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Abstrakt 
Simuleringsverktyget Emergo Train System® (ETS) har tidigare använts främst inom 

sjukvården för träning inom katastrofmedicin, räddningstjänsten däremot saknar motsvarande 

träningsverktyg. Syftet med denna studie var därför att undersöka hur ETS kan tillämpas i 

räddningstjänstens utbildnings- och träningsverksamhet. Fyra fokusgrupper bestående av 

personal från räddningstjänsten fick köra ett brandscenario och utifrån den upplevelsen 

besvara och diskutera frågor om möjligheten att använda ETS inom räddningstjänsten. 

Rekommendationer sammanställdes efter varje fokusgrupp och implementerades iterativt i 

nästkommande fokusgrupp. Studiens resultat visade bland annat att deltagarna vill använda 

ETS för att träna på ett flertal olyckor och situationer, men att verktyget behöver fler 

domänspecifika redskap och figurer. En central insikt var att whiteboardtavlornas placering 

påverkar deltagarnas aktivitet. Det finns även ett behov av att flera olika roller inom 

räddningstjänstens verksamhet ska kunna använda ETS, exempelvis brandmän och chef i 

beredskap. Studien fann även att räddningstjänstens “lag om skydd mot olyckor” bör ligga till 

grund för hur ett utfall ska utformas. Framtida studier bör undersöka detta i djupare detalj 

samt uppsöka specialister inom olika olycksområden för att ta fram rutinåtgärder, roller och 

redskapstillämpningar. I sin helhet visar studien på att ETS har stor potential att bli ett 

tränings- och utbildningsverktyg inom räddningstjänstens verksamhet. 

 

Nyckelord: Emergo Train System®, Räddningstjänsten, Simulering, Lärande 
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Abstract 
The simulation tool Emergo Train System® (ETS) has in the past been primarily used for 

training emergency medicine operators, however the fire and rescue services lack a similar 

training tool for their operators. As a part of the ongoing work of adapting ETS the current 

study investigated how ETS can be adapted to the fire and rescue service's training activities. 

Four focus groups of fire and rescue service personnel played a house fire scenario in ETS 

and, based on that experience, answered and discussed questions regarding the possibilities of 

using ETS as a training tool in their domain. The recommendations of each focus group were 

iteratively implemented in the next focus group session. Results showed that the participants 

want to use ETS to train on different accidents and situations, but additional domain-specific 

tools and figures must be developed. Importantly, the positioning of the whiteboards affects 

the participants' activity. ETS should be adapted for use for different personnel within the fire 

and rescue services, such as firefighters and response managers. The study also found that the 

fire and rescue services "law for protection against accidents" should form the basis for 

developing measurable outcomes. Future studies should investigate this in greater detail, and 

also incorporate various accident specialists from various areas to develop routine measures, 

roles and implements. Overall, the study shows that ETS has great potential to become a 

training tool within the fire and rescue services. 

 
Key words: Emergo Train System®, Fire and Rescue Services, Simulation, Learning  
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1 Introduktion 
Räddningstjänsten arbetar ofta under krisartade förhållande där bedömningar, beslut och 

åtgärder ska vidtas under en begränsad tid. Detta bidrar till att en räddningsinsats ofta sker 

under tidspress i miljöer med stor risk där människoliv, byggnader och miljöer av stort värde 

står på spel. Tiden är därför en kritisk aspekt hos räddningstjänsten eftersom att de beslut som 

tas under insatsen påverkar insatsens utfall. Detta medför att det ställs krav på de individer 

som ingår i räddningsorganisationen så väl som organisationen i sig för att rätt standard ska 

hållas. Taktik, ledning och ledarskap är därför begrepp som blir extra viktiga för att 

räddningstjänstens arbete ska underlättas (Svensson, Cedergårdh, & Mårtensson, 2009). 

Det är ovanligt med stora kritiska olyckor inom den medicinska domänen. Men när 

dessa olyckor väl sker måste personal effektivt kunna hantera och minimera negativa  

(Rybing et al., 2017). Precis som att personal inom sjukvården blir larmade till dessa 

händelser blir personal inom räddningstjänsten även det. Det har identifierats att det finns 

problem med hur dessa stora olyckor hanteras vad det gäller exempelvis ledarskap och roller. 

Mycket av detta tros grunda sig i att personal har fått fel träning och utbildning inom 

katastrofmedicin där det inte räcker med rutinkunskap och vardaglig erfarenhet för att klara 

av dessa situationer. Simulationsbaserad träning i form av fullskaliga övningar med hög grad 

av realism är ett sätt att ta itu med dessa problem (Nilsson, 2012).  

Räddningstjänsten följer lagen om skydd mot olyckor (Justitiedepartementet L4, 2003). 

Lagen syftar till att begränsa och hindra skador på människor, egendom och miljö. 

Räddningstjänsten ansvarar för att planera och organisera räddningsinsatser så att de snabbt 

ska kunna påbörja en insats och för att kunna utföra insatsen på ett effektivt sätt. Idag tränar 

brandmän genom att iscensätta olika scenarier och öva utifrån dessa, exempelvis sätta eld på 

en bil för att sedan släcka branden. Detta är både tidskrävande, dåligt för miljön och kostar 

pengar. Därför är det mer fördelaktigt att använda sig av ett simuleringsverktyg anpassat till 

identifierade träningsbehov. Emergo Train System® (ETS) är ett etablerat verktyg som idag 

används inom sjukvården för att träna på olyckor med olika scenarier för att hantera 

katastrofmedicinska situationer. Detta är ett verktyg som är lätt att ta med sig och lättanvänt 

för att på ett effektivt sätt köra en övning. 

Denna uppsats ingår i ett utvecklingsprojekt som syftar till att ta fram en gemensam 

utbildningsplattform inom skydd, undsättning och vård för alla blåljus aktörer. Som en del i 

projektet ska en ETS modul för räddningstjänsten verksamhet tas fram. Denna modul har 
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börjat växa fram genom en kandidatuppsats som Hanson (2018) skrev. Hanson (2018) studie 

fokuserade på att se vilka roller, resurser och verktyg som används vid två specifika 

typolyckor, ”Brand i trevåningshus” och ”trafikolycka”. Som ett fortsättningsarbete på 

Hanson (2018) undersöker denna studie om hennes resultat kan tillämpas och appliceras i ett 

scenario som ett första steg till att verifiera verktyget. Detta arbete skiljer sig därför från en 

experimentell studie eftersom studien syftar till att samla in information för att ta reda på vad 

räddningstjänsten har för behov och för att se vad som behöver utvecklas. Detta för att 

modulen ska kunna anpassas till räddningstjänstens verksamhet. 

1.1 Emergo Train System® 
Emergo Train System® (ETS) är ett pedagogiskt simuleringsverktyg som används för 

utbildning och övning inom katastrofmedicin. ETS-instruktörer använder den simulerade 

miljön för att träna och utbilda personal i att hantera katastrofmedicinska situationer. 

Verktyget används därmed för att: utbilda, lära och träna personal att på ett fördelaktigt sätt 

agera för organisationen och patienterna. ETS kan simulera processen från att ett larm 

inkommer till att vård och behandling sker (Emergo Train System®, 2016).  

ETS är ett verktyg som används både i Sverige och internationellt. Det är över 40 länder 

runt om i världen som använder det med över 2000 utbildade instruktörer. I Sverige används 

verktyget framförallt inom Prehospital sjukvårdsledning (PS) och inom Samverkan vid 

CBRNE. Verktyget används även inom andra områden så som utvärdering av landstingens 

katastrofmedicinska beredskap och inom krisstöd. ETS materialet är därmed appliceringsbart 

på övningar som både är vardagliga och allvarliga där fokus ligger på exempelvis samordning 

och övning inom sjukvårdsledning (Emergo Train System®, 2016).  

ETS-materialet består av symboler med magneter som placeras på en whiteboardtavla. 

Whiteboardtavlan används för att illustrera händelsen. Symboler används på whiteboardtavlan 

för att representera personal i olika former, se Figur 1 (Emergo Train System®, 2016). 

 

 
Figur 1, exempel på figurer för personal och fordon i ETS. Copyright Emergo Train System® ETS 
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Det finns även symboler som representerar patienter där varje patient har olika symtom och 

skador, se Figur 2. På framsidan av varje patient går det att avläsa synliga symptom och skador 

medan baksidan ger ytterligare information om patienten. (Emergo Train System®, 2016). 

 

 

 

För att få en bättre förståelse och visualisering över platsen som ska simuleras kan ett scenario 

kompletteras med bilder, se Figur 3. Vid varje träningstillfälle sätter instruktören själv upp ett 

scenario och kan välja mellan de figurer som finns (Emergo Train System®, 2016). 

 

 
Figur 3, bilderna som används ska föreställa en tågolycka där ett flertal patienter är drabbade. Copyright Emergo 

Train System® ETS. 

Figur 2, Patienter från ETS. Copyright Emergo Train System® ETS. 
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Inom ETS används patienter som är kopplade till ett visst utfall. Dessa utfall jämförs sedan 

mot två resultatindikatorer som är ”risk för dödsfall” och ”risk för komplikationer”. Dessa två 

resultatindikatorer kan användas som ett mått för att mäta effektiviteten av de åtgärder som 

har gjorts men även för att se vilka beslut som har tagits. Genom att titta på patienten i 

scenariot och vilka beslut och åtgärder som har utförts kan instruktören för övningen göra en 

bedömning på deltagarnas prestation utifrån de två indikatorerna. Denna beräkning av en 

patients utfalls, ett patient outcome1, beräknas efter avslutat scenario där instruktörer 

diskuterar beräkningen och deltagarnas utförande i form av feedback (Hornwall, Berggren, 

Kristedal, Petersson, & Prytz, 2018).  

Det finns även olika kit som en instruktör kan använda sig av som är anpassade efter 

olika domäner. De kit som idag finns är ”hospital set”, ”basic set”, ”CBRN set”, ”burn set” 

och ”psychosocial support set” (Emergo Train System®, 2016). 

1.2 Projektet BlåljUS 
Projektet BlåljUS är ett projekt som har som mål att ta fram en gemensam 

utbildningsplattform inom skydd, undsättning och vård. Detta för att stärka den utbildning 

som finns idag med avseende att främja rätt kompetens i kombination med en gemensam 

förståelse, vilket är en förutsättning för att samverkan mellan olika aktörer ska fungera 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, 2017). 

Samhället har blivit mer komplext vilket har bidragit till att behovet inom risk- och 

förebyggandeperspektiv har ändrats. Genom projektet ska samverkan inom utbildning av 

blåljuspersonal utvecklas och stödjas (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, 

2018). I projektet sker det regelbundna aktiviteter som strävar efter att ett ökat kunskapsbyte 

ska ske för att samtliga aktörer inom samhällsskydd ska få gemensamma perspektiv vad det 

gäller risk och förebyggande inom utbildning (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, 2017).  

I projektet deltar Myndighet för samhällsskydd och beredskap (MSB), 

Katastrofmedicinskt centrum (KMC), Räddningstjänsten Syd och polisen (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap MSB, 2017).  

                                                
1 I denna uppsats kommer den engelska termen outcome i fortsättningen att används istället för den svenska 
termen utfall. Detta eftersom att den engelska termen patient outcome idag används inom träning och utbildning 
inom ETS.  
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1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ETS kan tillämpas i räddningstjänstens 

tränings- och utbildningsverksamhet. ETS är idag anpassat efter sjukvårdens verksamhet och 

bör därför anpassas för att även vara lika appliceringsbart inom räddningstjänstens 

verksamhet. Inom sjukvården går det att göra en bedömning på en insats genom att titta på 

”risk för dödsfall” och ”risk för komplikationer” för en patient. Detta är inte möjligt i samma 

utsträckning för räddningstjänsten då räddningstjänsten även ska skydda miljö och egendom. 

Frågeställningarna för detta arbete är: 

- Hur behöver verktyget anpassas och utvecklas? 

- Hur bör räddningstjänstens prestationsindikatorer och outcome utformas? 

- Vad tycker räddningstjänsten om ETS? 

1.4 Avgränsningar 
Detta arbete avgränsar sig till räddningstjänstens verksamhet i Sverige och till en teamnivå. 

Studien fokuserar endast på scenariot ”brand i trevåningshus” som är ett av de två scenarierna 

som Hanson (2018) tog fram underlag för. Arbetet avgränsar sig till att verifiera verktyget. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Teori som är relevant för detta arbete kommer att presenteras nedan. Först presenteras 

simuleringar och hur de kan användas inom träning. En simuleringsmetod är table-top, vilket 

är den metod som ETS bygger på. Därefter presenterad lärande och vad som krävs för att det 

ska ske en transfer of learning. Lärande teorier som kollaborativt lärande och organisatoriskt 

lärande presenteras följt av målformuleringar och bedömning. Teori om beslutsfattande, team 

och debriefing avslutar teoridelen. 

2.1 Simulering 
En simulering baseras på modeller, vilket betyder att en simulering är en implementering av 

en modell. Med hjälp av en simulering kan vi träna på olika situationer som bygger på olika 

modeller. Idag används simulatorer oftast inom träning för olika operatörer så som 

flygpersonal, läkare, buss- och lastbilsförare och fartygsnavigatorer etc. En simulation hjälper 

dessa operatörer att träna i de miljöer som de arbetar i (Vincenzi, Wise, Moduloua, & 

Hancock, 2009).  

Rybing (2018) skriver i sin doktorsavhandling om de fyra grundläggande 

komponenterna som finns i en simulering. Det första är en simuland. Det är det fenomen eller 

system som ska studeras. Det kan exempelvis vara processer, större system, fysiska föremål 

eller andra föremål som uppvisar beteenden som vill studeras. Nästa steg är referent, vilket är 

den kunskap som finns tillgänglig om simulanden. Det är kunskap som är antingen 

kvantitativ, kvalitativ eller formell. Utifrån referenten byggs det en modell, vilket är en 

abstrakt och förenklad beskrivning av simulanden. Det sista steget i en simulation är en 

simulator som är en produkt eller ett system som på något sätt illustrerar hur modellen 

fungerar (Hornwall et al., 2018). 

2.1.1 Simuleringsbaserad träning 
Simuleringsbaserad träning används i stor utsträckning inom militären och flyg. Det används 

även i andra domäner så som medicin och kärnkraft (Fowlkes, Dwyer, Oser, & Salas, 1998). 

För att mäta hur bra en simulering imiterar verkligenheten används måttet fidelity (Alessi, 

1988). En simulerings fidelity är något som är starkt kopplat till ”transfer of training”2. Det 

                                                
2 I denna uppsats kommer den engelska termen ”transfer of transfer” att användas eftersom det inte finns något 
bra översättningen på svenska. Begreppet står för att det sker en överföring av träning, exempelvis när träning i 
en flygsimulator kan tillämpas i ett riktigt flygplan. 
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betyder att en simulerings fidelity måste anpassas för att rätt träningseffekt ska kunna uppnås 

(Vincenzi et al., 2009). Viken nivå av fidelity som ska användas i en träningsmiljö är däremot 

väldigt svårt att avgöra. Hög fidelity behöver inte alltid leda till bättre och effektivare träning 

då lägre fidelity istället kan fånga upp detaljer som annars inte hade fångats in (Feinstein & 

Cannon, 2002). Fidelity behöver därför inte alltid vara hög utan det är viktigt att den är 

anpassad efter det önskade målet för att det ska ske en transfer av träning. Det betyder att en 

novis inte kan hantera lika stor fidelity som en expert då det kan bli för mycket att handskas 

med. Fidelity måste därför vara anpassat efter syftet och efter personen som utför 

simuleringen (Vincenzi et al., 2009).  

Det finns olika typer av simuleringar: livesimuleringar, virtuella simuleringar, 

konstruktiva simuleringar och hybridsimuleringar. Livesimuleringar använder faktiska 

användare som använder det faktiska systemet, exempelvis fältövningar där riktiga situationer 

kan återskapas. En virtuell simulering använder faktiska användare och ett simulerande 

system i en simulerande miljö, exempelvis en flygsimulator. En konstruktiv simulering 

använder sig av faktiska användare som kontrollerar simulerade personer och ett simulerande 

system, krigsspel och onlinespel är exempel på en konstruktiv simulering. Hybridsimulering 

är en blandning av de ovanstående simuleringarna, kombinationen kan bestå av ett flertal eller 

samtliga simuleringstyper (Vincenzi et al., 2009). 

Emergo Train System® är en virtuell simulering. Faktiska användare flyttar runt de 

magnetiska figurerna och markörer som finns för att den verkliga processen ska simuleras. 

Användarna använder däremot inte riktiga verktyg utan verktygen som används är 

simulerade. ETS är inte ett system som syftar till att träna medicinska processer utan snarare 

för att träna på högre kognitiva och kommunikationsfärdigheter som används inom 

exempelvis medicinskt beslutsfattande, olycksplatshantering, överskottskapacitet, 

resursfördelning och kriskommunikation (Hornwall et al., 2018). 

Det finns både fördelar och nackdelar med simuleringar (Vincenzi et al., 2009). En 

fördel är att det är kostnadseffektivt där både tid och pengar kan sparas. Studier som Orlansky 

& String (1977) har utfört visar på att det kostar 5-12% mindre att öva i simulering till 

skillnad från att öva i ett riktigt flygplan. Detta är ett tydligt exempel som visar på hur 

kostnadseffektivt det kan vara att använda sig av simuleringar. En annan fördel är att många 

simuleringar är tillgängliga dygnet runt och kan köras i olika miljöer där de villkor som ska 

gällas kan ställas in, det betyder att simuleringen kan efterlikna dag och nattid så väl som i 

dåligt och bra väder. Simuleringar bidrar även till säkrare träning då villkoren för en 

simulering kan styras. Ytterligare en fördel är att simuleringar bidrar till träning i förhållanden 
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som annars hade varit svåra att utsättas för, exempelvis som att tappa kontroll över ett fordon. 

En annan fördel är att simuleringar kan ersätta den faktiska verksamheten, detta kallas för 

surrogat. Simuleringen som ersätter den verkliga verksamheten bidrar med minskat slitage 

och mindre utsläpp. Simuleringar är fördelaktiga att använda sig av för att få en 

standardiserad och förbättrad träning, detta eftersom en grupp elever får exakt samma träning. 

En sista fördel är att det ger tillgång till data som kan användas kunna göra en bedömning på 

hur en person eller grupp har presterat (Vincenzi et al., 2009).  

Det finns nackdelar med simuleringar och en av dem är at det fortfarande kostar pengar 

att skapa en träningsmiljö. En annan nackdel är att det kan ske en felinlärning genom 

simuleringen som sedan kan leda till att kunskapen inte är appliceringsbar i den verkliga 

verksamheten. En annan nackdel är att det kanske inte sker något lärande genom simuleringen 

som kan appliceras i den verkliga verksamheten. Detta eftersom att simulering som ersatte 

den faktiska verksamheten kan ge en felaktig bild av hur verksamheten fungerar. 

Användaracceptansen är även en nackdel. Det betyder att användaren måste se och förstå hur 

simuleringen återspeglar den riktiga verksamheten, vilket användaren inte alltid gör. En annan 

nackdel är att vissa simuleringar rör sig vilket kan bidra till simulatorsjuka. Simuleringar som 

rör sig kan därför vara svåra för användare att träna i längre stunder (Vincenzi et al., 2009). 

2.1.2 Table top 
Table-top exercises (TTXs) är en simuleringsmetod som används inom träning och 

utbildning. Militär och kärnkraft är två domäner som använder TTX för att simulera deras 

verksamheter (Hobbs, Lentini, & Moran, 2016). En TTX är en diskussion kring en simulerad 

eller imaginär händelse. Övningen bygger på att nyckelpersoner ska filtrera information och 

fatta viktiga beslut under den simulerad övningen. Under övningen ska nyckelpersonerna 

även granska och diskutera risker med situationen och försöka komma fram till vilka möjliga 

åtgärder som ska vidtas vid specifika tillfällen. En sådan övning ger därmed möjlighet till att 

öva på kommunikation vid akuta och riskfyllda händelser i en miljö som inte är riskfylld. En 

TTX bygger även på att klargöra roller och ansvarsområden och för att kunna identifiera 

ytterligare åtgärder för att minska hot och beredskap (World health organization, 2019). En 

TTX kan förenklat beskrivas som en övning som utförs på ett bord. Övningen i sig kräver 

vanligtvis inte allt för stora resurser utan det som kan vara krävande för övningen är tiden som 

instruktören måste lägga ner på förberedelser (Hobbs et al., 2016). 

Chi, Chao, & Chuang (2001) skriver att en TTX är en metod som både är effektiv och 

kostnadseffektiv när det gäller att testa planer och procedurer. I deras studie kom de även 
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fram till att en TTX är bättre att använda sig av än en fältstudie vid övningar relaterade till att 

hantera katastrofala händelser med avseende på förändringar i utbildning, utrustning och 

logistikfrågor. Resultaten visade att TTX är att föredra i dessa syften eftersom att TTX är en 

metod som är väldigt flexibel och formbar. TTX är därmed en undervisningsresurs som kan 

användas för att främja lärande.  

Inför en övning är det viktigt att både scenariot och scripten är välplanerat och 

innehållsrikt för att simuleringen ska återspegla en riktig händelse. Med ett tydligt syfte och 

en tydlig design är det lättare för deltagarna att sätta sig in i händelsen som ska simuleras. Den 

simulerade övningen kan även regleras i tid för att både långa och korta händelser ska kunna 

simuleras. Tidsregleringen kallas för ”time jumps” där en timme exempelvis kan snabbas upp 

med 50%, vilket innebär att övningen kan köras på 30 minuter istället för på 60 minuter. De 

menar även att en TTX kräver minimala resurser och pengar, och där säkerhetsriskerna är 

väldigt små med övningen i jämförelse med riktiga övningar (World health organization, 

2019). Efter genomförande görs det en utvärdering och bedömning för att se hur övningen 

gick utifrån ett lärandeperspektiv (Hobbs et al., 2016). 

2.2 Lärande 
Lärande är något som nästintill är oundvikligt i vår vardag. Människor lär sig av varandra hela 

tiden, precis som att människor kan lära sig själva saker. Lärande är något som sker i 

samverkan med flera processer och inte endast något som styrs av en komponent. Imitation, 

lek och samspel gör att lärande är en process som hela tiden sker. Imitation sker redan från 

födseln när barnet börjar imitera människor i sin närhet. Lek är en central del för lärande där 

kunskap tas in lätt (Schwartz, Tsang, & Blair, 2016). 

2.2.1 Transfer of learning3 
Lärande är något som sker för ett framtida syfte. Vid en viss tidpunkt och situation lär vi oss 

något och vid en senare tidpunkt kan vi applicera det som vi lärde oss i den nya situationen. 

