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Sammanfattning 

Den här studien är en fallstudie som har gjorts inom ramen för den samverkansövning som 

kriskonsulterna var övningsledare för, där Räddningstjänsten och inlandsbanan samspelade. 

Studien är gjord med hjälp av en kvalitativ metod genom fem semistrukturerade intervjuer 

från Räddningstjänsten i Östersund, och utifrån Weicks (1995) teori om meningsskapande och 

Kolbs (1984) teori om lärandeteori. Genom dem framkommer och förstås ett resultat som 

påvisar hur lärdomar kan skapas genom övning och att individer som kan relatera till 

meningsskapande har goda förutsättningar i hanterandet av svårigheter eller hinder. Resultatet 

visar hur viktigt det är med krisövningar och övningar generellt för att lärdomar ska skapas, 

men en problematik existerar genom att lärdomarna många gånger inte implementeras i 

organisationen eller förs vidare utan stannar hos den enskilde individen. Studien visar också 

på att samverkan med andra organisationer är betydelsefullt för att skapa en förståelse över 

deras andra aktörers kunskaper och arbetssätt som är en betydande kännedom i händelse av en 

krissituation.  
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1.     Inledning 
Idag lever vi i ett sårbart samhälle och i en tid då vi ständigt blir utmanade av nya hot och 

risker som inte verkar ha några begränsningar. Samhällets krisberedskap är uppbyggt på ett 

sådant sätt att det kan beskrivas som en förmåga att förebygga, motstå och hantera 

krissituationer. Den svenska krisberedskapen syftar till att se åt hela befolkningen, deras 

hälsa och värnar om deras liv. Det är en del av innebörden av krishantering, men det syftar 

även till samhällets funktioner och att de upprätthåller Sveriges grundläggande värden där 

demokrati, rättssäkerhet och fri- och rättigheter också ingår (MSB, 2009).   

Innebörden av ordet kris, kan ha olika betydelser i olika sammanhang och förklaras som en 

situation som avviker från det normala och innebär att det blir en störning eller att det finns 

ett hot mot att samhällsfunktionerna kommer att bli drabbade. Det kan röra sig om 

naturfenomen där det är många som blir drabbade och viktiga samhällsfunktioner slås ut 

och många blir lidande, eller en större olyckshändelse/inträffad kris (Säkerhetspolitik 

2014).  

Varje dag inträffar kriser, därför är det viktigt att förbereda sig för att ha möjligheten till att 

kontrollera och lösa kriser på ett lindrigt sätt. Krisövningar upplevs ofta vara givande för 

personer som deltar då de fokuserar på variationer av krisscenarion som de till vardags inte 

ställs inför. Det som Berlin & Carlström (2014) utgår från i sin artikel är att ständigt öva på 

olika typer av övningar. I mångt och mycket är det viktigt att inte glömma de mindre 

övningarna där personer får testa på sina färdigheter och identifiera sin förmåga i 

hanteringen av kriser. Övningar är en förberedelse på hur olika individer agerar under en 

verklig kris, därför är det också viktigt att ständigt öva på sina kunskaper och samla på sig 

erfarenheter, som de i framtiden kan applicera på verkliga krishändelser (Berlin & 

Carlström, 2014, s. 192) 

1.1    Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om övningar bidrar med lärdomar och mer 

specifikt vilka lärdomar som övningsdeltagarna har tagit med sig från krisövningen med 

inlandsbanan och om de lärdomarna har implementerats inom organisationen.  



 
 

2 
 

1.2     Frågeställningar 

• Vilka lärdomar har de övande dragit utifrån övningen med inlandsbanan och på vilket 

sätt har krisövningen bidragit till lärande? 

• Vilka lärdomar tar man som organisation med sig från krisövningar och på vilket sätt 

implementeras dessa in i verksamheten? 

1.3     Avgränsningar 

Studien inriktar sig på de inom Räddningstjänsten som medverkade vid den krisövning som 

ägde rum vid inlandsbanan i Jämtland 20 september 2018.  

