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Sammanfattning  

Många trender pekar på ett ökat behov av samverkan i framtiden, exempelvis där resurserna är glesa 

eller för att lösa komplexa samhällsfrågor. Lärande om samverkan för utveckling av förmåga att 

hantera samhällets respons på olyckor, brott och kriser särskilt viktigt, och inom räddning och 

respons är lärande och utveckling i stor omfattning baserat på att ta tillvara och lära av erfarenheter 

från övningar och skarpa insatser. Utvärderingar som grund för det är centrala samtidigt som det 

finns kritik mot att utvärderingar är bristfälliga eller att utvärderingars resultat inte tas tillvara. 

Speciellt framhävs detta när det gäller samverkansövningar. Utvärderingen ingår som ett första steg 

ett projekt i tre steg för att tillsammans med Sjöfartsverket och räddningsorganisationerna utveckla 

utvärderingsformer för självlärande från samverkansövningar och samverkansinsatser för ökad 

effektivitet, lärande och möjlighet till jämförelse över tid.  

Denna delstudie inleder steg 1 och syftar således till att kartlägga, planera, genomföra en utvärdering 

och återkoppla in i och mellan de medverkande organisationerna, samt att dokumentera processen. 

Utvärderingens syfte var att skildra planer, förlopp och utfall av en sjöräddningsövning för att 

värdera genomförande och utfall i förhållande till målen. 

Utvärderingen har i huvudsak byggt på kvalitativa metoder som observation och skuggning men 

också omfattat en enkät. För tolkning av resultaten har en teoretisk referensram baserad på 

organisering, effektivisering och samverkan i offentlig sektor och knowledge management för 

lärande och utveckling använts. 

Utvärderingen gällde Sjöfartsverkets samverkansövning HUGO som genomfördes 3-5 november 2016 

i Västerås. Övningen omfattade Sjöfartsverkets central för sjö och flygräddning, 

Sjöräddningssällskapet, Polisen Region Mitt med flera, Mälardalens Brand- och 

Räddningstjänstförbund, Ambulanssjukvård och prehospital vård i Landstinget Västmanland, 

Västerås stads krisstöd och POSOM-grupp samt markörer.  

Övningen genomfördes som en fullskalig fältövning och bestod i en fartygskollision med saknade och 

skadade som skulle sökas, bärgas, sorteras, omhändertas och transporteras i land för triage och 

registrering samt transport till sjukhus eller krisstöd. Alla medverkande operativa nivåer av 

organisationerna övades utifrån de övergripande målen som gällde navigering, eftersöksmetoder 

samordning av resurser, kommunikation och rapportering samt att lära känna landorganisationerna 

och identifiera kommunikationsproblem. Varje medverkande organisation hade också med sig egna 

övningsmål. Efter övningen åt man tillsammans med en kort uppföljning och ett utvärderingsmöte 

hölls ett par veckor senare. 

Den utvärderade sjöräddningsövningen kan ses som ett exempel på ad hoc samverkan, dvs. 

samverkan som uppstår för ett speciellt ändamål men som bygger på att relationer och kunskap i 

nätverk finns redan innan. Upprepad fältövning ställer höga krav på planering och strategiskt val av 

medverkande och kombinationer med andra övningsformer kan övervägas.  

De medverkande var nöjda eller mycket nöjda med övningen och gemensamma mål uppfylldes utom 

omhändertagande och första hjälpen samt kommunikation. Också organisationernas egna mål att 

öva yttre insatsbefäl och sjukvårdsledning kunde helt eller delvis uppfyllas förutom målet att träna 

triage och omhändertagande av svåra skador Det behövs en särskild övningspott för första hjälpen 

utrustning för övningar och markörer behöver mer inlevelse och vårdkunnig regi för sina roller.  



 

Markörer är centrala för fältövningar men är också representanter för samhället som kan ses som 

medproducenter av det värde som ska komma ut av övningen. Utifrån det perspektivet kan 

funktionen utvecklas mycket och fältövning få nya betydelser. 

Kommunikation kritiserades inom räddningstjänst och SSRS för att den var rörig och pratig. Här kan 

olika sätt att använda radio slå igenom. Andra kulturskillnader kan ses i språket och i förväntningar 

på styrning eller vanan och möjligheten att improvisera. Sammantaget visar dessa vikten av att öva 

tillsammans för att förstå varandras sätt att arbeta och kunna synkronisera det. En utvecklad 

kommunikatörsfunktion kan också överbrygga en del problem och kulturskillnader och skulle kunna 

ha betydligt större betydelse i en samverkansinsats. 

Svårighet att få fram medicinsk information löstes via att låta sjukvårdsledaren vara ansvarig ledare 

för hela insatsen på land medan Krisstödets behov av medlyssning för att kunna förbereda behöver 

tillgodoses. Krisstödet kan ses som exempel på organiserade aktörer utanför räddningssystemet som 

är viktiga och efter att ha förstärkts med ledarskap fungerade mottagandet mycket väl.  

Det uppstod oklarhet om vilka mandat som behövdes för att leda insatsen i land utifrån olika 

förväntningar och behov av räddningsledarens initiativ som beror på skillnader i såväl uppdrag som 

åtaganden och traditioner mellan de olika medverkande aktörerna. Här förändrade 

Sjöräddningsledaren sin roll till att tydligare efterfråga hur landorganisationerna ville organisera 

ilandsättningsplatsen och vad de behövde för detta. Den nya strategin/metodiken fungerade utmärkt 

och kan ses som exempel på vardagsinnovation inom ett område av betydelse för samverkan.  

En avslutande gemensam måltid är ett förhållandevis billigt sätt att tacka de obetalda för hjälpen och 

kan utvecklas vidare för att ge mer direkt-återkoppling från övningen samt ge spridning mellan 

organisationerna. För utvärdering framöver behövs troligtvis en kombination av enkel 

dokumentering/återkoppling av övningen som underlag för uppföljningsmöten där frågor kan belysas 

och fördjupas ordentligt och där slutsatser dokumenteras väl och möjliggör spridning. Det är en 

metodik som behöver utvecklas i kommande delar av projektet. 

 

  



 

 

Förord 

Om det är något som framgått av höstens och vinterns händelser under tiden för 

bearbetningen av den här utvärderingsrapporten, den första delrapporten i projektet 

Lärande utvärdering från samverkansövning och insats, så är det att samverkan om räddning 

behövs. Hur ska vi annars kunna lösa våra uppgifter? 

Ett stort tack för uppgifter, intervjuer, bullar, kloka kommentarer, bilskjuts, tålmodiga 

förklaringar, middagar på Björnögården, läsning, lotsning, räddning, tröst, guidning, 

diskussioner och ännu mera läsning och förklaringar.  

 

o Ronny Löf, Jonas Malmstedt, Lina Toresson och Johan Stening, Sjöfartsverket. 

o Joakim Brosten och Tomas Lindgren, Sjöräddningssällskapet (SSRS) i Västerås samt 

sjöräddare från stationerna Västerås, Munsö, Uppsala, Södertälje. 

o Anders Palm och brandmän, Mälardalens Brand- och Räddningstjänstförbund (MBRF)  

o Peter Jonsson, Polismyndigheten Region Mitt och medverkande poliser i regionen 

och andra regioner, samt kommunikatörer, Polismyndigheten.   

o Tony Arkhag beredskapssamordnare och Sören Svärd ambulanssjukvården samt 

medverkande läkare och ambulanspersonal Landstinget i Västmanland (LTV). 

o Johan Ahlström, Ulrika Säfström Sunnerfelt, Socialjouren och Posomgrupp, Västerås 

stad  
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1. Bakgrund till studien 
Många trender pekar på ett ökat behov av samverkan i framtiden, exempelvis där resurserna är 

glesa1 eller för att lösa komplexa samhällsfrågor2. Samtidigt visar utredningar att respons på 

skadeplatser och olyckor som kräver aktiv samverkan inom räddningssystemet eller mellan 

räddningsaktörer och andra, är ett område med omfattande förbättringspotential3. Dels gäller det 

stödsystem i form av instruktioner och föreskrifter som inte alltid stödjer samverkan utan snarare 

professionsrevir4. Dels gäller det tekniska stöd som beslutsstödsystem och kommunikationssystem 

som kan vara skräddarsydda för den egna verksamheten men blir klumpiga när det gäller samverkan. 

Exempelvis RAKEL-systemet stänger ute kommunikation med aktörer utanför räddningssystemet om 

man inte förberett för att andra grupper ska ingå. Övergången till RAKEL från VHF innebär också att 

utomstående aktörer på sjön inte längre kan följa med i ett sjöräddningsärende och göra en 

uppdaterad insats vid behov5. Här trycker systemen på mot en ”expertifiering” till vissa utvalda 

grupper. Flera aktörer och planeringsgrupper för framtida system arbetar dock med att synkronisera 

med andra aktörer och är medvetna om att barriäreffekter behöver hanteras i kommande system. 

Vidare visar genomförande av insatser exempelvis under skogsbranden i Västmanland, att olyckor av 

en sådan magnitud innebär att man ställdes inför uppgifter som inte kunde lösas av enbart 

räddningssystemets aktörer. Hela det omgivande samhället berörs. Ledningssystem för detta fick 

uppfinnas under skogsbranden. Likaså ställer också mindre olyckor som finns i gränslandet mellan 

aktörernas verksamhetsområden eller där exempelvis flera aktörers samverkan är nödvändig, krav på 

samverkan som inte alltid löses effektivt. Det kan exempelvis gälla isolyckor som kräver insatser både 

till lands och till sjöss där samma händelse kan hanteras som helt skilda räddningsinsatser med var 

sin räddningsledare6. Till skillnad från trafikolyckor och lägenhetsbränder där rutiner för samverkan 

utvecklas utifrån vanliga olyckstyper, måste samverkan kring ovanliga olyckor skapas medvetet 

mellan aktörer med olika grunduppdrag, olika system och strategier, olika sätt att arbeta, olika 

språkbruk. Det tar uppmärksamhet och energi från responsen och skapar lätt missförstånd som 

bryter larmkedjan7. 

                                                           
1 Pilemalm, S., Stenberg, R. & Andersson Granberg, T. (2013). Emergency Response in Rural Areas. International 

Journal of Information Systems for Crisis Response and Management, 5(2), 19-31. 

Pilemalm, S, et.al. (2015). Effektiva insatser på framtidens skadeplats – Forskningsprogram. CARER. 
2 Ostrom, E. (1996) Crossing the Great Divide: Coproduction, Synergy, and Development. World Development. 
Vol. 24, No. 6, pp. 1073-1087. 
3 Sjökvist, A. (2015). Skogsbranden i Västmanlands län – lärdomar för framtiden. Dir 2014:116. Regeringen. 

Statens haverikommission (2011). Olycka med flygplanet SE-IGU på Linköping/SAAB:s flygplats, E län, 

den 1 december 2010. Slutrapport RL 2011:17. Dnr L-165/10. 2011-12-21 

Stenberg, R. (2016b). Utredning av isolycka i Vålarö 2016-01-19. Uppdragsutredning 17/03/2016 ver 2:7 

CARER. Linköpings universitet. 
4 Polisens regionala program för eftersök omfattar exempelvis sällan alla aktörer man behöver samverka med, 
eller fackliga krav att deltidsbrandmän ska slippa IVPA grundat på arbetsrättliga överenskommelser från 1929.  
5 Stenberg, R. (2016a). Alarmering, larm och larmkedjor – ett komplext organisatoriskt fält. CARERs rapportserie 
2016:15. Linköpings universitet.  
6 Stenberg, 2016b. 
7 Stenberg, R, Pilemalm, S. & Yousefi Mojir, K. (2014) Samverkansformer för räddning och respons - exempel 

och förslag. CARER Rapport 2014:12, Linköping University Electronic Press, Sweden. 
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Därför är lärande om samverkan för utveckling av förmåga att hantera samhällets respons på olyckor, 

brott och kriser särskilt viktigt, och inom räddning och respons är lärande och utveckling i stor 

omfattning baserat på att ta tillvara och lära av erfarenheter från övningar och skarpa insatser. 

Utvärderingar som man kan lära av är centrala. Under en längre tid har dock kritik såväl inom 

responssystemet som från forskarhåll riktats mot att övningar är omfattande och resurskrävande 

men inte svarar upp mot lärande-målen, att utvärderingar är bristfälliga eller att utvärderingars 

resultat inte tas tillvara8, 9. Speciellt framhävs detta när det gäller samverkansövningar.  

1.2 Problematisering 
Erfarenheterna från samverkansövningar och insatser kan vara av mycket olika karaktär, gälla olika 

sorters erfarenheter hos olika aktörer och från olika utblickspunkter. Mångfalden fångas dock inte 

upp i utvärderingar och rapportering som i stor omfattning genomförs med enhetliga instrument och 

mallar för att fånga upp det förväntade lärandet, mänga gånger uttryckt i rutiner, standards, 

nyckeltal eller instruktioner10.  

Forskare framhåller också att det inte görs någon åtskillnad mellan olika typer av kunskap eller 

anpassning av aktörers kunskapsintressen kopplas till hur återkoppling och lärande från utvärdering 

ska gå till11. Det leder många gånger till bristande relevans i frågeställningar, format, och inte minst 

sätt att återkoppla utvärderingens resultat in i räddningssystemet.  

Här har tidigare forskning om samverkan inom räddningsområdet nästan enbart inriktats mot 

operativ samverkan mellan blåljusaktörer direkt på skadeplatsen12  eller som övning för detta. 

Resultaten har varit nedslående utifrån att aktörerna inte uppfyllt de mål de satt upp – som inte 

omfattat hur samverkan i sig ska gå till eller bidra till övningsverksamheten.  

Andra former av utvärdering, återkoppling och uppföljning som har att göra med implicit kunskap, 

lokal kunskap, icke-kodifierat lärande exempelvis tyst kunskap och kunskapsintegration13, 14 liksom av 

kunskap som meningsskapande15, identitets- och kulturskapande16, 17 sker därför inte eller förblir i 

stort sett lokala och sprids inte i brist på begreppsbildning och verktyg för detta.  

                                                           
8 Dekker, S. och Jonsén, M., (2007). Förutsättningar för systematisk utvärdering av räddningsinsatser. NCO 
2007:12, Karlskoga: Räddningsverket. 
9 Berlin, J & Carlström, E. (2011). Samverkan mellan blåljusorganisationer. Lund: Studentlitteratur. 
10 Andersson, A., Carlström, E., Ågren B. & Berlin, J. (2014).  Organisering av en fingerad verklighet - Om 
övningar  mellan blåljusorganisationer.  Nordiske organisasjonsstudier, Volym 15, Nummer/häfte 3, Sidor 34-64. 
11 Sanne, J. M. (2008). Incident reporting or storytelling? Competing schemes in a safety-critical and hazardous 
work setting, Safety Science, Volume 46, Issue 8. Pages 1205–1222. 
12 Berlin & Carlström 2011.  
13 Grant, R. M. (1996). Toward a Knowledge-Based Theory of the Firm. Strategic Management Journal 17 
(Winter Special Issue): 109-122. 
Grant, R. M. (1996a). Prospering in Dynamically-competitive Environments: Organizational Capability as 
Knowledge Integration. Organization Science, Vol 7, No. 4, July-August 1996.  
14 Berlin & Carlström 2011. 
15 Boland, R.J. & Tenkasi, R.V. (1995). Perspective Making and Perspective Taking in Communities of Knowing. 
Organization Science, Vol. 6, No. 4, pp. 350-372. 
16 Sanne 2008. 
17 Weick K.E. och Sutcliffe, K.M. (2001).  Managing the Unexpected. Jossey-Bass 
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En mer effektiv användning av samverkansövningar med ökat utfall i form av lärande, reflektion och 

spridning in i organisationerna skulle kunna åstadkommas om dessa skulle uppfattas som mer 

relevanta för det egna lärandet inom organisationerna. För detta krävs nära samarbete mellan 

forskare och praktiker, mer genomtänkta övningsstrategier och bättre kunskaper om, och begrepp 

för olika typer av kunskap och hur den kan värderas, bättre kunskap om varandras kunskapsintressen 

inom organisationerna samt bättre verktyg för att fånga upp övningsresultat av relevans och hur de 

kan presenteras på ett intressant sätt och jämföras. Idag sker det fragmenterat här och var i 

organisationerna men kunde tillvaratas mer systematiskt.    

Mer konkret kan frågeställningar och utmaningar att beakta i utvärderingar av samverkansövningar 

gälla både innehåll i men också form för utvärderingar: 

 Hur planerar och genomför man övningar med sammansatta grupper av professionella och 

frivilliga? 

 Hur motiverar och mobiliserar man frivilliga att öva? Vilka krav kan man ställa på frivilliga? 

 Hur beaktar man olika övningsbehov från olika organisationer i samma övning? 

 Hur kan man bryta ner övningar i handlingsflöden och aktiviteter som kan utvärderas 

separat? 

 Hur identifierar man olika typer av kunskaper och färdigheter att öva/som övas?/saknas i 

övning? 

 Hur identifierar och beskriver man flaskhalsar, dubbelarbete liksom onödiga 

resurser/insatser i aktivitetsflödet under en räddningsinsats? 