Det sker en överföring av det som vi har lärt oss och detta fenomen kallas för transfer 

(Schwartz et al., 2016). Perkins & Salomon (1992) definierar transfer of learning som: 

”Transfer of learning occurs when learning in one context or with one set of materials 

impacts on performance in another context or with other related materials.” Definitionen 

                                                
3 I denna uppsats kommer den engelska termen ”transfer of learning” att användas eftersom det inte finns något 
bra översättningen på svenska. Begreppet står för att det sker en överföring av lärande, dvs när 
erfarenhet/lärande från en situation kan tillämpas i andra likande situationer. Se avsnitt 2.2.1 för mer information 
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säger att det sker en överföring av lärande när man lär sig något i ett sammanhang eller med 

hjälp av en uppsättning material som sedan påverkar utförandet i andra sammanhang eller när 

liknande material används. Ett exempel på det kan vara att det är lättare att lära sig köra en 

lastbil om kunskap redan finns för hur man kör en vanlig bil. Den tidigare kunskapen kan i 

detta fall i viss mån appliceras i den nya situationen. 

Det finns ingen tydlig gräns för vad som räknas som vanligt lärande i jämförelse med 

transfer of learning. Lärande är ofta något som kan plockas fram vid senare tillfälle. När 

situationen däremot ändras lite sker det istället transfer av lärande, exempelvis om tiden 

ändras eller om det finns vissa psykologiska faktorer som ändras. Lärande sker under 

inlärning av glosor och när glosorna sedan kan tillämpas i samtal räknas det istället som att 

det har skett en transfer of learning, dvs när lärandet kan användas i andra sammanhang 

(Vincenzi et al., 2009). 

Det finns även positiv och negativ transfer. Positiv transfer sker när lärande i en kontext 

förbättrar utförandet i en ny kontext, exempelvis är det oftast lättare att lära sig ett nytt språk 

om individen redan kan ett språk. Negativ transfer är istället när lärande i en kontext 

försämrar utförandet i en nya kontext, exempelvis kan uttal, ordförråd och syntax skilja sig 

från ett språk till ett annat vilket kan försvåra att samtala med det nya språket (Perkins & 

Salomon, 1992). 

Negativ transfer i nya domäner är ofta problematiskt för lärande. Det kan däremot 

vändas till något positivt om individen snabbt rättar till sina misstag utifrån erfarenhet. 

Negativ transfer är därför inte alltid är negativt för lärande (Perkins & Salomon, 1992). 

Negativ transfer vid träning ställer däremot till med problem då lärande inte går att överföra 

från en situation till en annan. Detta kan uppstå om systemets design ändras eller om 

träningssystemet och den verkliga uppgiften inte är anpassade efter varandra. Negativ transfer 

uppstår därför under träning när erfarenheten som har skapats inte är applicerbart på det 

riktiga systemet (Vincenzi et al., 2009).  

2.2.2 Kollaborativt lärande 
Kollaborativt lärande definieras utifrån Dillenbourg (1999, s 1) som ”A situation in which two 

or more people learn or attempt to learn something together”. Definitionen säger att 

kollaborativt lärande är en situation där två eller flera personer lär sig eller försöker lära sig 

något tillsammans. Dillenbourg väljer att förtydliga tre av elementen som används i 

definitionen, detta för att definitionen ska vara tydlig, och dessa är ”Two or more” ”learn 

something” och ”together”. Two or more innebär att minst två personer ska utföra en aktivitet 
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tillsammans. Det är exempelvis ett par, en liten grupp eller en större grupp som tillsammans 

utför något. Learn something definieras som en aktivitet där personer lär sig någonting 

tillsammans, exempelvis under en kurs som de tillsammans går på eller att de tillsammans 

studerar ett studiematerial. Together betyder att det sker interaktioner i olika former, 

exempelvis en interaktion som sker ansikte mot ansikte eller en som sker med hjälp av teknik.  

Dillenbourg (1999) förtydligar även båda termerna i kollaborativt lärande. Termen 

kollaborativ sammanfattas som en situation där minst två personer med jämlik kunskap 

samarbetar på ungefär samma nivå. Personerna ska även kunna utföra samma handlingar, ha 

ett gemensamt mål som de tillsammans ska arbeta mot. Personernas delade förståelsen är en 

process där konceptuella utbyten sker med hjälp av effektiva verbala interaktioner. Termen 

lärande kan definieras väldigt brett inom kontexten kollaborativt lärande. Enligt Dillenbourg 

(1999) är lärande en aktivitet som sker inom en lärandekontext där minst personer 

tillsammans lösa ett problem, där lärande uppstår som en förväntad sidoeffekt av 

problemlösning. Det som är viktigt att komma ihåg är att lärande inte uppstår för att två 

personer gör något tillsammans utan snarare för att personerna aktiverar mekanismer som 

används vid lärande. Sammanfattningsvis beskrivs kollaborativt lärande som en situation där 

interaktion mellan personer förväntas inträffa för att lärandemekanismerna ska aktiveras utav 

personerna (Dillenbourg, 1999).  

Två byggstenar som är viktiga inom kollaborativt lärande är att lyssna och dela. Detta 

eftersom att vi oftast lär oss mer genom att arbeta med varandra till skillnad från att arbeta 

självständigt. Att lyssna på varandra bidrar med att det skapas en förståelse för vad andra 

tycker och tänker. Tankar är komplexa och genom att lyssna på varandra kan dessa komplexa 

tankar vara lättare att tolka och förstå. När det gäller dela är det viktigt att personer i en grupp 

delar gemensamma mål och att de delar med sig av idéer till varandra. Om personerna inte har 

samma mål är det svårt att få till ett samarbete när alla vill åt olika håll. Att dela med sig av 

idéer till varandra resulterar i att samarbetet fungerar bättre (Schwartz et al., 2016). 

Schwartz (1999) skriver att det är bra om individer i en grupp har representationer av 

varandras tankar i ett kollaborativt lärande. För att en grupp ska ha en delad förståelse är det 

en fördel att alla individer i gruppen har en modell av varandras tankar. Genom att de bygger 

upp modeller av varandras tankar kan dessa modeller bidra till att de gemensamt förstår 

varandra bättre. Ibland räcker det dock med att individerna har förståelse för konsekvenser av 

varandras handlingar. Det är däremot en fördel att ha förståelse för andras mentala tillstånd då 

lärandet i gruppen kan öka. 
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Vid kollaborativt lärande är det viktigt att gruppen befinner sig på en liknande nivå för 

att ett bra samarbete ska uppstå. Det betyder att det är större sannolikhet att individer med 

likande status, exempelvis student och student i jämförelse med student och lärare, uppnår ett 

bättre samarbete. I miljöer där kollaborativt lärande sker ges det möjlighet till att träna på 

sociala förmågor i olika former, exempelvis förhandla, argumentera och kompromissa. En 

kollaborativ lärande miljö skapar en god bas för att utveckla en lärande organisation. En 

sådan miljö uppmuntrar dessutom högt uppsatta personer till att implementera kollaborativa 

samarbetstekniker (Slivar, Golja, & Plavšić, 2018). 

Slivar et al. (2018) skriver att det finns fördelar med att implementera kollaborativt 

lärande i organisationer. En fördel är att kollaborativa lärandesystem är anpassade och 

flexibla eftersom att personer i organisationen hela tiden lär sig av varandra genom att de 

hjälper och ger varandra feedback. Ytterligare en fördel är att företags anställda, där ett 

organisatoriskt lärande finns, delar sin kunskap mellan varandra fyra gånger bättre än vad ett 

företag med lägre prestanda gör. Kollaborativt lärande bidrar även med att tidsåtgången för 

varje uppgift minskar. Det betyder att kollaborativt lärande i en organisation både är anpassat, 

flexibelt, effektivt och tidssparande.  

2.2.3 Organisatoriskt lärande 
Ytterligare en teori med lärande i fokus är organisatoriskt lärande. Organisatoriskt lärande är 

en lärandeprocess där individnivå, teamnivå och en organisatorisk nivå binds samman. Denna 

multinivåteori används för att förklara hur lärande kan gå genom de olika nivåerna och hur 

lärandet utvecklas under vägens gång. Det ger även organisationen en teoretisk grund att 

använda sig av (Chadwick & Raver, 2015). 

Lärandeprocessen sker på tre nivåer och delas upp i fyra kategorier. Dessa är 

”Intuition” (Intuition), “Interpreting” (Interpretation), “Integrating” (Integrering) och 

“Institutionalizing” (Institutionalisering). Eftersom samtliga kategorier börjar på bokstaven 

”I” brukar denna kategorisering kallas för 4I. På individnivån sker Intuition och Interpreting, 

på gruppnivå sker Interpreting och Integrating och på den organisatoriska nivån sker 

Integrating och Institutionalizing, nivåerna och kategoriseringen visas i Figur 4. Kategorierna 

överlappar med varandra för att hela lärandeprocessen ska kunna representeras i en 

organisation (Crossan, Lane, White, & White, 1999). 
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Figur 4, Ett organisatoriskt lärande med dess tre nivåer och fyra kategorier. Fritt av Crossan et al. (1999). 

Det första steget i processen är Intuition. Under detta skede ingår steget att det föds en insikt 

hos en individ till steget att insikten har förmedlats till andra individer. Intutions viktigaste 

nyckelpunkter är att skapa nya kopplingar eller förbindelser, detta för att insikten sedan med 

hjälp av bilder eller metaforer ska kunna föras vidare. Under tiden när insikten förflyttas 

mellan individer kan information ändras, detta beroende på hur informationen förmedlas. 

Detta är en undermedveten process som sker och som växer fram under varierad tid. Det är 

därmed en process som inte kan tvingas fram utan som själv måste växa i sin egen takt. Det är 

även en process som kan variera beroende på om personen är novis eller expert inom 

domänen. När det gäller en novis föds det en insikt som handlar om framtida situationer. En 

insikt hos en expert växer automatisk fram under en längre tid och sker genom 

mösterigenkänning. En expert kan använda mösterigenkänning i och med att kunskap under 

en längre tid har byggts upp ett skapat ett kunskapsnät – en så kallad kunskapskarta. Med 

hjälp av kunskapskartan kan en expert veta hur insikten ska hanteras. Dock kan en expert inte 

förklara hur denna insikt har vuxit fram, detta är en anledning till att det kan vara svårt att lära 

upp nya experter, eftersom lärandeprocessen sker automatiskt (Crossan et al., 1999).  

Nästa steg i processen är Interpretation och sker på en individ och gruppnivå. I detta 

steg ska insikten som nu är medveten förmedlas till gruppen. Det är en social aktivitet där 

insikten ska tydliggöras via bilder och där det ska skapas en delad förståelse mellan 

individerna som har fått tagit del av insikten. För att detta ska ske är språket en viktig del då 

nya kognitiva kunskapskartor ska byggas upp med hjälp av det. Kunskapen kring den 

domänspecifika miljön har även stor betydelse eftersom att förståelsen kring domänens 
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process påverkar hur de kognitiva kunskapskartorna skapas. Förståelsen kring domänen 

guidar individen i skapande av de kognitiva kartorna (Crossan et al., 1999). 

När kunskapskartorna har skapats är det lättare att namnge och börja förklara insikten, 

detta eftersom att insikten tidigare inte gick att förklara med ord. Med språkets hjälp har 

förklaringsprocessen förenklats vilket bidrar med att mer explicita kopplingar kan skapas. Det 

betyder att en expert har lättare att göra kopplingar till skillnad från en novis som inte har 

byggt upp en lika stor kunskapskarta. Eftersom alla kunskapskartor ser olika ut så kommer det 

även resultera i att ett stimuli alltid kommer hanteras på olika sätt beroende på vems 

kunskapskarta som används (Crossan et al., 1999).  

Det tredje steget i processen är integrering och sker på en grupp och organisatorisk nivå. 

I detta steg är fokus på de sammanhängande och gemensamma handlingarna som både sker i 

gruppen och i organisationen. För att detta ska ske är språket en viktig del, detta för att 

gruppen ska få en delad förståelse i konversationer. För att nå en organisatorisk nivå måste 

språket utvecklas, detta eftersom att det tidigare språket inte längre är tillräckligt. Nya och 

djupare dialoger bidrar med att ny förståelse kan skapas hos individerna. En sådan 

dialogprocess försöker förmedla ett nytt budskap och en ny djup sammanhängande mening 

hos individerna i gruppen. Om individerna i gruppen förstår kontexten skapas ytterligare 

förståelse (Crossan et al., 1999). 

Sista steget är institutionalisering och sker på en organisatorisk nivå. Vid denna nivå 

ligger kunskapen på en högre nivå än vad den kombinerade kunskapen hos individerna gör. 

Detta betyder att kunskapen inte försvinner från organisationen om personen som först 

förmedlade insikten lämnar organisationen (Crossan et al., 1999).  

2.2.4 Målformulering 
Lärandemål är formuleringar som används i syfte att tydliggöra kärnan för vad som ska läras. 

En definition av lärandemål är: ”Förväntade studieresultat/lärandemål innebär formuleringar 

som tillsammans uttrycker vad en student förväntas kunna, förstå, förhålla sig till och/eller 

vara kapabel att utföra vid slutet av en viss studieperiod” (UtvecklingsCentrum för lärande, 

2006, s. 4). Lärandemål används i flera olika syften. Det första är att lärandemål hjälper till att 

hitta ett fokus på en kurs. Genom att ha ett fokus anpassas utveckling och pedagogik efter vad 

som ska läras. Fokus flyttas dessutom från själva undervisningen till vad som ska läras. 

Kopplingen mellan studentens lärande, examination och läraktivitet är viktig då kunskapen 

ska kunna visas på samtliga nivåer. Ett lärandemål bidrar även med studentens progression är 

lättare att följa men även att studentens kompetens och kunnande blir mer transparant. 
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Bloom (1956) tog fram en taxonomi i syfte att främja ett högre tankesätt i utbildning. 

Syftet var att lysta fram att analys och utvärdering har stor betydelse för lärande till skillnad 

från att endast memorera fakta. Modellen bygger på olika domäner (lärandemål) - kognitiva, 

psykomotoriska och affektiva – för att förklara hur de olika beteendena fungerar utifrån ett 

pedagogiskt perspektiv. Genom att titta på dessa domäner kan en holistisk form av 

utbildningen skapas. Den kognitiva domänen används för att samla in kunskap. Den 

psykomotoriska domänen används för att skapa en ny skicklighet, både när det gäller 

manuella eller fysiska färdigheter. Den affektiva domänen används för att skapa en attityd hos 

individen gällande det som personen har ställts inför, exempelvis fått en större känslomässig 

förståelse. Själva modellen består av sex olika steg/beteenden, där de tre domänerna kan 

appliceras. Nivåerna går från enkelt till komplext där första nivån är en förutsättning för att 

nästa nivå ska kunna uppnås, se Figur 5. När en viss nivå används appliceras automatiskt de 

tidigare stegen. De sex olika stegen bygger på personens kunskapsnivå och hur kunskapen 

kan användas och hanteras. 

 

 
Figur 5, Modellen består av de sex olika stegen som nedifrån och upp är kunskap, förståelse, tillämpning, analys, syntes och 
värdering, fritt av Bloom (1956). 

I en reviderad version som Andersson & Krathwohl (2001) tog fram beskrivs de sex olika 

stegen med verb istället för med ord, se Figur 6. I den nya modellen har de två sista stegen 

bytt plats med varandra. Minnas är den första nivån i taxonomin och står för att tidigare inlärd 

information ska återkallas eller hämtas. Nästa steg, förstå, betyder att individen ska förstå 

betydelsen, översättningen och tolkningen av instruktioner och problem där individen genom 

ens egna ord ska kunna förstå instruktionen och problemet. Det tredje steget tillämpa står för 

att individen ska använda sig av koncept i en ny situation vilket betyder att kunskapen som 
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har lärts in i klassrummet kan tillämpas i nya situationer, exempelvis på en arbetsplats. Nästa 

steg analysera går ut på att kunna ta ut komponenter utifrån material och koncept för att förstå 

den organisatoriska strukturen. I detta steg ingår det även att individen ska kunna urskilja på 

fakta och slutsatser. Det femte steget värdera/bedöma står för att individen ska kunna göra en 

bedömning om värdet för de idéer eller material som finns. Sista steget är att individen själv 

ska kunna bygga en ny struktur, ett nytt mönster eller skapa en ny mening utifrån olika 

element för att skapa en ny helhet. 
  

 
Figur 6, Bloom´s reviderade version, fritt av Andersson och Krathwohl (2001). 

Taxonomin används därmed som en mall för att utforma processer inom utbildning, 

träning och inlärning. Sammanfattningsvis går det att säga att taxonomin av 

inlärningsbeteende används för att sätta upp mål för en inlärningsprocess där eleven efter 

inlärning borde ha fått ny erfarenhet, kunskap och en ny attityd till den nya kunskapen 

(Andersson & Krathwohl, 2001).  

2.2.5 Bedömning 
För att kontrollera att det sker ett lärande används bedömningar. De senaste åren har det dock 

uppmärksammats att det kan finnas problem med bedömningar i olika former, exempelvis de 

bedömningar som görs inom skolan. Det har därför skapats ett intresse att ta fram alternativa 

former av bedömningar, särskilt inom komplexa bedömningar och prestationsbaserade 

bedömningar. Direktbedömningar på prestanda, exempelvis skrivkunskaperna hos en individ, 

visar på att det finns en hög potential till validitet på bedömningen, detta eftersom att det är 

lätt att göra en bedömning för att avgöra om något är rätt eller fel. När det inte är 

direktbedömningar blir det svårare. Ju större skillnaden är mellan indikatorn (uppgiften) och 
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målet desto större sannolikhet är det att något blir fel, särskilt när fokus läggs för mycket på 

indikatorerna. Detta eftersom att det kan vara svårt att förstå hur indikatorn och målet hänger 

ihop (Linn, Baker, & Dunbar, 1991). 

Det finns problem som kan uppstå vid utvärdering av simuleringar. Dessa problem 

tycks grunda sig i studiers bristande design i kombination med att det är svårt att ta fram en 

acceptabel utvärderingsmetod. Detta i sin tur handlar om att man misslyckas att följa en 

allmän accepterad forskningstaxonomi och att det inte finns några väldefinierade 

konstruktioner för att bedöma och uppskatta läranderesultat. För att se om en 

utvärderingsmetod lämpar sig för en simulering bör därför tre begrepp hamna i fokus. Dessa 

är fidelity, verifiering och validering. Valideringen är det begrepp som är det viktigaste även 

om de andra även är av stor vikt. Vid simuleringar där erfarenhetsbaserat lärande förekommer 

behöver inte simuleringsmiljön exakt likna den riktiga miljön i de fall där variabler i den 

dynamiska miljön manipuleras för att kunna visualisera och observera resultaten. Det 

viktigaste är inte att replikera miljön utan snarare få en förståelse kring växelverkan mellan 

variabler i systemet. Resultatet kan därför vara positivt om man tittar på simuleringen som ett 

lärandeverktyg, eftersom att det går att göra kopplingar mellan simuleringen och den verkliga 

miljön. Däremot kan resultatet vara negativt på grund av att verktyget inte modellerar det 

faktiska fenomenet (Feinstein & Cannon, 2002) 

Vreuls & Obermayer (1985) skriver att automatiserade system för prestationsmätning 

av mänskliga system är mer eller mindre ett krav i de moderna träningssimulationerna. Många 

av de befintliga mätinstrument för träningsprestanda anses vara dåligt utformade vilket bidrar 

till att de nästintill är värdelösa. Det går att sammanfatta att de befintliga analysverktygen som 

finns inte är tillräckliga för att kunna hantera allt som ska mätas och att mätningarna inte 

heller säger så mycket om vad som faktiskt mäts. Det finns många svagheter inom kunskap 

och metoder för prestationsmätningar. Dessa svagheter grundar sig i fyra fundamentala 

problem enligt författarna. Den första är att det finns dolda och gömda karaktärsdrag i en 

simulering som påverkar människans prestation. Det andra problemet är att det finns en brist i 

allmän teori om mänsklig prestation för att kunna förutse vilka handlingar som kommer att 

ske under ett flertal olika omständigheter. Det tredje problemet grundar sig i att indirekta 

mätningar av mänsklig prestation kräver empirisk testning för att kunna se om validering är 

gjord för det avsedda ändamålet, eftersom att valideringen kan skilja sig från en studie till en 

simulering. Det sista problemet med simuleringars prestationsmätning är bristen på att kunna 

fastställa kriterier för utvecklingen av prestanda. 
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En strategi som kan användas för att säkerställa att kvalitén för nya 

prestationsmätningar är bra är att involvera ämnesexperter, både när det gäller att kontrollera 

uppgifter men även för att delta i designarbetet (Linn et al., 1991).  

2.3 Beslutsfattande 
Människor runt om i världen behöver dagligen ta beslut. Beslutsfattande har blivit en viktig 

del i människors liv för att klara av och leva med den utveckling som sker. Den ekonomiska, 

sociala och tekniska utvecklingen driver oss framåt där vi människor behöver ta svåra beslut 

där flera olika komponenter måste hanteras. De flesta beslut som tas i vardagen ligger på en 

social nivå, där besluten både kan tas av individer eller av grupper som ligger på en högre 

nivå. Det finns idag väldigt många situationer som kräver ställningstagande vilket bidrar med 

att nya beslut hela tiden måste tas för att det satta målet ska kunna nås (Ranyard, Crozier, & 

Svenson, 1997).  

Naturalistiskt beslutsfattande (NDM) är en beslutsteori som används för att se hur 

människor med hjälp av erfarenhet tar beslut ute i verkligenheten (Klein, 1999). NMD bygger 

på att förstå hur människor tar beslut i komplexa miljöer och uppgifter för att snabbare kunna 

utveckla expertis hos individer. Att gå från novis till expertis bidrar till att en individ kommer 

att ha lättare att fatta beslut i situationer som den tidigare har ställts inför. NMD är en modell 

som fokuserar på att studera en situation i ett sammanhang istället för att bryta ner den 

komplexa situationen till mindre variabler. Genom att studera situationen i ett sammanhang, 

där vi förstår hur individen eller gruppen agerar, ger det oss möjlighet till att ta fram verktyg, 

träning eller stöd som kan användas för att utveckla hur vi tar beslut i dessa situationer (Salas 

& Klein, 2001). 

