationer som kan anses beröra 

polisväsendet. 

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) beskriver räddningstjänstens uppdrag utifrån de 

uppgifter som kommuner och staten ska svara för i händelse av olycka. Uppdraget är då att 

hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Här framgår också att 

kommunerna och de statliga myndigheter som svarar för verksamhet enligt denna lag ska 

samarbeta med varandra och med andra som berörs av verksamheten.  

2.2 Samverkansområde 

MSB uppmärksammar att samverkan bör utvecklas mellan samtliga berörda aktörer i 

samhället för att åstadkomma en god krisberedskapsförmåga. De menar att det innefattar 

myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting, näringsliv och organisationer. En form för 

att praktisera detta är genom samverkansområden. Det är grupperingar av myndigheter och 

aktörer inom ett gemensamt område vilket framgår i förordning 2006:942 om krisberedskap 

och höjd beredskap. Uppdelningen skapar totalt sex samverkansområden varav en av dessa är 

SOSUV (samverkanområde Skydd, undsättning och vård). I SOSUV finns aktörer för 

samtliga nivåer inom samhällets krisberedskap representerade. De omfattas av myndigheter, 

landsting och kommuner vilket representerar samtliga nivåer för de tre 

blåljusorganisationerna. Beskrivningen för detta samverkansområde lyder: ”Identifiera brister 

inom samhällets krisberedskap och föreslå åtgärder så att samhället vid behov kan 

tillförsäkra medborgarna funktioner för skydd, undsättning och vård, och att medborgarna 

också har tilltro till denna förmåga.” (MSB 2009).  
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3. Teorianknytning 

3.1 Samverkan 

Begreppet samverkan är ett populärt och välanvänt ordval som återkommer frekvent i så väl 

lagstiftning som media och benämns av Berlin och Carlström (2009) för ”vår tids 

organisationstrend”. Det har kommit att bli ett populärt ord inom så väl myndighetsspråk som 

det politiska samtalet och i vardagligt tal. Denna användning har ökat avsevärt de senaste åren 

och begreppet samverkan har blivit ett modernt utryck med varierande betydelse (MSB 

2011B, 11; Danielsson et al. 2011, 15; Enander och Hede 2004, 22; Fredholm och Göransson 

2006, 80). År 2001 kom den sårbarhets- och säkerhetsutredning (SOU 2001:41) som ligger till 

grund för det moderna svenska krisberedskapssystem som vi ser idag. Det ställer krav på 

samhällets förmåga att förebygga, förhindra och hantera olyckor och kriser. Denna utveckling 

har bland annat bidragit till en utveckling av sektoransvaret och ett ökat stöd för 

ansvarsprincipen med fokus på aktörernas kompetens och resurser. Det medför krav på 

konkreta åtgärder för att utveckla den egna krishanteringsförmågan och dess roll i förhållande 

till andra sektorer (SOU 2007:31 175; Enander och Hede 2004). Ansvarsprincipen innebär 

dock också ett ansvar för varje aktör att samverka sektorsövergripande med andra aktörer 

enligt krisberedskapsförordningen 5§ 2006:942.  

I regeringens skrivelse Samhällets krisberedskap (2009/10:124,89) avser samverkan ”den 

dialog och samarbete som sker mellan självständiga och sidoordnade samhällsaktörer för att 

samordnat uppnå gemensamma mål”. Denna återfinns också i proposition 2001/02:158. Inom 

ramen för denna krisberedskap kommer organisationer och individer på olika sätt att agera 

samtidigt, tillsammans eller sida vid sida, vilket ställer särskilda krav på aktörerna. Olika 

standarder och arbetsmodeller utmanar en gemensam insats vilket kräver kompetens för att 

bemöta olikheter (MSB 2011A, 25; Danielsson et al. 2011, 17).  

Vid en olycka med flera verksamma organisationer agerar varje aktör utifrån sin roll och sina 

befogenheter i enlighet med sektorsspecifika författningar. Om insatserna utförs samtidigt 

ställs krav på aktörernas gemensamma agerande vilket är starkt beroende av samordning. Med 

hänvisning till detta omfattas strukturen för den nationella krishanteringen av förväntningar på 

sektorsansvar och geografiskt områdesansvar som syftar till att säkerställa samordningen 

(MSB 2011A, 63; Danielsson et al. 2011, 18; Enander och Hede 2004, 12; Fredholm och 

Göransson 2006, 314). I modern krishanteringsplanering har det ökade sektoransvaret även 

inneburit ökat stöd för ansvarsprincipen vilken också innebär ett ansvar för varje aktör att 
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samverka med andra, ofta sektorövergripande. Även myndigheters ansvar att samverka finns 

uttalat och kan läsas i krisberedskapsförordningen (SOU 2006:942). Detta ansvar betraktas i 

regeringens skrivelse 2009/10:124 som ett verktyg ”för att samordnat uppnå gemensamma 

mål” (FOI 2013, 14). Kravet på samverkan som framgår i lagtext tenderar dock att sakna 

närmare definition och lämnar utfallet till aktörernas tolkning. Det kan missgynna relationen 

mellan aktörerna på plats till följd av ojämna förväntningar och krav (Berlin och Carlström 

2009, 343; Danielsson et al. 2011, 10). 

3.2 Barriäreffekter 

Berlin och Carlström problematiserar begreppet samverkan i sina böcker Samverkan på 

olycksplatsen (2009) och Samverkan mellan blåljusorganisationer (2011) där de menar att 

begreppet saknar en gemensam betydelse för olika aktörer och har blivit ett generellt begrepp 

för ett idealtillstånd utifrån styr- och policydokument (Berlin och Carlström 2009, 44; 

Danielsson et al. 2011, 17; Enande och Hede 2004, 42). Detta beror delvis på de tre 

organisationernas olika huvudmän som skapar en uppdelning om tre nivåer med individuell 

lagstiftning (Berlin och Carlström 2009, 29). Olika nivåers självständiga ställning gentemot 

varandra, på grund av ökad specialisering, bidrar till att varje organisation värnar om sin 

självständighet. Detta beror delvis på de utvecklingslinjer som genomförs i nationell 

krisberedskap men även genom den professionalisering som bidragit till att allt fler anställda 

är högutbildade inom organisationerna (2011, 16-19). Det kan orsaka motsättningar och kamp 

mellan olika aktörer då ingen vill hamna i underläge och förlora inflytande gentemot någon 

annan (2011, 32). Även de uppdelningar som utgör principer för ansvar, närhet och likhet 

samt de ansvarsuppdelningar som görs för områden och sektorer bidrar till specialisering. Det 

kan således orsaka en ambition att skydda den kompetens och det ansvar man äger och skapa 

en ovilja att släppa på sina ramar och uppgifter (Berlin och Carlström 2009, 65; Danielsson et 

al. 2011, 18). I sin studie tittar Berlin och Carlström på svårigheterna och problematiken med 

samverkan vilket de pressenterar i form av barriäreffekter (2009, 64).  

En av dessa barriäreffekter utgörs av otydligheten i begreppet samverkan. Det ger varje 

organisation och enskild aktör utrymme att tolka värdet av uttrycket och av dess praktiska 

omfattning i arbetet. I lagtexter framgår att samverkan ska genomföras, men inte hur. Denna 

otydliga beskrivning bidrar till osäkerhet som missgynnar samverkan genom att göra det till 

någonting sekundärt (Berlin och Carlström 2009, 343; Fredholm och Göransson 2006, 7). 

Otydligheten skapar förväntningar på samverkan som kan vara svåra att uppfylla och orsaka 
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besvikelse och frustration mellan aktörer. Resultatet kan då innebära att oklarheter om 

användningen av begreppet i slutänden hindrar samverkan (2009, 236).  

Vikten av personliga kontakter och kännedom mellan individer och uppgifter lyfts också i 

studien (Berlin och Carlström 2009, 240; Räddningsverket 2008). Om förståelsen för de andra 

organisationerna och deras arbetssätt saknas försvåras möjligheten att samverka och vilket 

också skapar en barriäreffekt. Det framkommer av respondenterna i studien att bristande 

förståelse och kunskap om varandras organisationer skapar oproportionerliga förväntningar 

som kan leda till missnöje mellan aktörerna på en skadeplats (Berlin och Carlström 2009, 247; 

Danielsson et al. 2011, 21) Deras studie visar att aktörerna blev avvaktande när de saknade 

arbetsuppgifter vilket påverkas av rollfördelningen mellan organisationerna som skrämmer 

den enskilde aktören från att söka sig till uppgifter utanför den egna organisationens ramar. 

Dock innebär ofta synen på samverkan en förväntning på att gå över dessa gränser (Berlin och 

Carlström 2009, 325). 

Om dessa variabler saknas utgör det barriäreffekter medan kännedom, förståelse och 

förtroende fungerar samverkansfrämjande (2009, 329). En sammanfattning av dessa 

presenteras nedan i figur 1. 

Barriäreffekter    Samverkansfrämjande 

Förväntningar om samverkan   Parallell organisering, samverkan när 

situationen påkallar det 

Osäkerhet vid uppgifter utanför   Förmåga till gränsöverskridande 

kompetensområdet   

Standardiserade beteenden oavsett   Informell uppgiftsfördelning när  

situation    situationen så kräver 

Anonymitet   Personlig kännedom 

Figur 1 (Bearbetad utifrån Berlin och Carlström 2009, 328) 

Genom kännedom och personliga kontakter skapas också tillit och viljan att ge och få tillbaka 

inom och mellan organisationerna (Berlin och Carlström 2009, 182; Danielsson et al. 

2011,21). Tillit är en viktig del av samverkan och presenteras som ett villkor för lyckad 

interaktion och gemensamt agerande vid en olycksplats. Uhr presenterar också hur samverkan 

bättre kan förstås genom att studera interaktionen mellan individer och deras förmåga att 

hantera komplexa förhållanden (2009, 80). Denna interaktion grundar sig alltid på ett behov 
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och kan skapa samordning av aktiviteter i syfte att uppnå ett gemensamt mål. En sådan form 

av samverkan kan bygga på planering och utvecklade samverkansmodeller men kan också 

vara en tillfällig utveckling under pågående insats (Uhr 2009, 20; Kapucu 2008, 251; 

Danielsson et al. 2011, 37). Det framgår också att strukturer och teoretisk planering inte alltid 

fungerar i praktiken vilket ställer krav på olika aktörers förmåga att anpassa sig till situationen 

(Uhr 2009, 7). I Berlin och Carlströms studie uttrycker respondenterna själva att de upplever 

sig ha dålig koll på vad de andra organisationerna egentligen gör vilket gör det svårt att förstå 

deras behov och rutiner (2011, 72). 