 Vad stödjer respektive hindrar organisatoriskt lärande från samverkansövningar 

 Hur utformar man enkla nyckeltal och kritiska nivåer som kan jämföras över tid och plats för 

övningsaktiviteter?  

 Hur kan existerande utvärderingsverktyg användas för organisatoriskt lärande? 

 Hur kan ett enkelt och robust instrument för utvärdering utformas så att det på sikt också 

kan utvecklas till en applikation för mobil användning? 

Den här rapporten är den första i ett utvecklingsprojekt för lärande från samverkansövning och insats 

inom räddning. Rapporten som är en inledande delrapport omfattar en utvärdering av en 

samverkansövning och ska läggas till grund för frågor om effektivt lärande från samverkansövning 

och insats i ett treårigt projekt. Projektet är finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB). 

Det praktiska kunskapsbidraget gäller förbättrad utvärdering (och användning av utvärdering vid 

samverkansövningar och insatser). Det teoretiska bidraget avser i första hand hur lärande, 

kunskapsöverföring och samverkan kan sammankopplas i en övningskontext. 

2. Mål och syfte  
Det övergripande syftet med projektet är att tillsammans med räddningsorganisationerna utveckla 

utvärderingsformer för självlärande från samverkansövningar och samverkansinsatser för ökad 

effektivitet, lärande och möjlighet till jämförelse över tid. Det ska ske i följande steg: 

1. Att tillsammans med medverkande organisationer kartlägga, planera, genomföra 

utvärderingar och återkoppla in i och mellan organisationerna, samt att dokumentera 

processen.  
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2. Att via dialog och frågor fånga upp mångfalden av intentioner med samverkansövningar, 

ge begrepp och modeller för olika former av kunskap och hur man kan tänka kring att 

integrera kunskaper på olika sätt och för olika ändamål.  

3. Att föreslå återkopplingsmetodik och mått för jämförelse så att organisationerna kan 

tillvarata erfarenheter och kunskaper från samverkansövningar och sprida dem bortom de 

medverkande, och de medverkande organisationerna. 

Denna delstudie inleder steg 1 och syftar således till att kartlägga, planera, genomföra en utvärdering 

och återkoppla in i och mellan organisationerna, samt att dokumentera processen.  

 

2.1 Disposition 
Rapporten inleds med bakgrund och syfte för projektet i sin helhet, metoder och den teoretiska 

referensram det bygger på. Därefter och större delen av rapporten omfattar utvärderingen av 

samverkansövningen HUGO uppdelat i mål och metoder för utvärderingen och därefter mål, planer, 

uppläggning, genomförande av övningen samt analys och slutsatser från övningen. Medvetet 

redovisas all sammanställd empiri liksom en mycket detaljerad innehållsförteckning för att lätt kunna 

gå tillbaka och värdera betydelsen av specifik empiri eller empiri omfattande en specifik aktör eller 

ett särskilt skede.  

 

3. Metoder för forskningsprojektet 
Urvalet avser räddningsaktörer som genomför återkommande samverkansövningar med olika 

räddningsaktörer med olika huvudmän där flera är preliminärt intresserade och intressanta.  I första 

hand föreslås två sådana som kan jämföras utifrån likheter och kontraster. Två sådana är exempelvis 

Sjöräddningens regionala SAR-organisation där såväl Sjöfartsverkets SAR-organisation, kommunal 

räddningstjänst och miljöräddning, polis, SOS Alarm, kommersiella aktörer samt representanter för 

frivillig- och ideella organisationer av relevans ingår. Den andra gäller Räddningstjänsten Kiruna som 

både har stor erfarenhet av samverkan vid räddning och samverkar både över sektors- och nationella 

gränser. 

Eftersom detta är ett tydligt utvecklingsuppdrag för generering av praktisk kunskap och praktiska 

metoder genomförs det som ett aktionsforskningsprojekt med forskaren som konsult/utredare och 

ansvarig projektledare som verkar i samråd med ansvariga för de medverkande organisationerna. 

Projektet utförs också i samverkan med andra projekt inom arbetspaketet Övning-utvärdering inom 

forskningsprogrammet ”Effektiva insatser på framtidens skadeplats”.  

3.1 Inledande kartläggning 
Projektet inleds med en kartläggning av kunskapsintressen, förväntningar, mål, genomförande, 

utvärdering och återkoppling i några utvalda typiska samverkansövningar med speciellt fokus på var 

uppfattningar går isär och glapp mellan övning och lärande uppstår, samt vilka svårigheter för 

utvärdering och lärande som kan identifieras. Valet av samverkansövningar sker i samråd med 

övnings-utvärderingsansvariga i organisationerna: SAR-ansvariga för Stockholm, Mälaren-Landsort 

som undertecknad tidigare varit i kontakt med i samband med övningar. För kartläggningen används 

inläsning av dokumentation från tidigare övningar, planeringsdokument, observation av övningar, 

intervjuer och fokusgrupp med övningsledare och representanter för olika aktörer i övningarna.  
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3.2 Utvecklingsmöjligheter och förslag 
Utifrån kartläggningen analyseras nuläge, utvecklingsmöjligheter och förslag tas fram för utprovning 

och värdering. Dessa kan innebära att framhäva effektiv övning och leta/skapa utvärderingsformer 

som passar för ändamålet. Det kan också innebära iscensättning av specifika övningsmoment eller 

utvärderingsmoment som exempelvis att prova användning av nya verktyg som Emergo Train vid 

Katastrofmedicinskt centrum. I experimentellt syfte kan också projektet utveckla och prova speciella 

övningsmoment eller utvärderingsformer som exempelvis snabbformat av framtidsverkstad eller 

övningssamverkan med ideella. Identifiering av centrala aspekter och mått samt former för att 

återkoppla lärande och erfarenheter utarbetas också i dialog med övningsansvariga och 

organisationsföreträdare. 

3.3 Testa och validera 
Nya övningar genomförs, utvärderas och utvärderingsformer testas och förfinas. Projektets resultat 

dokumenteras i en skriftlig rapport och sprids via medverkan i övningar, på konferenser och i dialog 

med ansvariga för de övande organisationerna. Projektet läggs också till grund för vetenskaplig 

rapportering på konferenser och i artiklar. Projektet genomförs i två steg så att samma övningar kan 

kartläggas vid ett tillfälle samt planeras och genomföras vid tillfälle två för att jämföra, testa och 

förfina resultatet av projektet när samma samverkansövning återkommer. Över året blir det två 

perioder på deltid samt möten och forskningskommunikation och planering däremellan och efteråt. 

En viktig aspekt av projektet är att forskningen sker tidseffektivt för medverkande organisationer så 

att aktiviteter, redovisningar och samtal kan ske i samband med ordinarie verksamhet. 

Denna delstudie utgör en del av den inledande kartläggningen. 

 

4. Teoretisk referensram  
Den teoretiska referensramen för projektet grundas i första hand i två kunskapstraditioner: 

Organisationsteoretiska perspektiv på institutionalisering, samverkan och effektivisering samt 

kunskapsteoretiska perspektiv på lärande och förändring samt utvärderingars roll. 

4.1 Institutionalisering 

I enlighet med det första perspektivet kan man se samverkansövningar och samverkansinsatser som 

en utmaning mot en långvarig samhällsorganisatorisk logik där man dels skiljer tydligt på olika 

samhällssektorers uppgift och roll i samhället18. Därmed ses näringslivet ses som en sektor, staten 

och offentlig förvaltning ses som en och civilsamhällets ideella organisationer ses som ytterligare en 

sektor. På senare tid har också hushållssektorn lagts till som en fjärde sektor19. Man tänker sig också 

lite förenklat att sektorerna styrs av olika logiker där näringslivet styrs av lönsamhet, offentlig sektor 

av demokrati och rättvisa, den ideella sektorn styrs av viljan till med- eller påverkan och hushållen av 

trygghetsbehov). Både sektorerna och aktörerna inom sektorn kan ses som aktörer på ett fält av 

pågående institutionalisering där man konkurrerar om resurser som inflytande och makt och skapar 

                                                           
18 Blomqvist, P & Rothstein, B. (2000). Välfärdsstatens nya ansikte - demokrati och marknadsreformer inom den 
offentliga sektorn. Premiss. 
Pestoff, Victor. (1998.) Beyond the market and the state - Social enterprises and civil democracy in a welfare 
society. Ashgate Publishing Limited, England. 
19 Gavell, M., Johannisson, B. & Lundqvist, M (redaktörer) (2009) Samhällsentreprenörer – En forskarantologi 
om samhällsentreprenörskap. Stockholm. KK-stiftelsen. 
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sig egna nischer och revir20 där man blir den självklara aktören, dvs. institutionen. Inom det 

institutionella fältet pågår både medveten och emergent institutionalisering för att hävda sin 

legitimitet som organisation och för att skapa ordning inom fältet21. Sådana kan bestå i att normativa 

krav på exempelvis legitimation, tvingande krav och lagkrav eller imitation av framgångsrik 

institutionalisering, exempelvis genom att imitera metoder eller strategier hos varandra22.  

Dessa processer leder till att både sektorer och aktörer blir institutionaliserade och ses som 

hemmahörande i olika fält med olika rättigheter och skyldigheter så självklara att de nästan inte kan 

omtänkas23. De leder också till att likartade produktionslogiker och metoder imiteras och 

standardiseras till mer eller mindre förutsägbara och identiska paketlösningar inom fältet.  

4.2 New public management 

En sådan ”paketlösning” gäller vad man kan kalla för ”managerialism”24 - top-down målstyrning i 

kombination med kostnadseffektivitet som mål och produktionsmetoder baserade på Lean 

produktion25. Paketet är hämtat från industriell produktion och överfört till offentlig sektor i 

samband med att New Public Managements ideal fick fäste i Sverige och idag ses det som mer eller 

mindre självklart26 inom flertalet offentliga verksamheter. Managerialism kan sägas innebära ett 

fokus på klassisk målstyrning där beslut fattas centraliserat till högsta ledningen medan utförandet 

sker i den operativa organisationen.  

4.3 Transaktionskostnader vid Lean Produktion 

Den form Lean Produktion antagit när strategin importerats från japansk bilindustri till offentlig 

sektor i Sverige betonar renodling av kärnverksamheten, tydliga flöden och beslutsvägar samt 

standardiserade processer27 men inte de kortade beslutsvägar och färre hierarkiska nivåer som 

ursprungligen framhållits28. En kritik som framförs mot Lean produktion är att den dels inte är 

lämpad för offentlig verksamhet med dess annorlunda uppgift i samhället jämfört med industriell 

bilproduktion29, dels skapar en ineffektiv helhet eftersom standardiseringen förutsätter en stabil 

omvärld och försvårar anpassning till nya förutsättningar och flexibel respons mellan 

                                                           
20 Hall, P.A. & Taylor, R.C.R. (1996). Political science and the three new institutionalisms. Political Studies. 44(4), 
936-957. 
DiMaggio, P.J. & Powell, W.W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective 
Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review 48:147-160. 
21 Ibid. 
Gavrud, R., Hardy, C. and Maguire, S. (2007). Institutional Entrepreneurship as Embedded Agency: An 
Instroduction to the Special Issue. Organization Studies. Vol. 28, p 957-969. 
22 Sud, M., VanSandt, C.V. & A.M. Baugous (2009). Social Entrepreneurship: The Role of Institutions. Journal of 
Business Ethics. Vol 85, pp 201-216. 
23 Brunsson, N & Jacobsson, B (Red). (1998) Den viktiga standardiseringen. I Standardisering. Stockholm: 
Nerenius & Santerus förlag. 
24 Hood, C. (1991). A Public Management for all Seasons? Public Administration. Vol. 69 (1). Pp 3‐19. 
25Womack, J.P. & Jones, D.T. (1996). Lean Thinking. Simon & Schuster Ltd: London.  
26 Hood, 1991. 
27 Stenberg, R., Larsson, J. & Olsson, L. (2012). Effektivitet, säkerhet och pengar - Att hantera skilda 
effektivitetsperspektiv i räddningstjänsten. CARER Rapport 2012:4, Linköping University Electronic Press, 
Sweden. 
28 Womack, J.P. & Jones, D.T. (1996). Lean Thinking. Simon & Schuster Ltd: London. 
29 Reichhart. A. & Holweg, M. (2007). Lean distribution: concepts, contributions, conflicts. International Journal 
of Production Research. Vol. 45. No 16. Pp. 3699 -3722. 
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verksamheterna. Man kan säga att nya kostnader för tid och resurser att överbrygga glappen mellan 

de olika verksamheterna uppstår i form av transaktionskostnader 30.  

Såväl institutionaliseringen av sektorernas uppdrag i samhället samt de industriella idealen och Leana 

produktionsmetoderna har betydelse för samverkan när de här institutionaliserade gränserna 

behöver överskridas, verksamheter koordineras och aktiviteter samordnas. För verksamheter vars 

kärnverksamhet är inriktad på snabb och flexibel respons kan valet av Lean produktion ifrågasättas31  

och ett alternativt produktionsideal, men fortfarande med industriellt ursprung börjat få fotfäste, 

främst inom näringslivet men också i vissa offentliga verksamheter i form av Agil produktion inriktad 

mot snabb och flexibel respons eller kombinationer där man standardiserar aktiviteter som vinner på 

det medan man slår om mot snabb och flexibel respons när verksamheten kräver det32.  

4.4 Samverkansformer 

För samverkan är just möjligheterna till anpassning och att se till överordnade mål, bortom 

institutionerna viktiga. Olika samverkansstrategier betonar också integration eller koordinering olika. 

Många gånger framställs ideal för samverkan utan att identifiera att det är en organisationsform som 

omfattar en mängd strategier för olika ändamål. Exempelvis framställs operativ spontansamverkan 

på olycksplatsen som ett ideal33 utan att skilja på att arten av samverkan mellan de operativa, 

ledningssamverkan och policysamverkan34 ställer helt olika krav på integrationsgrad och många 

gånger baseras på olika strategier.  

Stenberg et. al. 35 bygger på tanken om hierarki, marknad och nätverk som grundläggande 

organisationsformer också för samverkan36 och identifierar tre olika samverkansformer i räddning 

och respons: Vid administrativ myndighetssamverkan, exempelvis nationell eller regional samordning 

av insatser inom ett visst fält är informationsöverföring och koordinering centrala. Varje aktör håller 

sig inom sitt verksamhetsfält men aktiviteterna koordineras med andras utifrån gemensamt mål och 

kunskap om varandras verksamhet.  

En annan strategi för hållbar lokal samverkan under längre tid betonar både kunskap om varandras 

verksamheter men också integration av kunskaper till helt nya verksamhetsformer utifrån 

gemensamma intressen och konkurrensfördelar på en tänkt marknad.  

Ytterligare en samverkansform som diskuteras gäller nätverksbaserad samverkan där noder uppstår 

för samverkan utifrån specifika behov i tid och rum. Dit hör exempelvis sjöräddningsoperationer som 

skapar en ”samverkansnod” utifrån ett speciellt behov på en speciell geografisk position. Här är 

samverkan en kombination av koordinering av geografiskt tillgängliga resurser och integration av 

                                                           
30 Williamson, O, & Masten, S, (Ed’s.). (1999), The Economics Of Transaction Costs. Cheltenham: Edward Elgar. 
31 Stenberg, R. (2013b). Collaboration for safety- instead of Lean Production? -  An alternative approach for cost 
effective and efficient production of safety. Conference Proceedings from National Symposium on Technology 
and Methodology for Security and Crisis Management (TAMSEC) 13-14 November, Kistamässan, 2013. 
32 Towill, D. & Christopher, M. (2002) The Supply Chain Strategy Conundrum: To be Lean or Agile or to be Lean 

and Agile? In International Journal of Logistics: Research and Application, Vol. 5, No. 3, pp. 299-309. 
33 Berlin, J & Carlström, E. (2011). Samverkan mellan blåljusorganisationer . Lund: Studentlitteratur. 
34 Stenberg, R. (2000). Organisationslogik i samverkan – konsten att skapa en imaginär organisation av 
offentliga aktörer. Doktorsavhandling i psykologi. Stockholms Universitet. 
35 Stenberg, R, Pilemalm, S. & Yousefi Mojir, K. (2014) Samverkansformer för räddning och respons - exempel 

och förslag. CARER Rapport 2014:12, Linköping University Electronic Press, Sweden. 
36 Powell, W.P. (1990). Neither Market Nor Hierarchy: Network forms of organization. Research in 
Organizational Behavior. Vol 12. Pp 295-336. JaI Press Inc. 
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insatser utifrån situationens krav. Här gäller samverkan ad hoc och samverkansorganisationen 

upphör när räddningsinsatsen avslutas. Samtidigt bygger framgångsrik nätverksbaserad samverkan 

på att både koordinering och integration beslutas, övas och förbereds och att nätverket kan aktiveras 

vid behov.  

4.5 Kunskapsbehov vid samverkan 

Vid koordinerad administrativ myndighetssamverkan är det viktigt att bygga på formella regler, 

uppdrag och professionskunskaper och specialiteter som hör samman med de olika verksamheterna. 