Recognition-primed decision model (RPD) är en modell som används för att försöka 

förklara hur erfarna personer (experter) kan generera effektiva handlingar under en kritisk 

situation utan att samtliga alternativ måste ses över. Modellen bygger på att de beslut som ska 

tas seriellt utvärderas utan att behöva jämföra beslut med varandra. Detta sker genom att 

beslutsfattaren använder sig av mönsterigenkänning vilket gör att situationen kategoriseras 

med tidigare händelser (Klein et al., 2003). Genom mönsterigenkänning kan den aktuella 

händelsen jämföras med tidigare erfarenheter där händelser och regler som beslutsfattaren har 

valt att lagra i minnet används. Genom att hitta likheter mellan händelser kan en lämplig 

reaktion, bedömning eller beslut väljas för att hitta en snabb lösning (Simpson, 2001). 

Det finns tre steg som ingår i RPD-modellen. Dessa är situationsigenkännande, 

seriealternativ utvärdering och mentala simuleringar. Denna process går människor ofta 
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igenom eftersom miljön är dynamisk och ändras hela tiden. Det sista steget, mentala 

simuleringar, är det steg som avgör om beslutsfattaren ska använda sig av beslutet eller inte. 

Detta görs genom att personen spelar upp i sitt huvud för att se beslutet skulle resultera i om 

det användes. Utifrån detta väljer beslutsfattaren hur den ska göra, antingen byts alternativet 

ut, redigeras eller så implementeras beslutet i en handling. Det är dock inte säkert att det sista 

steget alltid hinner köras vid situationer där tidspress förekommer. Om steget hoppas över så 

väljs ett beslut utifrån tidigare erfarenheter som skulle kunna vara mest lämpligt. Det behöver 

dock inte vara ett beslut som är anpassat efter situationen vilket kan leda till att beslutet måste 

redigeras så att det passar bättre till den aktuella situationen (Simpson, 2001).  

RPD är en modell som endast kan implementeras av experter då noviser inte har 

tillräckligt med erfarenhet. En expert kan oftast använda sitt första eller andra beslut för att 

lösa en situation medan en novis kan behöva testa sig fram för att hitta en bra lösning. Detta 

beror på att noviser inte har byggt upp samma kunskapsbank inom en domänen som en expert 

har gjort, vilket bidrar med att en novis inte kommer kunna jämföra alternativ seriellt med 

varandra för att snabbt kunna ta ett beslut (Simpson, 2001). 

2.4 Team 
Team definieras som; ”A distinguishable set of two or more people who interact, dynamically, 

interdependently, and adaptively toward a common and valued goal/objective/mission, who 

have each been assigned a specific role of function to perform, and who have limited life-span 

of membership.” (Salas, Dickinson, Converse, & Tannenbaum, 1992, s. 4). Definition säger 

att ett team består av två eller fler individer som tillsammans interagerar med varandra och 

arbetar mot samma mål. 

Team har blivit en viktig komponent i organisationer där det finns komplexa och svåra 

arbetsuppgifter som ska utföras. Team kan exempelvis användas när ett flertal snabba beslut 

måste fattas under en kort tid eller när en individs kapacitet inte räcker till för att lösa en 

situation. Med att komplexiteten på arbetsplatser hela tiden växer har organisationer mer eller 

mindre blivit beroende av teamarbete (Salas, Cooke, & Rosen, 2008). Anderson, Ones, 

Sinangil och Viswesvaran (2001) skriver att uppmärksamheten på teamträning har ökat 

exponentiellt de senaste 10–20 åren. Detta drivs av uppfattningen att det krävs högpresterande 

team hos organisationer för klara av den globala utvecklingen. Ett högpresterande team 

kännetecknas av att de har ett gemensamt engagemang gällande att nå högt uppsatta mål, 

utbildar och tränas inom fler olika kategorier och att de tillsammans ansvarar för 

ledningsfunktioner så som arbetsplanering och måluppställning.  



 

   21 

 Salas, et al. (2008) utförde en meta-analys för att undersöka hur teamträning relaterar 

till ett teams prestation. Studien kom fram till att teamträning är användbart vad det gäller 

kognitiva utfall, affektiva utfall, processerna för teamarbete och för utförandets utfall. 

Ett team kan utföra ett flertal funktioner samtidigt som visar på hur ett teams arbete 

effektiviseras till skillnad från vad en individ hade klara av att hantera (Mathieu, Maynard, 

Rapp, & Gilson, 2008). Teamarbete står för att individer i ett team ömsesidigt arbetar för att 

tillsammans skapa något. Ett teams utförande är en process där individerna i teamet engagerar 

sig i att hantera sina individuella arbeten samt teamets arbete där samarbeten även är viktigt. 

(Klein & Kozlowski, 2000). Letsky, Warner, Fiore och Smith (2008) skriver även att 

kommunikation och koordination är viktigt hos ett team för att teams effektivitet ska öka när 

de utför en handling tillsammans. 

2.5 Debriefing 
Debriefing definieras enligt Cambridge Dictionary (2019) som ett mötestillfälle som äger rum 

för att få information kring en viss uppgift som har slutförts. Under tillfället diskuterar 

gruppen vad som exempelvis har gått bra och vad som har gått mindre bra. Tannenbaum och 

Cerasoli (2013) skriver att debriefing har visat sig vara effektivt att använda då det 

uppmuntrar till reflektion och självinsikt. Debriefing fångar upp möjligheter till förbättringar 

vilket i sin tur bidrar med att kvalitén på utförandet förbättras.  

Debriefing är utformat för att kunna ge individer och team möjlighet till att förbättra sin 

prestation genom en systematiska och trovärdig metod. Kolb (1984) skriver att aktiv inlärning 

där individen själv får vara med i experiment och använda egna idéer och handlingar bidrar 

till att individens inlärning ökar. Tannenbaum och Cerasoli (2013) menar att kombinationen 

mellan aktiv inlärning och flera informationskällor bidrar till att förståelsen kring situationen 

ökar genom att individen får identifiera lärdomar och etablera nya specifika framtidsplaner 

och mål. Det är denna kombination som gör det möjligt för debriefing att fungera.  

After action review (AAR) är en metod inom debriefing som länge har använts inom 

Militären i USA (Tannenbaum & Cerasoli, 2013). Definitionen av AAR lyder; ”a 

professional discussion of an event, focused on performance standards, that enables soldiers 

to discover for themselves what happened, why it happened, and how to sustain strengths and 

improve on weaknesses” (Morris & Meliza, 1999, s. 1). Definitionen säger, likt debriefing, att 

det är en diskussion där en grupp individer fokuserar på utförandet av en händelse för 

individerna ska förstå vad som hände, varför det hände och hur styrkor kan behållas så som 

att svagheter ska förstärkas.  
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AAR används för att gå igenom en insats eller en händelse där organisationen och dess 

medlemmars diskussion ska bidra till lärande och professionell utveckling. En AAR kan även 

bidra till att en grupps sammanhållning stärks. Innehållsmässigt består en AAR av flera 

komponenter som tillsammans bidrar till att individen och gruppen kan reflektera över en 

insats eller händelse. Reflektion kring hur en individ lär sig saker har dessutom visats ha 

betydelse för hur förmågor utvecklas. Precis som att reflektion är en viktig del i en AAR är 

feedback och önskvärda och framtida utfall en viktig del (Michel, Larsson, & Scherp, 2009).  

Hanoun och Nahavandi (2018) skriver att AAR är en professionell analysmetod som 

används inom simuleringsbaserad träning. AAR används för att titta på relationer mellan 

prestation och utförande för att hitta relationer och anslutningar mellan händelse och 

handling. Metoden används för att förbättra lärande och utförande och används både inom 

simuleringsbaserad träning så som utvärdering av ett arbete. En AAR ger individer i ett team 

möjlighet till att dela kunskap med varandra, reglera sitt tänkande och reflektera över hur 

individen använder sina egna resurser, där självmedvetenheten och självregleringsförmågan 

kan stärkas (Michel et al., 2009). 

Under en AAR ska individer och team svara på ett flertal frågor för att deltagarna ska 

reflektera kring erfarenhet från händelsen, vilka handlingar som utfördes och vilka lärdomar 

som har gjorts (Tannenbaum & Cerasoli, 2013). Diskussionen bygger på fem stycken punkter 

som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB (2014) beskriver:  

- Vad förväntades hända? 

- Vad hände? 

- Varför blev det som det blev? 

- Vad kan bättras och hur? 

- Vad ska vi sprida vidare?  

Genom att diskutera dessa fem punkter efter en övning eller en insats får deltagarna möjlighet 

till att på ett systematiskt sätt lyfta fram och bearbeta information. Metoden bidrar med att 

processer ständigt kan utvärderas och utvecklas genom att deltagarna engageras i dessa 

frågor. När deltagarna engageras i dessa frågor utvecklas även deras förmåga till att lösa 

framtida problem som de kan komma att ställas inför (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap MSB, 2016). 

2.6 Teorisammanfattning 
Denna uppsats grundar sig i dessa teorier för att förklara och bidra med förståelse kring hur 

ETS som träningsverktyg är uppbyggt. Under en övning med ETS ska team samarbeta för att 
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lösa det scenario som ett team har ställts inför. Efter avslutat scenario sker det en debriefing. 

Under detta skede får deltagarna i teamet även möjlighet till att lyfta fram vad de har lärt sig 

och dela med sig av tidigare erfarenheter till varandra. 

Teori om simulering ger en förståelse kring hur ETS som ett analogt simuleringsverktyg 

fungerar och hur simuleringsbaserad träning kan användas. Det finns fördelar med 

simuleringsverktyg som gör att övningar med ETS både är kostnadseffektivt och gör det 

lättillgängligt att träna på större och komplexa händelser.  

Den andra teoridel som tas upp är lärande. Teori om lärande ger en ökad förståelse 

kring hur ETS som verktyg ska användas för att lärande ska uppstå hos deltagarna. 

Kollaborativt lärande visar hur personer i ett team tillsammans arbetar för att skapa lärande. 

Organisatoriskt lärande förklarar hur en individs insikter kan förmedlas vidare upp till en 

organisatorisk nivå. För att lärande ska uppstå är det även viktigt att tänka på vilken kunskap 

deltagarna besitter för att övningen ska läggas på rätt nivå.  

Lärandemål är något som alltid bör användas under en övning för att tydliggöra kärnan i 

vad som ska läras. Bloom´s taxonomi kan därför användas som grund för att guida 

framtagningsprocessen av lärandemål. För att kontrollera att lärande har uppstått under en 

övning utförs en bedömning. Om avståendet mellan en prestationsmarkör och ett lärandemål 

är för stort kan en bedömning försvåras. För att kunna mäta en prestation och bättre förstå hur 

en utvärderingsmetod ska utformas är det viktigt att titta på fidelity, och att verifiera och 

validera utvärderingsmetoden som ska användas.  

Resterande teori handlar om beslutsfattande, team och debriefing. Teori om 

beslutsfattande ger en förståelse kring hur beslutstagande sker hos personal inom 

räddningstjänsten under ett larm. Träning och utbildning i ETS kan användas för att skapa 

mönsterigenkännande av situationer hos personalen, detta bör i sin tur öka 

situationsigenkännandet hos personalen när de är ute på larm. Teorin om team visar på att 

teamarbete höjer teams prestation vad gäller kognitiva utfall, affektiva utfall och utförande.  

Detta tas upp i och med att en övning i ETS alltid sker i team. Teorikapitlet avslutas med teori 

om debriefing. Varje övning med ETS avslutas med en debriefing session där teamets 

deltagare reflekterar kring händelsen. Detta bidrar till en ökad förståelse kring hur lärande och 

en professionell utveckling kan uppstå hos individer. 
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3 Metod 
Nedan kommer deltagare, design av studien, material och procedur att presenteras.  

3.1 Deltagare 
Rekryteringen av deltagarna skedde genom att uppdragsgivare från projektet blåljUS bjöd in 

informanter inom räddningstjänsten. Dessa informanter ställde antingen själva upp med en 

fokusgrupp eller så tog de kontakt med en ny personen som ställde upp med en fokusgrupp. 

Kontaktpersonen för respektive fokusgrupp rekryterade själva de övriga deltagarna till 

fokusgruppen.  

Totalt genomfördes fyra fokusgrupper med en gruppstorlek på 4–7 deltagare. Totalt har 

21 personer, 2 kvinnor och 19 män, deltagit i fokusgrupperna där arbetserfarenhet har varierat 

mellan 0 till 29 år med ett medelvärde på 18 år. Deltagarnas roller i verksamheten har varierat 

mellan brandman, styrkeledare, yttre befäl och chef i beredskap. 17 av 21 deltagare har 

erfarenhet av att arbeta som instruktör inom olika områden, exempelvis grundutbildning, 

höjdfordon, brandutbildning, rökdykning och farliga ämnen. 15 av de deltagarna som har 

erfarenhet av att vara instruktör har arbetat i den rollen mellan 1 till 17 år, med ett medelvärde 

på 8 år. De andra två deltagarna har valt att fylla i formuläret genom att skriva 4–6 år och 

”väldigt olika”. Ytterligare en person rekryterades till studien för att få in data från ett annat 

perspektiv, en domänexpert inom räddningstjänsten.  

Samtliga deltagare fick fylla i ett samtyckesformulär innan start av fokusgrupp/ intervju. 

Samtyckesformuläret innehöll även information om studiens syfte och om deltagarnas 

rättigheter som deltagarna tog del av. 

3.2 Design 
Designen för studien är uppdelad i två delar. Den första delen består av ett förarbete där 

strukturen för fokusgrupperna har fastställts. Allt material som har använts under 

fokusgrupperna har även tagits fram i detta skede. Andra delen av studien är experimentet där 

data har samlats in. I denna del beskrivs vilka metoder som har använts för att samla in och 

analysera data.  

3.2.1 Förarbete 
Inledningsvis genomfördes en intervju med två personer med koppling till räddningstjänsten 

för att få en överblick över yrket. Intervjun var semistrukturerad och användes endast som 
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underlag för författarens förståelse kring strukturen och de processer som sker i 

räddningstjänstens verksamhet. Det bidrog även med viktiga insikter för att bättre förstå de 

typscenarier som Hanson (2018) skrev om. 

Tidigt i processen bestämdes det att endast ett av de två typscenarier (olyckor) som 

Hanson (2018) tog fram skulle användas. Typscenariot som valdes var ”brand i 

trevåningshus” eftersom det är ett larm som räddningstjänsten styr över i första hand. 

Typscenariot som valdes bort var ”trafikolycka” eftersom det är ett larm som 

räddningstjänsten ofta inte leder. Av denna anledning valdes typolycka ”trafikolycka” bort för 

att för kunna göra ett grundligare arbete på den valda typolyckan ”brand i trevåningshus”. 

Nästa steg i processen var att ta fram en struktur för fokusgrupperna. För att testköra 

och utvärdera ETS effektivt bestämdes det att ett scenario skulle tas fram innan 

fokusgruppernas start. Hanson (2018) förarbete gällande delmoment, roller och redskap 

användes i detta skede som en grund för att skapa ett scenario för brand i trevåningshus. För 

att scenariot skulle ha realistiska tidsangivelser och resursanvändning togs inspiration från en 

verklig händelse. För att deltagarna i fokusgrupperna skulle känna sig bekanta med 

informationen i scenariot, anpassades plats för olyckan och namnen på de resurser som 

användes för respektive fokusgrupp. Ett exempel var att platsen för olyckan ändrades till en 

adress i centrala Eslöv då fokusgruppen tillhörde brandstation i Eslöv. Även fordonensnumren 

anpassades till de aktuella numren som brandstationen använder sig av. Denna anpassning 

gjordes för att deltagarna i fokusgrupperna i största mån skulle känna sig bekanta i situationen 

som de ställdes inför. 

Till scenariot som togs fram utformades ett manus. Manuset innehöll tidsangivelser för 

händelseförloppet och information från en intervju mellan inringare och SOS. Som 

komplement till manuset togs ett uppdukningsprotokoll fram rätt antal figurer och verktyg 

alltid tas med för scenariot. Andra dokument så som formulär för prestationsmarkörer, enkät 

och protokoll för genomförande togs även fram i detta skede (se avsnitt 3.3 Material). 

Åtgärdstiderna som finns i tabellen för redskapsanvändning togs fram av personal från Eslövs 

brandstation. Dessa tider är ungefärliga och har använts som en grund för att ha något att utgå 

ifrån, se Bilaga 6 – Åtgärdstider. 

Under förarbetet bestämdes det att varje fokusgrupp skulle köra scenariot två omgångar 

vardera. Det ansågs vara fördelaktigt att köra scenariot två omgångar då verktyget aldrig 

tidigare har använts inom räddningstjänsten. Genom att köra två omgångar har deltagarna 

möjlighet att vid första omgången bekanta sig med verktyget för att sedan kunna ställa frågor 

inför andra omgången. För att deltagarna inte ska köra exakt samma scenario två omgångar 
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efter varandra byter deltagarna i fokusgruppen roller med varandra. Det bestämdes även att 

det skulle ske små förändringar i utformningen av scenariot för att fokusgruppen fortfarande 

aktivt skulle delta och lösa situationen som de ställs inför. De förändringar som görs ska 

hållas innanför ramarna så att originalstrukturen för scenariot fortfarande används som en 

grund. 

3.2.2 Experiment 
Experimentets design består av tre metoder, dessa är fokusgrupper, iterativprocess och 

fältstudier. 

3.2.2.1 Fokusgrupper 
Metoden fokusgrupper har använts för att samla in data. En fokusgrupp innebär att en grupp 

med människor samlas för att diskutera ett ämne under en begränsad tid (Wibeck, 2010). 

Enligt Bryman (2012) består en fokusgrupp av minst fyra personer medan Howitt (2013) 

skriver att en fokusgrupp består av 6-10 gruppmedlemmar. Det finns dock inget facit för hur 

många personer som behöver ingå i en fokusgrupp så länge fokusgruppen inte är för stor 

(Wibeck, 2010).  

Morgan (1996) skriver att det finns tre viktiga komponenter för att kunna definiera en 

fokusgrupp. Den första komponenten är att fokusgrupper är en forskningsmetod som används 

för att samla in data för ett forskningsändamål. Den andra komponenten är att gruppens 

interaktion och diskussion är källan till den data som samlas in. Den sista komponenten är att 

moderatorn aktivt ser till att gruppen håller en diskussion kring det bestämda ämnet för att 

uppnå datainsamlingens syfte. Bryman (2012) skriver att det som skiljer metoden 

fokusgrupper från en vanlig gruppintervju är att en fokusgrupp fördjupar sin diskussion inom 

ett ämne medan en gruppintervju kan lägga diskussionen på en bredare nivå där flera ämnen 

kan diskuteras. Ordet fokus står för att diskussionen på ett eller annat sätt ska röra ett specifikt 

ämne som moderatorn i förväg har valt (Wibeck, 2010). 

En fokusgrupp leds av en moderator. Moderatorns roll är att leda gruppen i den mån 

som behövs för att det valda ämnet ska diskuteras. Moderatorn ska inte agera som en 

intervjuare utan ska vara ett stöd för gruppens diskussion. Gruppen ska därmed tala fritt med 

varandra innanför de satta ramarna (Wibeck, 2010).  

Det finns strukturerade och ostrukturerade fokusgruppsintervjuer. En strukturerad 

fokusgruppsintervju innebär att moderatorn styr interaktionen. En ostrukturerad 

fokusgruppsintervju innebär istället att gruppmedlemmarna själva styr samtalet och väljer 
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vilka intressanta aspekter kring ämnet som de vill prata om. Målet med en fokusgrupp är att 

det ska vara en fri diskussion där deras egna intresse ligger i fokus (Morgan, 1996).  

Det finns fördelar och nackdelar med att använda strukturerade och ostrukturerade 

fokusgruppsintervjuer. En fördel med strukturerade fokusgruppsintervjuer är att moderatorn 

kan styra vilka frågor som ska ställas till gruppen. Ytterligare en fördel är att moderatorn kan 

påverka gruppdynamiken så att alla får möjlighet att säga sitt. Att moderatorn kan styra 

gruppen i en viss riktning kan även vara till en nackdel eftersom det endast tas upp aspekter 

som moderatorn eller forskargruppen vill höra. En fördel med ostrukturerade intervjuer är att 

deltagarnas egna intresse ligger i fokus och att det är det som sedan analyseras. Dock kan en 

ostrukturerad intervju leda till att det blir oorganiserat (Wibeck, 2010). 

Vid en fokusgruppsintervju är det bra att utforma en intervjuguide. Utformningen skiljer 

sig lite beroende på om intervjun ska vara strukturerad eller ostrukturerad. Som grund brukar 

utformningen av frågor bestå av fem delar; öppningsfrågor, introduktionsfrågor, 

övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutande frågor. Öppningsfrågor används för att bekanta 

deltagarna med varandra. Dessa frågor ska även bygga på fakta för att svaren ska vara korta 

och konkreta. Introduktionsfrågor används för att introducera ämnet för deltagarna. 

Övergångsfrågor används för att deltagarna ska se ämnet från ett större perspektiv. Dessa 

frågor används även för att deltagarna ska kunna diskutera ämnet djupare. Nyckelfrågor är de 

frågor som anses vara mest värdefulla för studien och för analysarbetet. Avslutningsvis 

används avslutningsfrågor för att deltagarna ska ha möjlighet till att ta upp saker som tidigare 

inte har nämnts (Wibeck, 2010). 

Under denna studie har det använts en semistrukturerad fokusgruppsintervju. Till hjälp 

har en intervjuguide tagits fram bestående av övergångsfrågor, nyckelfrågor och 

avslutningsfrågor. Öppningsfrågor och introduktionsfrågor togs bort av anledning att 

deltagarna i fokusgrupperna redan kände varandra och att deltagarna vid start av en 

fokusgrupp introduceras till ämnet genom en presentation. Deltagarna presenteras även till 

ämnet genom att de får köra ett scenario och testa på hur ETS fungerar. Intervjun är 

semistrukturerad för att deltagarna ska ha möjlighet till att lyfta fram andra intressanta 

aspekter relaterat till frågorna som ställs. När deltagarna i en fokusgrupp har besvarat en fråga 

eller om diskussionen har tagit fart åt fel håll har moderatorn hoppat in och ställt en ny fråga. 

3.2.2.2 Fältstudie 
Vid en fältstudie ska personen som utför studien producera en text i form av vad som har 

setts, hörts och upplevts. Anteckningarna antecknas under vägens gång eller efter avslutad 
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aktivitet. I fältstudier där observatören är obekant med domänen som ska studeras är det 

nödvändigt att anteckningar regelbundet skrivs, detta för att inga detaljer ska missas. I 

domäner där miljön och språket är mer familjärt kan anteckningarna istället skrivas efteråt. 