3.3 Samverkansmodeller 

Samverkan kan delas upp i tre modeller som presenterar organisationernas förhållande till 

varandra och till de uppgifter som ska genomföras vid en insats. Dessa delas in i sekventiell-, 

parallell- och synkron samverkan (Berlin och Carlström 2009,349).  

3.3.1 Sekventiell 

Sekventiell organisering är ett stafettliknande tillvägagångssätt som inte är främjat av 

samverkan. Det bygger på en passiv approach där respektive aktör inväntar de andras 

agerande för att ”ta över” insatsen när det är dags för den egna organisationens uppgift. Det 

skapar en form av ägande av respektive stadium av insatsen då den egna organisationen styr 

skedet. Denna modell kan ha stor betydelse i situationer där en aktörs specifika mandat krävs 

för att insatsen ska kunna fortskrida (Berlin och Carlström 2009, 349). Det kan till exempel 

gälla en trafikolycka då räddningstjänsten måste stabilisera ett fordon innan sjukvådspersonal 

kan hjälpa de skadade, eller en situation där det föreligger hot eller våld som måste bemötas 

av polis innan andra aktörer kan tillträda området. (Berlin och Carlström 2011, 47) 

3.3.2 Parallell 

Vid parallell samverkan utför respektive aktör sina uppgifter samtidigt men individuellt. De 

arbetar alltså sida vid sida på olycksplatsen men agerar inom den egna organisationen och 

utför sina uppgifter oberoende av övriga på plats. Detta är en standardiserad form av agerande 

som formas av de mandat och den rollprofil som respektive organisation omfattas av (Berlin 

och Carlström 2009, 350). Denna form av samverkan utgörs av ansvarsområden enligt 

lagstiftning och förordning av organisationernas funktion i krisberedskapssystemet (2006:544, 

2006:942).  
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3.3.3 Synkron  

Synkron samverkan innebär ett prestigelöst utbyte av resurser mellan aktörerna på plats. Det 

omfattas av öppna och flexibla modeller som anpassar sig till utvecklingen på olycksplatsen 

och tillgängliga resurser inom respektive organisation. Här arbetar aktörerna tillsammans 

genom att hjälpas åt och obundet dela på uppgifterna som ska utföras. Denna form av 

samverkan skapar en gemensam insats med ett gemensamt mål. Därmed kan den ledande 

funktionen distribuera mer resurser för att uppnå syftet med insatsen (Berlin och Carlström 

2009, 351).  

3.4 Förväntningar på samverkan 

Baserat på krisberedskapslagens skrivelse och lagen om skydd mot olyckor förväntas varje 

aktör vid en alvarlig händelse agera utifrån egna beslut med hänsyn till övriga aktörers 

verksamheter och behov. Detta styrs av aktörernas juridiska ansvar i situationen men även av 

det lagstadgade ansvaret att samordna verksamheterna (Räddningsverket 2008, 45; 

Danielsson et al. 2011, 23). Det förutsätter att varje enskild aktör har förståelse för de andra 

organisationernas behov och uppgifter samt att en gemensam vilja finns för förståelse av den 

gemensamma uppgiften (Räddningsverket 2008, 46; Berlin och Carlström 2009, 242).  

Det framgår av Berlin och Carlströms studie att synen på samverkan utgår från ambitionen att 

samverka synkront (2011, 109). Respondenterna är positiva till att bistå varandra, skapa goda 

relationer och vara flexibla för att underlätta det gemensamma arbetet på skadeplatsen. En 

altruism som i teorin säger sig förutsättningslöst värna om det gemensamma i insatsen (Berlin 

och Carlström 2011, 110; Danielsson et al. 2011, 17). Denna optimism har dock visat sig stöta 

på motgånga i praktiken (Berlin och Carlström 2011, 110). Man upplever ett behov av 

samverkan men säger att den är svårt att utföra (2011, 99). Forskarnas syn på samverkan är att 

det finns ett stort behov av att organisationerna sköter sina uppgifter i en fungerande 

sekventiell och parallell form vilket är någonting som organisationerna gör bra. De anser att 

dessa samverkansformer bör vara standard och ser dem som optimala arbetssätt i ”normala” 

fall där inte resursbrist eller komplexa situationer råder. Att hålla fast vid parallellitet kan 

dock bli ett problem om resurserna är knappa. I dessa fall, när en händelse går utanför det 

”normala” och behovet inte kan täckas upp inom den egna organisationen, uppstår behovet av 

synkron samverkan (Berlin och Carlström 2011, 103; Danielsson et al. 2011, 18). I figur 2 

presenteras respektive samverkansmodell och av figuren framgår när dessa modeller är 

önskvärda och hur de yttrar sig i praktiken.    
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Samverkansmodell Används vid  Kännetecken  

Sekventiell samverkan:  Rutinartade händelser Organisationsspecifikt i turordning 

  Resursbalans Styrs av uppgifter och befogenheter 

  Mindre olyckor Fokus på den egna uppgiften 

    Standardiserat beteende 

Parallell samverkan:  Rutinartade händelser Samtidig men organisationsspecifik 

  Resursbalans Fokus på den egna uppgiften 

  Mindre olyckor Standardiserat beteende 

    Följa den egna professionella agendan 

    Repetitivt inövat beteende 

Synkron samverkan: Komplexa situationer  Gränslös resursanvändning 

  Resursobalans  Fokusskiften mellan behov 

  Större olyckor  Bryter traditionella professionella gränser 

    Tillämpning av närhetsprincipen 

Figur 2 (Bearbetad utifrån Berlin och Carlström 2009, 357) 

3.5 Riktlinjer för övning 

MSB tog år 2012 fram en nationell övningsplan med fokus på tvärsektoriell övning med syfte 

att öka samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. I studien beskrivs den 

grundläggande förutsättningen för förmågan att samverka genom förståelse för den egna och 

andras organisationer. Det omfattar även kunskap om vilka resurser och behov som finns samt 

hur fördelningen av dem kan ske bland de inblandade under en insats. Även betydelsen av det 

egna agerandet i förhållande till andra aktörer lyfts (FOI 2013, 20; Berlin och Carlström 2009, 

286). 

Tvärsektoriella övningar presenteras som ett sätt att utveckla samhällets 

krisberedskapsförmåga. Vid sammanställningar av inventering och utvärdering från 

samverkansövningar har resultatet visat att förmågan att samverka kräver gemensam 

inriktning och samordning (MSB 2012, 7). Strategin presenterar också behovet av att övning 

sker både inom den egna sektorn, till exempel i form av regionsövningar, och i samverkan 

mellan aktörer från olika sektorer (tvärsektoriellt) för att bredda och stärka kunskaperna av 

krishantering (MSB 2012, 8). Fokus på samtliga övningar bör då vara samverkan och de 

rollspecifika övningsmomenten ska ses som en bonus. I figur 3 visar tabellen en översikt över 

övningarna och vinsterna av dem. 
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Syfte Bonus 

Sektorövning Egen kompetens Samverkan 

Tvärsektoriell övning  Samverkan  Egen kompetetens  

Figur 3 (Baserad på MSB:s nationella övningsplan 2012) 

 

För att stärka den sektorspecifika kunskap som efterfrågas vid en allvarlig händelse visar 

rapporten på vinsterna med att öva de båda övningsmodellerna växelvis för att utveckla 

förmågan att agera tillsammans med andra aktörer och kompetenser. Även vikten av 

utvärdering för att följa upp resultat och stärka kunskapsluckor uppmärksammas och görs 

gällande oavsett om det sker inom det egna kunskapsområdet eller i samverkan med andra 

aktörer (MSB 2012, 10. Kapucu 2008, 246).  

I detta dokument presenteras behovet av samverkan konkret genom att markera behovet av att 

”aktörernas kunskap om och samverkan med andra utanför det egna ansvarsområdet behöver 

utvecklas genom processer, nätverk och funktioner för informationsutbyte mellan sektorer” 

(MSB 2012, 13). För samverkan utgör även kunskapen att prioritera och fördela begränsade 

resurser mellan aktörer vid en allvarlig händelse en viktig del och någonting som bör 

utvecklas genom övning (MSB 2012, 16).  

3.6 Samverkansövning idag 

Vad övas då vid samverkansövning? Berlin och Carlström ställer sig kritiska mot den form av 

övningsverksamhet som bedrivs idag då de anser att samverkansövningarnas metoder inte 

främjar samverkan (2011, 116). De menar att övningsupplägget bidrar till övning av den egna 

organisationen i närvaro av övriga organisationer, dock utan strukturerad gränsöverskridande 

samverkan. Man övar inte att hjälpa varandra och går sällan över professionella gränser vilket 

ger en parallell modell (2009, 282). Den synkrona samverkansformen övas därför sällan och 

när det görs är man sällan medveten om det (2011, 123). Detta kan liknas med sektorövningar 

enligt figur 3 där syftet är den egna kompetensen medan samverkan utgör en bonus.  

De kritiserar också utbildningarnas inomorganisatoriska syn och avsaknad av samverkan som 

skapas då utbildningarna är separerade. Detta på grund av specialisering och arbetsdelning 

utifrån ett yrkesfokuserat perspektiv (2011, 153-154). Det riskerar att forma en inom-

organisatorisk syn på de andra aktörerna som skapas redan under utbildningen. 
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Respondenterna i deras studie framhåller också behovet av att utbilda i samverkan och skapa 

förutsättningar trots organisatoriska gränser (2011, 83). De belyser skillnaden mellan teori och 

praktik och efterfrågar övning i vad som behöver göras, av vem och varför. Även här framgår 

uppfattningen att det hade varit lättare att samverka om man kände organisationerna, dess 

kompetenser och roller (Berlin och Carlström 2011, 85; Danielsson et al. 2011, 20).  

För att åtgärda detta föreslår forskarna att övningarna bör utformas i syfte att överbrygga de 

presenterade barriäreffekterna som sammanfattas i figur 1. Detta genom att fokusera på vikten 

av kännedom om varandra för att skapa ett godkännande till initiativ och delaktighet i arbetet 

(Berlin och Carlström 2009, 278-279). Det kan skapas genom bättre insikt och kunskap om de 

olika organisationerna och vilken roll de har i förhållande till varandra (2009, 286). De 

förespråkar också kunskap om varandras utrustning och arbetssätt då avsaknaden av denna 

riskerar att de står handfallna när situationen kräver ökade resurser i form av personal från 

andra organisationer på skadeplatsen (Berlin och Carlström 2009, 282). De föreslår också att 

respekten för varandra bör lyftas vid övning för att minska distansen och öka kännedomen 

mellan organisationerna (Berlin och Carlström 2009, 269; Danielsson et al. 2011, 21). 