 

2.    Bakgrund 
“Övningar är ett redskap i det systematiska säkerhetsarbetet som utvecklar och testar 

förmågor och identifierar brister. Övningar ökar deltagarnas personliga färdigheter, 

samtrimmar grupper och funktioner och visar vad som fungerar bra och vad som 

behöver vidareutvecklas” (VSL, 2019). 

 

Vi intresserade oss för att undersöka krisövningar närmare då vi idag kan läsa på internet och 

nyheterna om hur allt fler kriser sker, inte bara i Sverige utan runt om i hela världen. 

Samhället utvecklas i en hisklig fart och därmed måste samhällets resurser och organisationer 

hänga med i utvecklingen och de förändringar som medföljer. Intresset föll för krisövningar 

då vi båda har medverkat vid det tidigare. Vi agerade då motspel vid krisövningarna och fann 

det intressant och lärorikt. Hur ser egentligen en organisation på krisövningar och lärdomar 

som på daglig basis kan behöva hantera en sådan situation i deras yrkesroll? 

 

En sökning på google på ordet krisövningar gav sammanlagt 24.700 träffar. Högst upp i 

sökfältet finns en intervju med Lena-Maria Öberg som arbetar som lärare och forskare på 

Mittuniversitetet och hon beskriver krisövningar såhär: 

 

“Det finns en del olika typer av problem när det kommer till övningar av olika 

krissituationer. Det handlar bland annat om tid och plats, för det är problematiskt när 

inte alla sitter på samma ställe, och om bristen på bra metoder för utvärdering av 
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verkliga kriser och för att mäta effekten” .                (Miun, 2019) 

 

2.1     Krisövning som utgångspunkt för studien 

Vi har i denna studie valt att utgå från ett specifikt case som är en samverkansövning som 

kriskonsulterna arrangerade i Jämtland den 20 september 2018. Inom denna övning agerade 

kriskonsulterna övningsledare där Räddningstjänsten fick möjlighet att samspela med 

inlandsbanan. Kriskonsulterna ville undersöka hur övningsrutinerna såg ut och hur rutinerna 

förhåller sig till en kris som inträffar samt om lärdomar implementeras efter en krisövning. 

Målsättningarna för övningen var ledningsfunktion, omhändertagande samt samverkan, där de 

fick möjlighet att utföra övningen tillsammans med 15 skademarkörer (Kriskonsulterna, 

2018). Vi kommer att i denna studie utgå från Räddningstjänstens perspektiv och intervjua ett 

antal personer som arbetar inom Räddningstjänsten som deltog under övningstillfället. 

Därefter kommer vi att utgå från vad intervjupersonerna upplevde att övningen bidrog med 

och vilka lärdomar som skapats. Det som ligger i vårt intresse är lärdomar efter krisövningar 

och vad de bidrar med till framtida krisrelaterade situationer.  

 

3.     Tidigare forskning 
Krisövningar är ett bra sätt för verksamheter att pröva sina krisplaner och rutiner för att se om 

de fungerar vid en allvarlig händelse. Det finns olika former av krisövningar, det kan vara så 

kallade skrivbordsövningar eller simuleringsövningar. Den förstnämnda brukar vara en 

enklare form av krisövning och brukar oftast genomföras i ett konferensrum runt ett runt bord. 

Under övningen är det inte externa aktörer som medverkar utan interna spelet utgår från ett 

antal olika frågor som ska diskuteras eller att det utgår från ett scenario som det skall fattas 

beslut kring och hur man hade agerat för att hantera scenariot. Under själva spelet är det 

vanligt förekommande att det finns en övningsledare som delar ut olika inspel under 

övningens gång, alltså händelser som ska ske eller har skett. Att genomföra 

simuleringsövningar är något annat, ofta är det med ett motspel och med andra aktörer. Det 

innebär att det är ett visst antal personer som agerar på olika vis, det kan vara att förse spelet 

med händelser och samtidigt spelar dem de som övar. Det kan även vara att en person som 

låtsas vara en privatperson som ringer till en myndighet för att få information. Med andra ord 

kan sådan övning innebära att det behövs olika hjälpmedel i form av mobiltelefoner eller att 
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man har gjort en fiktiv hemsida (Kriskonsulterna, 2018).  