Detta eftersom att det är lättare att minnas ett förlopp om domänen är bekant. Det finns både 

fördelar och nackdelar med de två tillvägagångssätten. De två tillvägagångssätten kan både 

användas separat men även en kombination med varandra under en fältstudie. Information 

som är ny antecknas direkt medan annan information som är bekant istället kan antecknas vid 

ett senare skede. En fördel med att inte anteckna på direkten kan vara att observatören får en 

djupare förståelse för vad som händer medan händelsen utspelar sig. Anteckningar kan även 

skrivas ner väldigt kortfattat för att i ett senare skede fyllas ut. Precis som det kan vara en 

fördel kan det även vara en nackdel att allt inte noggrant antecknas direkt (Emerson, Frets, & 

Shaw, 2011).  

För att underlätta skrivandet kan det vara bra att skriva ner sina första intryck av platsen 

där exempelvis miljön och de personer som befinner sig på platsen beskrivs. Ett andra steg är 

att fokusera på händelser som är signifikanta eller som sker oväntat. Det tredje är att 

observatören kan titta på vad personerna som befinner sig i situationen upplever och vilka 

signifikant eller oväntade händelser som de reagerar på. Det viktigaste med en fältstudie är att 

observatören har en tanke med besöket och hur anteckningar ska antecknas. Detta för att det 

ska vara lättare att hantera all information (Emerson et al., 2011). 

I denna studie har observatören antecknat under vägens gång i den mån som har gått. 

Observatörens fokus låg på att observera hur deltagarna i fokusgrupperna använde materialet. 

Övriga kommentarer som sades av deltagarna antecknades även på direkten i största möjliga 

mån.  

3.2.2.3 Iterativ process 
Det har använts en iterativ process till denna studie. En iterativ process beskrivs som ”A 

process characterised by repetition and recurrence. Usually, the process leads to a small but 

worthwhile improvement which can be built on by further reiterations.”(Howitt, 2013, s.223). 

En iterativ process kännetecknas av repetition och upprepning, där samma steg genomförs 

gång på gång med en liten men värdefull förbättring för att slutresultatet ska bli så bra som 

möjligt. Höglund, Riggare, Pettersson och Jonsson (2008) skriver att det är återkopplingen 

från de tidigare stegen som är viktig för att utvecklingen hela tiden ska fortsätta. 

I denna studie har den iterativa processen använts under datainsamling, dvs under 

fokusgrupperna. Efter att deltagarna har kört två omgångar av scenariot påbörjades 
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fokusgruppsintervjun. Varje fokusgruppsintervju sammanställdes i form av 

rekommendationer tillsammans med instruktörens4 observationer för respektive fokusgrupp. 

Dessa rekommendationer har i den mån som gått applicerats i nästa fokusgrupp, se Figur 7. 

De rekommendationer som har appliceras i nästkommande fokusgrupp har valts ut beroende 

på vad som har varit möjligt att införa inom vissa ramar. Vissa rekommendationer har krävt 

ytterligare kunskap som inte har varit möjlig att inhämta under studiens tidsram. Andra 

rekommendationer har krävt godkännande för att de ska få införas i ETS. På grund av dessa 

omständigheter har de rekommendationer som har varit möjliga att applicera i kombination 

med instruktörens observationer valts ut. 

Syftet med den iterativa processen har därför varit att undersöka om 

rekommendationerna från den tidigare fokusgruppens rekommendationer och instruktörens 

observationer har kunnat förbättra utformningen av räddningstjänstens material i ETS, men 

även för att undersöka vad mer som behöver utvecklas. Den iterativa processen har även valts 

för att samtliga fokusgrupper inte ska ge liknande feedback på ETS utan för att ge en 

varierande feedback på de nya ändringarna som har applicerats. Genom att använda den 

iterativa processen finns det utrymme för att ge feedback på de rekommendationer som har 

applicerats och på det sättet utvärdera ETS utformning under vägens gång. 

 
Figur 7, Den iterativa processens design. De rekommendationer som fokusgrupp 1 har sagt har applicerats i fokusgrupps 2 
förutsättningar för hur deras scenarios ska utformas, osv.  

                                                

4 Hädanefter kommer endast ordet instruktör att användas i denna uppsatsen då moderatorn, observatören och instruktören är 
en och samma person.  
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3.3 Material 
Till denna studie har ett antal formulär, enkäter och intervjufrågor använts tillsammans med 

annat praktiskt material. Allt material har sammanställts nedan. 

3.3.1 Introduktionsmöte 
Till introduktionsmötet sammanställdes frågor gällande verksamheten, Bilaga 1 – 

Introduktionsmöte räddningstjänst. Frågorna är framtagna för att förstå grunden av 

räddningstjänstens verksamhet och dess processer. 

3.3.2 Anteckningsmaterial 
Anteckningar skrevs ner i ett anteckningsblock eller i ett Word dokument på en Mac Air. 

Samtliga anteckningar sammanställdes sedan för att all information skulle vara samlad på ett 

och samma ställe.  

3.3.3 Diktafon 
En diktafon i modell Olympus VN-406PC användes för att spela in ljud. Ljudinspelningarna 

användes som ett komplement till anteckningarna.  

3.3.4 Presentation av ETS 
Vid start av en fokusgrupp hålls en presentation av ETS och dess användning. Presentationen 

är gjort i Power Point och användes för att deltagarna skulle få en kort inblick i vad ETS är 

och hur det används idag. 

3.3.5 Samtyckesformulär 
Innan en fokusgrupp startades informerades och besvarades samtyckesformuläret av samtliga 

deltagare, se Bilaga 2 – Samtyckesformulär. Studien följer de fyra forskningsetiska 

principerna enligt Vetenskapsrådet (2002) och dessa är: informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. I samtyckesformuläret informeras deltagarna om syftet 

och bakgrund till studien. Deltagarna informeras även om rättigheter kring deltagandet, att de 

när de vill kan avbryta deltagandet och att all data kommer att anonymiseras. Den data som 

lämnas av deltagarna kan presenteras för studenter och forskare vid svenska och utländska 

universitet samt publiceras i form av en masteruppsats och eventuella vetenskapliga 

publikationer. Deltagarna har även rätt till att få tillgång till den data som har spelats in av 

forskaren samt få tillgång till det slutgiltiga resultatet från studien. 



 

   32 

3.3.6 Bakgrundformulär 
Bakgrundsformuläret användes i denna studie för att få bakgrundsinformation om deltagarna. 

Informationen kan exempelvis ge en inblick i hur ofta de olika rollerna tränar i förhållande till 

varandra. Bakgrundsformuläret bestod av sju frågor, se Bilaga 3 – Bakgrundformulär. 

Deltagarna fyllde i kön, hur länge de har arbetat inom räddningstjänsten och vilken roll de har 

i verksamheten. De fick även i uppgift att uppskatta hur många timmar i veckan som de övar 

på färdigheter. De sista frågorna handlade om deltagaren har tidigare erfarenhet som 

instruktör inom räddningstjänsten, och om så var fallet skulle deltagaren även fylla i inom 

vilket område samt hur länge deltagaren har varit instruktör.  

3.3.7 ETS scenario 
Ett manus har skrivits för att varje delmoment i övningen ska innehålla rätt information, se 

Bilaga 4 – Manus. Manuset är utformat som spelkort för att både instruktör och deltagare lätt 

ska se vad som gäller. Manuset består av förutsättningar för scenariot som deltagarna får ta 

del av innan scenariots start. Manuset består även av händelsekort där information om huset 

exempelvis finns med. Som komplement till manuset finns det ett detaljerat tidsschema som 

innehåller en intervju mellan SOS och uppringaren och sedan information om när 

utryckningsfordonen har anlänt till olycksplatsen och när räddningspersonalen har lämnat 

rapporter. Tidsschemat är inspirerat från ett riktigt fall, både för att tiderna och 

ordningsföljden ska vara realistiska, se Bilaga 5 – Tidsschema. Tidsschemat har även använts 

som en grunden för scenariot. Tiderna i tidsschemat har anpassats för att första 

utryckningsfordon ska anlända till olycksplatsen klockan 12.00.  

I scenariots originalstruktur går det ett larm om brand i flerbostadshus på våning tre. Det 

ska fortfarande finnas personer kvar i huset som försöker ta sig ut. I lägenheten som brinner är 

ytterdörren låst. Lägenheten tillhör en 60 årig kvinna som ligger medvetslös på golvet i 

lägenhet. 

För att deltagarna ska ta sig igenom scenario måste de samarbeta och lägga upp en plan 

för vad som ska göras. Till sin hjälp finns det en tabell med åtgärdstider för de redskap som 

deltagarna har möjlighet att använda sig av, se Bilaga 6 – Åtgärdstider. Tiderna som är 

framtagna är ungefärliga. 

För att instruktören lätt ska hålla koll på vilka figurer från ETS materialet som ska 

användas i scenariot har ett uppdukningsprotokoll använts, se Bilaga 7 – 

Uppdukningsprotokoll. I protokollet ska instruktören i förväg fylla i vilka figurer som ska 

användas och hur många figurer som behövs av varje. Protokollet används som en 
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förberedelse inför en övning för att se till att samtliga figurer som behövs till övningen finns. 

Protokollet användes även vid övningstillfället för att instruktören lätt och smidigt skulle 

kunna duka upp och förbereda övningen. 

Till varje övning har kartor tagits fram i form av bilder för att deltagarna ska få sig en 

bättre uppfattning om skadeplatsen. Bilderna varierade i zoomningen, den inzoomade bilden 

användes för att visa brandens position (rätt lägenhet) i huset och bilderna som var utzoomade 

användes för att deltagarna skulle få en uppfattning om omgivningen. Ett lägenhetshus i 

centrum för varje stad där brandstationen finns har slumpmässigt valts ut utifrån de premisser 

som har ställts: att huset ska vara i centrum och att branden ska ha utbrutit i ett flervåningshus 

med minst tre våningar. För varje brandstation som besöktes har kartbilder tagits fram. Det 

finns fyra bilder framtagna för varje hus. Totalt har 12 bilder tagits fram, se Bilaga 8 – Kartor.  

3.3.8 Genomförandeprotokoll 
För att hålla koll på att allt sker i rätt ordning har ett formulär med genomförandet tagits fram. 

Formuläret användes under samtliga fokusgrupper för att genomförandet skulle utföras 

likadant i samtliga fokusgrupper, se Bilaga 9 – Genomförande. 

3.3.9 Prestationsindikatorer 
Ett formulär med prestationsindikator användes av instruktören. Prestationsindikatorerna är 

tagna från Hanson (2018) och har används som en grund för formuläret, se Bilaga 10 – 

Prestationsindikatorer. Genom den iterativa processen har formulärets innehåll varierat och 

fått ett nytt förslag på utseende, se Tabell 1.  

3.3.10  Intervjufrågor 
Avslutningsvis har ett dokument med intervjufrågorna sammanställts, se Bilaga 11 – 

Intervjufrågor. I dokumentet har även AAR frågorna skrivits dit, detta för att samtliga frågor 

ska vara samlade på ett dokument. En AAR håller på att införas som ett moment efter 

avslutad räddningsinsats för all personal inom räddningstjänsten runt om i Sverige. Av denna 

anledning har momentet även tagits med i detta ETS scenario för att användning av ETS ska 

efterlikna räddningstjänstens procedur från att ett larm går till att larmet är avslutat. 

De intervjufrågor som har ställts till domänexperten är tagna från Bilaga 11 – 

Intervjufrågor, däremot har det skett en anpassning av frågorna. Det nya frågeformuläret 

består av ytterligare två nya frågor, se Bilaga 12 – Intervjufrågor expert. Några av de tidigare 

frågorna har även anpassats för att frågan ska ställas till en person istället för till en grupp. 
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Den tidigare frågan ”Tyckte ni att det var roligt?” har exempelvis formulerats om till ”Vad 

tycker du om ETS materialet för räddningstjänsten?”. Detta för att domänexperten inte 

tidigare har använt sig av materialet utan endast sett på när materialet har använts.  

3.3.11  Formulär ”Vad saknas” 
Detta formulär användes för att alla fokusgrupper skulle ha möjlighet att fylla i de figurer som 

saknades för det aktuella scenariot. I formuläret kunde deltagarna fylla i vad som saknades, 

med kompletterande uppgifter med vem som ska använda redskapet/figuren, när 

redskapet/figuren ska användas och redskapets tidsåtgång, se Bilaga 13 – Material som 

saknas. 

3.3.12  Enkät - ETS 
Enkäten som används i denna studie har som syfte att sammanfatta vad brandmännen har för 

uppfattning om ETS som verktyg. Enkäten bestod av 12 frågor där varje deltagare skulle 

uppskatta ett påstående på en sjugradig skala från 1–7. 1 betyder att deltagaren ”inte alls” 

håller med och 7 betyder att deltagaren håller med i ”mycket stor utsträckning”, se Bilaga 14 

– Enkät.  Enkäten bestod endast av fasta svarsalternativ eftersom deltagarna fick möjlighet 

under fokusgruppsdiskussionen att diskutera övriga frågor och funderingar. Fasta 

svarsalternativ användes även av anledningen att det ska vara lätt för deltagarna att fylla i 

enkäten och att svaren ska vara lättare att analysera (Jakobsson, 2005).  

Enkäter används för att kartlägga fenomen eller beteende som finns inom en grupp 

individer. (Kjellberg & Sörqvist, 2011). Enkäter skiljer sig från vanliga intervjuer genom att 

deltagarna själva får fylla i sina svar istället för att en instruktör ska anteckna svaren. En 

fördel med enkäter är att en stor datamängd kan samlas in under en kort tid eftersom enkäter 

vid behov kan skickas ut över hela världen. Det kan även vara fördelaktigt att använda sig av 

en enkät vid frågor som deltagarna kan uppfatta som känsliga. En enkät kan vid dessa fall 

bidra med att frågan besvaras mer sanningsenligt än vad den hade gjort under en intervju 

(Trost, 2007). En nackdel med enkäter är att det kan vara svårt att kontrollera miljön som 

personen befinner sig i, i jämförelse med en laboratorielokal, vilket kan leda till att 

ovidkommande variabler kan påverka mätningarna (Kjellberg & Sörqvist, 2011).  

3.4 Procedur 
En fokusgrupp startade alltid med en kort presentation om verktyget ETS och hur 

användningen av verktyget ser ut idag. Efter presentationen delades ett samtyckesformulär ut 
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till samtliga deltagare till följt av ett bakgrundsformulär. Deltagarna informerades om de 

förutsättningar som fanns för att köra scenariot, exempelvis vilket väder det var och vilka 

resurser som larmats till olycksplatsen. Därefter presenterades rollerna för fokusgruppen där 

deltagarna själva fick fördela rollerna mellan varandra. 

Efter att fokusgruppen genomfört det första scenariot, omgång 1, utfördes en AAR. 

Efter den korta debriefingen omfördelades rollerna mellan deltagarna och förutsättningarna 

för scenariot presenterades på nytt. Därefter utfördes scenariot igen, omgång 2, och följdes av 

en AAR. Hur dessa scenarier var uppbyggda finns detaljerat beskrivit under resultatets 

rubriker ”Förutsättningar vid genomförandet av ETS” för samtliga fokusgrupper.  

När fokusgruppen genomfört scenariot två gånger påbörjades en intervju med 

fokusgruppen där deltagarna fick berätta vad de såg för behov av ETS och vad som kan 

utvecklas och förbättras för att det ska vara ett verktyg som är anpassat efter deras 

verksamhet. Under intervjun fick deltagarna även möjlighet att fylla i redskap eller figurer 

som de ansåg saknades. Under samtliga fokusgruppsintervjuer spelades ljudet in. Efter 

avslutad intervju delades det ut en enkät till deltagarna innehållande 12 påståenden om 

verktyget ETS. Avslutningsvis tackades deltagarna för deras deltagande. 

En intervju med en domänexpert hölls för att få frågorna besvarade från ett annat 

perspektiv. Intervjufrågorna som ställdes till fokusgrupperna användes även i detta fall som 

en grund för att ha något att utgå ifrån. 
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4 Resultat 
Resultatet från bakgrundformuläret visar på att deltagarna uppskattar att de övar på 

färdigheter inom räddningstjänsten med ett medelvärde på 4,8 timmar i veckan (SD=0,34), 

n=20. En deltagare har valt att fylla i ”4–6 timmar” i veckan vilket inte är inräknat i 

medelvärdet. Deltagarna som arbetar som räddningschef i beredskap (n=4) övar i genomsnitt 

0,25 timmar i veckan (SD=0,29) och de övriga deltagarna (n=16) har ett genomsnitt på 6 

timmar i veckan (SD=2,7). Deltagaren som fyllde i ”4–6 timmar” är inte heller medräknat i 

medelvärdet.  

Nedan följer resultatet för fokusgrupperna där varje fokusgrupps resultat redovisas 

enskilt. Fokusgruppernas svar har sammanställts fråga för fråga. Därefter följer en intervju 

som hölls med domänexpert inom räddningstjänsten och avslutningsvis redovisas svaren från 

enkäten. 

4.1 Fokusgrupp 1 - Eslöv 
Nedan redovisas svaren från första fokusgruppens intervju och rekommendationer samt 

instruktörens observationer. Denna grupp bestod av sex deltagare. 

4.1.1 Förutsättningar vid genomförandet av ETS scenario 
Scenariot utspelade sig i ett rum med tre whiteboardtavlor. Första whiteboardtavlan var 

placerad på vägg A, andra på vägg B och tredje på vägg C. På vägg A placerades kartbilderna, 

på vägg B placerades redskapen och på vägg C fanns huset med den brinnande lägenheten på 

våning tre. Personerna vid vägg A och vägg C stod med ryggarna mot varandra och 

kommunicerade.  

Omgång 1 genomfördes enligt scenariots originalstruktur. Omgång 2 följde även den 

originalstrukturen med undantag att två personer, en kvinna på 30 år och en pojke på 3 år, 

placerades i en rökig lägenheten ovanför lägenheten som brann. 

4.1.2 Fokusgruppsdiskussion 
Nedan visas de svar som deltagarna gav under diskussionen. 

 

1. Vad finns det för behov av ETS? 
Deltagarna tyckte att det saknades några redskap för att kunna körda scenariot med variation. 

Vilka redskap som är tillgängliga har betydelse för utfallet vilket betyder att fler redskap 



 

   38 

behövs för att scenariot ska kunna köras med variation. Genom att lägga in fler redskap finns 

det möjlighet att ändra på fler faktorer i spelet vilket bidrar med att det finns möjlighet att 

variera ett scenarios design. Deltagarna saknade exempelvis en utskjutningsstege och en 

värmekamera. För att se en sammanställning av de redskap som samtliga fokusgrupper anser 

saknas se Bilaga 13 – Material som saknas. 

Fokusgruppen tyckte även att det var lite oklart hur åtgärdstiderna för redskapen skulle 

användas. Deltagarna tyckte det blev rörigt när de behövde ta ett redskap, titta på listan med 

åtgärdstider för att till sist följa tiderna när redskapet skulle användas i scenariot. De tyckte att 

det hade varit lättare om tiderna istället stod direkt på redskapet för att redskapen med dess 

tider skulle vara lättare att hantera. 

 

2. Vad behöver utvecklas? 
Fokusgruppen berättade att det idag finns elektronik som används under larm och som även 

skulle kunna användas som ett extra komplement till en ETS övning. När deltagarna endast 

fick tillgång till kartbilder under scenariot upplevde de att det var som att backa ett steg i 

utvecklingen. Fokusgruppen upplevde att övningen hade blivit mer verklighetsnära om de 

hade fått använda redan existerande insatsstöd.  

 

3. Vilka händelser vill ni kunna träna på? 
Deltagarna tyckte att det skulle vara bra om det fanns material för att kunna köra större 

övningar där flera partner är inblandade. Olyckor som deltagarna vill kunna träna på är: 

- Trafikolycka 

- Brand 

- Övningar på farliga platser  

- Övningspaket för NUSA 

 

Fokusgruppen kommenterar även att det är bra som nyanställd att öva på enklare övningar för 

att få sig en introduktion till hur ett larm kan se ut och hur det ska hanteras. Deltagarna kände 

även att enklare övningar är användbara för att rutinerade brandmän ska kunna öva på hur 

olika detaljer i ett larm kan ändra utfallet. Genom att ändra på detaljer kan de öva på ett och 

samma larm med små förändringar och förbereda sig på hur de ska hantera de olika 

situationerna. Exempel på detaljer som kan ändra utfallet är: 

- om en röklucka finns eller inte finns 
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- vindens riktning och styrka 

- husets material och konstruktion 

 

4. Vilken komplexitet vill ni ha på verktyget?  
Deltagarna i fokusgruppen kommenterade att det är bra om det finns övningar på en 

ledningsnivå där det går att öva på kommunikation. Utöver det är det bra om det finns en stor 

variation av övningar där det går att öva både på en lägre och en högre nivå. Den lägre nivån 

syftar till detaljerad nivå där brandmän övar medan en högre nivå syftar till ledning över ett 

larm. Spridningen på nivå gör det möjligt för alla inom räddningstjänsten att öva på sin egen 

nivå relaterat till den roll som personen har.  

Deltagarna tog även upp att de tyckte det är viktigt att nivån kan anpassas på plats efter 

den kunskap som personalen besitter för att övningen ska läggas på rätt nivå. Deltagarna 

tyckte även att det är viktigt att de scenarier som körs är framtagna så att alla deltagare kan 

vara aktiva under hela förloppet för att ingen ska bli stillastående eller utelämnad. 

 

5. Känner ni att det finns någon extra information som ni hade velat ha innan 

eller under sceneriet? 
Fokusgruppen kände att det hade varit bra med en detaljerad genomgång angående hur tiderna 

för redskapen skulle användas. De upplevde att det var lite oklart under scenariot hur tiderna 

skulle hanteras vilket bidrog till att det blev lite rörigt.  

 

6. Tyckte ni att det var roligt? 

Deltagarna tyckte att det var väldigt roligt att använda ETSÒ till träning.  

 

7. Har ni något övrigt som ni vill tillägga?  
Deltagarna berättade att det finns väldigt många störningsmoment, exempelvis ljud, under ett 

larm. Genom att fläktar sätts igång och andra verktyg och processer används ökas volymen 

under ett larm. Ljudnivån ökar hela tiden under en insats vilket är något som skulle kunna 

appliceras även i denna typ av träning. 

Deltagarna kände att det hade varit bra om whiteboardtavlorna som användes under 

scenariot hade varit placerade i olika rum. Deltagarna berättade att de under larm använder 

radioapparater för att kommunicera med varandra men som även bidrar med att de får en 



 

   40 

begränsad information till sig. Nu när de stod i samma rum kände de att samtliga deltagare 

fick tillgång till för mycket information vilket gjorde att övningen inte blev lika 

verklighetstrogen som den kunde ha varit om de hade kommunicerat via radioapparater. 

Deltagarna kände därför att spelet borde höjas och bli mer verklighetstroget genom att placera 

tavlorna i olika rum.  