Komplexitet är en utmaning som kan kräva resurser enligt synkron modell. Detta bör därför 

övas för att skapa en samverkanskultur som ger en förutsägbar samverkan (2009, 355). 

Genom att öva samverkan med gemensamma mål ökar också gruppsammanhållningen liksom 

aktörernas förmåga att se utanför den egna organisationens intresse (Svedin 2006, 13; Berlin 

och Carlström 2009; Danielsson et al. 2011). Behovet av att öva kompetensen i att läsa av när 

samverkan behövs och i vilken form, utgör en utmanande del av syftet (Berlin och Carlström 

2011, 96). För det praktiska utförandet av samverkan anser författarna att övning behövs för 

att samverkan inte ska behöva vara improviserat (2009, 357).  

Kritiska röster hävdar att samverkan i praktiken inte är en naturlig uppgift vilket grundar sig i 

uppfattningen att samverkan utgör en kostnad för den egna organisationen och därmed skapar 

en potentiell barriäreffekt. Beroendet av andra aktörer och resurser ses därför som en 

anledning till att aktörer finner det lönsamt att samverka då det gynnar båda parterna (2009, 

66). Utan rätt förutsättningar skulle det anses dyrt att samverka vilket får en negativ effekt och 

en anledning att avstå (2011, 42). Utifrån detta ställningstagande utgör samverkan alltid en 

resursåtgång som respektive verksamhet avgör om man har resurser för (2011, 29). Samtidigt 

presenteras en positiv syn på samverkan hos respondenterna i studien som en rationell 

självklar utgång av formell samverkan (2009, 77). De uttrycker att det, genom att hjälpa och 

bistå varandra, är ett smidigt sätt att fördela resursöverskott (2009, 304). Detta visar att 
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ambitionen att samverka finns men att metoderna saknas för hur det ska ske i praktiken. Det 

skapar förväntningar som leder till besvikelse när dessa inte överensstämmer och den otydliga 

beskrivningen av samverkan skapar förväntningar utan strategier (2009, 317).  

4. Operationalisering  

Resultatet av det som presenterats hittills utgör det teoretiska ramverk som förklarar de 

empiriska studier som följer senare i denna rapport. De lagtexter som presenterats utgör en 

bakgrund för att förstå de åsikter och förväntningar som framträder i övningsmodeller och 

resultat från tidigare forskning. Utifrån de efterföljande teorierna har en idealbild av begreppet 

samverkan skapats, baserat på teoretiska och praktiska förväntningar. Denna idealbild bygger 

på förmågan att gå utanför den egna professionen, att se uppgiften på skadeplats utifrån ett 

gemensamt mål och att anpassa arbetssättet till situationen. Genom att dela upp samverkan i 

tre modeller kategoriseras begreppet i nivåerna sekventiell-, parallell- och synkron 

samverkan. För att studera hur samverkan övas utgör faktorerna för respektive 

samverkansmodell variabler i ett observationsschema (se bilaga 1). Genom att skapa en 

teoretisk definition utifrån bilden av samverkansidealet kan empiriska kännetecken jämföras 

med de teoretiska begrepp som presenterats i tidigare forskning. För att sedan analysera det 

resultat som framkommer utgör barriäreffekterna och den tvärsektoriella övningsmodellen 

referenser till det empiriska utfallet och eftersöks i studenternas åsikter och upplevelser som 

framgår av utvärderingarna.   

Övningsteorin om tvärsektoriell samverkan och sektorspecifika kunskaper presenterar en bild 

av syftet med övningsverksamhet. Det visar på vinsterna av övning i förhållande till syftet och 

skapar ett schema (se figur 3) för att undersöka vilken form av övningsmodell som 

samverkansövningen utgör baserat på syfte och utförande.   

5. Metod och material 

Denna rapport omfattar en empiriskt driven studie som testar samverkansformen för en vald 

samverkansövning utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på tidigare forskning. Det görs för att 

undersöka om samverkansövningen uppfyller de behov som uppmärksammats i 

övningsverksamhet för att utveckla samverkan och främst synkron samverkan. Genom att 

lägga fokus på det empiriska bidraget genererar det en vetenskaplig undersökning av 

verkligheten genom observationer. Det har styrt insamlingen av teoretiskt material och bidrar 

till en induktiv studiemodell. Det teoretiska ramverket utgör grunden för observationerna och 
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analysen av det empiriska materialet. Initialt grundades teorin på juridiska dokument för att 

sedan implementera tidigare forskning som utvecklade ramverket för studien. Resultatet 

skapar en idealtyp av begreppet samverkan som används för att analysera modellen och 

resultatet av samverkansformen i övningen (Esiasson et al. 2012, 139-140).  

Studien presenterar begreppet samverkan i dokument och skrivelser gällande svensk 

krisberedskap. Det har innefattat lagtexter, förordningar, policydokument, rekommendationer 

och strategier. Det presenteras som en bakgrund till teorin för att visa på svensk 

krisberedskaps användning av begreppet samverkan. Utifrån det resultatet har sedan en 

sammanställning av de skrivelser som är relevanta för de aktörer och sektorer som behandlas i 

denna studie presenterats.  

Därefter har artiklar och litteratur i ämnet samverkan och blåljusorganisationer som 

presenterar teorier om behov, utmaningar och vinster med samverkan studerats. Urvalet av 

källor bygger på dess inriktning i ämnet och gemensamma fokus på samverkan i praktiken. 

De artiklar som texten refererar till är granskade akademiska texter som utvecklats inom 

forskningsfältet och återfinns i många rapporter för ämnet samverkan och övning. Dessa 

bidrar med olika inriktningar inom ämnet samverkan och speglar forskningsfältets bredd. 

Övrig dokumentation kommer från rapporter som presenterats av MSB och FOI. 

Den teoretiska ansatsen utgör en teorikonsumerande metod och den litteratur som studien 

bygger på utgår ifrån Johan Berlin och Eric Carlströms forskning om Samverkan på 

olycksplatsen (2009) och Samverkan mellan blåljusorganisationer (2011). Utifrån deras 

resultat har det teoretiska ramverk som presenteras under stycket teori skapats. Valet av det 

teorigrundande materialet har gjorts med fokus på forskningsfrågan vilket stämmer väl 

överens med den forskning som Berlin och Carlström (2009/2011) presenterar. Genom att 

använda denna teoretiska utgångspunkt avgränsas begreppet samverkan genom en hanterbar 

modell vilket bidragit till att konkretisera studien och dess utfall.  

Den empiri som presenteras är en studie av en samverkansövning som omfattar studenter från 

tre blåljusutbildningar. Valet av övning bygger på dess utförande av att öva samverkan på 

utbildningsnivå, vilket presenteras som unikt i Europa (Tjugofyra7, 27). Studien har utförts i 

olika former och omfattar tre övningsomgångar. Anledningen till detta är att övningen enbart 

genomförs en gång under den period som denna studie pågår och för att inte den empiriska 

insamlingen enbart skulle baseras på denna omgång av övningen har även inspelningar och 

utvärderingar från tidigare omgångar studerats. Det skapar möjligheter att jämföra 
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studenternas agerande och syn på övningen med bredare täckning och risken minskar för att 

resultatet påverkas av en enskild studentgrupps förmåga och vilja att samverka. Därmed ökar 

generaliserbarheten av resultatet som i större utsträckning kan anses gällande för övningen 

generellt. Det säkerställer också att utfallet inte är en tillfällighet vilket ökar validiteten i de 

slutsatser jag sedan drar av resultatet. (Esiasson et al. 2012, 57-58).  

Tre filmer har observerats, vilka utgör inspelningar av respektive övningsscenario från 

samverkansövningen 2011. Den första inspelningen omfattar 23,25 minuter, den andra 36,13 

minuter och den tredje 23,12 minuter. Dessa har studerats upprepade gånger för att följa 

händelseförloppet och granska studenternas genomförande av övningen med särskilt fokus på 

de moment då samverkan uppstår enligt observationsschemat i bilaga 1. Detta har 

transkriberats genom att metodiskt dokumentera organisationernas agerande genom scenariot. 

Tillvägagångssättet för transkriberingen omfattades av att notera vilka organisationer som 

gjorde vad under scenariots gång med fokus på agerandet mellan organisationerna och de 

uppgifter de utförde. En kritisk aspekt av detta utgör begränsningen av att dessa filmer inte 

täcker in scenariot i sin helhet utan begränsar åskådaren till de sekvenser som kameramannen 

observerat. Utifrån observationsschemat kan dock moment uppmärksammas och jämföras 

med de medföljande observationerna och därmed utgöra ett värdefullt bidrag till studien av 

övningen som helhet.       

Det andra arbetssättet har omfattat medföljande observationer av övningen då den 

genomfördes våren 2014. Medföljande observation innebar att jag som författare och 

ytterligare en person, på plats vid övningen, följde studenterna och observerade studenternas 

agerande från att övningen startade till att den avbröts. Vi var märkta med en väst i enlighet 

med de övriga observatörerna och rörde oss fritt på övningsområdet. Det gav oss frihet att 

närma sig situationer där studenter från olika yrkesgrupper agerade samtidigt utan att 

studenterna upplevde det annorlunda i förhållande till andra observatörer. Dessa observationer 

gjordes enligt det observationsschema som presenteras i bilaga 1 vilket bygger på tabellen i 

figur 2. Genom teorin skapas en idealtyp i form av synkron samverkan som prövas i empirin 

med hjälp av observationsschemat. Det bygger på de olika samverkansmodellerna och de 

kännetecken som varje kategori omfattas av för att dessa ska kunna identifieras i 

observationerna. Detta schema prövades först på de filminspelningar som fanns att tillgå 

innan de användes under de medföljande observationerna. Det gjordes för att säkerställa att 

observationsmodellen fungerade praktiskt för övningen samt att jag som författare och den 

andra observatören uppfattade schemat och användningen av det på samma sätt. Valet att ta 
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hjälp av ytterligare en observatör gjordes för att fler studenter och övningsomgångar skulle 

kunna observeras. Det har bidragit till en bredare helhetsbild och minskat metodfel som kan 

uppstå om endast en grupp eller ett scenario studerats. På detta sätt har observationerna fångat 

alla scenarion två gånger samtidigt som två grupper studerats under hela dagen för att följa 

deras utveckling genom övningen. Dessa observationer har sedan jämförts med varandra 

enligt observationsschemat för att hitta gemensamma nämnare eller avvikelser mellan 

gruppernas agerande. 