Var och en av aktörerna gör det man är till för och kan bäst. Därmed är kunskapskraven och behoven 

möjliga att förutse, beskriva och anpassa till professionskunskaper. Här går att identifiera tre olika 

typer av kunskapsbehov: Dels den kunskap om varandras kunskap, kompetens och uppdrag som 

behövs för koordinering av olika professioners verksamhet, dels kunskap om information och 

arbetssätt som enkelt kan överföras mellan olika professioner, aktörer och verksamheter och 

slutligen behov av specialistkunskap. Denna samverkan kräver både kunskaper om vad man själv och 

andra aktörer kan och får göra i form av föreskrifter, regler, checklistor och specialistkompetens. 

Kunskapen kan sägas vara explicit, opersonlig och kodifierad37 så att personer är utbytbara så länge 

de antingen har den föreskrivna kunskapen eller kan läsa in den eftersom den finns nerskriven och 

lätt kan föras vidare 

Vid strategier för hållbar lokal samverkan krävs både kunskap om varandra samt ett ramverk för 

gemensam kunskapsutveckling och kunskapsintegration baserad på gemensamma mål men också 

tyst kunskap38 om organisationerna och varandra som aktörer och personer. Denna kunskap, eller 

dynamiska kapacitet för kunskapande kan sägas vara besläktad med kulturkompetens och låter sig 

inte lika lätt beskrivas i regler eller listor utan är okodifierad. Kodifierad kunskap är dock en 

utgångspunkt och legitimitet samt tillit är viktiga byggstenar.   

Vid nätverkssamverkan krävs kunskap om varandra och varandras kunskaper som kan kodifieras och 

överföras mellan personer och aktörer, men också gemensam situationsförståelse39 – en tyst och 

okodifierad gemensam mening om uppgiften som gör att man utifrån denna gemensamma mening 

snabbt kan organisera en insats som blir begriplig och meningsfull för alla medverkande.  Det är 

denna kunskap liksom kulturkompetensen ovan som är svåra att utvärdera och förstå betydelsen av i 

samverkansövningar eftersom den inte låter sig beskrivas explicit. Därmed är det också svårt att 

avgöra i vilken utsträckning sådan kunskapsförmedling förekommit och vad den omfattat, samtidigt 

som det är just i interaktion och möte med andra sådan kunskap kan identifieras, artikuleras och 

förmedlas.  

4.6 Utvärdering och utveckling 

Inom övningsverksamhet är det vanligt att man utvärderar om målen med övningen uppnåddes, 

många gånger uttryckta som rena uppnåendemål som kan beskrivas ”har utfört”. Så kallad 

kontrollutvärdering kan sägas vara den lägsta nivån av kunskap som går att få ut ur en övning och 

                                                           
37 Sanne, 2008.  
Zollo, M. & Winter, S.G. (2002). Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic Capabilities. Organization 
Science, Vol. 13, No. 3, May-June 2002, pp. 339-351 
38 Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The knowledge creating company: how Japanese companies create the 
dynamics of innovation, New York: Oxford University Press. 
39 Weick, K.E. (1993). The collapse of sense making in organizations: The Mann Gulch disaster. Administrative 
Science Quarterly; Dec 1993; 38, 4. 
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den i särklass vanligaste utvärderingsformen40. Andra utvärderingsmål kan gälla att värdera hela 

program utifrån både genomförande och måluppfyllelse, liksom processutvärdering som många 

gånger genomförs som stöd till pågående verksamhet.  

Ytterligare ett explicit mål kan vara lärande för exempelvis utveckling, vilket skulle kunna utgöra ett 

viktigt mål här. Om utvärdering är till för lärande läggs ett utvecklingsperspektiv på samverkan till. 

Inom exempelvis tekniska innovationer har förutsättningarna för att föra samman kunskaper i 

samverkan studerats som helhetliga processer som omfattat såväl organisationsprocesser som 

kunskapsintegration41 för att samverka om den avsedda tekniska innovationen. Exempelvis Grant42 

framhåller kunskapsintegration som nödvändigt för en gemensam output.  

Inom innovationsforskning i offentlig sektor beskrivs social innovation som:  

 Processer för att skapa hållbara sociala effekter av offentligt värde bortom teknik 

innovationer.   

 Genom att ändra förutsättningar och praktiker för innovativa processer 

 Där alla aktörer inkluderas oberoende av om de är aktörer i olika sektorer, kunder eller 

brukare. 

 Både process för att uppnå resultatet och resultatet är lika viktiga 43.  

 

Applicerat på utvärderingar av samverkansövningar blir dessa inte bara som en källa till kodifierat 

lärande eller rent av avcheckning utifrån redan kända rutiner och regler utan en aktivitet för att både 

kontrollera förmåga men också att initiera utveckling och innovation på området. Det innebär enligt 

ovan också ett betydligt bredare anslag där hela processen från planering till utvärdering är viktig, 

där alla aktörer bör involveras så långt det går och där kontexten och processen är lika viktiga som 

måluppfyllelsen för det implicita lärandet från övningen.  

  

                                                           
40 Vedung, E. (1994). Utvärdering i offentliga sektorn- problem och lösningar. Ds 1994:117. Rapport utgiven av 
Stat-kommunberedningen. Civildepartementet. 
Jerkedal, Å. (2005). Utvärdering – steg för steg. Om projekt- och programbedömningar. Nordstedts Juridik. 
Stockholm. 
41 Berggren. C., Bergek, A., Bengtsson, L., Hobday, M. & Söderlund, J. (Eds.). (2011). Knowledge Integration & 
Innovation. Critical Challenges Facing International Technology-based Firms. Oxford University press. 
42 Grant 1996 a, b. 
43 Bekkers, V.J.J.M., Tummers, L.G., Voorberg, W.H. (2013). From public innovation to social innovation in the 
public sector: A literature review of relevant drivers and barriers. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam. 
Paper to be presented at EGPA 2013 Conference Edinburgh, 11-13 September 2013. 



10 
 

 

5. Utvärdering av sjöräddningsövningen HUGO 
Kartläggningsfasen inleds med att observera, delta i och bidra till utvärderingen av 

sjöräddningsövningen HUGO som genomfördes i Mälaren den 3,4 och 5 november 2015. Nedan 

redogörs för utvärderingens syfte, planering, genomförande, genomförande av enkäten, analys och 

slutsatser. Avslutningsvis diskuteras frågor av betydelse för forskningsprojektet. Inledningsvis 

presenteras dock SAR systemet och de regionala övningar som genomförs någon eller några gånger 

per år. 

Sjöfartsverket har 14 regionala områden för sjöräddning där SAR-samordnare samlar alla som är 

involverade i sjöräddning för i regionala samverkansgrupper. Samordnare är ett frivilligt uppdrag 

inom Sjöfartsverket som i det här fallet innehas av en lots och de som ingår i RSS-grupperna är 

Sjöräddningsledare från Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral samt representanter för alla 

som är involverade i sjöräddning som: Kommunala räddningstjänster, Sjöpolis, Kustbevakning, 

Försvarsmakten, Sjöräddningssällskapet, Sjöfartsverkets räddningshelikopter, Polisflyget, Frivilliga 

flygkåren och Sjövärnskåren men också representanter för aktuella färjelinjer och intressenter i 

sjöräddning som fritidsbåtsorganisationer och långfärdsskridskoorganisationer. Där diskuteras 

gemensamma frågor och övas regelbundet44. Den utvärderade övningen är en av två övningar som 

genomförs varje år.  

Den här övningen var större än vanligt i regionen Mälaren -Landsort och omfattade både 

Sjöräddningsorganisationens resurser i området45 men också de aktörer som skulle involveras i andra 

delar av larmkedjan på land vid en större olycka. Det omfattade exempelvis SOS Alarm för inledande 

larm, Polisen för registrering och utredning, Ambulanssjukvård och prehospital sjukvård för triage 

och första hjälpen, kommunal räddningstjänst på land, kommunens krisstöd och POSOM-grupp. 

Dessutom anlitades gymnasieungdomar och andra frivilliga som markörer i övningen.  

5.1 Utvärderingens syfte 
Utvärderingens syfte var att skildra planer, förlopp och utfall av en sjöräddningsövning för att 

värdera genomförande och utfall i förhållande till målen. De frågor som skulle besvaras i den lokala 

utvärderingen var: 

 Vilka gemensamma och separata mål fanns med övningen? 

 Hur genomfördes övningen? 

 Hur kan utfallet av övningen värderas och vilka lärdomar fanns att dra? 

 Vad kan utvecklas/förbättras? 

                                                           
44 Sjöfartverkets hemsida hämtad 2016-03-30 http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjo--och-
flygraddning/Administration/Regional-sjoraddningsverksamhet/  
45 Sjöfartverkets egna resurser, Sjöräddningssällskapet, Räddningstjänsternas båtar. Kustbevakningen skulle 
medverkat liksom SAR-hkp men fick förhinder. 
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5.2 Metoder för utvärderingen av övning HUGO 

Utvärderingsmetoden är i huvudsak kvalitativ och inriktad på nyttoutvärdering46 samt lärande i vid 

bemärkelse. En induktiv ”impressionistisk” etnografisk fältdesign47 baserad på en kombination av 

observation, deltagande observation, samtal och dokumentstudier användes för att registrera 

förloppet utifrån hur det uppfattades, samt ge röst åt de medverkandes tolkningar från olika 

perspektiv, såväl utifrån roller i övningen som utifrån organisatorisk hemvist.   

Observationen har gällt ledningsgrupp och ilandsättningsplats/skadeplats/uppsamlingsplats/ 

ilandtagningsplats. Benämningarna har skiftat. Eftersom det är en sjöräddningsövning i 

Sjöfartsverkets regi används här beteckningen ”ilandsättningsplats”. Deltagande observation har 

genomförts som markör. Ad hoc-samtal och uppföljande samtal har förts med företrädare för de 

deltagande organisationerna. Efterföljande utvärderingsmöte samt planering har dokumenterats 

liksom de medverkande organisationernas mål och dokument för övningen. 

Vidare har en enkät (Bilaga A)48 som utvecklats för sjöräddning använts med tillstånd från 

upphovsmannen. Den används för utvärdering baserad på hela enheter inom Sjöräddning.  Här ville 

jag prova hur den fungerade individuellt och för mycket olika aktörer. Den distribuerades till alla 

medverkande dag 1 och 3. Möjligheterna till tillförlitliga resultat av enkäten utifrån statistisk 

bearbetning saknades utifrån att grupperna som svarade var så ojämna, deltog en, flera eller ingen 

gång i besvarandet på ett sätt som gjorde att bortfallet blev för stort. Därmed presenteras en 

sammanställning av rådata och frisvar under 4.6. Det bör observeras att alla frågor inte var relevanta 

för alla att besvara, att en tidigare version av enkäten smugit sig in med ett par annorlunda frågor i 

några fall.  

Kartläggningen sammanställdes och analyserades med hjälp av organisationernas praktik-kunnande 

och erfarenhet49, induktiv analys50 samt utifrån den teoretiska referensramen.  

5.3 Planering och utformning av övningen 

Övningsledningen bestod av Ronny Löf, Sjöfartsverket och Joakim Brosten, Sjöräddningssällskapet  

Medverkade organisationer var:  

 Sjöfartsverket som initierar övningen,  

 Sjöräddningssällskapet,  

 Kustbevakningen,  

 Polismyndigheten Region Mitt,  

 Räddningstjänsterna Mälardalens brand- och räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten i 

Eskilstuna, Räddningstjänsten Enköping – Håbo stationer i Bålsta och Enköping.  

 Västmanlands läns landsting medverkat med prehospital vård samt ambulanssjukvård 

 Västerås stad medverkade med krisstöd och posomgrupp.  

                                                           
46 Vedung 1994. 
47Czarniawska, B. (2007) Shadowing: And Other Techniques for Doing Fieldwork in Modern Societies. 
Copenhagen Business School Press. 
Fetterman, D.M. (2010). Ethnography: step-by-step. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 
48 Jönsson. A. Snabbutvärdering av inträffad räddningsinsats! Interndokument. Sjöfartsverket och 
Sjöräddningssällskapet. 
49 Nielsen, J. and Mack, R.L. (eds) (1994). Usability Inspection Methods. John Wiley & Sons Inc 
50 Alvesson, M. & Sköldberg, K. Rev Ed. 2 (2007). Tolkning och reflektion. Lund: Studentlitteratur. 
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 Markörer har varit dels elever på räddningsgymnasiet, dels privatpersoner som anmält 

intresse efter annons i lokalpressen.  

5.3.1 Gemensamt mål med övningen: 

Att organisationer i området skulle ges möjlighet att öva tillsammans under så realistiska 

förhållanden som möjligt. Det kan också sägas ha varit SAR-organisationens mål som också utrycktes 

mer i detalj:  

  

 Individuellt ska varje enhet ges möjlighet till att öva mörkersök samt Navigeringsövning.  

 Öva kommunikation inklusive RAKEL.  

 Sätta upp en sökkratta med samtliga enheter.  

 Samordna resurser för mörkersök efter nödställda som saknas i vatten och på land.  

 Öva omhändertagande, första hjälpen och transport av nödställda till angiven samlingsplats.  

 Öva bärgning av PIW.  

 Öva Rapportering och kontroll av antal nödställda OSC och JRCC. Initialt fastställa antal 

saknade och sedan uppföljning av iland transporterade.  

 Öva eftersök med SAR helikopter tillsammans med OSC och JRCC.  

 Lära känna landorganisationer och identifiera kommunikationsproblem som kan uppstå.  

 

5.3.2 Organisationernas egna mål 

Några av organisationerna hade tydligt formulerade mål för övningen. För andra var det mer av en 

standardövning man genomförde två gånger per år eller ett sätt att känna sig för angående framtida 

samverkan.  

Sjöräddningsledaren från Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral, (JRCC) hade med sig två 

biträdande sjö- och flygräddningsledare. För dem var detta en möjlighet att träna sina roller. 

Sjöräddningssällskapets mål var att öva mörkernavigering, att öva de egna besättningarna och att 

identifiera tänkbara framtida befälhavare. 

Mälardalens brand- och räddningstjänstförbunds mål var främst att öva ledningsfunktionen och 

samverkan.   

Polismyndigheten Region Mitt medverkade för få öva den rutin som finns för katastrofregistrering 

med yttre befäl och övrig polispersonal. Målet för övningen var att polispersonalen efter avslutad 

övning skulle kunna upprätta en uppsamlingsplats, påbörja och genomföra en katastrofregistrering 

samt samverka med andra aktörer på uppsamlingsplatsen, t.ex. medicinskt ansvarig. Ett av målen var 

även att öva polisinsatschefen i den yttre ledningen av polisinsatsen i en samverkansinsats.  

Västerås stad, med skogsbranden i Västmanland i färskt minne, hade en mycket ambitiös plan för 

vad som skulle övas i den egna krisorganisationen med central ledning, yttre kommunikation och 

yttre krisstöd från posomgrupper. 

Inom Landstinget Västmanland ville man från ambulanssjukvården träna ledning och samverkan med 

blåljusorganisationerna och även studera hur man kan samverka med kommunen. Man ville också 
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träna sin nya sjukvårdsgrupp/läkare och värdera omhändertagandet. För det senare var det tänkt att 

genomföra egen utvärdering. 

Markörernas mål varierade sannolikt mest. Från Räddningsgymnasiets sida medverkade ett flertal 

elever med varierande grad av inlevelse. Några privatpersoner kom från den lokala FRG-gruppen och 

förväntade sig sannolikt större roll än de fick. Därutöver fanns mål som att lära sig mer eller ren 

nyfikenhet på en okänd företeelse. 

5.3.3 Övningdesign 

Övningsdesign är en fullskalig fältövning av samverkansräddning vid fartygskollision i mörker med 

nya besättningar, förstärkningsresurser men samma ledningsgrupp x tre.  Övningen genomfördes 

den 3, 4 och 5 november 2015, kl 17-22. 

5.3.4 Planering 

För övningar som hålls av Sjöfartsverket inom det regionala sjösäkerhetsområdena Landsort/ 

Mälaren har finns en framförhållning på ett år. Tidpunkterna bestäms på de återkommande 

Regionala Samrådsmöten för Sjöräddning. Detta är en önskan från deltagande enheter och 

organisationer. Vad gäller planering av övningar är kommunikation och information en balansgång 

mellan att det blir för omfattande och urvattnat, varvid deltagarna tappar intresse och fokus eller för 

lite kontakt som då skapar osäkerhet om övningen och merarbete för övningsledningen i stället.  

Planering av övningen påbörjades ca ett år i förväg i samband med möte för Regionalt Samråd för 

Sjöräddning. Nästa möte om övningen hölls i mars då övningen namngavs. Därefter stannade 

planeringen av. I kontakter mellan den regionala SAR-samordnaren vid Sjöfartsverket och 

krisingenjören i Västerås stad skapades en övningsledning som efter telefonkontakt också omfattade 

beredskapssamordnaren för Landstinget Västmanland. Denna övningsledning formulerade en 

avsiktsförklaring och intentioner med övningen.  