Deltagarna tyckte att ETS är ett bra verktyg att använda sig av innan riktiga/praktiska 

övningar för att visa hur ett scenario kommer att gå till. Detta för att förbereda deltagarna på 

vad som skall komma att hända. Deltagarna såg även att det fanns en nytta med verktyget för 

att öva på andra och nya roller, detta för att få en bättre förståelse kring alla de olika roller 

som finns i verksamheten. 

4.1.3 Sammanfattning av rekommendationer 
Den första rekommendationen är att markera ut åtgärdstiderna på de magnetiska symbolerna 

då det idag uppstår förvirring när de både ska hitta rätt symbol och därefter leta upp 

åtgärdstiden på åtgärdstabellen. En annan rekommendation är att använda sig av störningsljud 

under scenariot för att göra det mer verklighetstroget. Detta eftersom att deras 

arbetsförhållanden ser ut så. Ytterligare en rekommendation är att placera ut tavlorna som 

används i olika rum för att kommunikationen ska kunna ske genom radioapparater. 

Rekommendationerna för fokusgrupp 1 är: 

- Åtgärdstider på redskapen 

- Störningsljud 

- Tavlors placering 

4.1.4 Instruktörens observationer 
Fokusgruppen löste både scenarierna utan några större problem. De ställde några frågor kring 

hur redskapen skulle användas under scenarierna då det fanns vissa oklarheter. Till en början 

hade de svårt att hålla koll på hur tiderna på redskapen skulle användas samt var tiderna stod 

uppskrivna. För övrigt hade deltagarna ett bra samarbete med varandra där samtliga deltagare 

var aktiva under scenarierna och diskussionerna. 

4.2 Fokusgrupp 2 – Färjestad 
Denna fokusgrupp bestod av fyra personer. 
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4.2.1 Förutsättningar vid genomförandet av ETS scenario 
Utifrån fokusgrupps 1 rekommendationer har rekommendationerna ”åtgärdstider på redskap” 

och ”tavlors placering” implementeras. Två whiteboardtavlor användes till scenarierna som 

fokusgrupp 2 körde. Whiteboardtavlorna placerades i två separata rum för att se om 

kommunikationen kan efterlikna hur kommunikation fungerar ute på larm. Till hjälp 

placerades det en radio i varje rum som deltagaren/deltagarna fick tillgång till. Åtgärdstiderna 

placerades även direkt på redskapen istället för att stå separat på tidsåtgärdslistan. Detta för att 

se om deltagarna lättare kan hålla koll på åtgärdstiderna för redskapen som används. 

Scenario A följde originalstrukturen. Scenario B följde strukturen till största del med 

undantag att två personer placerades i lägenheten mitt emot den brinnande lägenheten. Husets 

konstruktion ändrades även från tegel till trä. 

4.2.2 Fokusgruppsdiskussion 
Nedan har fokusgruppens svar på intervjufrågorna sammanställts. 

 

1. Vad finns det för behov av ETS? 
Deltagarna i fokusgruppen ansåg att det finns ett behov utifrån deras roll, räddningschef i 

beredskap, att träna tillsammans med styrkeledare eftersom att den typ av träning inte sker i så 

stor utsträckning idag. Fokusgruppen ansåg att verktyget även kan användas i ett större 

sammanhang, i en kommun, för att tillsammans sitta ner och öva på exempelvis en 

skogsbrand. Under ett sådant tillfälle kände deltagarna att de skulle kunna diskutera hur de 

ska använda varandras resurser på bästa sätt och hur de i dessa situationer ska agera 

tillsammans.  

Deltagarna tog upp att det idag på praktiska övningar ofta uppstår dötid eftersom att alla 

deltagare inte kan köra en övning samtidigt. Medan deltagaren väntar på att få köra den 

praktiska övningen kan ett sånt här scenario köras under tiden där exempelvis en styrkeledare 

håller i scenario för några brandmän. Verktyget kan på det sättet användas för att ta bort dötid 

under praktiska övningar där tiden på ett enkelt sätt kan tas tillvara på genom att köra en 

övning med verktyget. 

 

2. Vad behöver utvecklas? 
Scenariot som de körde låg på en lägre nivå än vad de arbetar på, deta medförde att de såg ett 

stort behov av att övningar på en ledningsnivå behöver tas fram. Ett scenario som körs på en 
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lägre nivå innehåller många detaljer för att situationen ska kunna hanteras. För dem, i deras 

yrkesroll, är det däremot viktigare att se helhetsbilden under ett larm för att kunna fatta rätt 

beslut utifrån de resurser som finns på plats. Dock kände deltagarna att det är bra med olika 

träningsnivåer för att alla roller i verksamheten ska kunna träna på sin egen nivå, även för att 

deltagare med en viss roll ska kunna träna på andra roller. 

Tidsåtgången för redskapen tyckte deltagarna inte var så viktig, de tyckte snarare att det 

handlade om att alla åtgärder/steg genomförs i rätt ordning. Men efter att deltagarna hade 

diskuterat detta ett tag kom de fram till att tiderna trots allt till viss del har en viktig roll, 

särskilt de statiska tiderna som att sätta upp slangsystemet. En annan tid som deltagarna ansåg 

vara viktig var tiden som brandmännen har rökdykt, detta eftersom att luften endast räcker en 

viss tid. Utifrån diskussionen kom de fram till att tiderna har en viktig betydelse för spelet, 

men för att tiderna ska fungera att måste alla deltagare ha koll på tidsåtgången. Det är även 

viktigt att tiden åskådliggörs på ett tydligt sätt för alla. Deltagarnas förslag var att sätta dit en 

lapp och skriva dit tiden som redskapet började användas på och sedan tiden som åtgärden ska 

vara slutförd. Deltagarna ansåg att det även är viktigt att kunna skilja på vilka fordon, figurer 

och verktyg som tillhör vilka enheter för att spelet ska kunna flyta på smidigare.  

Fokusgruppen ansåg att de saknade information om exempelvis brandposten eftersom 

att det har en stor betydelse för om de ska sätta in tankbilar eller inte. De saknade även 

figurer/bilder för röken som kom från branden, detta eftersom att rökens utseende har 

betydelse för val av åtgärd som ska sättas in. Deltagarna berättade att det är viktigt för dem att 

se effekten av vad som händer och hur åtgärder kan ändra rökens utseende. Deltagarna ansåg 

att spelet kommer kunna höjas om de får se hur röken ser ut och hur röken ändras över tid.  

 

3. Vilka händelser vill ni kunna träna på? 
Fokusgruppen ansåg att utsläpp för farliga ämnen är en viktig händelse att kunna träna på. 

Detta eftersom att det blir väldigt omständligt att träna på en sådan komplex händelse då hela 

processen bygger på ett flertal steg som måste genomföras. Trafikolyckor är något som 

deltagarna även ansåg är bra att kunna träna på då de ofta åker på sådana larm.  

Olyckor som fokusgruppen vill kunna träna på: 

- Farliga ämnen 

- Trafikolycka 
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4. Vilken komplexitet vill ni ha på verktyget? 
Fokusgruppen ansåg att det är viktigt med komplexitet på alla olika nivåer. Deltagarna kände 

att det är viktigt med detaljer som kan ändra utfallet när de kör en övning som ligger på en 

lägre nivå. När övningen istället ligger på en högre nivå, där befäl övar, är detaljerna inte lika 

viktiga då fokus istället ligger på de fordon och resurser som finns för att fördela dem på bästa 

sätt.  

 

5. Känner ni att det finns någon extra information som ni hade velat ha innan 

eller under sceneriet? 
Deltagarna i fokusgruppen ansåg att det skulle vara bra om det fanns information om 

planlösningen eller annan information om vem som bor i lägenheten för övningar som ligger 

på en lägre nivå. Om det exempelvis bor en samlare i lägenheten kommer tidsaspekten att 

påverkas vilket kan påverka hur brandmännen väljer att hantera händelsen. 

 

6. Tyckte ni att det var roligt? 
Fokusgruppen kommenterade att de kommer kunna träna oftare med ett verktyg som ETS 

eftersom träningsmöjligheterna bli bättre -”Vi övar generellt alldeles för lite”. De ansåg att 

ETS är roligt att använda för träning, särskilt när det läggs in figurer, redskap och lite färg. De 

kände att det är lättare att ta till sig och förstå hur allt hänger ihop vilket bidrar med att de 

kommer kunna skapa en helhetsbild över övningens händelse. 

 

7. Har ni något övrigt som ni vill tillägga?  
Fokusgruppen diskuterade att ETS kan användas för att träna på nya roller vilket bidrar med 

att deltagare kan få en bättre förståelse kring allas ansvar och arbetsuppgifter. Redskapet kan 

även användas som ett komplement till en AAR för att visualisera vad som hänt under ett 

larm. Deltagarna kände att det även bidrar med att alla får en gemensam bild av hur larmets 

flödesschema såg ut och vem som gjorde vad och när åtgärder sattes in etc. 

Deltagarna tyckte att det var bra att kommunikationen till viss del togs via 

radioapparater. Däremot tyckte de att det fortfarande var lätt att höra vad de andra deltagarna 

under scenariot sa då whiteboardtavlorna låg så pass nära varandra.  
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4.2.3 Sammanfattning av rekommendationer 
Första rekommendationen är att märka ut brandposten på kartan eftersom att placeringen av 

brandposten påverkar hur vattenförsörjningen hanteras. Nästa rekommendation är att 

tydliggöra tiderna för redskapen för att det ska vara enkelt att veta när en tid startar och när en 

tid slutar. När det är flera enheter som åker ut på ett larm är det även viktigt att de olika 

enheterna kan urskiljas, både när det gäller fordon, figurer och verktyg. En annan 

rekommendation är att ta fram figurer som visar på hur röken ser ut. Rökens utseende har en 

stor betydelse för val av metod. Det är även viktigt att kunna läsa av om rätt åtgärder har satts 

in genom att se hur röken förändras. Den sista rekommendationen är att separera 

whiteboardtavlorna ännu mer för att deltagarnas inte ska höra vad deltagarna i det andra 

rummet diskuterar. 

Rekommendationer för fokusgrupp 2: 

- Brandpost 

- Tydliggöra tiderna 

- Skilja på enheters fordon, figurer och verktyg 

- Rök 

- Tavlors placering 

4.2.4 Instruktörens observationer 
Precis som första fokusgruppen klarade fokusgrupp 2 av att lösa båda scenarierna. En stor del 

av kommunikationen under scenarierna togs via radio. Däremot kunde deltagarna fortfarande 

höra varandra till viss del utan radio då rummen låg så passa nära varandra. Det fanns även 

möjlighet för deltagarna att gå mellan rummen för att kommunicera med varandra utan radio.  

Deltagarna hade viss problematik med vilken whiteboardtavla som redskapen skulle 

placeras på. Detta ledde till att de ibland fick gå fram och tillbaka mellan rummen för att rätt 

redskap skulle placeras på rätt whiteboardtavla. Deltagarna hade även vissa svårigheter med 

att hålla sig till åtgärdstiderna på redskapen då det var svårt att hålla koll på alla åtgärdstider 

samtidigt.  

4.3 Fokusgrupp 3 – Kallerstad 1 
Denna grupp bestod av 7 deltagare. Nedan presenteras scenariernas förutsättningar samt 

fokusgruppensdiskussionen. 
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4.3.1 Förutsättningar vid genomförandet av ETS scenario 
Utifrån fokusgrupps 2 rekommendationer och instruktörens observationer valdes det att 

fokusera på ”tydliggöra tider” och ”tavlors placering”. Instruktören förberedde sig genom att 

ha fler tidtagarur tillgängliga för att lättare finnas till hjälp för att deltagarna skulle kunna veta 

när tiden för redskapens åtgärdstider var slut. De två whiteboardtavlor som användes till 

scenarierna, både omgång A och B, placerades även i två olika rum med en bits avstånd från 

varandra. För att kommunicera med varandra behövde de därför använda radioapparater som 

fanns tillgängliga för dem.  

Scenario A följde originalstrukturen. När scenario B genomfördes lades det till att tre 

drabbade personer hade blivit utsatta för rök, dessa personer placerades i två lägenheter 

bredvid den brinnande lägenheten. Förutsättningarna ändrades från omgång A till B för att det 

skulle finnas viss variation mellan omgångarna, detta för att deltagarna skulle tänka i lite 

andra banor. 

4.3.2 Fokusgruppsdiskussion 
Svaren från intervjun som hölls med fokusgruppen visas nedan.  

 

1. Vad finns det för behov av ETS? 
Fokusgruppen vill framförallt kunna öva inom ledning och samverkan. De kände att det är 

extra viktigt att det finns övningar där befäl kan öva eftersom att det inte finns något sådant 

idag. Fokusgruppen berättade att när de har åkt på större larm märker de att det inte bara är 

deras kommunikation som brister utan att insatschefernas kommunikation även brister. 

Insatsledarna åker dessutom så sällan på larm då de endast larmas till större bränder som 

exempelvis skogsbränder. Detta visar ett behov av att ta fram övningar som riktar sig till 

personal inom ledning. 

 

2. Vad behöver utvecklas? 
Fokusgruppen tyckte att fokus ska ligga på vad som brinner och hur det brinner när man 

tränar på den lägre nivån, det vill säga när brandmän övar och själva agerar utifrån 

situationen. Detta bidrar med att de måste välja metod för att kunna hantera situationen. 

Vilken metod som bör väljas avgörs då av ett antal parametrar som exempelvis, hur det 

brinner, hur rökfyllt det är, hur det blåser, är dörren låst eller öppen etc. Deltagarna 

kommenterade att ju mer redskap som finns i ETS desto mer detaljer kommer de kunna lägga 
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in i ett scenario som kan vara avgörande för val av metod. Däremot tyckte de att alla detaljer 

inte ska tas med i spelet då det inte alla gånger är relevant för att öva på en viss händelse eller 

moment. 

”Det är spännande att man kan köra olika scenarier, om man nu har ett hus som 

brinner och så gör man saker som, man har ju ett visst facit för göra för att det ska gå bra, 

men om man gör fel saker så ändras bilden, det blir mer eller mindre rök, gör man fel saker 

så får man en spridning, så man kan styra utvecklingen.” På grund av att det kan vara svårt 

att se hur en åtgärd påverkar situationen tyckte deltagarna att skulle vara bra om ETS fanns 

digitalt. 

Deltagarna kommenterade att det är jättebra om flera använder verktyget och skapar 

scenarier för olika komplexa byggnader och miljöer. Genom att sedan dela med sig av 

scenarierna och hur scenarierna löstes har de möjlighet att lära sig av varandra, vilket skulle 

vara väldigt givande för dem. Deltagarna tyckte även att det skulle vara värdefullt, om det är 

möjligt, att besöka platsen som scenariot utspelade sig på för att få ytterligare kunskap krig 

scenariot och hur utfallet hade kunnat ändrats på nytt. Genom att besöka en plats och koppla 

det till ett scenario som deltagarna har kört kan deltagarna få ny erfarenhet som är viktigt för 

dem. 

 

3. Vilka händelser vill ni kunna träna på? 
Deltagarna vill kunna öva på stora komplexa händelser som de inte åker på så ofta. Dessa 

övningar i större format hade på ett enklare sätt kunna tränats på istället för att köra en riktig 

övning under dessa förhållanden som ofta kräver mycket planering, tid och resurser för att 

genomföra. Övningar som de vill kunna träna på är: 

- Skogsbränder 

- Kemolyckor 

- Industriolyckor 

- Flygolyckor 

- Stora brandvolymer som i exempelvis garage. 

 

4. Vilken komplexitet vill ni ha på verktyget  
Först och främst tyckte deltagarna att det ska det finnas övningar som personal inom ledning 

ska kunna öva på. Om övningen istället ska ligga på en lägre nivå är det detaljerna som är 

viktiga eftersom besluten om metod grundar sig i detaljerna. Deltagarna kommenterade även 
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att det räcker att varje deltagare endast tilldelas en figur vardera för att göra det enklare under 

övningar som ligger på en lägre nivå. Detta eftersom att det blir för mycket detaljer att hålla 

koll på om varje deltagare ska ha hand om flera figurer. 

 

5. Känner ni att det finns någon extra information som ni hade velat ha innan 

eller under sceneriet? 
Den information som deltagarna tilldelades vid första skedet ansågs vara tillräcklig. Däremot 

hade de önskat lite mer information under vägens gång som hade kunnat delats ut när de var 

på väg till larmet eller när de väl var på plats. Information som deltagarna saknade hade de 

även själva kunnat fråga sig till eftersom det är så de får göra på larm idag. Deltagarna kände 

att det även hade varit bra om de hade fått kontakt med en nyckelperson på platsen som kunde 

berätta lite mer ingående om olycksplatsen.  

 

6. Tyckte ni att det var roligt? 
Deltagarna tyckte att ETS är ett roligt verktyg att använda sig av för träning. De kände även 

att det är ett redskap som kommer hjälpa dem i deras träning. Verktyget är så pass nytt inom 

domänen räddningstjänsten, men deltagarna såg att ”Det finns en stor utvecklingspotential för 

detta redskap”.  

Deltagarna upplevde att användningen av verktyget blev lite rörigt under scenariot 

eftersom att de aldrig tidigare har använt redskapet. De kommenterade däremot att lite 

träningsrutin med verktyget kommer göra användningen lättare.  

Någon som deltagarna tog upp var att de trodde att spelet skulle bli mer 

verklighetstroget om det lades in inspel. Dessa inspel skulle exempelvis kunna vara att ”nu 

spred sig elden upp via fläkten till vinden”. Dessa inspel skulle därmed göra att scenariot fick 

lite mer liv och inte följde ett och samma spår från larmets början till larmets slut. 

 

7. Har ni något övrigt som ni vill tillägga?  
Fokusgruppen tyckte att det här är ett bra verktyg att använda sig av vid träning och 

samverkan. Under en insats är det ofta kommunikationen som brister men genom träning med 

ETS känner deltagarna att kommunikationen kan förbättras. Deltagarna kände även att det är 

nyttigt att de blir bedömda på kommunikationen eftersom att kommunikationen i vanliga fall 

inte bedöms. 
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De kommenterade även att det är bra att whiteboardtavlorna var placerade i olika rum 

eftersom kommunikationen mer liknar kommunikationen ute på larm. Däremot tyckte 

deltagarna att det var lite svårt att veta vilket rum som de skulle befinna sig i samt var 

redskapen skulle placeras. 

4.3.3 Sammanfattning av rekommendationer 
Det är bra om det sker inspel under ett scenario då ett larm oftast inte följer ett och samma 

spår från början till slut. Inspelen kommer bidra med att scenariot blir mer verklighetstroget. 

En annan rekommendation är att varje deltagare endast har hand om en figur i spelet på den 

här lägre nivån. Som det användes i stunden så var det rörigt att hålla koll på både figurer och 

detaljer vilket försvårade processen i att engagera alla figurer i scenariot. 

Rekommendationerna från fokusgrupp 3 är: 

- Inspel 

- En figur vardera 

4.3.4 Instruktörens observationer 
Fokusgrupp 3 klarade av att genomföra de båda scenarierna. Deltagarna hade däremot viss 

problematik med att veta var figurerna och redskapen skulle placeras. Eftersom rummen låg 

en bit ifrån varandra fanns det en kort förflyttningstid. Exempelvis kunde en deltagare vid 

whiteboardtavla 1 säga att de ville ha en fläkt till platsen. Deltagaren vid whiteboardtavla 2 

svarade då med att det skulle fixas. I detta fall ska deltagaren vid whiteboardtavla 2 förflytta 

sig till whiteboardtavla 1 med redskapet, men detta hände inte trots att deltagaren hade sagt att 

det skulle fixas. Detta gjordes inte då deltagaren inte hade uppfattat att det var nödvändigt att 

redskapet skulle placeras på rätt ställe utan att redskapet endast var upptaget och inte 

tillgängligt för någon annan. Därför kunde det uppstå lite spring mellan tavlorna när de blev 

påminda om att de fysiskt behövde flytta redskapet. Detta ledde till att deltagarna ibland hade 

det svårt att hålla sig till tiderna som stod på redskapen då det lades till extra tid att förflytta 

redskap. I övrigt gick det ganska bra för deltagarna att hålla sig till tiderna med undantag att 

instruktören fick påminna dem om att följa tiderna vid enstaka tillfällen.  

Instruktören kunde endast vara vid en whiteboardtavla i taget och fanns därför vid de 

tillfällen endast tillgängliga för att besvara frågor för de deltagare som befann sig i samma 

rum. När instruktören bytte rum uppmärksammades det även att alla deltagarna i det andra 

rummet inte var helt aktiva i scenariot då vissa deltagare hade satt sig ner på stolar. 
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4.4 Fokusgrupp 4 – Kallerstad 2 
I denna fokusgrupp deltog 4 personer.  

4.4.1 Förutsättningar vid genomförandet av ETS scenario 
Rekommendationerna från instruktörens observationer och fokusgrupps 3 rekommendationer 

resulterade i att rekommendationen ”en figur vardera” valdes att fokusera på. Fokusgrupp 3 

tyckte att det var svårt att hålla koll på så många figurer vilken även instruktören observerade. 

Denna rekommendation har även valts för att deltagarna ska kunna fokusera på hur materialet 

fungerar och hur det kan utvecklas istället för att fokusera på var alla figurer ska placeras. 

Instruktörens observation att samtlig deltagare från fokusgrupp 3 inte hela tiden var aktiva i 

övningen har även varit en bidragande till att whiteboardtavlorna för fokusgrupp 4 har 

placerats bredvid varandra. Detta för att instruktören ska kunna finnas till hjälp för alla 

deltagare. Whiteboardtavlorna som användes till scenariot var placerade bredvid varandra.  

Omgång A följde originalstrukturen med undantag att endast en styrka larmades till 

skadeplatsen istället för två. Detta för att deltagarna inte skulle behöva hålla koll på så många 

figurer. I omgång B blev däremot två enheter larmade precis som i originalscenariot. Det 

lades även till att branden precis hade spridit sig till en lägenhet bredvid. I den nya lägenheten 

som brann placerades två personer, en kvinna på 30 år och en pojke på 3 år. Det placerades 

även två personer i trappuppgången som var rökskadade och ett gäng åskådare utanför 

lägenheten. Dessa ändringar lades till för att se hur deltagarna skulle kunna hantera att 

använda fler figurer i förhållande till omgång A där antalet figurer var halverat. 