Dessutom har ett bidrag utgjorts av de utvärderingar som studenterna skrivit efter övningen 

som genomfördes hösten 2013. Det omfattade 144
2
 studenters svar på frågor om övningens 

utförande och bidrag. Jag har valt att plocka ut det statistiska resultatet på tre frågor i 

utvärderingen baserat på dess relevans för studien. Dessa omfattas av lärandemål 1, 3 och 4 

(se bilaga 2). Utöver dem utgör studenternas kommentarer kopplade till poängsättningen 

källan till de resultat som presenteras i bearbetad text och direkta citat. En problematik med 

dessa utvärderingar är att de är utförda i ett annat ändamål än denna studie vilket medför att 

frågorna inte är anpassade för den aktuella forskningsfrågan. De har dock bidragit med 

studenternas åsikter om övningen och därför har de kommentarer som bidrar till förståelsen 

för studenternas vunna kunskaper och åsikter direkt kopplade till samverkan och kunskap om 

organisationerna plockats ut.  

Övningens lärandemål och specifika lärandemål för respektive utbildning används till att 

jämföras med det schema som presenteras i figur 3. Detta syftar till att jämföra övningens 

syfte med det observerade genomförandet för att undersöka vilken form av övningsmodell 

som denna övning utgör.  

För att stärka denna studies legitimitet har jag öppet och konkret förklarat hur jag har tänkt 

och gått till väga i min studie. Detta för att studien ska vara transparent och arbetet möjligt att 

följa för läsaren. Detta är en utmanande uppgift då studien är av kvalitativ modell och utgörs 

av mina empiriska fynd som författare. Min strävan har varit att åstadkomma en 

forskaroberoende studie där mina åsikter inte påverkar resultatet som jag presenterar. Initialt 

utgör studien ett ämne som jag är intresserad av vilket ställt ytterligare krav på tydlighet i de 

antaganden och observationer jag gör. Utmaningen ligger framför allt i att presentera de 

deltagande observationer som gjorts, på ett sätt som gör det möjligt för läsaren att följa 

studien. Här bygger det empiriska materialet på observatörens uppfattning av situationen 

                                                 
2
 Totalt fanns 146 utvärderingar men två saknade fullständiga svar och sållades bort. 



19 

 

vilket kan riskera att en subjektiv tolkning av situationen görs. Detta försöker jag dock 

motverka genom att ta hjälp av ytterligare en observatör, vara medveten om problematiken 

när jag observerar samt tydligt presentera våra observationer och redogöra för mina slutsatser 

för att stärka den interna validiteten. En övrig åtgärd som gjorts för att säkra en oberoende 

studie är att jag diskuterat med, och låtit andra verksamma inom fältet kritiskt granska mitt 

arbete och mina metoder under arbetets gång för att uppmärksamma mig på bristfälliga eller 

otydliga resultat. Därmed ligger alltså mina värderingar och åsikter i mitt val av ämnet, inte i 

min genomförda studie.  

5.1 Källkritik 

Forskning inom detta område är relativt begränsat men har vuxit fram under de senare åren. I 

Sverige ser vi bland annat Berlin och Carlström (2009, 2011), Enander och Hede (2004) 

Fredholm och Göransson (2006), Uhr (2008) och Danielsson et al. (2011) som de 

återkommande författarna inom fältet. Övriga aktörer och finansiärer i ämnet är främst före 

detta Räddningsverket och Krisberedskapsmyndigheten, idag MSB samt FOI, regeringen och 

enskilda länstyresler. Detta medför att de källor som presenteras i arbetet återkommer i olika 

skrivelser och tenderar att medföra korshänvisningar mellan olika dokument och författare. 

Detta skapar en intertextuell kedja som innebär att diskursen inom området bygger på en 

gemensam grund och att källorna är återkommande i artiklar och dokument som behandlas 

(Winther och Phillips 2000, 85). 

6. Empirisk genomgång 

Här presenteras resultatet av de observationer som gjorts under studiens gång. Först kommer 

en presentation av övningen och dess utveckling. Därefter följer en sammanställning av 

studenternas åsikter från utvärderingarna med kommentarer. Efter det presenteras de 

medföljande observationer som gjorts vid övningen våren 2014. 

6.1 NSS-projektet 

Inom ramen för det regionala utvecklingsprojektet Nodic Safety and Security (NSS) som 

pågick mellan 2008 och 2011 gjordes en satsning på säkerhet, risk- och sårbarhet för 

utbildning och praktisk övning (Nordic Safety and Security, 2012). Projektet är ett samarbete 

mellan Umeå universitet och Europeiska CBRNE-centret, Luleå tekniska universitet, 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Västerbottens läns landsting (Nordic Safety and 
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Security, 2009). Syftet med projektet var att inom dess ramar utveckla arbetet kring utbildning 

och praktiska övningar för att förbättra kompetens och kommunikation inom 

blåljusmyndigheter. Projektet resulterade i utvecklandet av den samverkansövning som idag 

genomförs regelbundet, en gång per termin, för studenter vid SMO på Sandö, 

Polisutbildningen vid Umeå universitet (UMU) och specialist-sjuksköterskeprogrammet inom 

ambulanssjukvård vid Luleå tekniska universitet (LTU) och Mitt-universitet (MIUN).  

6.2 Beskrivning av Samverkansövning  

Den samverkansövning som utvecklades genom NSS-projektet är idag ett etablerat inslag i 

utbildningarna som tidigare presenterats. Den omfattar tre övningsdagar med utgångspunkt i 

problembaserad pedagogik och fokuserar på studerandeaktivt lärandet och lärande under eget 

ansvar. Totalt övar ca 170 studenter delade på ca 100 polisstudenter, 50 SMO-studenter och 

20 ambulanssjuksköterskestudenter. Dessa delas in i 16 tvärgrupper som de behåller under 

hela övningen och som under några moment sätts ihop till fyra större grupper (CBRNE 2014).    

Under den första dagen handlar övningen om att lära känna de olika organisationerna. Inom 

tvärgruppen ska varje organisations representanter presentera sin utbildning, yrkesgrupp och 

dess roll vid en insats. Gemensamt ska deltagarna sedan diskutera vilka 

samverkansmöjligheter de ser i en gemensam insats, utifrån vad yrkesgrupperna upplever att 

de kan bidra med samt vad de själva kan komma att vara i behov av. 

Följt av det teoretiska seminariet övergår grupperna till att praktiskt presentera kompetenser 

och utrustning. Här håller representanterna för varje yrkesgrupp en förevisning av den egna 

organisationens material och hanteringen av detta för de övriga i gruppen. 

Dag två omfattas av tre större praktiska katastrofövningar och ett övrigt moment. Här får 

studenterna möjlighet att testa de teoretiska förslag som de, dagen innan, diskuterat om 

samverkan och utbyte mellan organisationerna. De övande utmanas genom komplexa och 

resurskrävande scenarion där de olika organisationerna initialt tvingas se över den egna 

yrkesgruppens handlingsutrymme och roll på platsen. Här testas studenternas förmåga att 

hantera en allvarlig händelse där varje organisation är beroende av de andra organisationernas 

kunskap och resurser vilket utmanar dem att skapa en gemensam insats utifrån rådande 

situation.   

Den tredje dagen är avsatt för reflektion och utvärdering av de praktiska övningar som 

genomfördes dag två. Här får studenterna gå, tillsammans med sin tvärgrupp, till de olika 
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platser där de övat respektive scenario. Uppgiften är att reflektera och resonera tillsammans 

kring hur övningen gick, vilka utmaningar man stötte på och hur arbetet mellan 

organisationerna fungerade. Här uppmanas studenterna att åter lyfta frågan om hur de ser att 

den egna organisationen kan bidra och vilken hjälp de själva kan komma att vara i behov av 

vid en allvarlig händelse. Här får grupperna också agera praktiskt och själva genomföra de 

aktiviteter/experiment de vill för att testa idéer och teorier om hur de skulle kunna agera. 

(CBRNE 2014).  

6.2.1 Scenario 

De tre olika scenarion som övas utgör alla allvarliga händelser med många skadade och 

krävande, komplexa, arbetsmiljöer. Varje scenario utgör utmaningar som ställer krav på 

vardera yrkesgrupps specifika kompetens under tid- och resurspressade förhållanden.  

Ett scenario omfattar en trafikolycka där en buss och en personbil kolliderat. Här ligger det 

initiala ansvaret hos räddningstjänsten som säkrar fordonen innan ambulanspersonal och polis 

så småningom kan få tillträde till fordonen och de skadade. Ett annat scenario handlar om en 

brand där en byggnad med flera lägenheter brinner och många människor är skadade eller i 

fara. Här misstänks branden vara anlagd. Det ställer krav på räddningstjänsten och sjukvården 

att agera initialt med hänsyn till polisens behov av att säkra spår och förhöra personer på plats. 

Det tredje scenariot är en rave-fest som urartat där många ungdomar skadats på grund av ras i 

lokalen och aggressiva gärningsmän med tillhyggen. Här blir polisen den första aktören att 

agera innan övriga grupper kan få tillträde till skadeplatsen.  

De utbildningsmål som presenteras för övningen (bilaga 3) syftar till att studenterna ska få 

kunskap och förståelse för de olika organisationernas roller och uppgifter vid en katastrof. Att 

de ska öva yrkesspecifika uppgifter men även hur de som grupp och enskilda aktörer kan 

tillgodogöra sig samverkan mellan de olika yrkesgrupperna. Syftet är därmed att studenterna 

ska öka sina kunskaper i samverkan på stor skadeplats samt få förståelse för de problem som 

kan uppstå och möjliga lösningar av dessa mellan de olika organisationerna. Till det 

tillkommer också de yrkesspecifika mål som respektive utbildning sätter för övningen (bilaga 

4-6). Dessa säger att polisstudenterna ska ”använda metoder för räddningsinsats vid särskilt 

komplexa och riskfyllda miljöer för att förhindra eller mildra fortsatta skador på liv, egendom 

och miljö” (Bilaga 4). SMO-studenterna förväntas använda metoder för losstagning i 

samband med insats mot tunga fordon samt metoder för räddningsinsats vid särskilt komplexa 

och riskfyllda miljöer för att förhindra eller mildra fortsatta skador på liv, egendom och miljö 
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(Bilaga 5). Ambulansstudenternas övningsmål säger bland annat att de ska träna sig i att 

samverka med övriga organisationer, vara beredda att bistå andra organisationer för att 

snabbare få åtkomst till skadeplatsen och de drabbade. De förväntas också förbereda sig och 

om möjligt ta hjälp av andra organisationer samt att ”i samverkan med andra organisationer 

nyttja de resurser, antal händer, som finns för att optimera de livräddande insatserna och 

korta ned tiden till definitiv vård för de drabbade” (bilaga 6). I de utbildningsspecifika målen 

skiljer sig målen åt genom att, framför allt i målen för polis och SMO, omfatta övning av 

yrkesspecifika uppgifter. I målen för ambulansstudenterna finns också yrkesspecifika inslag 

med men helheten fokuserar ändå på relationen och resursfördelningen mellan 

organisationerna (bilaga 6). Gemensamt för samtliga utbildningar är att syftet med insatsen 

ligger i att förhindra eller mildra fortsatta skador på liv, egendom och miljö. Det framgår i text 

i målen för så väl polis som SMO och utgör grunden för ambulansens arbete på skadeplats. 