Från slutet av augusti har Övningsledningen dagligen haft olika former av telefon- och email 

kontakter. En svårighet som uppstod var det fartyg som skulle medverka i övningen som i sista stund 

fick bytas ut. Första september träffades Övningsledningen de andra landorganisationerna (polis, 

kommunal räddningstjänst) för planering. 

Aspekter av planeringen att notera gäller både engagemangsgraden i planeringen som blev ojämnt 

fördelad liksom rekrytering av markörer som skadade och chockade, då dessa är centrala för 

övningen. Det var ett osäkerhetsmoment vid denna övning men är det också generellt vid den här 

typen av övningar. Här löstes det via att elever vid Räddningsgymnasiet engagerades av 

Sjöräddningssällskapet och annonser i dagspressen.  

Inför övningens genomförande gavs en kortare teoretisk information till samtlig polispersonal om hur 

en katastrofregistrering ska genomföras. 

5.3.5 Scenario 

Klockan 1700 får Sjö- och flygledningscentralen (JRCC) ett larm om en båtkollision. JRCC frågar efter 

enheter och startar ett eftersök. JRCC utser en OSC. Övningen går ut på att dels prioritera de 

nödställda och sortera skadade människor för ilandtransport där räddningstjänst, polis och 

prehospital sjukvård sätter upp ilandsättningsplats/ilandtagningsplats där de skadade och ilandtagna 

personerna tas emot, prioriteras, registreras, ges första hjälpen och sorteras för vidare transport och 
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behandling vid vårdcentraler och sjukhus. Chockade transporteras till plats för krisstöd/posom-

verksamhet. 

Övningen genomförs i två steg där det första gäller att söka personer som försvunnit i samband med 

kollisionen. Denna övning avbryts därefter för att larma ut enheter till själva fartygskollisionen där 

skadade och chockade finns ombord på de kolliderande båtarna. 

5.3.6 Tidsplan 

1700- 1830 Sjöräddning, eftersök del 1. Utgångsplats Hästskogrund.  

1830-2030 Sjöräddning, Samverkan och Kommunikation del 2.  

2030-2100 Förflyttning till Björnögården.  

2100-2200 Genomgång och mat Björnögården.  

5.3.7 Skador 

Val av skador har gjorts tillsammans med landstingets företrädare för att medverkande från 

sjukvården skulle få öva på triage och omhändertagande. 

 

5.4 Genomförande av övningen 

Underlag från övningens genomförande består både av mina dagboksanteckningar från dag 1 och 3, 

en impressionistisk beskrivning av intrycken från att vara markör dag 2 samt dokumentation från ett 

efterföljande utvärderingsmöte 2015-11-23 samt viss mailkonversation. 

5.4.1 Övningsdag 1 Dagboksanteckningar 2015-11-03 

Övningsledningen består av SAR-ansvarig Ronny Löf från Sjöfartsverket (SjoV), Sjöräddningsledare 

Jonas Malmstedt, Sjö- och flygräddningscentralen, Sjöfartsverket (JRCC), med biträdande 

Sjöräddningsledare Lina Toresson och biträdande Flygräddningsledare Johan Stening, båda 

räddningsledare i träning vid Sjö- och flygräddningscentralen, Sjöfartsverket, Ansvarig chef för 

Sjöräddningssällskapet (SSRS) i Västerås Joakim Brosten, Inre befäl Anders Palm Mälardalens Brand- 

och Räddningstjänstförbund (MBRF), Peter Jonsson, Polismyndigheten Region Mitt (Polis), 

beredskapshandläggare Tony Arkhag Landstinget i Västmanland (LTV), krisingenjör Johan Ahlström 

Västerås stad (i funktionen TIB under övningen), samt för ambulans och prehospital vård Sören 

Svärd, Landstinget i Västmanland. Hädanefter refereras till organisation/funktion i stället för 

personnamn. 

Ledningscentralen i övningen är gemensam för de övande organisationerna till skillnad från en verklig 

händelse där de skulle sitta i sina egna centraler. Övningsledningen samlas kl 16 och sätter upp en 

ledningscentral på Björnögården, Västerås.  

Inne på Räddningsgymnasiet i Västerås samlas och sminkas 57 markörer, mest gymnasieungdomar 

som medverkar i dagens övning under överinseende av en sjöräddare från SSRS. Markörer som ska 

sminkas mycket samlas kl. 13.00, övriga markörer kl. 16.00. Sminkningen görs av frisörelever på 

skolan. Markörerna körs sedan med buss till kajen för vidare transport ut på öar och till båtar. 

Den första övningen dras igång kl. 17. Sjöräddningsledaren läser upp säkerhetsföreskrifter för alla 

medverkande enheter och drar igång det första scenariot. Ett mindre båt, Napoleon med sju 

passagerare har kolliderat vid Långholmen. Den andra båten är okänd (Matilda). Stort larm dras i hela 

kedjan via SOS Alarm till JRCC som i sin tur larmar ut kommunal räddningstjänst, polis och ambulans. 

Tjänsteman i beredskap för Västerås stad (TIB) kontaktas av SOS Alarm via automatisk funktion. Sex 
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personer hittas av en slump i området och körs till Björnö brygga. Under tiden letas efter resterande 

åtta personer. Övningen delas upp i sektorer där de två nya räddningsledarna från JRCC tar var sin 

grupp. På den första övningen utses Polisbåt 8990 i förväg till On Scene Coordinator (OSC).  

SOS Alarm nås inte i första försöket och övningsledningen försöker lösa det, men efter en kort stund 

svarar SOS Alarm och gör en utlarmning. Diskussioner uppstår om hur krisstödet ska larmas ut. Johan 

som är riskingenjör och övningsledare för kommunen Västerås stad tar hand om det men 

meddelande går också ut automatiskt via SOS Alarm KBX-funktion:  

Större olycka till sjöss. Ungefär kl. 17:00 har 14 fiskande personer, fördelade på 3 båtar drabbade 

någon stans söder om Ridön (larmsamtal in bröts). Polis och Sjöräddning genomför sök. Ingen 

begäran än från Polisen om stöd än. TiB kontaktar IB MBR för ytterligare info.  

(Loggnotering 17:23 Västerås stad).  

I den ena gruppen är enheter på väg till sökområdet och några framme medan en båt inte har AIS-

sändare51. Den ska möte OSC innan den går in i sökområdet. 

Nu är en sjöräddningsledare och två biträdande räddningsledare igång samtidigt. Det ekar i rummet 

och alla kommunikationssaker piper och låter och det ekar när alla pratar. De som verkar minst 

berörda av det är Räddningsledarna som ju har en liknande ljudmiljö också på hemmaplan. Den 

kommunala räddningstjänstens övningsledare drar sig undan till sitt bord. På foton syns tydligt hur 

alla utom Räddningsledarna från Sjö- och flygräddningscentralen försöker skärma av ljud. För den 

utomstående (mig) är det radio från alla håll, känsla av ordnat kaos men samtidigt allt mer struktur i 

rummet. Alla pratar lägre. 

Polisen kommer överens med övningsledarna från den kommunala 

räddningstjänsten och kommunen att kommunicera med 

Sjöräddningsledaren via SAR-samordnaren som alltså blir en sorts 

kommunikatör till Sjöräddningsledaren i övningsledningscentralen när det 

gällde övningstekniska frågor. 

Under tiden inför den andra övningen kommer de två ingående 

passagerarbåtarna Napoleon och Matilda på plats. Rescue Hans Karlsson 

utses till OSC. 

Nödanropet kommer kl 18.15 från passagerarbåten Napoleon med okänt 

antal (för mig) passagerare som har kolliderat med passagerarbåten Matilda 

med 51 passagerare. Nästa övning är igång. Till viss del får de övande helt 

enkelt lämna sina sök från första övningen som pågick. 

Någon svårt skadad rapporteras har rest sig och gått. Tanken var att det skulle komma in en grupp 

svårt skadade först så sjukvården fick öva på svåra skador. Frågan är dock om markörerna fått den 

instruktionen? Oklart. Räddningsledaren är orolig för att polis och ambulans ska börja bli otåliga. Nu 

har de flyttat isär så pass i ledningsrummet att de inte kan kommunicera detta direkt med varandra.  

Polisens övningsledare säger när jag frågar att de har fått iland tre personer och det är lugnt. Det har 

ju inte gått så lång tid. 

                                                           
51 Automatic Identification System – system för att identifiera och följa fartygs rörelser till sjöss. 
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Hur är det egentligen med kommunikationen inåt mellan olika ledningscentraler? Normalt sitter ju 

var och en på sitt håll. Här gäller det alla i det gemensamma övningsledningsrummet. I rummet 

uppstår en struktur. Sjöfolk för sig och landfolk för sig. Jag undrar om det är motiverat att dela upp 

sig just så och frågar. ”Det är vi som brukar samverka, det är nog naturligt” svarar någon på min 

fråga. Samtidigt börjar det bli kinkigt hur kommunikationen ska ske. Det kommer önskemål från 

ilandsättningsplatsen om att skade- och sjukvårdsinformation ska rapporteras smidigare från båt till 

sjukvårdsledare för att inte missa vital patientinformation. Nu går informationen via 

räddningstjänstens yttre befäl. En diskussion sker mellan övningsledarna för MBR och Polisen där de 

skissar olika alternativ. 

TIB för Västerås stad kontaktar Socialjouren som åker ut till Björnö brygga för att informera sig och 

tar kontakt med Björnögården för att upprätta stödcenter. Vidare tar TIB kontakter för transporter 

till stödcenter och markerar kontakter med Länsstyrelsen och olika ledningsfunktioner i kommunen 

som IT-stöd, Kriskommunikation samt kommunens ledning. Dessa ingår dock inte i övningen. Kl. 

18.11 kontaktar polisen TIB med begäran om krisstöd och får svar att det finns upprättat. Kl. 18.25 

får socialjouren PM om 3-6 omhändertagna personer på väg in till brygga och att en räddningsplats 

är upprättad.  

Västerås stads TIB diskuterar med SSRS om tillgång till RAKEL-terminaler och rätt talgrupper. Därefter 

ringer han upp POSOM-gruppen och utger sig för att vara förälder till skadad. Kommer fram till 

krisledningen (POSOM) som inte borde svara i telefon i det här läget. Han konstaterar att han tog tre 

min av deras tid som kunde använts bättre. 

Polisen: Vi skulle behöva bättre input till lägesbild. Hur får vi kontakt med JRCC? Sjöräddningsledaren 

svarar men jag hör inte vad han säger. 

Passagerarbåten Matilda rapporterar 4 skadade men borde ha 3. En besättningsman utöver de tre 

har skadats. Rescue Ragnhild har två skadade prio 2 ombord, Rescue Ekerö har också två stycken. 

Räddningstjänstens båt Eldsnabben har plockat upp 8 stycken.  

Sjöräddningsledaren rapporterar skador vidare till den kommunala räddningstjänsten (MBR) på 

ilandtagningsplatsen i stället för medicinskt ansvarig i sjukvården eller ledningsläkare eller 

sjukvårdsledare. Olika titlar, svårt att veta vem som är rätt person om man inte kommer från vården. 

Räddningsledaren trodde att han rapporterade till staben på Björnö brygga, men Sjukvårdsledaren 

vill gärna ha direktinformation för att kunna förbereda sig, ställa motfrågor och informera 

sjukvårdsledare. Sjukhusen som de skadade ska skickas till har olika specialiteter.  

Räddningsledare på insatsen/övningen är ju här 

Sjöfartsverkets sjöräddningsledare - men vad är 

då insatsledaren på land som egentligen vill ha 

ett räddningsledarmandat? En annan insats? 

Vad innebär skillnaden egentligen? Vilka 

förväntningar finns? En OSC på land eller att 

Sjöräddningsledaren utser sektorschef eller 

skadeplatschef?  Det gäller t.ex. mandat att 

öppna Björnögården. Diskussioner påbörjas där 

övningsledarna för ”land-organisationerna” diskuterar organisationsmodeller och juridiskt mandat. 

Sjöräddningsledarens uppdrag sträcker sig ju till att de nödställda kommer i land eftersom 
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sjöräddningens mandat och ansvar slutar där. På land står i värsta fall en sektorschef eller 

skadeplatschef som inte har juridiskt mandat att öppna en konferensgård för att 50 nedkylda ska få 

värme. Efter gemensam diskussion föreslår Sjöräddningsledaren att han frågar ledningen på 

ilandtagningsplatsen om de har allt de behöver eller annars säga till. I mina öron slår de olika 

kulturerna igenom här. Sjöräddningsledaren förväntar sig samma aktivitetsgrad som från en OSC 

medan den kommunala räddningstjänsten är mer hierarkisk och man förväntar sig mer styrning. Här 

finns det också skillnader utifrån olika organisationers uppdrag, regelsystem och traditioner. Polisen 

behöver kunna stödja insatser på tydligt tagna beslut.  

18.41 kontaktar den kommunala räddningstjänstens inre befäl kommunens TIB om ny olycka. 

Det kommer ett lastfartyg som inte ingår i övningen. Frågan om Sjöfartsverkets VTS är informerad 

ställs. SAR-ansvarig kontaktar VTS. Sjöräddningsledaren varnar polisbåten som ligger kvar vid 

Napoleon för det ankommande lastfartyget. 

Polisen frågar SAR-ansvarig hur många som är i land. SAR-ansvarig motfrågar. – Inte en aning. Polisen 

frågar om hur många som registrerats? Är lite oklart hur många som är ilandtagna. 

Sjöräddningsledaren börjar kontrollräkna? Inräkningen pågår.  

Övningen avslutas ca 20.00 och kl 21 är det återsamling för alla för kvällsmat och kort uppföljning av 

övningen. Jag springer runt med enkäter till alla som kommer in efter övningen för att äta och missar 

ledningens avslutande möte. Krisstöd och Socialjour håller till i källaren på Björnögården. Ingen av 

dem har väst eller annan markering så det går inte att skilja dem från skademarkörerna. De fyller 

också i enkäter. De verkar ganska försiktiga och avvaktande. Eftersom de inte kan medlyssna kan de 

inte förbereda mottagandet av räddade.  

5.4.2 Övningsdag 2 Dagboksanteckningar 2015-11-04 

Dag 2 är jag observerande deltagare som markör. Sminkning och skadeinstruktion känns inte så 

organiserad. På grund av andra engagemang Räddningsgymnasiet är inblandad i är det ont om 

sminköser och de är stressade. De vet inte heller hur olika typer av skador ska se ut och markörerna 

vet inte hur de ska spelas. En sköterska som ska vara markör blir överhopad med frågor, också av 

mig. Flera markörer är med för andra dagen i rad och har slutat spela teater. Dessa drar tid efter 

annan andra med sig i flams. Därmed är spelet från markörerna i de flesta fall obefintligt: gravid med 

störtblödning står obekymrat och pratar – och räddnings- och sjukvårdspersonalen får för lite 

motspel. Utifrån målet att sjukvårdsmedverkande ska få träna på svåra skador krävs antingen 

sjukvårdskunniga som markörer eller mycket ingående instruktioner och regi, samt bra inlevelse och 

spel.  

En reflektion är att som oskadad och o-chockad är intrycken och upplevelsen ändå väldigt kaotiska, 

trots att jag vet rätt väl vad jag har att vänta. Någon (sjöräddare, förmodar jag) kom och bemötte mig 

väldigt bra och såg till att jag bedömd. (Den bedömningen tappades dock bort på vägen). En 

sjöräddartjej gjorde ett jättebra omhändertagande med att hålla mig lugn tills det var dags för 

transport. Sen minns jag mest starka lampor och höga ljud omväxlande med mörker. Jobbigt var att 

hela tiden flyttas och nya ansikten. Vid mindre händelse är det nog att föredra att samma person står 

för omhändertagandet hela vägen om det går. Speciellt om det gäller barn men kanske också äldre. 

Äldres förmåga att ställa om mellan starkt ljus och mörker är betydligt sämre än yngres, liksom 

många har nedsatt hörsel. Därmed blir det svårare att förstå vad som sker. 
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När jag kommer till ilandsättningsplatsen är det oklart vad som gäller. Ingen registrerar mig och ingen 

undersöker mig. Väl framme hos krisgruppen finns ingen information om vart jag ska gå. Min 

förvirrade tant som jag spelar hade kunnat komma bort ganska många gånger. När jag kommer in blir 

jag satt mitt på golvet i en stol som en refug där folk springer förbi både bakom och framför mig. Jag 

sitter och gråter men ingen bryr sig. Jag avslutar.  

Observation av ledningsmöte på kvällen: Räddningen flöt mycket bättre idag när det gäller 

räddningssystemet i sig. Jättebra med läkarnas insatser och polis på båtarna som organisatör. Viktig 

fråga angående olika tidskalor i räddning kommer upp - Om det är räddning kvar enligt den 

kommunala räddningstjänsten men inte enligt JRCC och Sjöräddningsledaren går hem, vem är då 

ansvarig? 