4.4.2 Fokusgruppsdiskussion 
Nedan har diskussionen som hölls med fokusgruppen sammanställts. 

 

1. Vad finns det för behov av ETS? 
Gruppen uttryckte att de känner att det finns ett behov av användning av verktyget både när 

det gäller träning och utbildning. ”Det är jävligt bra, såna här insatser skulle vi kunna köra 

hur många som helst och bli bättre för varje gång, på allting, bara tankesättet”. ”Svinbra att 

köra 10 såna här insatser istället för att vi på ett fält övar på att dra slang” 

Deltagarna diskuterade även att det är ett bra verktyg att använda sig av för att öva på 

nya roller då de kände att det är givande att ha en förståelse för hur de andra rollernas 

arbetsuppgifter fungerar. Deltagarna sa även att det är ett bra komplement till riktiga 

rökövningar, både när en övning ska förklaras men även för att ibland slippa dra igång rök. 
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Verktyget kan även användas efter ett larm för att gå igenom och visa vad som faktiskt hände 

under larmet. 

 

2. Vad behöver utvecklas? 
Deltagarna i fokusgruppen kommentera att det är viktigt att lätt kunna identifiera och förstå 

figurerna och redskapen som finns. Räddningstjänsten i Sverige skiljer sig lite åt både i 

utstyrsel, vilka roller som gör vad och hur redskapsanvändning ser ut. Det gäller att välja en 

bra grund så verktyget blir lättanvänt för alla. De vill att verktygets innehåll ska utökas för att 

fler olyckor ska kunna tränas på. Det finns även ett behov av att ta fram fler redskap för att det 

ska finnas alternativ att välja mellan för att lösa en situation. Ett alternativ är även att det finns 

tomma figurer för att deltagarna/instruktören själv ska kunna skriva dit verktyg som behövs 

för det aktuella scenariot.  

En kort diskussion hölls om tidsåtgången av redskapen. Deltagarna ansåg att tiderna för 

redskapen varierar väldigt mycket från olika situationer när de är ute på larm. Deltagarna 

tyckte därför att det är svårt att sätta ut en åtgärdstid på ett redskap som ska gälla för alla olika 

situationer. De ansåg att det är bättre att följa ett flödesschema för att rätt redskap ska 

användas i rätt ordning istället för att allt ska grunda sig på exakta tider som inte alltid 

stämmer för det satta scenariot. 

Under scenariot hade de önskat att kartbilderna var större för att redskap och figurer ska 

kunna placeras direkt på kartan. De kände även att det hade varit bra att vara placerade i olika 

rum då de inte är vana att höra vad alla säger. För att träna på den här nivån, en lägre nivå, 

hade det även varit bra att varje deltagare endast hade en figur vardera. Detta för att kunna 

fokusera på figurens uppgifter och utfört det mer noggrant istället för att försöka hålla koll på 

flera figurers uppgifter.  

 

3. Vilka händelser vill ni kunna träna på? 
Alla larm som är komplicerade vill fokusgruppen kunna träna på, särskilt de larm som de inte 

tränar på så ofta. Däremot är deltagarna ense om att verktyget kan användas till de flesta larm, 

”På ett sätt går det nog att använda vid hjärtstopp också, om man simulering själva 

utlämningen, man ska komma ihåg att gå in på rapskanalen och byta till ledning, om man är 

först och ska rapportera… det finns nog potential för det, särskilt om man aldrig har åkt på 

ett sånt larm” 
Larm som de vill kunna öva på är: 
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• Trafikolycka 

• Drunkningsolycka 

• Skogsbrand 

 
4. Vilken komplexitet vill ni ha på verktyget? 

Fokusgruppen tyckte att behovet är väldigt olika beroende på vem som ska träna, men att det 

behövs för olika nivåer är självklart. Fokusgruppen kände att de inte behöver öva på en högra 

nivå eftersom de arbetar med den lägre nivån när de åker ut på larm. Däremot behöver andra 

roller, exempelvis RC, öva på en högre nivå där ledning är en del av övningen.  

 
5. Känner ni att det finns någon extra information som ni hade velat ha innan 

eller under sceneriet? 
Informationen som deltagarna fick tyckte de var tillräcklig. Ett förslag som de hade var att 

dela upp och ge ut informationen allt eftersom, dett eftersom att de i vanliga fall endast får 

information om adress och vilket sorts larm det är i startskedet. Resterande information får de 

på väg ut till olycksplatsen. Därför skulle de föredra om informationen delades upp för att 

deltagarna inte ska få all information samtidigt. 

 

6. Tyckte ni att det var roligt? 
Fokusgruppen tyckte det var roligt att använda verktyget. Däremot kände de att de stressade 

lite i startskedet av övningen vilket gjorde att tempot blev väldigt högt. Det är därför viktigt 

att ta sin tid för att alla ska kunna fatta beslut och utföra åtgärder när det körs en övning med 

ETS. 

 

7. Har ni något övrigt som ni vill tillägga? 
Deltagarna i fokusgruppen kände att det skulle vara bra om det fanns en övningsbank för att 

kunna träna på fler olika scenarier som redan är framtagna. De kände även att det skulle vara 

bra om andra grupper som redan har kört ett scenario kunde dela med sig av sin AAR för att 

kunna jämföra och se vilka beslut som de tog och vad slutresultatet blev. Deltagarna kände att 

det var ett bra lärandemoment, att lära sig av andra och få ny erfarenhet. 

Deltagarna tyckte att det hade varit lättare att genomföra scenariot om det hade funnits 

en klocka som de kunde titta på för att tillsammans ha en gemensam uppfattning om tiden. 

Däremot har de inte en gemensam klockning när de är ute på larm, vilket gör att det kan bli 
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fel att ha en gemensam tid gällande hur länge resurser och verktyg används när de kör en 

övning med ETS. Något som de påpekade var att det viktigaste är att allt genomförs i rätt 

ordning och följer ett flödesschema, där tiden inte har en lika stor viktig roll. 

4.4.3 Sammanfattning av rekommendationer 
Rekommendationerna för denna fokusgrupp är att de vill ha kartbilder i större format för att 

kunna placera ut figurer och verktyg direkt på kartan. Ett förslag är att ta upp en storbild på en 

whiteboardtavla via en projektor för att allt ska få plats på bilden. För framtiden önskar de att 

det tas fram en övningsbank där grupper kan dela med sig av scenarier. 

- Kartbilder i större format 

- Övningsbank 

4.4.4 Instruktörens observationer 
Fokusgruppen klarade av att lösa båda omgångarna av scenarierna. Även denna fokusgrupp 

hade lite svårigheter med att veta var figurer och redskap skulle placeras, dock klarade de av 

det bättre än de övriga fokusgrupperna. Att ta bort figurer vid första omgången var därför 

nyttigt för att deltagarna skulle fokusera mer på materialet istället för var figurer skulle 

placeras. Väl vid omgång B var det lättare för dem att hantera fler figurer då de hade hunnit 

bekanta sig lite med materialet från omgång A. Omgång B ledde till mycket diskussion och 

det syntes att deltagarna tyckte att scenariot som de fick köra var väldigt givande.  

Samtliga deltagare var aktiva under båda omgångarna och deltagarna engagerade sig i 

figurernas roller som de hade fått.  

4.5 Sammanfattning av fokusgruppernas diskussion 
Samtliga fokusgrupper klarade av att lösa scenario A och B. Generellt gick det bättre för 

fokusgrupperna andra omgången i jämförelse med första omgången. Nedan kommer 

identifierade mönster utifrån fokusgruppernas diskussion att presenteras fråga för fråga. 

Fråga 1 visar på att det finns ett behov att kunna träna med ETS som verktyg inom 

räddningstjänstens verksamhet. Idag finns det inget lämpligt verktyg att använda sig av för att 

träna på ledning, vilket gör att efterfrågan är som stört på en ledningsnivå, även om de andra 

nivåerna är väldigt viktiga de också. Deltagarna ansåg att ETS är ett användbart verktyg för 

att öva på kommunikation. Kommunikation är något som ofta brister för räddningstjänsten ute 

på larm vilket gör att verktyget kan bidra med viktig träning för dem i deras verksamhet. För 

att kunna träna med variation ansåg fokusgrupperna att redskap i olika former måste 



 

   53 

införskaffas till ETS för att det ska gå att lägga in detaljer i ett scenario som ska ha betydelse 

för hur deltagarna väljer att angripa exempelvis en brand. De redskap som fokusgrupperna 

anser saknas har sammanställts i Bilaga 13 – Material som saknas. ETS som verktyget kan 

användas för att visualisera en händelse, både innan en övning ska genomföras men även för 

att gå igenom ett larm. Verktyget kan även användas för att träna på olika roller vilket bidrar 

med att alla får sig en större helhetsbild av vad alla roller ute på ett larm gör. Modulen som 

fokusgrupperna har fått testköra tillhör det första steget i en framtagningsprocess för en 

räddningstjänstmodul, vilket gör att verktyget är väldigt begränsat idag. Däremot visar 

fokusgrupperna att de ser potentialen i verktygets bredd, där de kommenterar att de vill kunna 

träna med ETS på olika olyckor i varierande skalor, både på en låg och en hög nivå. Detta 

visar att ETS är ett verktyg som kan bidra med bra och nyttig träning för personal inom 

räddningstjänsten eftersom att fokusgrupperna ser att verktyget kan användas till träning och 

lärande på flera kategorier inom verksamheten. 

Tiderna för redskapsåtgärderna diskuterades mycket i fråga 2. Vissa av deltagarna 

tyckte att tiderna inte var nödvändiga medan andra såg värdet med att ha med dem. Däremot 

tyckte mer eller mindre alla deltagare i samtliga fokusgrupper att det var svårt att hantera 

tidsåtgången. Fokusgrupperna kommenterade därför att det är något som behöver förbättras 

för att tiderna ska vara lätta att använda och hantera i ett scenario. Något annat som 

diskuterades var redskapsanvändningen. Idag finns det insatsstöd som skulle kunna användas 

som ett komplement till övningarna för att utvecklingen inte ska behöva gå ett steg tillbaka. 

Deltagarna menade att det blir lättare att genomföra ett scenario och även mer givande om 

redskap som används ute i fält även får vara en del av övningen. Insatsstöd i kombination med 

olika redskap underlättar även för att ta med detaljer i ett scenario. Detta är något som är 

viktigt för de lägre träningsnivåerna där val av metod och hur åtgärder ska sättas in anses vara 

av stort intresse för att verktyget ska vara lärande. Detaljer kan vara vindriktning, en lägenhets 

inredning, om det finns sprinklersystem, om det finns en vindslucka eller fönster som går att 

öppna för att vädra. Detaljerna bidrar även med att alla får ett ansvar i scenariot eftersom det 

är fler parametrar att hålla koll på. Dessa parametrar har stor betydelse för hur personalen bör 

gå tillväga under en övning med exempelvis en lägenhetsbrand. Det sista som togs upp var att 

det är viktigt att det finns detaljer/parametrar på de lägre nivåerna för att alla ska kunna delta 

aktivt i spelet. På de högre nivåerna är det resurserna, exempelvis personal och fordon, som är 

de viktiga vilket medför att detaljerna inte är nödvändiga.  

Samtliga fokusgrupper besvarade fråga 3 med att de vill kunna träna på stora komplexa 

händelser som de inte tränar på så ofta. Exempel på olyckor är skogsbrand, kemolyckor, 
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trafikolyckor och dykolyckor. Däremot kommenterade deltagare att det även finns ett behov 

av att träna på rutinolyckor som exempelvis brand i byggnad. 

Fråga 4 visar att komplexiteten ska vara både låg och hög enligt fokusgrupperna. Det är 

viktigt att verktyget fortfarande är enkelt att använda, men att scenerierna fortfarande måste 

vara utmanande. De poängterar återigen att komplexiteten borde anpassas för olika 

ledningsnivåer.  

Fråga 5 besvarades med att användandet av åtgärdstiderna för redskapen hade 

förbättrats om det hade varit en detaljerad genomgång kring dem innan start av scenario. 

Detta hade underlättat genomförandet för flera deltagare eftersom att det uppstod oklarheter 

under scenariot. När det gäller information om larmet ansåg deltagarna att de fick tillräckligt 

mycket information. Däremot hade informationen kunnat delas upp lite för att deltagarna även 

skulle kunnat få lite information när de var på väg ut till larmet. När deltagarna väl var 

framme på olycksplatsen hade samtliga fokusgrupper möjlighet till att leta upp en 

nyckelperson på plats eller fråga SOS om mer information, vilket många missade, men som i 

efterhand var något som fokusgrupperna hade velat göra.  

Samtliga fokusgrupper besvarade fråga 6 med att de tyckte det var kul att köra 

scenariot. Alla var däremot överens om att det krävs lite övning med verktyget för att 

användningen av ETS ska bli enklare. Vid en första användning av verktyget blev det mycket 

nytt att hålla koll på för fokusgrupperna vilket försvårade utförandet av alla arbetsuppgifter. 

Genom att vara införstådd i verktyget kände fokusgrupperna att spelets nytta skulle öka ännu 

mer och bidra med lärande.  

Under den sista frågan togs flera viktiga aspekter upp. Genom att exempelvis lägga in 

störningsljud skulle scenariot mer efterlikna miljön ute på ett larm. Det diskuterades även att 

det finns många olika användningsområden för ETS som kan användas för alla nivåer inom 

träning, både nivåer som ligger på en lägre och en högre nivå. Ett önskemål från deltagarna 

var att det ska tas fram en övningsbank där grupper runt om i Sverige som använder ETS. I 

övningsbanken kan alla som tar fram egna scenarier dela med sig av dem till andra, även dela 

med sig om hur de löste scenarierna och hur diskussionerna kring scenariot såg ut. Något som 

diskuterades mycket var hur whiteboardtavlorna skulle placeras i förhållande till varandra för 

att kommunikationen skulle fungera bättre. För scenariot som kördes tyckte deltagarna 

generellt att det lämpade sig bäst med att placera tavlorna i olika rum. Däremot tyckte 

deltagarna att de fortfarande fick för mycket information eftersom att de kunde höra vad 

personen i samma rum fick för information. Det hade därför kanske varit ännu bättre om varje 
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person placerades i ett rum med en egen whiteboardtavla för att information inte ska tilldelas 

till fel person. 

4.6 Intervju med en domänspecialist 
Nedan redovisas svar från intervjun. 

 

1. Vad finns det för behov av ETS? 
Det finns ett behov av att träna på resursoptimering och ledningsträning eftersom den typen 

av träning idag är begränsad. Genom träning med ETS kommer träning av denna typ bli 

lättare att genomföra då verktyget ger möjlighet till att träna i både små och stora skalor. 

Eftersom verktyget även är analogt möjliggör det till att enkelt kunna genomföra träning då 

verktyget endast är beroende av materialet och deltagare.  

Övningar i större skala, massövningar, är händelser som det finns ett behov av att träna 

på: ”Massövningar när man bara ska repetera en övning om och om igen”. Verktyget kan 

även användas för förmågebedömning för att se vilken kunskap deltagaren besitter. 

 

2. Vad behöver utvecklas? 
Det behöver tas fram material som kan användas för olika nivåer, allt från de lägre nivåerna 

där brandmän ska träna till de högre nivåerna där personal inom ledning ska träna. Verktyget 

ska kunna användas av personer med olika roller inom räddningstjänsten för att samtliga 

personer ska kunna öva på sin egen nivå, därav att det är viktigt att materialet finns för olika 

nivåer. 

Det behöver tas fram olika typhändelser, exempelvis trafikolycka och kemolycka, för att 

räddningstjänsten ska kunna träna på olika olyckor. Genom att skapa ett grundmaterial för 

olika olyckor kommer det även bli lättare att som instruktör själv kunna bygga vidare på ett 

scenario. Materialet ska även kunna användas för att utföra förmågebedömning. 

 

3. Vilka händelser vill du att räddningstjänsten ska kunna träna på? 
Räddningstjänsten behöver kunna träna med ETS på större och komplexa händelser. Alla 

komplexa och komplicerade händelser där fler aktörer deltar är händelser som är viktiga att 

kunna träna på: ”Det som är svårt att öva på bara av rutin”. En sådan typ av olycka är 

exempelvis kemolycka vilket är en typhändelse som räddningstjänsten inte övar på så ofta. 

Kemolyckor är komplicerade och innehåller många olika delmoment från att 
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räddningstjänsten anländer till platsen tills att de lämnar platsen. Det krävs dessutom flera 

förberedelser på plats innan de ens kan påbörja insatsen, exempelvis spärra av området. 

Drunkningsolyckor och tung räddning är även olyckor som räddningstjänsten inte tränar på så 

ofta. 

ETS kan även användas för att öva på pågående dödligt våld (PDV). MSB håller 

övningar inom PDV och dessa övningar skulle kunna kombineras med ETS material.  

Det är även bra om verktyget kan används för att träna på vardagsolyckor som 

exempelvis en trafikolycka där personal behöver klippa upp en bil för att få ut skadade eller 

släcka en lägenhetsbrand.  

 

4. Vilken komplexitet vill du ha på verktyget? 
”Systemet i sig ska inte vara komplext men det kan vara en komplex händelse”. Systemet bör 

därmed hållas så enkelt som möjligt men att händelsen i sig fortfarande ska kunna vara 

komplex för att scenariot fortfarande ska vara utmanande. Inspel, när instruktören väljer att 

ändra förutsättningar för scenariot, är något som bidrar med att ett scenario kan bli mer 

utmanande för deltagarna som kör scenariot. Istället för att scenariot följer samma röda tråd 

från start till slut kan dessa inspel bidra med att händelseförloppet blir mer dynamiskt. 

Räddningstjänsten arbetar under dynamiska förhållanden vilket gör att det är viktigt att 

verktyget även kan vara dynamiskt. 

 

5. Vad tycker du om ETS materialet för räddningstjänsten? 
Det material som idag finns för räddningstjänsten är byggt för ett enkelt scenario. Även om 

scenariot är en rutinolycka visar det på att ETS fungerar att använda för träning inom 

räddningstjänsten. ”Det skapar den här dynamiken i rummet, den tar fram inlevelseförmågan 

och man övar faktiskt på den händelsen som man ska öva på”.  

Däremot behöver verktyget byggas ut för att täcka en större del av räddningstjänstens 

verksamhet, men än så länge är materialet som finns en bra utgångspunkt. Hittills har 

materialets testats för att se vilka verktyg som behövs och andra förutsättningar som kan ha en 

påverkan på utförandet, vilket kommer bidra med att ett vidarearbete av ETS modulen 

kommer bli mycket enklare. 
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6. Känner du att det finns någon extra information som deltagarna hade velat 

ha innan eller under sceneriet? 
Som ny användare inom ETS kan det vara svårt att förstå hur materialet ska användas. Vid en 

första användning av verktyget är det därför bra om deltagarna får testköra materialet med ett 

enkelt scenario eller om materialet presenteras tydligt på något annat sätt. En föreläsning om 

ETS hade exempelvis varit givande där det presenteras hur man använder systemet och vad 

som förväntas av mig som deltagare. En instruktionsfilm där alla deltagare får en gemensam 

grundförståelse hade även kunnat vara till hjälp. Det kan även vara bra att presentera att ETS 

kan användas inom olika domäner för att deltagarna ska se det större värdet av verktyget.  

 
7. Vad ser du att det här verktyget kommer kunna bidra med i framtiden? 

Träning för ledning och kommunikation vid ledning är något som kommer kunna tränas på 

mer. Detta kommer förmodligen ge resultat i att det alltid är kommunikationen som brister vid 

insatser. I framtiden kanske det går att mäta också, vilket hade varit bra. 

Det kommer även bidra med att rätt person kan söka sig vidare till rätt tjänst genom att 

personer kan testa arbeta inom en ny roll genom verktyget. Det gäller att alla vågar vara 

öppna för lite olika spår för att testa olika ansvarsområden via ETS. Som arbetsgivare kan nya 

talanger vid övningar med ETS hittas. Det finns även möjlighet till att utveckla personer att 

arbeta inom nya roller. 

 

8. Vad skulle ett outcome inom räddningstjänsten kunna utformas?  
Lagen mot skydd av olyckor säger att vi ska hindra och begränsa skador på människor, 

egendom eller miljö och det ska göras på ett effektivt sätt. Utifrån detta måste ett outcome 

byggas, men det är många svåra parametrar som måste räknas in vilket gör det väldigt svårt 

att mäta vad som är effektivt eller inte. Idag vet vi inte hur det måttet ska se ut förutom att det 

måste anpassas efter lagen. 

 

9. Har du något övrigt som ni vill tillägga?  
Spänd och förväntad att se vad man kan göra med systemet. Det ska bli kul och se hur 

räddningstjänsten kan använda ETS tillsammans med ambulansen. 
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4.7 Prestationsindikatorer 
Instruktören fyllde i de prestationsindikatorer som fokusgruppen genomförde under 

scenerierna. För att utvärdera vilka prestationsindikatorer som fungerade att använda har den 

iterativa processen använts. De prestationsindikatorer som inte fungerade i den första 

fokusgruppen togs bort för att se om formuläret fungerade bättre för nästkommande grupper. 

Dock var det fokusgrupper som använde prestationsindikatorer som från tidigare hade tagits 

bort vilket resulterade i att en borttagen prestationsindikator kunde tas tillbaka.  

Vissa fokusgrupper fokuserade på de prestationsindikatorer som var relaterade till 

kommunikation medan andra fokusgrupper mer fokuserade på prestationsindikatorerna som 

var relaterade till utförande av åtgärder. Detta grundar sig med största sannolikhet i att 

fokusgrupperna inte fick lärandemål givna till sig innan start vilket förmodligen bidrog med 

att de själva valde fokus. Eftersom fokusgruppernas fokus skiljde sig från varandra var det 

svårt att fastställa vilka prestationsindikatorer som fungerade och vilka som inte gjorde det. 

Utifrån detta togs en ny mall fram för prestationsindikatorerna, se Tabell 1. Förslaget 

visar hur prestationsindikatorer bör väljas utifrån den kategori av lärandemål som ska 

användas för den typ av olycka som det valda scenariot bygger på. Den första spalten i 

formuläret består av typolyckor. Den andra spalten innehåller prestationsindikatorer. De 

nästkommande spalterna är kategorier som ska motsvara lärandemål. Om typolycka ”brand i 

byggnad” väljs med lärandemål ”verktyg” rekommenderas ”ställ ut fläkt” och ”bryta dörr” att 

användas som prestationsindikatorer.  

 
Tabell 1, visar på vilka uppgifter som lämpar sig efter vilket kategori av lärandemål som har valts för övningen.  