Detta återfinns också i utvärderingar där uppfattningen om det gemensamma i insatsen 

presenteras i uttrycket: 

”…allas första betydelse var -rädda liv och det var självklart.” – SMO-student 

6.3 Utvärderingar 

Av utvärderingarna framgår det att studenterna upplever att de vunnit mycket kunskap om de 

övriga organisationerna och deras roller. Det är en av de vanligaste kommentarerna som 

återkommer regelbundet. De hävdar att de fått bättre insikt i det material och metoder som 

alla aktörer använder och säger sig också förstå relationen mellan organisationerna bättre efter 

övningen. 

”Jag har fått större förståelse för de olika rollerna vid en stor händelse och även om vi inte 

arbetar tillsammans hela tiden, då alla har olika arbetsuppgifter, så får man ändå större 

förståelse för hur helheten fungerar” – polisstudent 

I utvärderingarna framgår också svårigheter som de upplevt under övningen. Där utgör 

framförallt standardiserade arbetesmönster som kan vara svårt att bryta i praktiken. De 

beskriver att arbetet lätt faller in i invanda mönster och uppmärksammar svårigheterna att 

följa de övriga organisationernas arbete när fokus ligger på den egna uppgiften. 

”Blir inte så mycket samverkan. Man gör det man brukar” - SMO-student 

”ibland svårt att hänga med i de andras arbeten när man själv har massa uppgifter under 

insats” - SMO-student 
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Av utvärderingarna visar det sig också att det finns blandade åsikter om övningen hos 

studenterna. Några tycker att det vore bättre att öva mindre och mer ”realistiska” och 

”vardagliga” scenarion då detta är någonting som de oftare kommer att stöta på.  

”mindre olyckor hade varit bättre och mer verklighetsbaserade” – SMO-student 

Andra påpekar att de ser det som en värdefull erfarenhet att ha fått öva större och mer 

omfattande olyckor. Detta då övning under komplexa förhållanden inte omfattas av deras 

övriga kunskap och utbildning men kan komma att ha stor betydelse om de en dag ställs inför 

en omfattande och krävande händelse.   

”tror verkligen att jag kommer att ha någonting att relatera till på min första trafikolycka” 

-polisstudent 

Det statistiska resultatet av utvärderingarna visar att studenterna upplever att de, efter 

övningen anser sig ”kunna beskriva de olika yrkesgruppernas roller vid katastrofhändelser”. 

Medelvärdet på denna fråga är 8,04 på en 10-gradig skala. Motsvarande resultat för målet ”att 

kunna förklara betydelsen av de olika yrkesrollerna vid katastrofhändelser” visar ett medel på 

8,26 och påståendet ”att kunna förklara hur man som grupp och individ kan tillgodogöra sig 

samverkan mellan de olika yrkesgrupperna vid liknande händelser” landar på 7,76.         

Det framgår tydligt av så väl utvärderingar som av de gruppsamtal och kommentarer som 

lyfts att det finns ett intresse mellan organisationerna och en nyfikenhet hos studenterna att ta 

del av varandras kunskaper. Det efterfrågas i utvärderingarna att gruppsamtalen och det visar 

också att de praktiska övningarna som studenterna själva höll i första dagen var mycket 

uppskattade.  

”dag ett som var ganska teoretisk kunde varit längre då den var väldigt givande. Att bara 

sitta i gruppen och diskutera gav mer och var värdefullare än vad man trodde.”  

- SMO-student 

På övningen i sin helhet uppnår medelvärdet 8,82 och studenterna är genomgående nöjda med 

övningen. De kommer med förslag och önskemål om utvecklingsmöjligheter men är enade 

om övningens betydelse för utbildningen. Här är återkommande kommentarer att detta 

moment är det mest värdefulla under utbildningen och många anser att det borde genomföras 

fler gånger under utbildningen eller vara längre.       

”Det finns bara ett sätt att lära sig detta och det är övning.” - Ambulansstudent 
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6.4 Observationer 

6.4.1 Tvärgrupper 

När studenterna från de tre blåljusutbildningarna påbörjar övningen sätter de sig initialt i sina 

tvärgrupper där de presenterar sig och sina organisationer. De börjar med att generellt 

beskriva sin utbildning. Ganska snart övergår de till att samtala om organisationerna och hittar 

gemensamma nämnare mellan sina yrkesroller. De diskuterar bland annat träning och de 

fysiska krav som yrkesrollerna ställer. Diskussionen fokuserar på kompetenser, vilka krav 

som ställs inom yrkeskåren och på personliga upplevelser när studenterna kommit i kontakt 

med de andra organisationerna. Ambulansstudenten berättar om ett studiebesök hos polisen 

där de fått se några av de moment de övar. Polisstudenterna konstaterar att de inte övar 

sjukvård och därför är beroende av ambulansen på en skadeplats. De börjar diskutera 

samverkan och konstaterar att den enda samverkan som de övar sker genom RAPS
3
. De 

fortsätter att ställa frågor om de olika utbildningarna och diskuterar vilken juridik som 

studeras på utbildningarna. De berättar om varje medarbetares roll vid en utryckning och 

polisstudenterna ser fördelar i tydlig rollfördelning och konkreta uppgifter som presenteras av 

SMO-studenterna.   

Studenterna går en runda där varje organisation presenterar vilka förväntningar de har på de 

övriga organisationerna vid en allvarlig händelse. Detta har de förberett innan. Här 

framkommer generella och rollspecifika kunskapsområden för respektive organisation men 

den gemensamma nämnaren är samtliga studenters efterfrågan av ledning. Även betydelsen 

av en väl fungerande kommunikation mellan aktörerna lyfts som avgörande. De är alla 

mycket positiva till samverkan men efterfrågar delegering och konkreta arbetsuppgifter. De 

beskriver en osäkerhet i att utföra andra organisationers uppgifter då de inte är bekanta med 

uppgifterna. De konstaterar att de framförallt önskar tydliga order från sjukvården om de ska 

hjälpa till. Ambulansen önskar att polisen också är tydliga i sina önskemål och att styrningen 

av insatsen sker gemensamt mellan polis och ambulans. Tydligt blir också att samtliga 

studenter förväntar sig mest samverkan mellan räddningstjänst och ambulans då dessa anses 

ha flest gemensamma arbetsuppgifter. Polisen anser de alla har en något mer avvaktande roll 

och de enas om att polisen lätt blir stående vid en avspärrning och avvaktar. En av studenterna 

berättar om en olycka när polis och räddningstjänst samverkat bra och hjälpts åt mellan 

organisationerna vilket ger en gemensam samstämmighet bland studenterna om de positiva 

                                                 
3
 RAPS står för räddningstjänst, ambulans, polis och SOS-Alarm. Raps-talgrupper i Rakel används i 

ledningsfunktionen för blåljusmyndigheterna. 
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effekter och resultat som samverkan kan skapa. De avrundar för att dricka kaffe innan de 

praktiska momenten börjar.   

6.4.2 Katastrofscenarion 

Dag två omfattar praktisk övning av katastrofscenarion. Vid de olika scenarion som utspelar 

sig har olika yrkesgrupper den initiala uppgiften att agera och påverkas av vilken organisation 

som anländer först till platsen.  Här visar det sig att det första skedet av insatsen är den 

svåraste ur samverkanssynpunkt. Organisationerna väntar in varandra i de skeden då en 

organisations specifika kunskap behövs för att påbörja insatsen.  

På den rave-fest som utgör ett scenario anländer räddningstjänsten först. Dessa möts av 

aggressiva ungdomar som kastar burkar och slår på brandbilen. Det tvingar 

räddningstjänststudenterna att sitta kvar i fordonet och invänta polisen. När de anländer 

organiserar de sig för att möta ungdomarna och avlägsna dem från platsen. Detta utvecklas 

olika mellan olika övningsomgångar beroende på figuranternas agerande och polisens 

tolkning av hotet. När detta är avklarat fortsätter utvecklingen olika beroende på grupperna. 

En grupp tolkar röken i byggnaden som brandrök och väljer att skicka in räddningstjänsten 

först medan en annan väljer att låta polisen säkra byggnaden först. Vid parkeringen utanför 

byggnaden brinner en bil och en container vilket i en omgång släcks av polisen med hjälp av 

brandsläckare medan några säkrar byggnaden. I andra fall sköts släckningen av 

räddningstjänsten efter att polisen avvisat ungdomarna.  

Vid denna tidpunkt i scenariot lossnar det för aktörerna då samtliga får tillträde till hela 

området. Vissa poliser sätter upp avspärrningar och söker av terrängen, några förhör de 

stökiga ungdomarna och resterande bistår räddningstjänst och ambulans med att bära bår och 

vårda. Scenariot utvecklar sig från denna punkt lika mellan övningsomgångana och 

rollfördelningen anpassas till skadepanoramat. Här finns samtliga organisationer 

representerade på alla platser, i byggnaden, på uppsamlingsplats och i vårdande roller. Många 

av poliserna sitter med de mindre skadade personerna som psykologiskt stöd och passar på att 

samla information om festen och händelseutvecklingen. Ambulansen bli i detta scenario den 

organisation som sist får tillträde till skadeplatsen. Det gör att de initialt organiserar en 

uppsamlingsplats dit de skadade transporteas av övriga aktörer och på så sätt kan 

ambulansstudenterna fokusera på att treagera och vårda utan att avsätta sina resurser på 

uppgifter som andra kan göra.   
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Vid bussolyckan kommer också räddningstjänsten först på plats. De påbörjar rutinerat arbetet 

med att säkra fordonen och tar kontakt med de skadade. Ambulans anländer snart därefter 

men deras initiala arbete skiljer sig något mellan övningsomgångar. Först får ambulansen 

information om situationen av räddningsledaren och därefter skiljer sig utfallet. Vid ett 

tillfälle får ambulansen avvakta tills fordonen är säkrade och vid ett annat släpper 

räddningstjänsten fram en representant från ambulansen som får uppskatta omfattningen av 

skadade. När polisen anländer får de information om situationen och erbjuder sig genast att 

bistå övriga aktörer där det behövs. Den inledande presentationen när polisen anländer vid en 

av övningsomgångarna löd: ”Nu är vi på plats och vi är behjälpliga”.  