 

5.4.3 Observerande deltagande markör – upplevelsen som äldre förvirrad kvinna 

Jag sitter på durken efter att ha ramlat och brutit handen när det kom en väldig smäll, som en 

explosion. Det är mörkt och luktar konstigt. Det borde höras skrik men är tyst. En ung kvinna ligger 

alldeles stilla mitt emot mig och en annan kvinna, deras lärare? sitter och ser rakt ut i luften, alldeles 

grå i ansiktet. Jag är rädd för att det är så tyst och så mörkt och för att jag inte förstår. Kanske håller 

båten på att sjunka? Jag för förstår inte vad som hände. Kan det vara terrorister? Flera ombord är ju 

mörkhyade. Det gör inte så ont i handen om jag håller den alldeles, alldeles stilla. Ljus börjar dansa 

runt utanför och muller från motorer. Röster hörs. Några i någon sorts röda uniformer börjar röra sig 

ombord. Är de soldater? De har pannlampor. Jag är så rädd att jag sitter helt stilla. Nu kanske de går 

runt och dödar oss? Jag ser en gå fram till flickan mitt emot men han verkar mest kolla om hon lever, 

sen kommer han fram till mig. Han hukar sig ner och ser till att inte lysa mig i ansiktet och lägger 

handen på min axel medan han talar om vad han heter och att jag ska få hjälp. Han inger förtroende 

men sedan går han igen och jag minns inte vad han heter. Han ber den tysta lärarinnan prata med 

mig men det vill hon inte.  

Nu sitter jag på en bänk hoptryckt med andra skadade. Jag känner mig yr och förvirrad. Kanske är vi 

gisslan? I halvmörkret springer flera omkring. En läkare med hög röst hälsar och tittar på min arm. 

Man kan alltid känna igen en läkare på rösten, men låter sedan min hand vara. Ju mindre någon rör 

ju mindre gör det ont. När läkaren lyser på gestalten bredvid mig ser jag att han måste vara död med 

klibbigt blod på hela ansiktet. Jag kan inte låta bli att skrika och läkaren säger irriterat: Jag vill ha den 

här damen flyttad! Det blir jag inte men det kommer en kvinnlig soldat eller polis eller vad hon nu är 

och börjar intresserat prata om hundar som jag turligt nog också är intresserad av. När jag flyttas är 

det som att gå in i en ny explosion till av ljud och ljus. Jag blir bländad och förvirrad och förstår dåligt 

vart jag ska gå.  

5.4.4 Övningsdag 3 Dagboksanteckningar 2015-11-05 

Jag är observatör på ilandsättningsplatsen där de skadade och chockade tas iland på en lång brygga 

med en kort och brant gångstig upp till en inre avspärrningsplats som med hjälp av avspärrningsband 

formar en tratt ner mot ett tält där de ilandtagna bedöms och registreras. Därefter skickas de ut från 

andra änden av tältet till ambulanser och transporter till sjukhus, vårdcentraler och krisstöd. Här ska 

alla markörer övergå till att vara frusna och chockade, i behov av krisstöd och köras till Björnögården 

där krisstödet finns. 
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När jag kommer till platsen strax efter kl 17.00 är det öde frånsett en släpkärra det står 

räddningstjänst på och bläckmörkt. Jag går ner mot bryggan och lyser mig fram med en mycket stark 

ficklampa. En räddningstjänstbåt kommer in med ett gäng nerkylda och blöta markörer. De kommer 

iland med en räddningstjänstpersonal och blev stående. Det är möjligt att de luras i land av min 

ficklampa men brandmannen ser min observatörsväst och de blir stående ett tag för att sedan gå 

tillbaka till båten för att värma sig.  

Under tiden har räddningstjänsten, följd av polisen och ambulans kommit till platsen. Ett elverk 

riggas och ilandsättningsplatsen börjar byggas. De medverkande organisationerna placerar ut sig 

ungefär efter skissen. Rtj drar igång ett elverk och strålkastare sätts upp.   

Ett tält för uppsamlingsplats byggs och avspärrningsband sätts upp som en tratt från vägen från 

bryggan och in mot uppsamlingstältet. Bårar och filtar placeras i tältet. I det markerade området för 

ambulanser ställs en ledningsambulans med whiteboard upp. Ambulanser ska kunna köra upp och 

vända mitt på platsen, bakom uppsamlingstältet. Buss för att forsla ilandtagna till Björnögården ska 

kunna svänga in och vända bakom ambulansernas uppställningsplats. 

Kartskiss utifrån minnesbild. Det tänkta flödet på ilandtagna markerat med streckad linje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån bristande erfarenhet av att läsa av denna miljö baseras mycket av mina iakttagelser på samtal 

och från kommentarer från andra observatörer från landstinget och polisen, JRCC Johan samt analys 

av foton från ilandsättningssplatsen.  
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Inledningsvis rör sig de olika grupperna mycket för sig själva och pratar ihop sig 

inom den egna gruppen. Den här övningsdagen beslutas att Sjukvårdsledaren 

utses till skadeplatschef. Kanske hade det varit bra med en snabb inledande 

samling vid whiteboarden och genomgång av hur flödet ska fungera på platsen 

för nu tar det lite tid innan de olika ledarna/befälen på platsen börjar prata 

med varandra. Speciellt när det gäller polisen är mitt intryck att de är lite 

avvaktande inledningsvis.  

I periferin finns också personer från krisstödet och kommunikatörer från både 

Polisen (extern kommunikation och kommunikation med stab) samt en 

kommunikatör från Västerås stad som dock efterhand blir lite av allas 

kommunikatör och informationskälla om det mesta från överenskommelser om vänd- och 

väntplatser för buss till information till media. Hon är offensiv och efterfrågar information från de 

olika organisationerna och tillfrågas efterhand också om olika saker från personer från de 

medverkande organisationerna.  

Enligt överenskommelse med polisens kommunikatörer blir hon allas kommunikatör mot media. Jag 

uppfattade henne som en stor resurs som får samverkan mellan de olika organisationerna att flyta 

smidigare och kan ge överblick samt peka ut olika aktiviteters roll i helheten. 

Det var uppenbart svårt för krisstödet att finna en egen roll i övningen på 

plats och de hamnar lite i bakgrunden. För att tillvarata den resursen 

behöver de få del i kommunikation om vad som händer löpande, så att de 

kan föra information vidare till stödcenter och krisstöd.  

Markörerna den här övningsdagen är fler och går in mer för sina roller än 
tidigare men är ändå väl passiva. Svårt skadade behöver också mer 
information om hur de ska spela. En övningsteknisk flaskhals finns också i 
att registrerade och bedömda blir kvar på övningsplatsen mer än vad de 
skulle bli vid en verklig situation där svårt skadade skulle skickas iväg med 
ambulans. Det spelar roll för inkommande markörers förmåga att spela sin 
roll när andra slutat spela sin. Samtidigt är frågan om var man ska göra av 
traumatiserade i väntan på transport eller tak över huvudet mycket aktuell.  

Strax efter kl. 20.00 avbryter jag observationen och tar mig tillsammans 
med polisens kommunikatörer till Björnögården. Där finns den här kvällen tydlig information om vart 
man ska gå för att komma till stödcentret där bemötandet är professionellt med genomtänkt 
information uppsatt. Här finns tydligt mål och mening i dag och krisstödet imponerar. 

Liksom övriga kvällar serveras mat till alla efter övningen. De flesta sätter sig med sina 
enheter/arbetslag. Jag går runt med enkäter men missar krisstödjarna, räddningstjänsten på land 
samt läkare i denna omgång. Hela matsalen på Björnön är fylld av medverkande vilket är en ganska 
imponerande syn. 

Senare sitter jag med vid övningsledningsgruppens genomgång på kvällen där både 
räddningstjänstens och polisens representant ger tydligt uttryck för att övningen bidragit till lärande 
och de är betydligt mer positiva nu än inför övningen, då de var mer osäkra om hur det skulle fungera 
och vad det skulle ge.  



21 
 

5.4.5 Utvärderingsmöte i Västerås 2015-11-23 
Alla organisationerna medverkar. Det är en ny representant från Räddningstjänsten MBR. 

Landstingets beredskapshandläggare går lite tidigare. Först upprättas en tidsplan och 

organisationerna presenterar sina respektive mål med övningen och uppfattning om hur det gått i tur 

och ordning samt vad man skulle gjort annorlunda. Den övergripande uppfattningen är att övningen 

var bra och att förbättringar övningstekniskt mest gäller justeringar. Landstingets medverkan på 

båtarna uppfattades mycket positivt och förslag fanns om triage redan på bryggan. Både Polis och 

kommunal räddningstjänst anser spontant att den gav betydligt mer än de väntat sig från början. Jag 

bidrar med mina intryck. Det blir diskussioner kring räddningsledarmandatet och förväntningar på 

varandra som resulterar i frågor om hur de ”andra” räddningstjänsterna är organiserade och 

innebörden i att Sjöräddningsledaren tredje dagen mer offensivt efterfrågade landorganisationernas 

behov. Man jämför styrning och vana att ta initiativ mellan organisationerna där jag uppfattar att de 

upptäcker sig vara mer olika än väntat.   
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5.5. Snabbenkäten - samlade värderingar dag 1 och 3 

I enkäten medverkade 62 personer första dagen och 70 personer andra dagen. Observera att varken 

sjukvård eller krisstöd besvarat enkäten dag 3. De svarande uppmanades svara på de frågor de 

kunde. De svarande fördelade sig enligt följande: 

Tabell 1 Övningsmedverkande som besvarade enkäten 

  Dag 1 % av svar Dag 2 % av svar   

Markörer   19 st 31 % 29 st 41 %  

Polis   13 st 21 %      16 st 23 % 

SSRS   12 st 19 % 21 st 30 % 

Kommunal rtj  11 st 18 % 4 st   6 % 

Sjukvård   4 st 7 % - 

Krisstöd   3 st 5 % - 

Summa svarande 62 st 100 % 70 st 100 % 

 

Svarande bedömde övningen i nio olika områden på en femgradig skapa där 1 var lägst och 5 högst. 

Antal svarande är mycket ojämnt fördelat och flera av grupperna är för små för att inte slumpvisa 

skillnader ska få stort genomslag. Därför redovisar endast rådata förutom den sista översiktliga 

sammanställningen.  

Tabell 2 Allas bedömning av övningen i stort dag 1 

Alla Dag 1       

Bedömning: 1 2 3 4 5 bortfall Summa  

1.Utlarmning 3  2 7 18 12 20 62  

2. Larminfo 2 5 10 20 5 20  

3. Ledn, lokal - 6 14 16 6 20  

4. Ledn JRCC - 2 10 15 2 33  

5.Första hjälp/triage 3 4 10 9 4 32  

6. Omhänderta 1 3 6 22 10 20  

7.Kommunikation 2 15 16 15 8 6  

8.Samv. enheter 1 3 13 22 10 13  

9. Effektivitet i helhet 1 3 10 23 5 20  

 

Generellt har markörerna inte svarat på frågor om utlarmning och ledning. Därmed ska de siffrorna 

viktas högre, vilket blir synligt när de olika gruppernas egna sammanställningar visas. På samma sätt 

har polis, räddningstjänst och sjöräddare högre bortfall när det gäller omhändertagande och första 

hjälpen/triage. Det bör dock reflekteras över. Nästan alla har dock svarat angående kommunikation 

som får låga betyg från sjöräddare, polis och kommunal räddningstjänst till stor del utifrån 

kulturkrockar för hur man pratar i radio, från krisstöd för att man inte har del i stora delar av 

kommunikationen. Slutligen från markörer för att man uppfattar kommunikationen utifrån som rörig. 
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Tabell 3 Allas bedömning av övningen i stort dag 3 

Alla Dag 3       

Bedömning: 1 2 3 4 5 bortfall Summa  

1.Utlarmning 4 2 6 31 12 15 70 

2. Larminfo 3 1 12 31 10 13  

3. Ledn, lokal 2 5 22 22 4 15  

4. Ledn JRCC 1  15 24 3 27  

5.Första hjälp/triage 1 8 16 19 10 16  

6. Omhänderta 5 8 8 17 17 15  

7.Kommunikation 3 11 21 22 10 3  

8.Samv. enheter 1 8 18 26 5 12  

9. Effektivitet i helhet 1 7 20 19 5 19  

 

Dag 3 skiljer sig inte så mycket från dag 1. Ledningen, både lokal och JRCC får något högre betyg trots 

en större andel markörer som inte bedömer ledningen. Första hjälpen/triage är märkbart högre och 

omhändertagandet något högre. Avspeglar mer flexibel och smidig organisation på 

ilandsättningsplatsen samt betydande förbättrad organisering av krisstöd dag 3. Fortfarande får 

kommunikation låga värderingar vilket kan bero på kulturskillnader snarare än låg kvalitet.  

5.5.1 Snabbenkäten – varje grupp för sig med frisvar och kommentarer 

Nedan redovisas varje grupp för sig med fritextsvar under samt en avslutande kommentar. 

Markörer 

 

Tabell 4 Markörer dag 1 

Markörer dag 1 1 2 3 4 5 bortfall Summa  

1.Utlarmning  1 1 1  16 19 

2.Larminfo  3  2 1 10  

3.Ledn, lokal  1  1 1 16  

4.Ledn JRCC    1  18  

5.Första 

hjälp/triage 

3 1 1 4 2 8  

6.Omhändertag 1 2 3 7 5 1  

7.Kommunikation 2 1 3 5 2 6  

8.Samv. enheter  1 3 5 4 6  

9. Effektivitet i 

helhet 

1 3 2 8 1 4  

 

Markörers förslag i fritext: Se till att vi kan komma in. Upplåst lokal. Information om tider tex när båt 

krockar, när sök börjar. ”Spela” bättre, bättre kommunikation, bättre allt. Bättre initial första hjälpen. 

Lyssna på de skadade, ta puls, titta efter skador. Kolla efter skadorna bättre. Hålla ihop vår grupp 

mer, bättre inlevelse. Ge markörerna en genomgång av sina roller och bättre förutsättningar. Skicka 

omedelbar enhet att söka på land när land är en option. Börja leta på land tidigare. Leta 

noggrannare. En patrull direkt i land. Spela våra roller mer seriöst. Lämna markörer på säkert ställe 
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utan taggbuskar. Prata mer med alla, spela bättre. Uppmärksamma mina sår, spela bättre. 

Förbereda/bestämma graden av inlevelse. Placera ut markörer bättre. 

 

Tabell 5 Markörer dag 3 

Markörer dag 3 1 2 3 4 5 bortfall Summa  

1.Utlarmning 4 2 2 7  14 29 

2.Larminfo 3 1 3 7 2 13  

3.Ledn, lokal 2  6 5 2 14  

4.Ledn JRCC 1  8 4  16  

5.Första 

hjälp/triage 

1 5 6 8 7 2  

6.Omhändertag 5 3 6 5 10 0  

7.Kommunikation 3 3 9 7 5 2  

8.Samv. enheter 1 5 4 6 3 10  

9. Effektivitet i 

helhet 

1 5 9 7 4 3  

 

Markörer fritext: Bättre kommunikation. Bättre spel i tältet. Bättre triage, vård/första hjälpen 

förbättras. Lägga om sår. Prio 1 ska få vård först. Prioritera bättre, kommunicera mer. Bättre 

prioritering, snabbare avtransport. Prioritera bättre, bättre kommunikation med poliser. Prioritera. 

Mer seriöst ingripande från sjöräddare. Toppeninsats av Ekerö. Bättre information. Bättre (?)bruten 

larmkedja. Bättre vägledning och samordning markörer. Förbättra kommunikationen mellan polis 

och sjukvård. Det var mycket bättre på båtarna än i land. Behövs mer filtar och pannlampor. 

Förbättra slarvigt triage och bedömning. Bättre rollspel. Ta de mer akuta först. Ta om hand de på ön 

mer. Bry er mer. Spela med mer inlevelse (markörer). Tydligare koordinering av OSC, fördela resurser 

smidigare. Bra och duktig personal men inte ge falska lugnande besked vid allvarlig skada för 

tarmarna hände ute och jag kunde dö, typ. Bra och duktig personal. Mer seriösa markörer, rädda och 

hitta till bryggan. Ta folk på allvar, var snabba. 

Kommentar: Markörerna har egentligen bara kunnat uttala sig om det de själva mött, dvs. 

samverkan, omhändertagande och första hjälpen vilket också bortfallet indikerar. En svårighet är att 

de flesta inte har något att jämföra med, eller någon tydlig idé om hur de ska bli hanterade. Värt att 

notera är att man kan leva sig in bättre i rollerna och få bättre förutsättningar för det, samt att man 

inte blev undersökt tillräckligt noga – dessa punkter hör ihop och är viktiga. Om man spelar sin skada 

tillräckligt bra blir också förutsättningarna för triage bra. För att kunna spela skadan behöver man 

veta mer hur den ska spelas och vad som förväntas. I övrigt är man mer nöjd än missnöjd. Det höga 

bortfallet i fråga 1-4 beror på att markörerna inte kan svara på dessa även om några gör ett försök. 
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Polis 

 

Obs två olika versioner av enkäter. I tre ex saknas Ledning JRCC/Sweden rescue men finns med 

”förbereda räddning”. Detta alternativ ska inte vara med och utgår. 