 

Det har tidigare forskats mycket i relation till krisövningar och vilka lärdomar som medföljer. 

Nedan kommer vi presentera en del av den tidigare forskning som gjorts och det som ligger i 

vårt intresse. Vi har utgått från ett flertal vetenskapliga artiklar där vi lyfter fram de aspekter 

vi anser vara viktiga och behöver lyftas fram.  

 

3.1    Lärande av krisövningar  

Perry och Petersson (1999) har presenterat tidigare forskning om krishanteringsövningar och 

vilka fördelar de för med sig, forskningen utgår från två olika katastrofövningar, där den ena 

är en övning som är utformad som ett medel för att testa på ett medicinskt triagesystem för 

massolyckor och den andra handlar om en olyckshändelse i ett industriföretag (Perry & 

Petersson, 1999, s. 241). I studien som de genomförde blev övningsdeltagarna inbjudna till att 

besvara en enkät före övningen och sedan efter att den var genomförd. Studien påvisade 

positiva samband med övning i förhållande till lärande genom olika parametrar som bland 

annat att reducera risker i arbetets genomförande, en förmåga att samarbeta och en högre ökad 

förmåga till att hantera utrustning. Forskningsresultaten visar på att övningar faktiskt bidrar 

till en förbättrad förmåga. Övningarna som Perry och Petersson (1999) genomförde är vad 

litteraturen benämner som en “drill”, som är ämnade att förstärka rutinmässiga förmågor 

vilket är en övning som blåljusmyndigheter genomför kontinuerligt (Berlin & Carlström, 

2015, s. 12).  

 

Att genomföra krisövningar har sitt syfte i att identifiera vad som behöver förebyggas och 

förbättras inom en organisation och genom övning skapas den inblicken. Det som däremot 

kan vara till en nackdel är att i vissa fall utnyttjas inte potentialen av lärdomarna fullt ut, det 

kan därmed bli förbisett och lärdomarna upptäcks i vissa fall inte under själva processen. Med 

andra ord, vissa brister som identifieras i samband med övningen kan vara kvarhängande och 

därmed förbli olösta, när organisationer istället bör utnyttja de brister som framkommit under 

övningen och därmed ta itu med problemen för att i senare skede ha möjlighet att 

implementera lärdomarna till organisationen. (Borell & Eriksson, 2013, s .28) 

 

 



 
 

5 
 

Det som är viktigt att tänka på när det gäller övningar är att variation leder till utveckling. När 

deltagarna inte upplever variation kan det vara en bidragande faktor till varför vissa individer 

upplever att de inte lärt sig något nytt från övningen (Borell & Eriksson, 2013, s. 28). Men 

Borell och Eriksson (2013) menar också att det krävs att övningarna ska vara så pass 

verklighetsbaserade som möjligt för att kunna ha möjlighet till utveckling, annars är 

sannolikheten minimal för de övande att hitta en relevans i utvecklingen. Krisövningar är till 

för att leda till förbättringar, att kunna ha möjligheten att öva på något som de övande inte 

trodde kunde inträffa och hela tiden försöka skapa en förberedelse inför en framtida kris samt 

vara förberedd på det värsta tänkbara scenarion (Borell & Eriksson 2013, ss. 29, 36). 

 

3.2     Lärdomar genom samarbete 

Berlin och Carlström (2015) lyfter i sin studie fram huruvida övningar bidrar till inlärning  

och skriver om tre olika samarbetsövningar som ägt rum i flera delar av Sverige där syftet 

med övningarna var att skapa möjligheten att identifiera brister och kunna utveckla ett bättre 

krisberedskapssystem (Berlin & Carlström 2015, ss. 11-12).  

 

Studien som genomfördes var en kvantitativ undersökning och de som deltog i övningarna var 

brandmän, poliser samt ambulanspersonal, där de fick möjlighet att samspela. 