Några av patrullerna fokuserar på de polisiära uppgifterna i form av avspärrningar och 

genomsökning av terräng medan de övriga poliserna går fram till räddningstjänsten och 

erbjuder sig att hjälpa till. Räddningstjänsten börjar då direkt delegera ut uppgifter och vid en 

övningsomgång efterfrågar de direkt en frivillig som kan hjälpa till i den krockade 

personbilen. En polis anmäler sig omedelbart och assisterar under ledning av 

räddningstjänsten. Från räddningstjänsten delar man upp sig och en brandman tar med sig fyra 

poliser för att resa sjukvårdstältet. Samtidigt hjälper några poliser till med att stabilisera 

fordonen. Poliserna slår in kilar, markerar vajrar och förbereder bårar. Ambulansen får nu 

möjlighet att påbörja sjukvårdsinsatsen och leder övriga aktörer i dessa uppgifter. De 

instruerar och organiserar fördelningen av patienter som med hjälp av poliser och 

räddningstjänst transporteras till uppsamlingsplatsen där ambulanspersonal gör en bedömning 

av sjukvårdsbehov och hänvisar vart patienterna ska placeras. I detta skede är rollfördelningen 

anpassad till kompetens och de övriga organisationernas personal täcker upp där behovet är 

störst. Detta utfall ser likadant ut vid varje observation av scenariot och arbetsuppgifterna 

fördelas till dem som har lediga händer. I samma stund som två poliser överlämnar en skadad 

i sjukvårdstältet vänder de sig till räddningstjänsten och frågar efter nästa uppgift.  

Denna rollfördelning avlastar de organisationer som har mindre personal, i detta fall främst 

ambulansen, som då får möjlighet att överblicka situationen och be om hjälp. I några av 

övningsomgångarna får polisen i uppgift att räkna och registrera alla patienter i flödet till och 

från sjukvårdstältet vilket ger information till polisen men även räkning och registrering för 

ambulansen. Tydligt i detta scenario är att ambulansen är de som efterfrågar hjälp, 

räddningstjänsten delegerar uppgifter och poliserna erbjuder sig att bistå där det behövs. Det 

är genomgående genom hela händelseförloppet. Det framgår tydligt att samtliga yrkesmän på 
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platsen är mycket lyhörda. De följer händelseförloppet och uppmärksammar 

organisationernas arbetsbelastning och patienternas behov.               

Vid scenariot med brand i studentboende är räddningstjänsten den styrka som kallas först till 

platsen. De påbörjar arbetet enligt sina rutiner och det initiala uppgifterna omfattas av 

rökdykning och livräddning. Så snart ambulansen anländer börjar de, tillsammans med några 

brandmän att förflytta drabbade till en uppsamlingsplats. När polisen anländer påbörja de 

eftersök i terrängen, spärrar av området och hjälper ambulans och räddningstjänst att bära 

patienter. Några poliser går på eget initiativ till brandbilen och hämtar bårar för att förflytta 

patienter. I likhet med tidigare scenario tar en brandman med sig fyra poliser för att sätta upp 

sjukvårdstältet medan ambulansen fokuserar på de skadade. Några poliser sitter med de 

drabbade, tar personuppgifter och samlar information om händelsen. Då det framkommer 

misstanke om att branden kan vara anlagd blir detta prioriterat av poliskåren som sätter två 

patruller på denna utredning. När några poliser sitter vid de drabbade tar ambulansen chansen 

att kliva tillbaka, överblickar situationen och pratar ihop sig om hur de ska prioritera 

fortsättningsvis. Även i detta scenario håller sig ambulansen till största del utanför 

sjukvårdstältet då endast en ambulanspersonal behövs för att övervaka och leda de poliser och 

brandmän som bistår sjukvården. Vid detta scenario framstår dock arbetsuppgifterna inte lika 

konkreta och de övande upplevs något mer osäkra. Även om många uppgifter sker 

gränsöverskridande och tydliga samverkansmoment utförs, står fler studenter många gånger 

avvaktande och tittar på situationen men efterfrågar inte uppgifter i samma utsträckning som 

vid t.ex. bussolyckan. 

6.4.3 Summering av observationerna 

Under observationerna framgår det att det initiala skedet av varje scenario styrs av situationen 

och organisationernas mandat att agera. När dessa begränsningar i handlingsutrymme 

passerats skapas en gemensam hantering av situationen samtidigt som rollspecifika uppgifter 

utförs parallellt. Vid några scenarion ser vi också hur organisationer förbereder sitt material i 

väntan på tillträde till skadeplatsen. Omfattningen av det organisationsöverskridande arbetet 

påverkas av arbetsuppgifterna och delegering mellan organisationerna. Vid branden framgår 

det att uppgifterna är mer abstrakta och polisens initiativ mer begränsade än vid till exempel 

bussolyckan. Dock ser vi i samtliga scenarion hur organisationerna tillsammans reser tält, bär 

bårar, stabiliserar nackar och sitter hos de skadade.  
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Dessa resultat överensstämmer med de observerade filminspelningarna från övningen 2011. 

Där framträder de övandes agerande i likhet med de medföljande observationerna och 

genomförandet, liksom studenternas agerande, kan också likställas. Inga framträdande 

skillnader framgår men det bidrar till att styrka resultatet av de medföljande observationerna.   

Under observationerna framgår det att utvecklingen av varje scenario påverkas av 

studenternas agerande. Övningen bygger på studerandeaktivt lärande och olika tolkningar av 

situationen får olika utfall. De initiala värden som presenterar insatsen lämnas av 

övningsledningen till insatsledaren som är först på plats och denne förmedlar i sin tur vidare 

informationen till sina styrkor. Därefter utvecklas övningen utifrån studenternas agerande 

inom ramen för scenariot. Detta bidrog till att olika tolkningar av situationen kunde påverka 

insatsen och ge studenterna olika förutsättningar. Övningsledningen styr inte detta då fokus 

ligger på studenternas förmåga att hantera situationen utifrån befintliga resurser med syftet att 

samverka. Genom att låta studenterna forma skeendet öppnar man också upp för kreativa och 

flexibla lösningar.  

6.4.4 Reflektionsrunda  

Dag tre ägnar studenterna till utvärdering och tillsammans med sina tvärgrupper går de runt 

på en reflektionsrunda på platserna där de olika scenariona utspelade sig. Studenterna går 

igenom händelseförloppet i kronologisk ordning och representanterna från respektive 

organisation presenterar vad de gjorde och hur de gick till väga. De andra passar på att fråga 

varför de valt att göra på ett visst sätt. Här framkommer kritik främst från den egna 

organisationen och de presenterar för varandra hur de skulle agerat bättre och effektivare. 

Studenterna konstaterar också att samverkan fungerat bra under samtliga scenarion. De är 

kritiska till egna insatser men upplever att relationen mellan organisationerna varit bra. Det 

som upplevts som försvårande säger de är kommunikationen. Detta lyfter de som en viktig 

och avgörande del för väl fungerande samverkan och under övningen har svårigheterna i det 

framkommit. Vid reflektionsrundan diskuterar de att samverkan fungerade bäst vid bussen. 

Där upplevde de att det fanns flest praktiska moment som var oberoende av organisation och 

det var lätt att delegera.  

7. Resultat 

Att samverka är ett aktivt beslut för att underlätta arbetet vid komplexa händelser där 

standardiserade rutiner inte räcker till. Det syftar till att effektivt utnyttja tillgängliga resurser 

och fördela dessa utifrån behovet. Detta framstår som en önskvärd arbetsform för aktörer 
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inom blåljusorganisationer men har visat sig stöta på problem i det praktiska utförandet. 

Orsaken till det kan delvis förklaras genom barriäreffekter i form av ojämna förväntningar på 

de olika aktörers förmåga och möjlighet att samverka eller bristen på kunskap och förståelse 

om de andra organisationerna (se figur 1). Genom att inför övningen diskutera begreppet 

samverkan skapar studenterna en gemensam bild av vad det innebär och hur de förväntar sig 

att det ska ske. Det underlättar när de står i situationen och behöver resurser. Med en 

gemensam syn på förväntningarna minskar risken för missförstånd och samverkansformen 

kan anpassas efter den gemensamma situationen.  

Detta bekräftas i observationer och utvärderingar. Här framgår det att studenterna upplever att 

de saknar kunskap om varandras organisationer vilket skapar osäkerhet och en restriktiv 

ställning till de andras arbetsområden. Genom att öka kunskapen mellan organisationerna 

motverkas osäkerhet vid uppgifter utanför det egna kompetensområdet och ökar förmågan för 

gränsöverskridande samverkan vilket utgör en samverkansfrämjande effekt. Under övningen 

skapar studenterna en arbetsplats vid varje scenario där insatsen får ett gemensamt mål och 

resurserna som finns i form av material och personal distribueras mellan organisationerna.  

Målen för övningen anger det gemensamma syftet att öka studenternas kunskaper i samverkan 

på stor skadeplats. Samtidigt finns även yrkesspecifika mål som syftar till att öva den egna 

organisationens uppgifter. Det visar att syftet huvudsakligen är samverkan medan den 

yrkesspecifika kunskapen utgör en sekundär vinst. Övningen överensstämmer därför med 

modellen för tvärsektoriell övning enligt MSB:s nationella övningsplan (figur 3). Denna 

övningsplan lyfter också värdet av utvärdering och reflektion vilket har en betydande roll i 

samverkansövningen.  

Resultatet av studenternas agerande visa på samverkan i olika former utifrån den idealtyp som 

analysen utgår ifrån. Vid varje scenario praktiseras olika samverkansmodeller anpassade till 

situationen. Den yttersta formen av samverkan, synkron, framgår tydligt i varje scenario då 

det vid upprepade tillfällen sker organisationsöverskridande uppgifter med alla tre 

blåljusorganisationer repesenterade vid en och samma uppgift. Det framträder när studenter 

från samtliga organisationer hjälps åt med att bära bårar och hjälpa skadade vilket görs tydligt 

i resultatet av observationerna. Det visar hur studenterna skiftar fokus under arbetets gång och 

anpassar arbetet och resursfördelningen utifrån hur insatsen utvecklas. Även studenternas 

kommentarer i utvärderingarna markerar vinsterna med att synkront anpassa resurser utifrån 
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ett tillfälligt behov. Detta framträder genom de värden som utgör respektive kategori i 

observationsschemat (bilaga 1).  