Tabell 6 Polis dag 1 

Poliser dag 1 1 2 3 4 5 bortfall Summa  

Utlarmning 3 1 1 4 2 2 13 

Larminfo 2 1 3 4  3  

Ledn, lokal  1 1 6 3 2  

Ledn JRCC  1 1 4  7  

Första 

hjälp/triage 

  2 3  8  

Omhändertag   1 2 2 8  

Kommunikation  3 1 7 2 0  

Samv. enheter    7 3 3  

Effektivitet i 

helhet 

  1 8 3 1  

 

Poliser förslag: Bättre Fu-ledning. Bättre återrapportering till OSC. Bättre rullande schema så den 

enskilde kan få prova på flera olika moment. Ordentlig genomgång efter övning. Se till att samtliga 

polisiära enheter har tilldelad talgrupp. Större avstånd mellan ledningsplats och tält. Lägga mer tid på 

utvärdering. Det är där man lär sig. Kanske ha med samhällsaktör där. Jag har ingen aning om första 

hjälpen, svårt uttala sig om andra enheter. Förbered talgrupper så alla hör. 

 

Tabell 7 Polis dag 3 

Poliser dag 3 1 2 3 4 5 bortfall Summa  

Utlarmning   3 9 4 0 16 

Larminfo   3 11 2 0  

Ledn, lokal  2 3 9 1 1  

Ledn JRCC   3 3  10  

Första 

hjälp/triage 

 1 5 4  6  

Omhändertag  2  2 2 10  

Kommunikation  2 1 9 4 0  

Samv. enheter  2 4 7 2 1  

Effektivitet i 

helhet 

 2 3 7 1 3  

 

Polisers förslag och frisvar: Tydligare ordergivning från OSC, Bättre observationsrapporter, 

Radiodisciplin. Bättre struktur och tydligare skadeplatschef. Bättre återrapportering. Tydligare vad 

platschef ska göra, bättre radiodisciplin. Tydligare vem som är ”ute” ur övningen. Bättre markörer, 
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fler ambulanspersonal på ilandtagningsplatsen. Bättre samverkan med ambulans, det fanns tid till 

det men missades. Toppenbra övning och att så många olika myndigheter är med. Ombesörja 

borttransport av skadade. Mer sjukvårdsresurser på ilandtagningsplatsen. Mer struktur på 

ilandtagningsplatsen. Tydlighet i samverkan. Bättre material för uppmärkning. Tydligare direktiv för 

ilandtagningsplatsen. Tydligare rollspel.  

Kommentar: Dag 1 hörde inte alla poliser utlarmningen vilket ledde till kritik av just detta. Vissa 

kulturskillnader slår tydligt igenom. Olika sätt att prata i radio där andra uppfattat det som 

odisciplinerat medan det inte irriterat poliser i samma utsträckning eftersom man normalt arbetar 

med hörsnäcka. Vidare polisens mer regelstyrda sätt att arbeta utifrån order och direktiv, där man 

inte tycker att man får tillräckligt stöd i detta från främst JRCC men också att det var otydligt på 

ilandtagningsplatsen. (Alltså ett starkt argument för att samöva just dessa saker). Så uppfattades det 

också vid observationen den tredje övningsdagen. Man hade kommit överens om att 

sjukvårdsledaren också skulle vara platschef för ilandtagningsplatsen och denne var enligt uppgift 

inte så van vid det. Likaså föreföll polisen vara lite återhållsam med att ta kontakt inledningsvis utan 

planerade mycket för sig själva. Successivt kom dock samverkan igång bättre och man hjälptes åt.  

 

 SSRS 

 

Tabell 8 SSRS dag 1 

SSRS  dag 1 1 2 3 4 5 bortfall Summa  

Utlarmning   2 4 4 2 12 

Larminfo   3 4 3 2  

Ledn, lokal  4 2 3 1 2  

Ledn JRCC   2 6 2 2  

Första 

hjälp/triage 

  4 1 1 4  

Omhändertag   2 5 1 4  

Kommunikation  2 7   3  

Samv. enheter   5 3 1 3  

Effektivitet i 

helhet 

1  5 2 1 3  

  

Förslag SSRS: Vi vill ha feedback, bättre debriefing, bättre (egen)resursfördelning, bättre lastning av 

PAX. Bättre radiodisciplin. Bättre kommunikation, radiodisciplin, kunskap. Bättre kommunikation o 

kunskap. Bättre kommunikation. Radiokontroll i god tid alla deltagande enheter. Kommunikation, 

tydliggör position olycksplats. Hålla radiodisciplin och säga ifrån när så inte sker. Inte tala över OSC på 

radion. 
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Tabell 9 SSRS dag 3 

SSRS  dag 3 1 2 3 4 5 bortfall Summa  

Utlarmning   2 12 7 0 21 

Larminfo   6 10 5 0  

Ledn, lokal  2 11 7 1 0  

Ledn JRCC   4 13 3 1  

Första 

hjälp/triage 

  5 7 3 6  

Omhändertag   1 11 5 4  

Kommunikation  6 8 5 1 1  

Samv. enheter  2 7 12  0  

Effektivitet i 

helhet 

 1 9 10 1 0  

 

Frisvar och förslag: Lång väntan sedan vi anlänt till haverist. Vara tydlig i radio, lära rakel och tala 

tydligt. Fördela arbetet mer, tex radio – navigation. Mer radiodisciplin, för mycket prat samtidigt. 

Slarvig kommunikation. Bättre radiodisciplin. Inte prata i munnen på varandra (VHF o RAKEL). 

Utmärkt övning! Tack. Samsök! Förbättra upphämtning av prio 1 vid Matilda. Utbilda fler i OSC-

rollen. Behövs tre headset på öppna båtar med tre personer i besättning. Radiodisciplin, 

arbetsfördelning radio-navigation. Mycket bra övning med många nyttiga moment. Bättre 

kommunikation. 

Kommentar: Noterbart är missnöjet med kommunikation samtidigt som man är nöjd med helheten 

utlarmning, larminfo och nöjd eller ganska nöjd med räddningsledning och samverkande enheter. 

Olika radiokulturer spelar roll, där mångas klagar över dålig radiodisciplin. (Hos polisen? Som ständigt 

har hörsnäcka och radio??) Första hjälpen/triage får varken höga eller låga poäng medan 

omhändertagande ses som ganska bra. 

Kommunal Räddningstjänst 

Tabell 10, Räddningstjänst dag 1 

Räddningstjänst 

dag 1 

1 2 3 4 5 bortfall Summa  

1.Utlarmning   2 8 1 0 11 

2. Larminfo  1 3 4 2 1  

3. Ledn, lokal   9 1  1  

4. Ledn JRCC  1 7 3  0  

5.Första 

hjälp/triage 

 1  1 1 8  

6. Omhänderta  1  3 1 6  

7.Kommunikation  8 3   0  

8.Samv. enheter  1 4 4 1 1  

9. Effektivitet i 

helhet 

  7 3  1  
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Kommunal räddningstjänst förslag: Fler radiokanaler. Tydligare roller på båten. Snabbare avtransport 

från olycka, tydligt vem vi ska rapportera till. Önskar navigering i mörker. Bättre radiodisciplin. 

Radiodisciplin. Bättre uppdelning av samband. Radiodisciplin. Tydliggöra organisation vid statlig 

räddningstjänst. 

 

Tabell 11, Räddningstjänst dag 3 

Räddningstjänst 

dag 3 

1 2 3 4 5 bortfall Summa  

1.Utlarmning    3 1 0 4 

2. Larminfo    3 1 0  

3. Ledn, lokal  1 2 1  0  

4. Ledn JRCC    4  0  

5.Första 

hjälp/triage 

 2    2  

6. Omhänderta  3    1  

7.Kommunikation   3 1  0  

8.Samv. enheter   2 2  0  

9. Effektivitet i 

helhet 

 1 2 1    

 

Kommunal räddningstjänst frisvar: Onödigt prat (i radio). Saknade hkp. Vore bättre att öva lite 

tidigare på året. Alla behöver öva mera. Bättre koll från JRCC på vilka enheter som är på plats och ge 

den informationen till närliggande båtar. Om vi ska omhänderta skadade (på båten) behövs 

sjukvårdspersonal, inte bara prioriteringsläkare. 

Räddningstjänsten var nöjd med utlarmning och larminformationen men irriterad på bristen på 

radioutrymme dag 1 och varken nöjd eller missnöjd med JRCC:s ledning dag 1 där förtydligande av 

den statliga räddningstjänstens organisation efterfrågades kopplat till frågor om samband och vem 

som har ansvaret i land på ilandtagningsplatsen. Till dag 2 och senare dag tre var JRCC mån om att 

bjuda in till initiativ från utsedd platschef på ilandtagningsplatsen.  

 

Sjukvård  

 

Tabell 12 Sjukvård dag 1 

Sjukvård dag 1 1 2 3 4 5 bortfall Summa  

1.Utlarmning   1  2 1 4 

2. Larminfo   1 2  1  

3. Ledn, lokal    2 1 1  

4. Ledn JRCC        
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5.Första 

hjälp/triage 

   1 1 2  

6. Omhänderta    2 1 1  

7.Kommunikation   1 2 1 0  

8.Samv. enheter   1 2 1 0  

9. Effektivitet i 

helhet 

   3 1 0  

 

Förslag: Bättre kommunikation mellan sjukvårdsledare – medicinskt ansvarig – läkare. Bättre hänsyn 

till patientens läge/viktning (?). Bättre möjlighet att öva triage, omhändertagande och 

kommunikation, inte känna sig överflödig. Mer personal och mer övning för vårdpersonal. Tydligare 

roller på båtarna-befäl. 

Möjligheterna att få träna triage behöver utvecklas när det gäller de skadades inlevelse och förmåga 

att spela sin skada realistiskt. Här behöver vårdorganisationen hjälpa till som markörer, och som 

instruktörer av markörer.  

 

Krisstöd 

 

Tabell 13 Krisstöd dag 1 

Krisstöd dag 1 1 2 3 4 5 bortfall Summa  

1.Utlarmning    1 2 0 3 

2. Larminfo    3  0  

3. Ledn, lokal    3  0  

4. Ledn JRCC      3  

5.Första 

hjälp/triage 

 1 1   1  

6. Omhänderta    3  0  

7.Kommunikation  1 1 1  0  

8.Samv. enheter  1 1   1  

9. Effektivitet i 

helhet 

  2   1  

 

Förslag: Fler stödpersoner, bättre kommunikation. Samverkan, inte polis mm i enskilt rum (?). Bättre 

komunikation om när skadade är på väg in till ilandtagningsplatsen. Bättre registrering av skadade för 

att kunna lämna besked till anhöriga. Markörer måste fortsätta spela också på ilandtagningsplatsen. 

Bättre om man är fler. 

Kommentar: För få, verkar rätt överväldigade och förstår inte insatsens organisation första dagen. 

Som tredje dagen förändras kapitalt till mycket offensiv och välorganiserat krisstöd med personal på 

plats och tydligt mottagande.  
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5.5.2 Samlad helhetsbedömning dag 1 och dag 3.  

Tabell 14 Allas bedömning av effektivitet i helheten dag 1 och 3 

Effektivitet i 

helheten 

1 2 3 4 5 bortfall Summa  

Markörer dag 1 1 3 2 8 1 4 19 

Markörer dag 3 1 5 9 7 4 3 29 

Poliser dag 1   1 8 3 1 13 

Poliser dag 3  2 3 7 1 3 16 

SSRS dag 1 1  5 2 1 3 12 

SSRS dag 3  1 9 10 1 0 21 

Rtj dag 1   7 3  1 11 

Rtj dag 3  1 2 1  0 4 

Sjukvård dag 1    3 1 0 4 

Krisstöd dag 1   2   1 3 

Alla 3 12 40 49 12 16 132 

Alla i % 2 9 30 37 9 12 100% 

 

Viktigt är att komma ihåg att olika grupper baserar sin bedömning på helt olika grunder och 

perspektiv i en utsträckning att man bedömer olika saker. Samlade mått kan egentligen enbart ge en 

information om de jämförs med andra övningar baserade på samma förutsättningar. 

 

6. Analys av övningen och diskussion 
Analysen omfattar både resultaten i förhållande till de mål som angivits men också utifrån hur man 

arbetar med mål och övningsmetodik. Analysen baseras på de mål som angivits för övningen, 

kvalitativa data, utvärderingsmötet 2015-11-11 samt den sammanställda enkäten. Analysen 

omfattar: Förutsättningarna och formen för samverkan, måluppfyllelse, kommunikation, ledarskap 

pedagogisk form och utförande, utvecklingsmöjligheter för samverkan, aktörer och markörer samt 

utvärderingsformer. 

6.1 Förutsättningarna och form för samverkan  
I Sverige har samverkan om räddning nästan allt emot sig organisatoriskt: Institutionaliserade 

organisationer och sektorer, stödsystem och produktionsmetoder som allt mer inriktas mot 

standardisering och organisationernas kärnvärden52. Ur det perspektivet kan samverkan ses som ett 

sätt att överbrygga allt större transaktionskostnader53 i form av glapp mellan olika organisationers 

verksamhet. Samtidigt trycker Lagen om skydd mot olyckor, och föreskrifterna för hur den ska 

uttolkas, hårt på samverkan som ett sätt att hantera skillnader i skydd och räddning i landet54. 

Behovet av samverkan antas också öka till följd av trender som urbanisering, åldrande befolkning och 

                                                           
52 Stenberg et al 2012. 
53 Williamsson & Masten 1999.  
54 Andersson Granberg et.al 2010 
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migrationseffekter55. Därmed blir samverkansövningar centrala för att kunna uppfylla 

samverkansmålen.  

Samverkansformer kan skifta mycket beroende på sammanhang56. I det här fallet gällde det vad som 

kan kallas ad hoc samverkan där samverkan skapas momentant för ett speciellt ändamål och därefter 

upphör. I bakgrunden fanns dock det regionala samverkansgruppen för samverkan om sjöräddning, 

gemensam utbildning och tidigare övningar, men inte för alla medverkande organisationer. Ovana 

vid att samverka slog därmed igenom i exempelvis olika kulturer för kommunikation i radio eller 

rollfördelning mellan läkare och båtbefäl.   

6.2 Måluppfyllelse  

Det övergripande målet för övningen angavs som att ge möjlighet att öva tillsammans under så 

realistiska förhållanden som möjligt. Därmed är en storskalig fältövning ett rimligt alternativ vilket 

också flertalet medverkande var nöjda eller mycket nöjda med som helhet.  

Därutöver angavs specificerade mål för övningen som anger både rena färdighetsmål, som att öva 

mörkersök, navigera och sökmetodik men också kunskapsmål som att lära känna varandras 

organisationer, öva med parter man inte är så van vid och utvecklingsmål i form av att identifiera 

kommunikationsproblem som kan uppstå. Generellt är målen mer av genomförandekaraktär och 

kontroll av uppfyllelse än exempelvis processutvärdering eller programutvärdering57. Detta gör det 

visserligen svårt att bedöma kvaliteten i genomförandet men kan vara klokt för samverkansövningar 

där de olika ingående organisationerna fokuserar på olika saker, och har olika kvalitetsmått. Risken är 

att man antingen byråkratiserar övningen eller pratar förbi varandra alternativt fastnar i olika synsätt 

i enlighet med var och ens praktik. Men man måste också överväga vad som förloras med den här 

typen av mål. Det är exempelvis svårt att identifiera lärande eller utveckling inom områden där de 

inte förväntas och där det följaktligen inte finns några mål för det58. Sättet att utveckla 

ledningsmetodik för räddning med aktivitet både till sjöss och på land var en sådan innovation som 

inte bör tappas bort. Om den inte explicit beskriv är risken att den blir en del av en tyst 

kunskapsmassa som inte sprids59. En hel del viktigt lärande är också personligt eller handlar om 

insikter och kulturkompetens som är svåra att kodifiera i stunden, även om behovet finns på längre 

sikt.   

 

6.2.1 Flertalet mål uppfylldes men inte omhändertagande och första hjälpen 

Bland färdighetsmålen för hela övningen uppfylldes flertalet mål förutom omhändertagande, triage 

och första hjälpen, respektive kommunikation. Omhändertagande, triage och första hjälpen är 

områden som enligt många praktiker ständigt försummas i övningar. Dels finns från vissa landsting 

tydligt uttryckta direktiv att sjöräddning enbart är en transport in till land och vård. I andra landsting 

börjar man allt mer medvetet verka för förstainsatser av räddningsresurser eller andra närmare 

olycksplatsen60 med goda resultat61. Ett annat skäl är att förbandsmateriel är dyrt och ”inte ska slösas 

                                                           
55 Wolmesjö & Stenberg 2015. 
56 Stenberg et.al. 2014. 
57 Vedung 1994, Jerkedahl, 2005. Ändå genomförs utvärderingen mer som en processutvärdering för att ge 
underlag för projektets inledande kartläggning 
58 Wolmesjö & Stenberg 2015. 
59 Nonaka & Takeuchi Nonaka 1995. Zollo & Winter 2002. 
60 Se SMS-livräddarprojektet eller Stenberg et.al. 2014. 
61 Stenberg et.al 2014. 
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med”, vilket leder till underanvändning i övningar. Ett tredje skäl är att det är svårt att inte känna sig 

fånig när den som markerar skadan inte gör det tillräckligt övertygande. Här kom kritik mot att 

markörerna inte levde sig in i rollerna, både från markörer och främst landstingets personal där 

läkare ville träna på triage, speciellt på svårt skadade.  