Typ av 

olycka 

Indikatorer Kategori 1 

Kommunikation 

Kategori 2 

Verktyg 

Kategori 3 

Resurser 

Brand i 

byggnad 

Vindruterapport x   

 OBBO x   

 Säkra vattenförsörjningen   x 

 Ställ ut fläkt  x  

 Bryta dörr  x  

 Oshmip x   

 Roshmip x   

 Rökdykning   x 
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 Samverksavstämning x  x 

Trafikolycka …    

 …    

Kemolycka …    

 …    

 

4.8 Enkätresultat 
Samtliga 21 deltagare från fokusgrupperna har besvarat enkätens alla frågor, med ett undantag 

där en person har valt att inte besvara fråga nummer 4. Medelvärdet för enkätens frågor ligger 

mellan 5.10 och 6.43 på en skala från 1–7. 1 motsvarar att de inte håller med medan 7 

motsvarar att de håller med. Nedan har svaren från enkäten sammanställts i Tabell 2. 

 
Tabell 2. Tabell över medelvärden, standardavvikelse och antal för samtliga frågor från enkäten. 

I vilken utsträckning… M SD N 

1. … känner du att ETS är ett system som du 

skulle vilja använda för övning och 

träning? 

5,50 1,08 21 

2. … upplever du nytta med av att använda 

ETS inom övning? 

5.57 1,12 21 

3. … anser du att ETS är ett verktyg som är 

lätt att använda? 

5.10 1,26 21 

4. … ser du att ETS är lämpat för RT-

övningar? 

5.30 1,26 20 

5. … upplever du att ETS är ett verktyg som 

stödjer träning av olika perspektiv av din 

verksamhet? 

5.05 1,16 21 

6. … upplever du att ETS är ett verktyg som 

kan användas för visualisering? 

5.24 0,94 21 

7. … upplever du att ETS ett verktyg som 

kan användas för övning av samverkan? 

6.43 0,98 21 
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8. … upplever du att ETS kan komplettera 

övningar som i vanliga fall är kostsamma 

att utföra? 

5.67 1,49 21 

9. … anser du att ETS kan bidra till att öva 

på situationer som annars är svåra att 

skapa? 

6.05 1,20 21 

10. … ser du att ETS kan används för att 

återskapa situationer? 

6.29 1.01 21 

11. … du att ETS kan bidra till en 

lärandesituation? 

6.05 0,86 21 

12. … ser du att ETS stödjer att du lär dig? 5.90 1,01 21 
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5 Diskussion 
Nedan följer en diskussion av resultatets olika delar, frågeställningar och metod. 

Avslutningsvis finns det rekommendationer och framtida studier 

5.1 Resultat 
Bakgrundsformuläret visar att det finns ett större behov för personal inom ledning att träna i 

jämförelse med vad brandmännen, styrkeledarna och yttrebefäl behöver. Detta grundar sig i 

att personal inom ledning endast uppskattar att de tränar 0,25 timmar i veckan i jämförelse 8 

timmar i veckan som de andra gör.  

5.1.1 Fokusgruppsdiskussioner 
Utifrån intervjuerna har det kommit upp många bra kommentarer för vad som bör utvecklas 

för att det ska vara ett bra tränings- och utbildningsverktyg. En sak som fokusgrupperna 

tyckte var viktigt för räddningstjänstens verktyg är att det finns figurer som kan visa på 

rökens utveckling. Hur röken ser ut ligger till grund för hur de ska angripa branden. Detta 

behövs särskilt på de lägre nivåerna för att brandmän ska kunna diskutera kring vilken metod 

som ska användas. Genom att öva med ETS kan personal inom räddningstjänsten bygga upp 

erfarenhet som de kan ha nytta av ute på larm. Klein et al. (2003) skrev att experter enligt 

Recognition-primed decision model (RPD) utvärderar beslut som ska tas seriellt utan att 

beslut ska behöva jämföras med varandra, vilket leder till ett effektivt beslutsfattande som är 

viktigt inom räddningstjänsten arbete. Genom att personal inom räddningstjänsten själva kan 

bygga upp scenarier och träna på situationer som de kanske inte tidigare har ställts inför har 

de möjlighet att förbereda sig på framtida larm där de kan använda erfarenheten till att 

effektivare kunna fatta beslut. 

Behovet för verktyget ligger först och främst på en ledningsnivå eftersom det inte finns 

något existerande redskap som används för det syftet idag. ETS är dessutom ett redskap som 

ämnar att träna högre kognitiva och kommunikationsfärdigheter som används inom 

medicinskt beslutsfattande, olycksplatshantering, överskottskapacitet, resursfördelning och 

kriskommunikation (Hornwall et al., 2018), vilket gör att verktyget lämpar sig bra till 

räddningstjänstens verksamhet för att träna ledning men även för de andra nivåerna. Att träna 

på kommunikation har flera fördelar men framförallt kan en bra kommunikation bidra med att 

räddningstjänsten kan utföra ett effektivare arbete, vilket är det mål som de alltid strävar efter, 

att effektivt kunna planera och organisera räddningsinsatser för att de snabbt ska kunna 
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påbörja och utföra en insats (Justitiedepartementet L4, 2003). Kommunikationsträning kan 

även bidra med att beslutsförmåga tränas (Salas & Klein, 2001; Simpson, 2001) vilket har en 

viktig betydelse för att räddningstjänsten effektivt ska kunna hantera den situationen som de 

har ställs inför.  

Intervjuerna visar även på att verktyget är bra att använda till de lägre nivåer. Brandmän 

kan öva på de lägre nivåerna där de har möjlighet att öva på val av metod för att exempelvis 

kunna släcka en brand, detaljer är har därav en stor betydelse för hur de väljer att gå tillväga. 

Verktyget är därför även relevant att använda för att utbilda nya brandmän där de kan öva på 

scenarier för att bygga upp erfarenhet. Det kan även användas i andra syften så som att öva på 

nya roller, visualisera hur en praktisk övning ska gå till, använda som ett underlag för att gå 

igenom vad som hände under ett larm eller att använda verktyget för träning. Intervjuerna 

tyder på att verktyget bidrar till att nya händelser och perspektiv kan utforskas med hjälp av 

ETS, där de kan se och undersöka vilka handlingar som är möjlig att utföra. Det skapas en 

diskussion där deltagarna kan lära sig från övningen och från varandras tidigare erfarenheter. 

Debriefingen är därmed en viktig del av att lärande skapas med ETS. Precis som Tannenbaum 

& Cerasoli (2013) skrev kan de olika användningsområdena i ETS skapa en diskussion som 

uppmuntrar deltagarna till reflektion och självinsikt. Deltagarna i fokusgrupperna har 

uppfattningen att träning och övning med verktyget bidrar till att ny erfarenhet skapas och 

som vid ett senare tillfälle kommer kunna användas i deras yrkesroll. Verktyget anses därför 

bidra till lärande där det sker en transfer of learning (Perkins & Salomon, 1992). 

Under den iterativa processen har placeringen av whiteboardtavlorna fått mycket fokus. 

Första fokusgruppen kommenterade att scenariot skulle bli mer verklighetstroget om 

whiteboardtavlorna placerades i olika rum där kommunikationen istället skulle ske via 

radioapparater. Detta var något som testades i de övriga fokusgrupperna i olika format. 

Instruktören såg att det fanns både för och nackdelar med att placera ut whiteboardtavlorna i 

olika rum. Uppdelningen bidrog till att kommunikationen kunde ske via radioapparater vilket 

visade sig mer likna kommunikationen ute på larm, däremot hade samtliga deltagare 

förmodligen behövt varsin whiteboardtavla i ett eget rum för att kommunikationen under larm 

ska kunna efterliknas ännu mera. Det som hände när whiteboardtavlorna placerades en bit 

ifrån varandra var att deltagarna hade det svårt att hänga med på vad som skedde i de olika 

rummen och var figurerna och redskapen skulle placeras. Det var även svårt för instruktören 

att finnas på plats för alla deltagare om frågor eller funderingar uppstod. Ytterligare en 

nackdel med att placera whiteboardtavlorna i olika rum var att inlevelsen försämrades då alla 

deltagare inte längre deltog lika aktivt i övningen. Beroende på vad som är övningens 
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träningsmoment borde whiteboardtavlorna placering anpassas efter det. Är det 

kommunikationen som ligger i fokus bör tavlorna placeras i olika rum för att kommunikation 

och de beslut som tas mer ska efterlikna verkligheten. Om deltagarna får ta del av information 

som inte var till dem kan deltagarens bild av situationen ändras vilket påverkar de beslut som 

ska tas. Om övningen syftar till att fokusera kommunikation är det viktigt att rätt information 

tilldelas till rätt deltagare. Detta för att deltagaren/deltagarna ska kunna fatta ett beslut utifrån 

den information som finns. Ranyard et al. (1997) tog upp att människor hela tiden måste ta 

ställning till det som vi står inför och fatta nya beslut. Om en deltagare i ett ETS scenario har 

fel information kan information bidra till att ett felaktigt beslut. Det i sin tur bidrar med att det 

inte kommer kunna ske någon transfer of training i de fall där övningen inte efterliknar 

verkligheten i rätt mån. Whiteboardtavlornas placering har därför en viktig betydelse 

beroende på vad som ligger i fokus. Om övningen exempelvis istället fokuserar på 

resurshantering är det bättre att köra scenariot i ett och samma rum. 

Tidsåtgången var något som samtliga fokusgrupper tog upp. Vissa tyckte inte att tiderna 

hade så stort värde i själva övningen. Det viktigaste för dem var att alla moment skedde i rätt 

ordning. Om tiderna däremot ska vara med i spelet är det viktigt att det tydliggörs så att alla 

förstår hur tiderna fungerar och hur de ska användas. Det är idag svårt för deltagarna att veta 

när tidsåtgången för redskapet har passerat. Förslagen som diskuterades under fokusgrupperna 

var att det antingen behöver finnas en person som står och tar tid, att det finns material som de 

själva kan skriva på för att veta start och sluttid eller att det finns någon annan smart lösning 

som skulle kunna användas. Om tiderna ska finnas är det viktigt att det är tydligt när tiden 

startar och när den slutar. 

5.1.2 Enkät 
Enkäten visar på att ETS är ett verktyg som fungerar att använda inom räddningstjänstens 

träning och utbildning. Den frågan i enkäten som fick lägst medelvärde 5,05 var ”upplever du 

att ETS är ett verktyg som stödjer träning av olika perspektiv av din verksamhet?”. Materialet 

som idag är framtaget för räddningstjänstens modul är väldigt begränsat, detta eftersom att 

materialet endast är ett utkast för en typ av olycka som räddningstjänsten ska kunna träna på. 

När det finns material för räddningstjänstens modul som innehåller fler olyckor kommer 

verktyget kunna appliceras i en större utsträckning. Detta kommer i sin tur förhoppningsvis 

leda till att personal inom räddningstjänsten känner att verktyget stödjer dem i deras träning 

inom flera typolyckor. Det finns därmed potential till att resultatet för denna frågas 

medelvärde kommer kunna ökas. 
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Den fråga som fick näst lägst medelvärde 5,10 var frågan ”anser du att ETS är ett 

verktyg som är lätt att använda?”. Vid en första användning av ETS kan det vara svårt för 

deltagare att förstå hur allt hänger ihop gällande resurser, figurer, verktyg och tider. Genom 

att använda ETS regelbundet kommer det bli lättare för användaren att använda sig av 

verktyget och förstå verktygets potential. Vid riktiga ETS övningar finns det även alltid 

uppsatta lärandemål för att deltagarna ska träna på vissa moment. När fokusgrupperna i denna 

studie fick testa materialet genom att köra ett scenario fanns det inget uppsatt lärandemål 

eftersom syftet endast var att testa verktyget. Detta kan ha varit en orsak till att deltagarna 

upplevde att användningen av verktyget var svår i ett startskede. UtvecklingsCentrum för 

lärande (2006) skrev att lärandemål används som formuleringar för att tydliggöra vad som ska 

läras. Genom att lägga in lärandemål, som sätts upp inför en övning, kommer deltagarna med 

största sannolikhet att tycka att fokus under övningen tydliggörs. Ett lärandemål kan även 

styra vilka moment som ska tränas på under en övning vilket betyder att målen hjälper till att 

specificera hur deltagarna ska hantera en situation under en övning. Ett lärandemål kommer 

därmed hjälpa deltagarna i att förstå hur de ska agera och vad de ska lägga fokus på, till 

skillnad från att deltagarna i denna studie endast fick testa verktyget utan att lärandemål fanns 

uppsatta.  

Frågan som fick högst medelvärde 6,43 var ”upplever du att ETS ett verktyg som kan 

användas för övning av samverkan?”. Detta tyder på att deltagarna ser ETS som ett bra 

verktyg för att kunna öva på samverkan. Det är dessutom positivt eftersom det idag inte finns 

något verktyget för träning av samverkan. ETS kommer därför kunna bidra med träning som 

idag är svår att träna på.  

Fler av de frågor som ställdes angående lärande visar på att ETS är ett verktyg som kan 

användas för träning och utbildning. Fråga 12 ”ser du att ETS stödjer att du lär dig?” fick 

medelvärdet 5.90, vilket är ett bra betyg. ETS bygger på simuleringsbaserad träning där 

deltagarna i team arbetar för att lösa ett scenario. Precis som Salas, Diazgranados, et al. 

(2008) skriver förbättrar teamträning teams prestation gällande kognitiva utfall, affektiva 

utfall, processerna för teamarbete och teamets utförande. ETS bygger även på ett 

organisatoriskt lärande på en individ och teamnivå (Crossan et al., 1999) och på kollaborativt 

lärande (Dillenbourg, 1999). I och med att deltagarna tyckte att verktyget stödjer dem i sitt 

lärande betyder det att ett organisatoriskt- och ett kollaborativt lärande är två lärandeformer 

som utgör en bra grund för att ETS ska vara ett användbart verktyg för träning och utbildning. 

Fråga 9 ”anser du att ETS kan bidra till att öva på situationer som annars är svåra att 

skapa?” fick medelvärdet 6,05. Genom att ETS är anpassningsbart och kan användas i flera 
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syften, går det att träna på situationer som annars är komplicerade att träna på för att det ofta 

är väldigt komplext. Vincenzi et al. (2009) skriver att en fördel med simuleringsbaserad 

träning är att det går att simulera komplexa händelser. Ytterligare en fördel är att det även är 

billigare att återskapa komplexa händelser i en simulering till skillnad från att iscensätta en 

komplex händelse (Orlansky & String, 1977). ETS som är ett simuleringsbaserat verktyg är 

därför att föredra i träning med svåra och komplicerade händelser då det möjliggör att kunna 

träning på komplexa händelser i en utsträckning som räddningstjänsten tidigare inte har haft 

möjlighet till.  

5.1.3 Prestationsindikatorer 
Förslaget som har tagits fram grundar sig i hur fokusgrupperna presterade under övningarna. 

Fokusgrupperna använde sig omedvetet av olika prestationsindikatorer under scenarierna 

beroende på vad de valde att lägga fokus på. Detta gjorde det svårt att analysera vilka 

indikatorer som fungerar att använda och vilka som inte var användbara. För att köra ett 

scenario med ETS ska ett lärandemål vara satt, men av anledningen att ETS materialet endast 

skulle testas fanns det inga satta lärandemål för scenariot. Detta ledde till viss förvirring hos 

deltagarna i startskedet eftersom de inte visste hur de skulle gå tillväga för att ta sig igenom 

scenariot.  

När fokusgruppen väl utförde en åtgärd som klassades som en prestationsindikator 

kunde instruktören pricka av momentet på formuläret och anteckna när momentet utfördes av 

deltagaren/deltagarna. Tiderna har sedan jämförts med förslagstiderna som var framtagna för 

prestationsmarkörerna och de överensstämmer med varandra. Detta visar på att tiderna som är 

framtagna fungerar bra även om prestationsindikatorn inte alltid användes. 

Det finns fortfarande oklarheter kring hur ett outcome för räddningstjänsten ska 

utformas. Räddningstjänsten följer lagen om skydd mot olyckor som säger att 

räddningstjänsten ska vara effektiva i sitt arbete (Justitiedepartementet L4, 2003). Detta bör 

ligga som en grund för hur outcome inom räddningstjänstens modul i ETS ska utformas för 

att bedömningen under övningar ska motsvara lagen som de förhåller sig till. Domänexperten 

säger i intervjun att det är många parametrar som är svåra att räkna med vilket gör det svårt att 

mäta hur effektivt ett moment genomfördes under ett scenario. Detta medför att det är svårt att 

veta hur träning ska mätas. Däremot är det tydligt att det måste göras utifrån lagen om skydd 

mot olyckor. Precis som Linn, Baker, & Dunbar (1991) skriver att det svårt att göra en 

mätning/utvärdering när glapp mellan uppgiften och målet blir för stor, dvs när det inte går att 

göra en direktbedömning på en uppgift. De skriver även att fokus inte får läggas allt för 
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mycket på indikatorerna utan att fokus istället ska läggas på själva mätningen/utvärderingen. 

Dock är indikatorerna en viktig del i en räddningsinsats eftersom att indikatorerna motsvarar 

åtgärder som sätts in vid en olycka. Däremot kan indikatorernas avstånd till målet bidra med 

en oklarhet vad gäller hur mätningen/utvärderingen ska utformas på bästa sätt. För att gå 

vidare med detta bör de grundläggande begreppen fidelity, verifiering och validering 

undersökas noga precis som Feinstein & Cannon (2002) skrev. Dessa begrepp kan bidra med 

en större förståelse för hur en utvärderingsmetod bör utformas för att den ska vara lämplig 

och anpassat för ändamålet. Domänexperten nämner även att experter inom olika 

olycksområden bör tas in i arbetet för att hjälpa till att ta fram prestationsmarkörer. Dessa 

domänexperter kan användas som stöd för hur outcome bör utformas för räddningstjänstens 

verksamhet. Detta styrks även från vad Linn, Baker och Dunbar (1991) skrev, där de tog upp 

att domänexperter kan användas för att säkerställa att kvalitén för nya bedömningar fungerar. 

Det är även viktigt att använda sig av en fungerande taxonomi för att hitta en röd tråd mellan 

indikatorerna och målet och för att rätt prestationsindikator relaterat till lärandemål ska tas 

fram (Andersson & Krathwohl, 2001). 

Tills vidare går det att använda sig av en subjektiv bedömning för att se hur effektiva 

deltagarna är i sitt arbete vad gäller att hindra och begränsa skador på människor, egendom 

och miljö. Detta kan exempelvis bedömas utifrån skalan 1–7, där 1 motsvarar att arbetet inte 

var effektivt och 7 motsvarar att det var väldigt effektivt. Antingen görs bedömningen utifrån 

resultatet för människa, egendom och miljö tillsammans eller så kan de tre separata faktorerna 

bedömas var för sig. 

5.2 Frågeställningar 
Varje frågeställning har besvarats nedan var för sig. 

 

Hur behöver verktyget anpassas och utvecklas? 

Verktyget för räddningstjänsten är idag begränsat eftersom att det endast finns ett scenario att 

öva med. Det som först och främst behöver göras är därmed att ta fram fler scenarier inom 

flera olyckstyper med tillhörande figurer och verktyg. Det behöver även anpassas så att 

verktyget fungerar att använda till flera nivåer. Behovet för verktyget ligger i första hand på 

en ledningsnivå då personal inom ledning idag inte har samma träningsmöjligheter till träning 

som de resterande nivåerna.  

Utifrån fokusgrupperna har en sammanställning skapats för de figurer och redskap som 

deltagarna för detta scenario saknar, se Bilaga 13 – Material som saknas. Det finns redskap 
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som behöver läggas till för att variation ska kunna skapas i scenarier. Deltagarna tryckte 

mycket på att det behövs figurer som motsvarar rök eftersom att rökens utseende är avgörande 

för hur de väljer att angripa en brand. Det är även avgörande för att se hur de åtgärder som 

sätts in påverkar branden (röken). Detta är därför något som de lägre nivåerna har nytta av för 

att ta beslut. Rökfigurer kan även var till nytta för de högre nivåerna (ledning) där de med 

hjälp av röken kan ge direktiv till sin personal för hur de ska exempelvis angripa en brand. 

Placering av whiteboardtavlorna är något som bör ses över. Deltagarna ville att 

whiteboardtavlorna skulle placeras i olika rum för att kommunikationen ska kunna efterlikna 

kommunikationen ute på larm. Däremot finns det nackdelar med att placera 

whiteboardtavlorna i olika rum. En nackdel är att det blir mycket att hålla koll på, både för 

deltagarna i scenariot och för instruktören. Ytterligare en nackdel är att en åtgärd som sätts in 

i ett rum inte kommer kunna synas direkt i det andra rummet. Whiteboardtavlornas placering 

är därför något som bör anpassas efter de lärandemål som sätts upp för det scenariot som ska 

köras.  

Tiderna som fanns angivna på redskapen är något som diskuterades mycket under 

fokusgrupperna. Deltagarna menade att tiderna inte är av största vikt för en insats utan att det 

mer handlar om att scenariot följer ett flödesschema. Däremot såg de värdet i att ha kvar 

tiderna eftersom tiderna hjälper dem i träning inom resurshantering för att se hur lång tid det 

tar att utföra vissa uppgifter. Det hjälper även deltagarna med att skapa en helhetsbild av hur 

resurserna måste fördelas och användas för att situationen ska hanteras effektivt. För att 

tiderna på redskapen ska kunna användas som stöd för resurshantering måste det förenklas 

och tydliggöras, både för deltagarna och för instruktören.  

 

Hur bör räddningstjänstens prestationsindikatorer och outcome utformas?  

De prestationsindikatorer som Hanson (2018) tog fram gällande brand i trevåningshus 

fungerar att använda beroende på vilket/vilka lärandemål som är uppsatta för övningen. Det 

betyder att samtliga prestationsindikatorer inte bör användas samtidigt under ett scenario, utan 

att prestationsindikatorer bör väljas utifrån de lärandemål som är satta för övningen. Detta 

eftersom att det kan bli rörigt med för många lärandemål under en övning. De 

prestationsindikatorer som användes till detta scenario är anpassade till typolyckan brand i 

trevåningshus, vilket betyder att dessa prestationsindikatorer inte är appliceringsbara på alla 

typer av olyckor. De olyckor som räddningstjänsten önskar kunna träna på via ETS behöver 

därför först och främst tas fram. Nästa steg är att undersöka vilka prestationsindikatorer som 

bör användas till specifika olyckorna. Vissa prestationsindikatorer kommer att kunna 
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återanvändas till typolyckor medan andra kommer vara specifika för just en åtgärd som är 

viktig inom en viss typolycka.  

Eftersom det inte är klart vilka prestationsindikatorer som ska finnas med, i modulen för 

räddningstjänsten, är det svårt att fastställa hur ett outcome ska utformas. Det som är viktigt är 

att ett outcome ska kunna mäta hur effektivt räddningstjänsten arbetar, detta eftersom att 

räddningstjänstens lag om skydd mot olyckor säger så. 

 

Vad tycker räddningstjänsten om ETS?  