Resultatet visar också på svårigheterna i uppgiften att samverka. Här framträder 

kommunikation och delegering av uppgifter som de två tydligaste utmaningarna. Detta är de 

faktorer som lyfts innan övningen som studenternas förväntningar och önskemål för en lyckad 

samverkan, likaså de faktorer som presenteras i utvärderingarna som de svåraste och mest 

utmanande.  

Alla scenarion har haft inslag av sekventiella modeller, framförallt initialt, då situationen 

krävt en specifik yrkeskompetens. Det uppstår till exempel vid rave-festen där 

räddningstjänsten tvingas backa undan på grund av stökiga och hotfulla ungdomar i väntan på 

polis. Vid dessa situationer har det dock framgått vid några tillfällen att de avvaktande 

organisationernas arbete har förberetts eller påbörjats för att sedan övergå till en synkron 

samverkan så snart situationen tillåter samtliga organisationer. Vid scenarion där situationen 

inte krävt sekventiella tillvägagångssätt har den parallella samverkansformen varit 

genomgående och de rollspecifika uppgifterna delegerats ut för att sedan inventera hur 

mycket personal som finns till de andra organisationernas förfogande vid behov. Det uppstod 

bland annat vid branden då räddningstjänsten fokuserade på rökdykning samtidigt som 

polisen spärrade av och sökte av området medan ambulansen började vårda. Även här fanns 

dock ett överskott av polisstudenter som genast hämtade material i bandbilarna för att bära 

skadade och hjälpa till att resa tält. Det visar på förståelsen av uppgiften och att studenterna 

ser det gemensamma behovet utanför den egna organisationen. Resultatet visar på behovet av 

samtliga samverkansmodeller och de olika funktioner de fyller. Det visar också att den ideala 

samverkansformen inte är ideal i alla lägen men att förståelsen för den ger studenterna ett 

verktyg att praktisera när situationen kräver det.   

Att samverkan uppstår och organisationerna arbetar över organisationsgränserna påverkas 

också av de scenarion som de övande ställs inför. På grund av det stora antalet skadade och de 

komplexa situationer som presenteras framstår samverkan som en given åtgärd för att hantera 

situationen. Studien visar samtidigt att vissa samverkansmoment är svårare än andra och 

oavsett hur komplicerad situationen ter sig så framgår det att studenterna väljer att följa 

utvecklingen för samtliga organisationer utan att låsa sig till den egna uppgiften. Någonting 

som kan utgöra ett resultat som framträder under övning men som kan förändras vid en skarp 

situation.  



31 

 

Dock finns det resultat av dessa observationer som tyder på vinster med övningen. Det 

tydligaste samverkansresultatet som framgår av observationerna är studenternas attityd till 

gränsöverskridande arbetsuppgifter. I alla scenarion observeras poliser som reser tält, SMO-

studenter som triagerar patienter och ambulansstudenter som delegerar arbetsuppgifter. Detta 

är möjligt på grund av det stora antalet studenter på varje skadeplats vilket naturligtvis skulle 

se annorlunda ut i en skarp situation. Utfallet av övningen visar dock på studenternas 

förståelse för de övriga organisationernas uppgifter och behov, liksom en vilja att bistå andra 

organisationer med de akuta och livräddande åtgärderna. Utifrån de kommentarer som 

presenteras i utvärderingarna framträder också detta resultat. Studenternas lyfter de positiva 

upplevelserna och vinsterna av att agera tillsammans vilket skapar en positiv upplevelse av 

samverkan. Den upplevelsen kan liknas med de förväntningar som tidigare presenterats på 

samverkan och ansvaret mellan organisationer och uppgifter. Det framgick i lagtexter och 

dokument hur samverkan innebar en positiv och effektiviserande åtgärd som förväntades 

utgöra ett givet moment när organisationer verkar på samma plats. Därmed kan de påvisade 

vinsterna med denna övning anses överensstämma med de förväntningar som finns på 

samverkan idag.   

8. Diskussion 

Kritik har riktats mot att samverkan inte övas och att det i praktiken innebär en arbetsdelning 

där olika organisationer utför sina uppgifter vid sidan av varandra. Det finns skilda 

uppfattningar om vad som förväntas av samverkan vilket också skapar otydliga förväntningar. 

Detta framträder både i åsikter hos yrkesverksamma, i dokument och i forskning viket skapar 

så väl en samhällelig som en vetenskaplig forskningsfråga. Sammanfattningsvis presenteras 

en idealbild om att samverkan utgör en gränsöverskridande rollfördelning där 

organisationerna osjälviskt fördelar resurser till förmån för en gemensam insats med ett 

gemensamt mål. 

Denna studie kan bekräfta att detta sker när studenterna övar samverkan. Under den studerade 

samverkansövningen framgår det att studenterna anpassar samverkansmodellen efter det 

resursbehov som råder. När situationen kräver standardiserade rutiner och rollspecifik 

tillvägagångssätt är det arbetsmodellen som appliceras men när situationen belastar en 

organisation utöver vad deras resurser kan hantera anpassar sig samtliga organisationer till en 

synkron modell. Den organisation som behöver ökade resurser efterfrågar hjälp och delegerar 

uppgifter som övriga besvarar och levererar.  
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Vad är det då som gör att studenterna lyckas med att samverka? Vad beror framgången på? 

Fokus på de samverkansfrämjande effekterna i form av förståelse för begreppet samverkan 

och de olika organisationerna skapar förutsättningar i praktiken. I tidigare forskning har 

problemet med samverkan presenterats som höga kostnader och barriäreffekter. Studenterna 

visar att det inte behöver uppstå vid samverkan och att synkrona inslag kan utgöra effektiva 

moment utan onödiga utgifter. Det utmanar uppfattningen om synkron samverkan och den 

förenklade bilden av samverkan som problematiskt på grund av olika organisationer.  

Genom att öka kunskapen mellan organisationerna och främja en gemensam uppfattning om 

betydelsen av begreppet samverkan bör denna framgång kunna spridas. Genom att fokusera 

på det i övningsverksamhet kan modellen utvecklas och appliceras i praktiken för att på ett 

önskvärt sätt hantera resurskrävande situationer och lägga grunden för fungerande samverkan.   

9. Avslutning  

Syftet med denna studie var att undersöka hur studenter ser på samverkan och vilken 

samverkansmodell övas. Det skulle sedan jämföras med de förväntningar som finns på 

samverkan i praktiken. Detta gjordes med hjälp av att undersöka om den samverkansövning 

som genomförs av studenter vid blåljusutbildningar i norra Sverige uppfyller syftet att 

samverka synkront vid komplexa och icke-standardiserade händelser. 

Först behandlades begreppet samverkan och dess praktiska funktion. Det presenterades 

genom förväntningar på samverkan mellan blåljusorganisationer utifrån styrdokument, 

lagstiftning och tidigare forskning. Detta resulterade i en idealbild av samverkan som 

gränsöverskridande och osjälvisk med en gemensam målbild. Denna idealtyp kategoriserades 

därefter utifrån en teoretisk samverkansmodell som klassificerar denna som synkron. Utifrån 

tidigare forskningsresultat påvisas behovet av att utveckla övningar med synkrona moment då 

det främst sker sekventiell och parallell samverkan i praktiken. Därför lyfts också betydelsen 

av att under studietiden få förståelse för samverkan och andra blåljusorganisationer.    

Därefter studerades den aktuella samverkansövningen för denna studie. Resultatet visar att 

övningen innehåller många av de moment som efterfrågas av den idealtyp som presenterats 

och utgör en samverkansövning där synkron samverkan övas. Det överensstämmer med de 

förväntningar som återfinns i skrivelser om svensk krisberedskap samtidigt som den uppfyller 

metoder som forskningen efterfrågar. Övningen bidrar till att öka kunskapen mellan 

organisationerna vilket visas genom ökad förståelse för organisationernas roll, uppgift och 
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nytta på en skadeplats hos de övande studenterna. Det visar också hur studenterna hanterar att 

skifta fokus mellan uppgifter, dela på uppgifter mellan organisationerna och anpassa 

resurserna efter ett gemensamt behov vilket kännetecknar synkron samverkan. Av studien 

framgår det också att organisationsövergripande samverkan främjas av förståelse och kunskap 

mellan organisationerna och skapar en förståelse för resursbehov vilket överensstämmer med 

resultat från tidigare studier.  

Med dessa resultat blir slutsatsen att synkron samverkan övas. Studien visar att det uppfattas 

positivt av de studenter som övningen omfattar och resulterar i en positiv syn på samverkan 

mellan dessa tre blåljusorganisationer. Grundat på resultatet kan vinsterna med detta koncept 

att öva samverkan på utbildningsnivå stärka modellen. Övningen utgör en modell som ger 

studenter möjlighet att skapa sig en förståelse för anda organisationer och arbetssätt som kan 

gynna samverkan i den yrkesverksamma rollen. Det kan bidra till att förbättra samverkan 

mellan blåljusorganisationer genom en positiv bild av praktisk samverkan som studenterna 

bär med sig från sin utbildning. 

9.1 Fortsatta studier 

Efter att ha genomfört denna studie framträder möjligheten att utveckla dess omfattning. 

Slutsaten har öppnat upp för att fortsäta studera resultatet av den samverkansövning som sker 

på utbildningsnivå. En intressant fortsättning vore att följa upp studenterna som genomför sin 

utbildning innehållande den aktuella samövningen när de kommer ut i yrkeslivet.  

Genom att titta på de olika yrkesgruppernas syn på blåljusmyndigheternas yrkesroller och 

eventuell praktisk tillämpning av de kunskaper som de tillgodogetts genom sin utbildning 

skulle det vara intressant att titta på om den skiljer sig i förhållande till andra yrkesaktiva som 

inte övat samverkan under sin utbildning. Här skulle studien kunna riktas mot attityder och 

agerande när det kommer till samverkan och synen/förståelsen för andra organisationer. Detta 

skulle också kunna resultera i en uppföljning av studenternas upplevelse av 

samverkansövningen och vad de tycker att den bidragit med för sin roll som yrkesaktiv.  