Utan specialkunskaper eller handledning är det dock mycket svårt att spela svåra skador 

övertygande. Förslag gavs att förstärka markörernas förutsättningar för inlevelse i rollerna. Det är 

också svårt att alls ställa krav på markörer eftersom man är beroende av dem. Markörer är en 

förutsättning för att genomföra den här typen av SAR-övningar och alltid ett osäkerhetsmoment i 

fråga om bemanning. I vissa fall låter man egen personal som inte är ”räddare” i övningen vara 

markörer. Det har dock en stor nackdel i att de förstår sjöräddningsarbetet för bra. Markörer är 

samtidigt det den grupp som fästs minst avseende vid genomgångar etc. trots att det i övningens 

form är organisationernas ansikte utåt mot allmänheten.  

Några sjöräddare var också mycket professionella i bemötande och bra på omvårdnad. De som var 

det verkade enligt egna uppgifter sökt sig fram till egna strategier för det. Detta är en träningssak 

som det finns en hel del teknik för som gör det enklare. Sådana tekniker för professionellt 

bemötande tillämpas tex. av poliser och väktare samt inom vården62. Vissa SSRS-stationer har också 

arbetat mycket med bemötande och omvårdnad vilket ger märkbar kvalitetshöjning. Här vore det bra 

med instruktionsfilmer och kortkurser att sprida inom SSRS. 

 

6.3  Kommunikation som svårighet - och möjlighet 
Kommunikation kritiserades av tre olika skäl men visade också på helt nya sätt att stötta 

räddningsarbetet. Den första kritiken gällde bristande radiodisciplin som delvis också kan förstås som 

helt olika organisationskulturer när det gäller radiokommunikation mellan exempelvis sjöräddare och 

räddningstjänst där radiokommunikation är knapphändig och kortfattad i RAKEL-terminaler och VHF 

till skillnad mot polisens vana att prata i radio med ständig hörsnäcka. Denna kritik kan ses som ett 

argument för att det är viktigt att öva tillsammans och vänja sig vid varandras sätt att arbeta. 

Kommunikation kritiserades också för att inte förmedla tillräckligt 

exakt sjukvårdsinformation när informationen ska gå genom flera led. 

Detta löstes med sjukvårdskunnig som platschef på 

ilandsättningsplatsen. Det tredje skälet till missnöje med 

kommunikation gällde kommunens Krisstöd och Socialjour som inte 

ingår i räddningssystemet och därmed inte hade tillgång till samma 

information och kommunikationsstöd som blåljusaktörerna. Därmed 

kunde de inte medlyssna och följa vad som hände eller förbereda sig 

för när räddade skulle komma in till dem. Här finns ett starkt 

önskemål om att försöka lösa detta med ett ideal som illustreras väl i bilden från Västerås Stads TIB. 

Att medvetet arbeta med kommunikationssamband har också föreslagits när det gäller att mobilisera 

och förstärka räddningssystemets resurser med nya aktörer63. Det här ett område som är starkt 

institutionaliserat med regler, rutiner och system som är skräddarsydda för en given grupp 

                                                           
 
62 Elmqvist, C. & Almerud, Österberg, S. (2014). AKUT OMHÄNDERTAGANDE AV TRAUMA – På skadeplats och 
akutmottagning. Lund: Studentlitteratur. 
63 Andersson Granberg, T., Stenberg, R., Bång, M. & Johansson, L.F. m.fl. (2010). Trygghetsskapande åtgärder 
för landsbygden. Arbetsrapport. CARER Rapport 2010:2, Linköping University Electronic Press, Sweden. 
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organisationer i givna roller – och naturligtvis därmed en signal på utvecklingsbehov i takt med att 

kraven på samverkan och koordinerad verksamhet blir allt mer uttalade. Det gäller att komma ihåg 

att förändringar av uppgifter, revir och samband mycket sällan sitter fast i den enskilda aktören utan i 

det institutionella fältets alla relationer64 och kan vara som att bryta loss en stenbumling ur en tjock 

gyttja av sedvanor, självklarheter, professionsrevir och regelsystem.  

 

6.3.1  Kommunikatörens roll   
På ilandsättningsplatsen fanns den tredje kvällen tre kommunikatörer; En poliskommunikatör för 

extern kommunikation, en poliskommunikatör för intern kommunikation med stab och en 

kommunikatör för Västerås stad. Enligt ovan blev den senare enligt överenskommelse mellan 

kommunikatörerna extern kommunikatör för hela insatsen på land men också informellt en roll som 

allt fler aktörer spontant gav information och fick information ifrån under insatsens lopp.  

Min spontana uppfattning är att den här kommunikatören som agerade mycket aktivt efter hand 

både fick och gav information som användes av flera aktörer också inom insatsen på ett sätt som inte 

var uttänkt i förväg. Kommunikatören kan därmed ses som en viktig roll i samverkande insatser som 

kan ge struktur och förståelse av helheten samt överbrygga informationsglapp. Speciellt kan det gälla 

för att underlätta samband och kommunikation med förstärkningsresurser som finns utanför 

blåljusaktörerna.  

Från ett kombinerat praktiskt och vetenskapligt perspektiv kan kommunikatörens roll liknas både vid 

en översättningsfunktion65 mellan olika verksamheter och verkligheter 

där kommunikatören både väljer ut och förpackar signaler och 

information från en organisation så att den blir begriplig för en annan. 

Processen kan förstås som en produktion av menings66 där den stora 

volymen information om såväl stort som smått reduceras till en 

begriplig och därmed meningsfull mängd som ger struktur och 

förståelse av vad som sker och bör eller inte bör ske samt vilka 

förväntningar och roller som är rimliga67. Kommunikatören får därmed 

en oplanerad och outforskad men central roll för hur insatsen kan komma att uppfattas av de 

medverkande aktörerna: Som effektiv, framgångsrik eller meningslös och misslyckad. Denna ”bild” av 

insatsen når inte bara ut till inre staber i de medverkande organisationerna och till media, utan kan 

också antas påverka insatsens genomförande eftersom den kan komma att genomsyra förståelsen av 

vad som sker i insatsens förlopp också hos den operativa personalen och aktiva på plats68. 

Sammanfattningsvis kan en aktiv kommunikatör därmed ha både strategisk och operativ betydelse i 

en samverkansinsats och kan ses som en idag underutnyttjad resurs. Men det kan också vara av stor 

betydelse för insatsens genomförande vad kommunikatören förstår, sammanfattar och 

                                                           
64 DiMaggio & Powell, 1983. 
65 Czarniawska, B., & Sevón, G. (1996). Translating organizational change. Berlin: Walter de Gruyter. 
66 Weick, K.E. (1993). The collapse of sense making in organizations: The Mann Gulch disaster. 
Administrative Science Quarterly; Dec 1993; 38, 4. 
67 Meningsskapande klargör inte bara vilken information och kommunikation som är relevant utan förtydligar 
också därigenom också situationen och vad som gäller för den.  
68 Ett exempel på när en rädddningsinsats fragmenteras och blir ineffektiv beroende på att kommunikationen 
(och nästan inget annat heller) fungerade kan hämtas från Utredning/Utvärdering och erfarenheter av SAR-fall 
624, skridskoolyckan utanför Ridön. Sjöfartsverkets rapportserie A. 
2006-2.  
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kommunicerar. Här kan jämföras med en räcka insatser där sambandet inte fungerat, centrala 

aktörer givit fel signaler och där upplevelse av osäkerhet, meningslöshet och oförmåga har spritt sig i 

insatsorganisationen. Därmed bör kommunikatörsrollen utredas mer. Eventuellt kan man utveckla 

samverkans- skadeplatskommunikatörer med bred kunskap om samhälle och räddningssystemets 

aktörer samt förståelse av sin egen roll som meningsskapare och översättare mellan olika aktörer, 

sektorer och system. En sådan kommunikatör ska stå i direktkontakt med räddningsledningen. 

 

6.4   Ledarskap 
Målet att samverka med JRCC, OSC och SAR-helikopter fallerade eftersom helikopter inte 

medverkade vid övningen. Däremot övades samverkan mellan organisationerna både när det gällde 

den övergripande ledningsstrukturen, ledningsstruktur och ledarskap på ilandsättningsplatsen, i 

båtarna samt i ”provtryckning” av krisberedskapssystemet i Västerås Stad.  

Övergripande ledning i form av räddningsledning delades av tre Sjö- och flygräddningsledare från 

Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral som kommunicerade sinsemellan och med resterande 

övningsledning. Både diskussioner i övningsledningscentralen, vid uppföljning av övningen samt i 

enkäten med frisvar visar här tydligt att det uppstår beslutsmässiga oklarheter på juridisk grund där 

tolkningar av lagar och regler inte självklart stämmer överens. Vidare blev kulturella skillnader tydliga 

när det gällde förväntningar och förståelse av vad som ”gäller” i de olika organisationerna. Dessa 

frågor hör samman och beskrivs nedan. 

 

 

6.4.1 Räddningsledarens roll 
Instruktionen för statlig sjö- och flygräddning 

gäller ansvar för efterforskning och räddning 

av människor som är eller kan befaras vara i 

sjönöd och för sjuktransporter från fartyg69. 

Det innebär dels att Sjöfartsverkets 

Sjöräddningsledaren blir ansvarig 

räddningsledare vid en sjöolycka likt 

övningens men också att det egentliga 

sjöräddningsuppdraget avslutas när nödställda tagits i land. Då kvarstår den kommunala 

räddningstjänstens uppdrag som är betydligt vidare än den statliga räddningstjänstens med att rädda 

ev egendom vid land samt att organisera alla åtgärder i enlighet med LSO för att skadeplatsen i land 

ska fungera vilket exempelvis kan omfatta ingrepp i annans rätt70 att öppna hus för att värma 

nödställda.  

Här tillkommer också polisens registreringsuppdrag samt utredning på uppsamlingsplatsen, 

eventuella avspärrningar, upprättande av brytpunkt och ytterligare eftersök utifrån Polisens 

räddningstjänstuppdrag71. Vidare tillkommer ambulanssjukvårdens och den prehospitala vårdens 

                                                           
69 LSO kap 4:3 
70 LSO kap 6:2 
71 LSO kap 4:4 
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uppgifter för medicinsk bedömning, organisering av en fungerande och för skador och vårdkapacitet 

relevant vårdkedja samt vårdinsatser på skadeplatsen72.  

Grunden för såväl räddningstjänstens och polisens uppdrag här är att räddningen och 

räddningsledarens uppdrag också omfattar aktiviteterna i land. Annars finns inte juridisk grund för 

avspärrning eller annans ingrepp i annans rätt. För vårdorganisationerna är korrekta medicinska 

uppgifter direkt från läkare som följde med sjöräddningsenheterna viktiga. Till dessa behov kommer 

därefter den kommunala POSOM-gruppen, krisstödsorganisationen och socialtjänsten vars 

effektivitet i olyckans efterarbete är beroende av fungerande samverkan och kommunikation med 

uppdatering. 

Detta innebär att såväl uppdrag som åtaganden kan skilja sig åt ganska mycket i tid och omfattning 

på ett sätt som de medverkande organisationerna inte alltid var medvetna om förrän efter hand.  I 

flera fall var man också beroende av att räddningsledarrollen kvarstod, alternativt övertogs eller 

flyttades mellan organisationerna. Här fanns lite olika förväntningar dag 1 där Sjöräddningsledaren 

förväntade sig initiativ i likhet med en On Scene Coordinator (OSC), fast på land, medan 

räddningstjänsten ville ha tydligare direktiv och signalerade att man inte riktigt förstod 

sjöräddningsorganisationen, vilket också gällde vårdenheterna som önskade tydligare medicinsk 

informationsförmedling. Polisen behövde också ha ett formellt direktiv de kunde grunda sin insats 

på.  

Efter diskussioner kunde Sjöräddningsledaren förändra sin roll till att tydligare efterfråga hur 

landorganisationerna ville organisera ilandsättningsplatsen och vad de behövde för detta. Tredje 

dagen beslutade man också att sjukvårdsledaren skulle leda arbetet på land vilket kunde gjorts 

tydligare och kommit igång snabbare men löstes väl därefter.  Här saknades erfarenhet i flera av 

organisationerna vilket bromsade upp samverkan på plats initialt. Detta understryker vikten av 

övning.  

 

6.4.2 Lokalt ledarskap 
Sjöräddningssällskapet (SSRS) var inte alls nöjda med OSC dag 1. Här slår det åter igenom att man 

inte förstår varandras organisationsformer eller sätt arbeta resulterande i med dålig radiodisciplin, 

för lite och inte alltid följda direktiv från OSC. Det blev för rörigt helt enkelt. Dag 3 var OSC:s roll 

klarare för alla inblandade och kunde grundas på personlig erfarenhet från både SSRS och polis vilket 

underlättade.  

Ledarskap för kommunens krisstödsorganisation saknades dag 1 och 2 vilket, när man fick det dag 3 

förbättrade och förtydligade krisstödet högst påtagligt. Här bidrog också en aktiv kommunikatör på 

plats. Utifrån kommentarer framgick att ju kunnigare man är om hur räddningsorganisationen 

fungerar desto bättre kan man skapa ett krisstöd i nästa skede. Exempelvis behöver man förstå vad 

som händer, vem som kan svara på frågor och hur man får reda på statusuppdateringar. 

Kommunikationsmöjligheter spelar här stor roll.  

Polisens mål att öva polisinsatschefen i den yttre ledningen av polisinsatsen uppfylldes och 

Landstinget Västmanslands mål att träna sin nya sjukvårdsgrupp/läkare och värdera 

omhändertagandet uppfylldes delvis dag 3 där sjukvårdsledaren var platschef. Målet 

omhändertagande föll på bristande markörsinsatser, där mer ”regi” behövs, speciellt när det gäller 

symtombilder på svåra skador. Flera läkare upplevde också att det var svårt att se sin egen roll på 

                                                           
72 Elmqvist & Almerud Österberg 2014. Exakta lagrum och Socialstyrelsens föreskrifter anges inte här. 
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båtarna, exempelvis vem som bestämde om vad. SSRS upplevde dock läkarnas medverkan på båt 

som mycket positiv. Troligen gäller också här att det för många är en främmande miljö som ska 

fungera i en främmande situation varvid det är viktigt att öva, bli bekant med miljön och 

vårdförutsättningarna.  

 

6.5 Övningens pedagogiska utformning och utförande 
Övningen utformning är som alltid en kompromiss mellan vad man skulle vilja göra och vilka resurser 

det finns för detta. Det gäller också planeringsresurser där den här övningens planering i stort i 

huvudsak gjordes av SAR-ansvarig och Riskingenjören för Väster Västerås stad vilket upplevdes som 

brist på engagemang från andra medverkande aktörer. Här kan dock finnas andra orsaker som 

mycket hård arbetsbelastning i vissa av organisationerna, bristande överblick över hur mycket arbete 

en stor övning innebär och därmed också bristande möjlighet att se var det behövs förstärkningar. 

Det är också lätt för aktiva att gå fortare fram med planering än andra aktörer mäktar med på grund 

av olika beslutsprocesser. Å andra sidan skulle många övningar inte bli av om inte någon eller några 

forcerat planeringen och dragit ett tyngre lass än vad de egentligen skulle göra. Planeringen av den 

egna organisationens medverkan och övningsmål gjordes dock upp med varierande ambitionsnivåer 

inom de medverkande organisationerna.  

6.5.1 Strategiska val 
Övningen utformades som en storskalig fältövning som omfattade hela räddningskedjan. Vid övning 

anses möjligheter att upprepa övning, att göra om och göra rätt, viktigt för lärandet73. Det finns av 

förklarliga skäl små möjligheter till i fullskaliga fältövningar. I detta fall upprepas övningen två gånger, 

men mer utifrån önskemålet att så många som möjligt ska få chansen att öva. Här finns strategiska 

val att göra för framtida övningar: Antingen är det samma personer som ska få återkomma minst en 

gång och då bör det övervägas noga vilka det är, eller så ges möjlighet att träna mer mellan två av de 

medverkande organisationerna, eller inom den egna organisationen. Ett mellanting är att personer 

som är nyckelspelare i samverkansräddning; Insatsledning, koordinatörer och kommunikatörer inte 

byts ut utan får träna flera gånger, helst med mellanliggande uppföljning, medan det i övrigt är nya 

arbetslag vid varje övningstillfälle. 