Utifrån enkäten har deltagarna i överlag gett ETS bra betyg, vilket betyder att verktyget anses 

vara användbart inom träningen och utbildning för räddningstjänstens verksamhet. Verktyget 

kommer bidra till att räddningstjänsten kommer kunna träna på olyckor som de annars sällan 

tränar på, exempelvis kemolyckor. En kemolycka är komplicerad och innehåller många 

delmoment som kräver stora förberedelser för att kunna iscensättas, vilket gör att det inte 

tränas på så ofta. Deltagarna känner att verktyget ETS kommer hjälpa dem i att ha möjlighet 

att kunna träna på dessa komplexa händelser oftare, speciellt vad gäller att träna på 

kommunikation men även för att träna upp en helhetsförståelse i relation till dessa olyckor. 

Verktyget har stor potential till att bli användbart inom räddningstjänstens verksamhet när det 

gäller träning och utbildning. 

5.3 Metod 
Metoden som har används har fungerat bra. Den iterativa processen har bidragit med att nya 

förslag och rekommendationer har kunnat testats på nästkommande fokusgrupper. Detta har 

varit givande för studien eftersom små ändringar hela tiden har kunnat utvärderats.  

Något som har fungerat mindre bra i studien var att instruktören hade mycket att göra 

under scenarierna. Instruktören hade rollerna att vara SOS, ambulans, polis och skadade på 

plats, ibland även nyckelpersoner på plats. Instruktören hade även som uppgift att observera 

deltagarna under scenarierna samtidigt som prestationsindikatorerna skulle fyllas i. Eftersom 

det var mycket att göra under ett scenario kan värdefull information ha missats. Det kan också 

ha bidragit till att deltagarna inte fick samma möjlighet till att ställa frågor under ett scenario 

för att förstå hur materialet skulle användas. Förhoppningsvis tog deltagarna upp allt som de 

tänkte på i diskussionen som hölls i slutet av en fokusgrupp, men det finns fortfarande en risk 

att något av värde inte togs upp av deltagarna. Det hade därför varit fördelaktigt att ha med en 

assistent som kunde ta rollerna i scenariot för att instruktören skulle kunna fokusera på sin 

uppgift. Ett annat alternativ hade varit att utse en av deltagarna till dessa roller för att 
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instruktören skulle kunna fokusera på att endast observera, fylla i formuläret med 

prestationsindikatorerna och finnas där som stöd för deltagarna. 

Fokusgruppernas diskussioner var givande både för studien och för deltagarna. 

Deltagarna har tillsammans lyft fram nya aspekter och perspektiv på hur ETS bör utvecklas 

och hur materialet kan användas. Diskussionerna har varit fördjupade vilket var det som var 

målet med just metoden fokusgrupper (Bryman, 2012). Antalet fokusgrupper för studien var 

lite lågt, ett större antal hade bidragit till att mer data hade kunnat samlats in och 

förhoppningsvis breddat perspektivet på vad som kan utvecklas ännu mera. Däremot 

upplevdes det att antalet fokusgrupper var lagom för studiens syfte då samtliga fokusgrupper 

fortfarande hade diskussioner som likande varandra till viss del. Om fler fokusgrupper hade 

deltagit hade det behövts ske större förändringar mellan fokusgrupperna för att diskussionerna 

skulle kunna täcka ett större område. Antalet deltagare varierade även under fokusgrupperna, 

de fokusgrupper med färre deltagare var även de fokusgrupperna som skapade mest 

diskussion.  

Det kan ha varit en nackdel att materialet aldrig transkribererades. Däremot har en 

sammanställning av fokusgrupperna resulterat i många bra fynd vilket visar på att en 

transkribering av studiens data inte var nödvändig. Studien tillhör ett större projekt vilket gör 

att studiens fynd inte är slutgiltiga resultat för projektet. Metoden tematisk analys hade kunnat 

användas där data transkriberas för att teman ska identifieras genom koder (Braun & Clarke, 

2006). Eftersom denna studie endast riktade sig åt att testa materialet för att identifiera behov 

och för att se vad som behöver utvecklas lämpade sig inte den metoden sig för studiens syfte. 

Den metod som användes i denna studie var därför tillräcklig för studiens syfte (Emerson et 

al., 2011). 

5.4 Rekommendationer 
Utifrån instruktörens observationer från fokusgrupperna och utifrån lärdomar från 

framtagningen av materialet till scenariot har rekommendationer sammanställts. De första 

rekommendationer är framtagna som tips när ett scenario ska tas fram och de andra 

rekommendationerna riktar sig till dig som instruktör. 

 

Rekommendationer för att skapa ett scenario 

• Lärandemål är viktigt att sätta innan en övning tas fram. Vad ska deltagarna få ut av 

övningen eller utbildningen och vad ska fokus ligga på. 
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• Nivå på övning bör anpassas efter deltagarna. Ta reda på vilken kunskap deltagarna 

har och lägg upp scenariot för att det ska vara utmanande för alla. 

• Ett manus hjälper till att strukturera ett scenario. Skriv tidsangivelser och vad som ska 

hända vid vilken tidpunkt. 

• Facit för scenariot kan guida och hjälpa instruktörer i att hålla i ett scenario. Det visar 

även tydligt när inspel kan sättas in. 

• Förutsättningar tas fram utifrån manuset. Förutsättningarna är den information som 

ges till deltagarna innan ett scenario för att förbereda dem på vad som skall komma att 

hända. 

• Protokoll för uppdukningen hjälper till att få ordning på vilka figurer och verktyg som 

ska användas till scenariot, även hur många av vardera som ska användas. 

• Rollfördelningen bland deltagarna anpassas efter manuset men även på plats när man 

vet det exakta antalet deltagare som ska delta. Det är bra att i förväg ha tänkt ut på ett 

ungefär vilka roller som ska fördelas ut på deltagarna och vad som lämpar sig bäst för 

övningens syfte. 

• Instruktörens roll varierar beroende på scenario. Viktigt att komma ihåg att övrig 

personal som exempelvis ambulans, polis och SOS är roller som lämpar sig bättre till 

dig som instruktör istället för att ge det ansvaret till deltagarna. 

• Placering av Whiteboardtavlor bör anpassas efter lärandemål. 

 

Rekommendationer till instruktör 

• Aktiva deltagare lär sig mer under ett scenario och det blir även roligare. Se till att 

samtliga deltagare hela tiden har en uppgift under vägens gång 

• Inspel kan användas under scenariot för att utmana deltagarna. Det bidrar även till att 

övningen blir mer realistisk då larm oftast inte följer samma spår från start till slut.  

• AAR används efter avslutat scenario. Alla deltagare ska ha samma möjlighet att dela 

med sig av tankar, detta eftersom att samtliga deltagares insikter och lärdomar är 

viktiga för helhetsperspektivet. 

• Feedback som ges ska återkoppla till de lärandemål som var satta för scenariot. 

Deltagarna lär sig av att höra vad som de gjorde bra och vad som kan förbättras. 
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5.5 Framtida studier 
Framtida studier är att uppsöka specialister inom olika typolyckor, exempelvis specialister 

inom kemolyckor och drunkningsolyckor, för att kunna ta fram rutinåtgärder som sker under 

en sådan händelse. Det är även viktigt att ta fram vilka redskap och resurser som används 

under en sådan olycka för att materialet ska vara anpassat efter verkligheten. 

Ytterligare en framtida studie är att gå vidare med frågan kring hur outcome för 

räddningstjänsten ska utformas. Det behöver fastställas hur ett effektivt arbete i ETS ska 

kunna bedömas och hur man utifrån prestationsindikatorer ska kunna använda sig av outcome 

för att bedöma en deltagares och ett teams insats. 
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6 Slutsats 
Syftet med denna studie var att undersöka hur ETS kan tillämpas i räddningstjänstens 

tränings- och utbildningsverksamhet. Syftet har uppfyllts och studiens tre frågeställningar har 

besvarats. Verktyget har även verifierats genom att samtliga fokusgrupper klarade av att 

genomföra ett scenario. Samtliga fokusgrupper var även positiva till ETS och vad verktyget 

kan bidra med i deras verksamhet. 

Studien har med hjälp av fokusgrupper studerat hur ETS fungerar att tillämpa i 

räddningstjänstens verksamhet. Via en iterativ process har fokusgruppers rekommendationer 

iterativt implementerats i nästkommande fokusgrupp för att kunna testa vad som fungerar och 

vad som inte fungerar.  

Verktyget måste utvecklas för att det ska vara användbart vid flera typer av olyckor. 

Nivån ska både kunna ligga på en grundläggande nivå där brandmännen har en viktig roll, 

precis som att verktyget ska kunna användas till de högre nivåerna så som personal inom 

ledning. Fler redskap måste därför tas fram för att alla typer av olyckor ska kunna hanteras. 

Rök är en viktig figur som bör implementeras i ETS eftersom röken har en avgörande roll för 

hur en brand ska angripas. Röken är även viktigt för att se om rätt åtgärder har satts in där 

deltagare kan utgå ifrån hur röken förändras. Whiteboardtavlornas placering har även 

betydelse för hur kommunikationen ser ut. Om fokus ligger på att träna på kommunikation är 

det fördelaktigt om whiteboardtavlorna separeras och placeras i olika rum. Om fokus däremot 

ligger på resurshantering kan det vara fördelaktigt att ha whiteboardtavlorna placerade i ett 

och samma rum.  

Prestationsindikatorerna som ska användas till ett scenario bör vara anpassade efter 

vilket/vilka lärandemål som är uppsatta för scenariot. Ett förslag till hur detta bör utformas 

har därför presenteras. Däremot är det fortfarande oklart hur outcome ska mätas utifrån 

prestationsindikatorerna. Det som är viktigt är att räddningstjänstens lag om skydd mot 

olyckor följs, där det står att räddningstjänsten ska agera effektivt, vilket även är det som bör 

ligga till grund för ett outcome. 

Emergo Train System® är ett simuleringsbaserat verktyg som har stor potential till att 

bli ett användbart utbildnings- och träningsverktyg inom räddningstjänsten i Sverige.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Introduktionsmöte räddningstjänst 
 
} Hur ser verksamheten ut? 

} Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 

} Hur skulle ett typscenario med trevåningshus byggas upp? 

o Vilka prestationsindikatorer finns det? 

} Hur skulle ett typscenario med trafikolycka byggas upp? 

o Vilka prestationsindikatorer finns det? 

} Jobbar ni i team? 

o Hur ser ett team ut? 

o Består teamet alltid av samma personer 

o Skiftas rollerna eller har samma person alltid samma roll? 

} Hur utbildas man? 

} Vilka händelser samverkar ni med andra aktörer och vilka samarbetspartner har ni? 

} Vad innebär det att samverka och leda för räddningstjänsten 

} Vilka befäl och ledningsnivåer finns det och vilka mandat finns det? 

} Hur tränar ni? 
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Bilaga 2 – Samtyckesformulär 

 
 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
Institutionen för datavetenskap (IDA) 
Linnea Berggren, linbe895@student.liu.se 
 

Samtyckesformulär 
 
Syftet med denna masteruppsats är att undersöka hur simuleringsverktyget Emergo Train 
Systemâ (ETS) kan tillämpas i räddningstjänstens utbildning och träning. ETS är ett 
pedagogiskt verktyg som används runt om i världen och som från början utvecklades för att 
öva och utbilda personal inom hantering av katastrofmedicinska situationer. Idag används det 
också för samverkansövningar ur ett multiaktörsperspektiv. Insamlade data kommer att 
användas för utveckling av ETS och forskning. Detta kommer att kunna användas till 
vetenskaplig publicering. Detta studentprojekt är en del av projekt Blåljus som finansieras av 
MSB och där denna del ingår i Katastrofmedicinskt Centrums (KMC) uppgift.  
 
Jag ger mitt samtycke till att den information som jag lämnat kan användas av projektet. 
Namn kommer att anonymiseras så att de inte kan knytas till riktiga personer. 
 

• Inspelningen kommer att användas som minnesstöd och kommer att förstöras efter 
avslutat projekt. 

• Data som lämnas kan presenteras för studenter och forskare vid svenska och utländska 
universitet samt publiceras i form av en masteruppsats och eventuella vetenskapliga 
publikationer. 

• Resultaten kommer att rapporteras till projekt Blåljus. 
 
Jag är medveten om att min medverkan är frivillig och att jag när som helst kan välja att 
återkalla detta medgivande och avbryta mitt deltagande. Jag har rätt till att få tillgång till den 
data som har spelats in av mig samt det slutgiltiga resultatet från studien.  
 
 
Ort och datum __________________________________ 
 

Namnteckning __________________________________ 
 

Namnförtydligande __________________________________ 
 
 
 
 
Vid frågor kontakta mig, Linnea Berggren, linbe895@student.liu.se, 07082606265 eller 
handledare Peter Berggren (peter.berggren@regionostergotland.se) 
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Bilaga 3 – Bakgrundformulär 

 

 

Bakgrundsformulär 
 

1. Kön: Man � Kvinna � 

 

2. Vilket år började du arbeta inom räddningstjänsten? __________________________ 

 

3. Hur många timmar i veckan uppskattar du att ni övar på färdigheter? _____________ 

 

4. Vilken roll har du? ______________________________________________________ 

 

5. Har du erfarenhet att arbeta som instruktör inom räddningstjänsten?  

JA� NEJ � 

 

6. Om du svara JA på föregående fråga, inom vilka områden har du varit instruktör för?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7. Om du svara JA på fråga 5, hur länge har du varit instruktör?  

________________________________________________________________________ 
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Bilaga 4 – Manus 

 

Scenario – brand i bostad - Manus 
 
Intro till instruktör: 
Vad händer: 
Larm inkommer om brand i byggnad i Centrala ”stad”. Det kommer svart rök från våning tre, 
ska finnas folk kvar i lägenheter som försöker ta sig ut. 
 
Förutsättning för övningen - Informera deltagarna om nedanstående inför övning 
 
Information Dina anteckningar 
Syfte med övning 
 

Testa ETS för räddningstjänsten 

Motspel och 
kommunikation 

Jag spelar 
- SOS 
- Drabbade personer 
- Ambulans 
- Polis 

Roller 
 

1 yttre befäl 
2 för enhet 261 - 1400 
2 för enhet 261 - 1000 

Tider 
 

Onsdag den 29 november 2018 12:00 

Plats 
 

City Eslöv 

Övriga förhållanden 
 

Blåser och är molnigt, 2 grader ute 
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Kort 1 – larm 

 
Kort 2 – På plats 

 

TID Händelse 
onsdag 11:53 LARM 

- Brand i byggnad i centrala Eslöv - Flerbostadshus 
- Västerlånggatan 47 
- Svart rök från våning 3 
- Ska finnas folk kvar som försöker ta sig ut 

 Väder 
- Molnigt 
- Blåsigt 
- 2 grader 

 Utskickade resurser  
- 261 – 1410 
- 261 – 1430 
- 261 – 1010 
- 261 – 1030 
- 261 – 1080 
- Ambulanser 
- 361 – 9120 à ledning 
- Polis 

TID Händelse 
12:00 SER 

Husbeskrivning  
- Byggt på 1987 talet 
- Tegel 
- Västerlånggatan 47 1303 
- (Finns ej sprinkler eller röklucka)? 

 
Närområde 

- bilar stående längst vägen 
- människor utanför byggnaden 
-  

 Visa bild på huset utifrån 
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Bilaga 5 – Tidsschema 

 

  

Tidsschema 
Tid Vem  Vad 

11.52.59 SOS Larm inkommer 

11.54.06 ”är det någon kvar där det 

brinner?” 

ja 

11.54.10 ”Ser du lågor?” ja 

11.54.23 ”Slår det ut lågor genom 

fönster eller tak?” 

nej 

11.54.31 ”Är trapphuset rökfyllt (går 

ej att utrymma genom 

trapphus)” 

Vet ej 

11.54.57 ”Är det någon skadad eller 

rökskadad” 

ja 

11.55.12 ”Vilken våning brinner det 

på?” 

3 

11.55.14 ”Hur många våningar har 

”byggnaden” 

4 

11.55.22 ”Känner du till hur 

lägenheten ser ut?” 

nej 

11.55.30 ”Är det låst i entrén? Vet ej 

11.55.49 Några djur kvar i 

lägenhetern/huset…? 

Vet ej 

12.00.00 261 - 1410 Släckbil framme 

12.00.30 261 - 1430 Stegbil framme 

12.00.59 261 - 1410 ”Framme, inget synligt, folk 

ute” 

12.01.56 261 - 1010 Släckningsbil framme 

12.02.13 261 - 1410 ”Kommer rök från lägenhet” 

12.03.17 261 - 1080 Befäl och ledningsfordon 

framme 

12.03.23 261 - 1030 Stegbil framme 

12.03.53 261 - 1410 ”Rökdykning utan 

restriktioner. Livräddning” 

12.05.01 261 - 1410 ”Inne i lägenhet, ingen 

större brandbeslastning, 

kontroll av trapphus” 
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Bilaga 6 – Åtgärdstider  

  

Åtgärdstider 
 

Åtgärd Minuter 
Slang                                                                     2,5 min 

Kyrka                                                                   
2,5 min 

Fläkt                                                                       
10 min 

Dörrforcering                                                  90 s 

Stegbil                                                          8 min 

Pulversläckare                                                     

Sjukvårdsväska                                                 

Nödutgång                                                       
Motorsåg                                                             

Gasflaskor, frätande och brandfarliga ämnen  
 

                                                                              
 

Defribilator                                                             

Första förband                                                     
 

Farthinder                                                                                                                                                         

Varningstriangel   
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Bilaga 7 – Uppdukningsprotokoll 

 
 

ETS-resurser/dukning 
Figur Antal 
rökdykare 5 
Rökdykarledare 1 
Räddningsmänniskor 12 
Räddningsledare 1 
Yttrebefäl 1 
Brandbil 2 
Stegbil 2 
Ledningsbil 1 
ambulans 3 
Polisbil 1 
Polis 1 
Sjukvårdsledare 1 
Drabbad 1 
Åtgärdstider 1 
Övriga  
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Bilaga 8 – Kartor 
 

Eslöv 

 

 

 

Kallerstad 
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Linköping 
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Bilaga 9 – Genomförande 

  

Genomförande	
 

Vid ankomst 

• Introducera ETS 
• Samtyckesformulär 
• Bakgrundsenkät 

 

Under genomförande 

• Dela ut roller 
• Förutsättningar  
• Spela in ljud 

 

Efter varje körning 

• AAR 

 

Efter avslut 

• Enkät saknas 
• Öppen diskussion 
• Enkät ETS 
• Stäng av ljud 
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Bilaga 10 – Prestationsindikatorer 

 
 

  Datum: ______________ 

  Var: _________________ 

  Omgång: _____________ 
 

Mätbara Kvalitetsindikatorer för instruktör 

 
Mätbara 
Kvalitetsindikatorer 
 

Tid efter 
ankomst 

Kvalitet (0-4) 
TID det tog 

Feedback 

Lämna stationen 90 s från larm   

Vindruterapport 1 min   

OBBO 2 min   

Säkra vattenförsörjning  7 min   

Ställ ut fläkt 7 min   

Bryta dörr 9–11 min   

OSHMIP 10 min   

Rökdykning Max 30 min   

Samverkningsavstämning  5 min – efter 

insats 
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Bilaga 11 – Intervjufrågor 

 

Öppna frågor 
 

1. Vad finns det för behov av ETS? 
2. Vad behöver utvecklas? 
3. Vilka händelser vill ni kunna träna på? 
4. Vilken komplexitet? 
5. Känner ni att det finns någon extra information som ni hade velat ha innan eller 

under sceneriet? 
6. Tyckte ni att det var roligt? 
7. Har ni något övrigt som ni vill tillägga?  
 

 
 

AAR 
 

1. Vad förväntades hända? 
2. Vad hände? 
3. Varför blev det som det blev? 
4. Vad kan förbättras och hur? 
5. Vad ska vi sprida vidare? 
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Bilaga 12 – Intervjufrågor expert 

 

Intervjufrågor 
 

1. Vad finns det för behov av ETS hos räddningstjänsten? 
2. Vad behöver utvecklas? 
3. Vilka händelser vill ni kunna träna på? 
4. Vilken komplexitet vill du ha på verktyget? 
5. Vad tycker du om ETS materialet för räddningstjänsten? 
6. Känner ni att det finns någon extra information som ni hade velat ha innan eller 

under sceneriet? 
7. Vad ser du att det här verktyget kommer kunna bidra med i framtiden? 
8. Hur skulle kunna vara en prestationsmarkör inom räddningstjänsten? 
9. Har du något övrigt som ni vill tillägga?  
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Bilaga 13 – Material som saknas 

 

Material som saknas…  
 

Vad saknas? När används det? Vem använder 
det? 

Tid 

Utskjutningsstege Vid livräddning, utrymning Släckbilspersonal 5 
Värmekamere/flir Vid temperaturkontroll Rd, Rdl, Sl - 
Hydrualisk bändare Vid dörrforcering Rd, Rdl 5 
Dimspik Begränsa brandspridning Stegpersonal, Rd 3 
Brandpost Vattenförsörjning Brandman  
Tankbil Vattenförsörjning Brandman  
Skärsläckare Släckutrustning Brandman  
Depå rökskydd Extra luft Brandman  
Avspärrning    
Rök    
Tomma figurer    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

Material som saknas…  
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Bilaga 14 – Enkät 

 
 

Ange i vilken grad du instämmer i följande påståenden. Svara på den 
sjugradiga skalan där 1 betyder håller ”inte alls” med och 7 håller 
med i ”mycket stor utsträckning”. 
 
I vilken utsträckning… 
 
Fråga 1 2 3 4 5 6 7 

1. … känner du att ETS är ett system som du skulle 
vilja använda för övning och träning? 

       

2. … upplever du nytta med av att använda ETS inom 
övning? 

       

3. … anser du att ETS är ett verktyg som är lätt att 
använda? 

       

4. … ser du att ETS är lämpat för RT-övningar? 
 

       

5. … upplever du att ETS är ett verktyg som stödjer 
träning av olika perspektiv av din verksamhet? 

       

6. … upplever du att ETS är ett verktyg som kan 
användas för visualisering? 

       

7. … upplever du att ETS ett verktyg som kan 
användas för övning av samverkan? 

       

8. … upplever du att ETS kan komplettera övningar 
som i vanliga fall är kostsamma att utföra? 

       

9. … anser du att ETS kan bidra till att öva på 
situationer som annars är svåra att skapa? 

       

10. … ser du att ETS kan används för att återskapa 
situationer? 

       

11. … anser du att ETS kan bidra till en 
lärandesituation? 

       

12. … ser du att ETS stödjer att du lär dig? 
 

       

 