Ytterligare en idé för fortsatta studier omfattas av att pröva vinsterna av den synkrona 

samverkansformen. Detta genom att titta på händelser där synkron samverkan praktiserats och 

jämföra med traditionell samverkan av sekventiell eller parallell form. Syftet skulle då vara att 

söka belägg för antagandet om vinsterna med samverkan och specifikt 

organisationsöverskridande agerande enligt synkron samverkan.      
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Bilagor 

1. Observationsschema 
  Modell Kännetecken Exempel Observationer/Kommentarer 

Sekventiell:  Organisationsspecifikt i turordning 

Styrs av uppgifter och befogenheter 

Fokus på den egna uppgiften 

Standardiserat beteende 

Väntar på överlämning från andra organisationer  

Situationen kräver organisationsspecifik 

kompetens 

Aktörerna jobbar med egna uppgifter utan att se 

andra aktörers behov 

Agerar på rutin, ej anpassat till andra aktörer   

Parallell:  Samtidig men organisationsspecifik 

Fokus på den egna uppgiften 

Standardiserat beteende 

Följa den egna professionella 

agendan 

Repetitivt inövat beteende 

Varje organisation utför sina uppgifter vid sidan 

av de andra aktörerna 

Aktörerna utför endast uppgifter som omfattas 

av den egna professionen 

Agerar utifrån given rollbeskrivning 

Håller sig till den egna organisationens 

uppgifter 

Agerar på rutin enligt inövade procedurer   

Synkron: Gränslös resursanvändning 

Fokusskiften mellan behov 

Bryter traditionella professionella 

gränser 

Personal och material disponeras gemensamt av 

samtliga organisationer 

Fokus ligger på behovet gemensamt för 

situationen 

Aktörerna går utanför organisationen i sina 

uppgifter 

Hjälp erbjuds/efterfrågas mellan organisationer   



 

 

2. Formulär utvärdering 

Utvärdering av samverkansövning 

Er grupp har nu samverkat under två dagar och det är av stort värde för oss 

som organiserat övningen att få ta del av dina uppfattningar. Vi vill därför 

att du svarar på följande frågor.  De olika yrkesgrupperna kommer senare 

att genomföra personliga utvärderingar men detta är den enskilda 

evalueringen. Vi vill veta uppfattningen om till vilken grad lärandemålen 

uppnåddes samt vilket värde du bedömer de olika scenariorna har. 

Min grupp bestod av …… st personer. Av dessa var …….. kvinnor och …… 

män. 

Är du kvinna eller man? 

    kvinna  

    man  

Till vilken av följande professioner utbildar Du dig till? 

     Ambulanssjuksköterska 

 
     Brandman 

   
     Polis 

   
 

 

Uppnåelse av lärandemål 

Inför övningen fanns sex olika lärandemål angivna. Ange till vilken grad ni 

anser att dessa mål uppnåtts med ett kryss på skalan. 

Lärandemål 1:  

Att kunna beskriva de olika yrkesgruppernas roller vid katastrofhändelser 

 Uppnåddes ej                                                                                                                        Uppnåddes helt                                                                                                                                                                   

Kommentar:  

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 



 

 

…………………………………………………………………………………........................... 

Lärandemål 2: 

Att kunna exemplifiera kommunikationen inom och mellan yrkeskårerna  

 Uppnåddes ej                                                                                                                        Uppnåddes helt                                                                                                                                                                   

Kommentar:  

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

 

Lärandemål 3: 

Att kunna förklara betydelsen av de olika yrkesrollerna vid 

katastrofhändelser  

 Uppnåddes ej                                                                                                                        Uppnåddes helt                                                                                                                                                                   

Kommentar:  

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

 

Lärandemål 4: 

Att kunna förklara hur man som grupp och individ kan tillgodogöra sig 

samverkan mellan de olika yrkesgrupperna vid liknande händelser  

 Uppnåddes ej                                                                                                                        Uppnåddes helt                                                                                                                                                                   

Kommentar:  

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 



 

 

…………………………………………………………………………………........................... 

Lärandemål 5: 

Att kunna använda och förklara de metoder som för yrkesgruppen är 

relevanta i sådana händelser 

 Uppnåddes ej                                                                                                                        Uppnåddes helt                                                                                                                                                                   

Kommentar:  

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

 

Lärandemål 6: 

Att visa på förståelse för ledningsstrukturerna på skadeplats. 

 Uppnåddes ej                                                                                                                        Uppnåddes helt                                                                                                                                                                   

Kommentar:  

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

 

Värdering av scenarion 

Scenario 1 Ungdomsgäng som bråkar i rivningsfastighet 

 Ej  värdefullt                                                                                                                    Mycket värdefullt 

Kommentar:  

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

 



 

 

 

Scenario 2 Bussolycka 

 Ej  värdefullt                                                                                                                    Mycket värdefullt 

Kommentar:  

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

 

Scenario 3 Brand/rökutveckling i hyreshus 

 Ej  värdefullt                                                                                                                    Mycket värdefullt 

Kommentar:  

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

 

Scenario 4 Helikopterdemonstration 

 Ej  värdefullt                                                                                                                    Mycket värdefullt 

Kommentar:  

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

 

Övningen som helhet 

 Ej  värdefull                                                                                                                    Mycket värdefull 

Kommentar:  

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 



 

 

 

Övriga synpunkter som Du vill ge: 

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………........................... 

 

 

Vi tackar för Din medverkan i denna utvärdering! 

Övningsledarna 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Utbildningsmål Övning Sandö 

 Kunskap om de olika yrkesgruppernas roller vid katastrofhändelser 

 Förståelse av betydelsen för de olika yrkesrollerna vid katastrofhändelser  

 Tillämpat de metoder som för yrkesgruppen är relevanta i sådana händelser   

 Insikt i hur man som grupp och individ kan tillgodogöra sig samverkan mellan de 

olika yrkesgrupperna vid sådana händelser  

 Övat kommunikation inom och mellan yrkeskårerna  

 Fått förståelse för ledningsstrukturerna på skadeplats 

Specifika mål 

 Deltagarna ska öka sina kunskaper i samverkan på stor skadeplats. 

 Deltagarna ska få förståelse för de problem som kan uppstå och olika 

4
organisationers/professioners/yrkesgruppers sätt att lösa detta vid stor skadeplats. 

2014 

Beskriva de olika yrkesgruppernas roller vid katastrofhändelser 

• Exemplifiera kommunikationen inom och mellan yrkeskårerna  

• Förklara betydelsen av de olika yrkesrollerna vid katastrofhändelser  

• Förklara hur man som grupp och individ kan tillgodogöra sig samverkan mellan de  

olika yrkesgrupperna vid liknande händelser  

• Använda och förklara de metoder som för yrkesgruppen är relevanta i sådana  

händelser 

• Visa på förståelse för ledningsstrukturerna på skadeplats.  

                                                 
4
 Organisationers/professioners/yrkesgruppers = Räddningstjänst, Polis, Ambulans,och Sjukvårdsgrupp.  



 

 

4. Utbildningsmål Polis 

 använda metoder för räddningsinsats vid särskilt komplexa och riskfyllda miljöer för 

att förhindra eller mildra fortsatta skador på liv, egendom och miljö. 

 

Nedbrutet mål är följande. 

Enskild student skall efter övning ha insikt i att: 

 använda metod för att ordna med avspärrningar 

 använda metod för att dirigera om trafik 

 använda metod för att hålla förhör med personer på platsen 

 använda metod för att upprätta uppsamlingsplatser för, skadade, döda samt gods. 

 använda metoder för att minimera antal personer på platsen. 

 göra skiss över området 

 göra prioritering, vem av personerna som skall ut först vid flera skadade beroende på 

skador och symptom. 

 använda metod för att hantera orolig allmänhet såsom anhöriga mm. 

 bedöma säkerheten på platsen 

  



 

 

5. Utbildningsmål SMO 

 använda metoder för räddningsinsats vid särskilt komplexa och riskfyllda miljöer för 

att förhindra eller mildra fortsatta skador på liv, egendom och miljö. 

 

 använda metoder för losstagning i samband med insats mot tunga fordon för att 

förhindra eller mildra fortsatta skador på liv, egendom och miljö. 

 

Nedbrutet mål är följande. 

Enskild elev skall efter övning/kurs kunna: 

 använda metod för att stabilisera tunga fordon genom att klossa däcken. 

 använda metod för att arbeta på förhöjd arbetsplattform vid losstagning tunga fordon. 

 använda metod för att utföra losstagning av person (fastklämd/ej fastklämd) genom att 

använda hydrauliska verktyg vid krasch med tunga fordon. (sax, spridare, bändare, 

mittcylinder och stötta). 

 använda metod för att utföra ett uttag av skadad ur tunga fordon, utifrån en medicinsk 

bedömning kritisk/icke kritisk. 

 använda spineboard, ked-väst, höganäsbräda, halskrage och skopbår i uttaget. 

 göra prioritering, vem av personerna som skall ut först vid flera skadade beroende på 

skador och symptom. 

 använda metod för att utföra ”dellyft” och ”tunga lyft” med lågtyckskuddar som 

kilkudden, lyftkuddar även högtryckskuddar typ vetter.  

 använda metod för att utföra dellyft med hydrauliska cylindrar på buss. 

 använda metod för att med winch, stabilisera ett tungt fordon. 

 använda metod för att med en winch förflytta ett tungt objekt.  

 använda metod för att skapa tillträde i olika materiel som finns i buss, lastbil och tåg 

konstruktioner med att använda cap, (cirkelsåg, twinsaw), räddningssåg, sticksåg 

(tigersåg). 

 

  



 

 

6. Utbildningsmål Ambulans 

 Att träna sig agera i rollerna som tillhör första ambulans. Sjukvårdsledare resp 

medicinsk ansvarig. Bakåtrapportering. 

 Att träna sig i att samverka med övriga organisationer för att om möjligt korta ned 

insatstiden. Var beredd att bistå andra organisationer för att snabbare få åtkomst till 

skadeplatsen och de drabbade. Ex : busskraschen är initialt väldigt räddningstjänst 

intensiv. Bussen ska stabiliseras, håltagning ska förberedas etc. Kan ambulanspersonal 

bistå rtj med tex handräckning av materiel så kommer tiden till åtkomst av drabbade 

bli kortare. Ingen får ju tillgång till de drabbade i bussen innan räddningsledaren gjort 

bedömningen att bussen är säker. 

 Träna sig att ligga steget före. Förbereda för egen insats. Plocka fram materiel vi vet 

ska komma användas, sektorindela, dela ut uppgifter m.m. Ta om möjligt hjälp av 

andra organisationer. 

 Att träna sig utföra sållningstriage, och livräddande första hjälp. Att utifrån situationen 

ta hjälp av övrig personal med detta (polis och räddningstjänst) 

 Att träna sig kunna fatta medicinskt inriktningsbeslut och också kommunicera detta. 

 Att träna på att upprätta en uppsamlingsplats för skadade. Utföra en ny triagering 

(sorteringstriage ) behandla, transportsäkra och att planera för avtransport. Ta även här 

hjälp av övriga organisationer om möjligt. 

 I samverkan med andra organisationer nyttja de resurser, antal händer, som finns för 

att optimera de livräddande insatserna och korta ned tiden till definitiv vård för de 

drabbade. 

 

 