Om övningar finns många olika uppfattningar om värdet av små och stora övningar. Från ett kritiskt 

perspektiv kan stora övningar ta så mycket energi att åstadkomma att lite blir kvar till att ta vara på 

erfarenheterna74. I muntlig kommunikation med Sjö- och flygräddningsledare förespråkas tätare och 

mindre övningar75 medan en verksam i SSRS i samtal ansåg att små övningar kan de göra själva och 

att stora övningar behövs för att få upp adrenalinet och uppleva den komplexa helheten, speciellt i 

samverkansövningar. Av samma skäl ansågs fältövning bättre än table top/seminarieövning eller 

simulation. I MSBs övningshandbok76 förespråkas kombinationer för att exempelvis möjliggöra att 

vända misslyckanden.     

                                                           
73 Andersson, A., Carlström, E., Ågren B. & Berlin, J. (2014).  Organisering av en fingerad verklighet - Om 
övningar mellan blåljusorganisationer.  Nordiske organisasjonsstudier, Volym 15, Nummer/häfte 3, Sidor 34-64. 
74 Törnqvist, E. (2004). Bland grynnor och blindskär – Kommunikation, lärande och teknik i samarbetsprojektet 
sjöräddning. Doktorsavhandling. Tema. Linköpings universitet.  
75 Stenberg, R. (2016). Alarmering, larm och larmkedjor. CARERs rapportserie 2016:15. Linköpings universitet. 
76 Rentsch, G., Bengtsson, T & Wahlbeck, T (2014). Rev. ed. Grundbok – Introduktion till och grunder i 
övningsplanering. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
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6.5.2 Tidsplaner och logistik 
Tidsaspekter där olika insatser ska kugga i varandra samtidigt som det är svårt att bedöma hur lång 

tid som tas i anspråk gör tidsplanering till en utmaning i stora övningar med många aktörer. Å andra 

sidan är det en minst lika stor utmaning vid en verklig händelse. Här fungerade det mesta så som det 

var tänkt även om den första SOS-alarm-utlarmningen skedde med lite fördröjning. Poliserna fick 

sluta söka i den första delen av övningen trots att de inte var klara, med lite frustration som följd. Här 

behöver utvecklas ett bättre avslut, t.ex. att alla saknade återfinns av någon.  

Övningstekniskt blev också avtransport av skadade som registrerats lite av en flaskhals. Vid en verklig 

olycka skulle svårt skadade försvinna direkt med ambulans. Här skulle man behöva få undan dem 

från ilandtagningsplatsen snabbare. 

 

6.6 Utvecklingsmöjligheter för samverkan 
Även om de primära övergripande målen för övningen liksom för de medverkande organisationerna 

inte gällde utveckling utan mer kontroll och vidmakthållande av hur det tänkta systemet ska fungera 

fanns tydliga möjligheter och ansatser att ge förslag till förbättringar och i viss mån att prova dem.  

6.6.1 Direkt återkoppling som ett led i att utveckla samverkan  
Den gemensamma måltiden efter övningen var tänkt att visa omfattningen på engagerade 

organisationer och personer, vilket den också gjorde samtidigt som det var ett tack för insatsen, 

speciellt till de som medverkade oavlönat.  Det fanns önskemål om att grupperna skulle blandats mer 

för att kunna få och ge återkoppling från fler grupper än den egna enheten. Här kan man arbeta mer 

medvetet med exempelvis matrisorganisering så att alla sitter var de vill/med sina egna enheter och 

tillsammans fyller i en snabbutvärdering medan de äter men för kaffe/efterrätt samlas man i 

sammansatta grupper för en kort avstämning/diskussion. Det är ett sätt att stötta det 

samverkansövningen är till för - att vidmakthålla och helst förbättra samverkan, utan att det 

egentligen tar mer resurser än dem man redan lagt på måltiden. 

 

6.6.2 Övning som innovationsmekanism för utveckling 
På det sätt som övningen utformades med upprepning och med en samlad övningsledning utgjorde 

den en bra grund för vardagsinnovation. När övningsledningen består av samma personer som 

befinner sig i samma rum tre övningar i rad finns mycket goda möjligheter för att 1. Upptäcka 

utvecklingsbehov och möjligheter den första övningen, 2. Testa nya sätt att arbeta under övning två, 

3. Bekräfta nytt arbetssätt övning tre och reflektera över helheten i en uppföljning som borde 

dokumenterats formellt, dvs. kodifierats77, för att kunna vidmakthållas över tid och över funktioner. 

För utvecklingsändamål är det en idealisk uppläggning i enlighet med klassisk forskning om 

organisatorisk förändring78. Förutsättningarna som anges för teknisk respektive social innovation79 i 

form av integration av kunskaper, inkludering och delaktighet, inte bara i produkten men i själva 

processen av problemidentifiering, definition och lösning samt utprovning och förankring uppfylls här 

väl.   

                                                           
77 Zollo & Winter 2002. 
78 Forslund, M. (2009). Organisering och ledning. Norstedts 
79 Bergren et.al. 2011. 
Bekkers et.al. 2013. 
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Möjligheterna att förbättra och utveckla användes här för att förändra räddningsledarens arbetssätt 

så att organisationerna på ilandtagningsplatsen fick bättre förutsättningar för sina insatser, men 

också för att lära om varandras sätt att arbeta och organisationer. Av de medverkande uppfattades 

detta som ett av många inte särskilt avgörande beslut för att helt enkelt genomföra en övning på ett 

bra sätt. Liksom rapporteras i andra studier80 av innovation i offentlig sektor uppfattar inte 

producenterna av den nya idén, lösningen eller sättet att organisera för att hantera vardagsfrågor, 

som innovation. Detta gör att många bra idéer inte sprids eller uppmärksammas. Istället kommer 

många gånger konsulter och föreslår samma lösning men till ett mycket högre pris. Här är det viktigt 

att identifiera övningsledningen som senare träffades för uppföljning som just en viktig och 

förhållandevis billig resurs för verksamhetsutveckling inom ett område där sådan efterfrågas.  

 

6.7 Aktörers och markörers roller 
Idag ses markörer som objekt som ska räddas, transporteras, eventuellt plåstras om och 

omhändertas så att de inte skadas mer och känner sig trygga. Det är en logistisk utmaning i första 

hand att få ett system av olika resurser att bilda en kedja som räddar liv. Det speglar en syn på 

räddning där det finns en tydlig uppdelning i subjekt – räddarna och de räddade - objekten. Det 

speglar också ett synsätt på vem som är aktiv och vem som är passiv eller professionell och 

civilperson, som kan ifrågasättas till vissa delar. Erfarenheter från många skadeplatser och kriser är 

att denna uppdelning många gånger inte är relevant speciellt när det gäller större händelser. Detta 

blev mycket påtagligt under exempelvis skogbranden i Västmanland81 eller är nu i den pågående 

flyktingkrisen där civilsamhället gör viktiga insatser. Sjöräddning är frånsett fjällräddning den enda 

formen av organiserad räddning i Sverige som bygger på att mobilisera resurser som finns utanför 

det formella räddningssystemet82. Därmed är det anmärkningsvärt att man inte utvecklar arbetet och 

stödet för att arbeta med markörer mer. I den här övningen samverkades med räddningsgymnasiet 

vilket får ses som ovanligt organiserat. Ändå finns en stor utvecklingspotential i hur man arbetar med 

markörer.  

När det gäller räddning är möjligheten till övningar av hög kvalitet viktig. För den som kan behöva 

räddas är det lika viktigt att bidra till det som till att ge blod för att det ska finnas en blodbank. För 

övningskvaliteten i sin tur är som tidigare angivits markörer och markörers prestationer centrala. Det 

innebär att det i grunden finns ett ömsesidigt intresse av gemensamt värdeskapande83 . Det borde 

vara så att bra markörer vill man behålla, att man vill att de ska gå ut i samhället och meddela att de 

tycker Sjöräddningen och hela räddningssystemet gör ett bra jobb och berättar hur spännande det 

var och vad mycket de lärt sig. På så sätt har man via information och mikro-utbildning bidragit till 

ökad säkerhet både på land och på sjön, bidraget till en positiv image och till att säkra nya markörer 

för framtiden samt att få mer insiktsfull återkoppling från markörer. Detta är en stor men ganska 

                                                           
80 Wolmesjö & Stenberg 2015.  
81 Sjökvist, A. (2015). Skogsbranden i Västmanlands län – lärdomar för framtiden. Dir 2014:116.  
Regeringen. 
82 Stenberg, et.al. 2014 
83 Ostrom, E. (1996) Crossing the Great Divide: Co-production, Synergy, and Development. World 

Development.Vol. 24, No. 6, pp. 1073-1087. 

Fyrberg Yngfalk, A. (2011). Co-Creating Value. Reframing Interactions in Service Consumption. Doctoral Thesis in 

Business Administration at Stockholm University. 
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enkel utmaning där det svåraste är en omvärdering som redan är på gång inom stora delar av det 

svenska räddningssystemet där man talar mycket om nya aktörer och förstärkningsresurser. 

6.8 Utvärderingsformer 
Under utvärderingen kombinerades ett flertal olika datainsamlingsmetoder och forum för dialog med 

de medverkande. Deltagande observation, observation, observerande deltagare, enkäter och samtal. 

Dessa beskrivs närmare ovan under utvärderingsmetoder. I vissa fall som deltagande i 

utvärderingsmöte och i många dialoger uppstod kombinationer av datainsamling och återkoppling 

som ibland ledde till fördjupad reflektion och nya slutsatser. En uppfattning som gavs var att detta 

ledde till att nya områden belystes. En annan slutsats av reaktionerna på det utskickade 

utvärderingsmaterialet är att det inte finns utrymme i vardagen att ta del av så omfattande 

utvärderingar. Här finns en motsättning mellan att den kodifierade kunskapen som kan spridas och 

sparas å ena sidan och att integrera, fördjupa, reflektera och utveckla som kräver mer ingående 

bearbetning för att utgöra en dynamisk kapacitet för förändring84. En möjlig kombination kan vara 

som här att bygga på underlag, lägga in ett uppföljningsmöte innan intresset sjunkit undan men vilket 

missades här vara noga med att dokumentera slutsatser, lärande, frågor och annat av betydelse så 

att det kan spridas via protokoll.  

Mer praktiskt fungerade innehållet i enkäten väl om man accepterar att frågorna hade helt olika vikt 

för olika medverkande aktörer. Tveksamt är om det fanns någon vinst i individuellt besvarande 

jämfört med Sjöräddningens sätt att använda den för enheter som båtbesättningar, polispatrull eller 

räddningstjänststyrka. Vad som i övrigt uppfattas som viktigt eller mindre viktigt innehåll och format 

som är lätt att ta till sig blir en fråga för det fortsatta projektet.      

 

7. Slutsatser och rekommendationer från övning HUGO 
Övningens olika aspekter har diskuterats mer i detalj under analys och diskussion. Nedan redovisas 

de i stort.  

Den utvärderade sjöräddningsövningen kan ses som ett exempel på ad hoc samverkan, dvs. 

samverkan som uppstår för ett speciellt ändamål och upphör när syftet är uppnått. Samtidigt finns en 

nätverkssamverkan om sjöräddning i bakgrunden med gemensamma värden och delvis gemensam 

utbildning. Övningens format av fullskalig fältövning som upprepas tre gånger är arbetsam och ställer 

stora krav på planering och strategiska val av hur lärande antas ske från övningen – brett lite till alla 

eller via fördjupat lärande hos nyckelpersoner. Den ger möjligheter till verksamhetsutveckling och 

vardagsinnovation som tillvaratogs här. Önskemål om att fokusera på delar av det som övas kan tas 

tillvara i en övningskatalog för organisationsegna eller mindre samverkansövningar. En avslutande 

gemensam måltid är ett förhållandevis billigt sätt att tacka de obetalda för hjälpen och kan utvecklas 

vidare för att ge mer direkt-återkoppling från övningen samt ge spridning mellan organisationerna.  

På det stora hela var de medverkande nöjda eller mycket nöjda med övningen. De gemensamma 

målen uppfylldes utom omhändertagande och första hjälpen samt kommunikation. Första hjälpen 

kräver att man använder dyr a material och utrustning vilket man drar sig för. Det kan lösas genom 

en särskild övningspott för sådan utrustning. Vidare föll omhändertagande och till viss del första 

hjälpen på att markörerna hade svårt att leva sig in i skadorna, speciellt när dessa var komplicerade. 

                                                           
84 Zollo & Winter 2002, Bergren et.al. 2011. 
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För detta krävs både mer regi av markörer, markörer från vården som vet hur skador ter sig samt nya 

sätt att engagera och samspela med markörer som i dagsläget inte ses som aktörer att samspela med 

och utveckla relationer med.  

Kommunikation kritiserades inom räddningstjänst och SSRS för att den var rörig och pratig. Här kan 

olika sätt att använda radio slå igenom där exempelvis polis kommunicerar hela tiden med radio i 

örat medan exempelvis SSRS på en öppen båt både ska sköta navigation och radio och vill ha 

radiokommunikation endast om det väsentliga. Andra kulturskillnader kan ses i språket för 

benämning av ilandtagningsplatsen/skadeplatsen/ ilandsättningssplatsen/olycksplatsen och i 

förväntningar på styrning eller vanan och möjligheten att improvisera där organisationerna lever 

med mycket olika vilkor. Sammantaget visar dessa vikten av att öva tillsammans för att förstå 

varandras sätt att arbeta och kunna synkronisera det.  

Kommunikation kritiserades också för att det var svårt att få fram medicinsk information vilket löstes 

via att låta sjukvårdsledaren vara ansvarig ledare för hela insatsen på land. Vidare kunde inte 

Västerås stads krisstöd och socialjour, som inte ingår i räddningssystemet, medlyssna för att följa vad 

som hände eller förbereda sig för när räddade skulle komma in till dem. På sikt behöver det lösas 

tekniskt och finnas med som en kravspecifikation vid systemutveckling. En aktiv och kunnig 

kommunikatör kan överbrygga vissa av dessa men också andra kommunikationssvårigheter, t.ex. till 

följd av kulturskillnader. Kommunikatörsrollen skulle kunna ha betydligt större både strategisk och 

operativ betydelse i en samverkansinsats och kan ses som en idag underutnyttjad resurs som bör 

utvecklas.  

Det uppstod oklarhet om vilka mandat som behövdes för att leda insatsen i land där förväntningar på 

räddningsledaren ser olika ut från olika organisationer beroende både på lagstiftning och olika 

traditioner. Inledningsvis förväntade sig Sjöfartsverkets sjöräddningsledare initiativ i likhet med en 

OSC, fast på land, medan brandpersonalen från Mälardalens Brand och Räddningstjänstförbund, den 

kommunala räddningstjänsten, ville ha tydligare direktiv utifrån sina förväntningar på 

räddningsledning och signalerade att man inte riktigt förstod sjöräddningsorganisationen. De 

prehospitala sjukvårdaktörerna, ambulans och sjukvårdsledning från Landstinget Västmanland,   

önskade tydligare medicinsk information och Polisen behövde ha ett formellt direktiv de kunde 

grunda sin verksamhet på. Detta innebär olika förväntningar och behov av räddningsledarens initiativ 

utifrån skillnader i såväl uppdrag som åtaganden mellan de olika medverkande aktörerna. Efter 

diskussioner kunde Sjöräddningsledaren förändra sin roll till att tydligare efterfråga hur 

landorganisationerna ville organisera ilandsättningsplatsen och vad de behövde för detta. Den nya 

strategin/metodiken fungerade utmärkt och kan ses som exempel på vardagsinnovation och 

verksamhetsutveckling som är viktigt att ta tillvara. Vid en verklig olycka bör sättet att lösa ledningen 

i land loggföras hos SOS Alarm, speciellt om man skiftar räddningsledare. 

Också organisationernas egna mål att öva yttre insatsbefäl och sjukvårdsledning kunde helt eller 

delvis uppfyllas. Landstinget Västmanlands mål att träna triage och omhändertagande av svåra 

skador uppfylldes dock inte i brist på motspel och skadekunniga markörer. När Västerås Stads 

krisstöd förstärktes med ledarskap dag tre fungerade mottagandet mycket väl. Krisstödet kan ses 

som exempel på organiserade aktörer utanför räddningssystemet som är viktiga.  

Markörer är centrala för fältövningar och är också representanter för samhället. På så sätt står de för 

samhällets kunskap om räddning och vad det innebär för en som lekman. Samtidigt är markörer efter 
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övningen inte bara övningens samhällsrepresentanter som kan lite mer om hur räddningssystemet 

arbetar utan också en lite mer dedicerad samhällsmedborgare som är lite mer kunnig och lite mer 

beredd att hjälpa till på en skadeplats. Markörer kan därmed ses som medproducenter av det värde 

som ska komma ut av övningen. Utifrån det perspektivet kan funktionen utvecklas mycket från 

dagens objekt som ska räddas i land till subjekt som kan föra ut vikten och värdet av att öva.  

Det är svårt att både genomföra samt dokumentera en övning tillräckligt ingående för att det ska 

kunna leda till lärande och utveckling och samtidigt kunna hanteras och tas del av i vardagen. En 

lösning är troligen att bygga på kombinationen av enkel dokumentering av övningen som underlag 

för uppföljningsmöten där frågor kan belysas ordentligt och där slutsatser, frågor och annat av 

betydelse dokumenteras väl och möjliggör spridning. Det är en metodik som behöver utvecklas i 

kommande delar av projektet. 
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