Samarbetsövningen syftade till att skapa en interaktion mellan olika organisationer för att ha 

en möjlighet att bidra med utveckling gentemot varandra och därefter ha möjlighet till ett 

förbättrat samarbete. Att flera organisationer kan samarbeta och göra dessa typer av 

krisövningar bidrar till att hanteringen av allvarliga kriser förbättras när de väl inträffar. Det är 

en bra metod för att se hur organisationerna samspelar och hur de i ett senare skede 

implementerar lärdomarna i praktiken. Övningarna uppmuntrar också organisationer till ett 

samarbete som bidrar med lärdomar om hur de olika organisationerna kan finnas som stöd för 

varandra och utan att hindra en annan organisation från att utföra sitt arbete på ett smidigt och 

effektivt sätt (Berlin & Carlström, 2015, s. 11). Resultatet av samarbetsövningen resulterade i 

att cirka 65 % av respondenterna påstod att de hade lärt sig något nytt i samband med 

övningen och 85 % upplevde att denna typ av övning som mycket utvecklande och användbar 

vid liknande händelser som kan komma att inträffa i verkligheten (Berlin & Carlström, 2015, 

s. 19). Nästan hälften av all personal upplevde att de lärt sig nya saker om organisationerna 

som de själva inte tillhörde. Det i sin tur kommer att leda till att samspelet med de olika 
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organisationerna blir mer effektivt när en större kris väl inträffar. (Berlin & Carlström, 2015, 

s. 17) 

 

Borell och Eriksson (2013) avslutar artikeln med att lyfta lärdomar som är resultatet av dessa 

krisövningar och betydelsen att ständigt öva på kriser som kan uppstå i framtiden. Det leder i 

sin tur till att alltid vara förberedd och ha möjlighet till att hantera de mest otänkbara 

scenarion som kan inträffa (Borell & Eriksson 2013, s. 35). 

 

3.3     Inlärningsfokuserade krisövningar 

Borell och Eriksson (2013) har även i sin studie skrivit om att krishanteringsövningar ibland 

har gett svaga eller otydliga inlärningsresultat med en begränsad tillämplighet. Genom att ha 

skapat ett teoretiskt ramverk för lärande beskrivs dessa problem.  

 
Figur. 2. A Teoretisk ram för lärande från diskussionsbaserade krishanteringsövningar, 

inklusive riktlinjer för tillämpning och beskrivning av avsedda effekter (Borell & Eriksson, 

2013, s. 34). 

 

Det som ramverket belyser är en integrerad kombination av ett teoretiskt ramverk för 

förståelse och utformning av inlärningsfokuserade krishanteringsövningar. De olika begrepp 

som ingår i modellen har för avsikt att de bör ses som tillämpbart på verkligheten. Vid 
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ramverkets början representeras det faktiska eller potentiella situationer av de väsentliga 

dimensionerna av variation. Vilket innefattar att vid ett förberedande eller ett antagande av ett 

scenario kodas det olika variationsmönster som representerar situationer eller ett visst 

fenomen som sedan integreras i scenariobeskrivningen. Scenarion ska i dessa fall ses som en 

uppsättning av parametrar i beskrivningen av det tematiska innehållet i en krisövning. Det är 

genom diskussioner som ett mönster av medvetenhet kommer fram och förändringar i 

scenariobeskrivningen kan utarbetas på ett gemensamt sätt tack vare en kritisk granskning. På 

ett liknande vis sker en individuell interaktion genom diskussioner och det skapar en 

förändring genom att skilja på olika dimensioner i olika situationer, som i sin tur skapar en 

ökad förmåga för individen att agera i framtiden (Borell & Eriksson, 2013, s. 34).   

 

Diskussioner i samband med övningar bör bli mer utvecklat då det ökar lärandet efter att 

övningen är genomförd, då det är tack vare erfarenheter av variation som faktiskt är det som 

formar individens förmåga att sedan kunna realisera en greppbar tolkning av det kontinuerliga 

perceptuella flödet. Genom att en individ blir presenterad för nya typer av parametrar skapas i 

och med det en motivation till att vara kritisk och kunna urskilja aspekter av olika typer av 

situationer. Därigenom utvecklas potentialen för framtiden. Det är mönstret av variation och 

oföränderlighet som är avgörande för vad de övande kommer att lära sig genom att ett 

gemensamt beslut blir taget av de övande tillsammans med facilitatorn. Att förankra de 

övades förståelser i förgrunden, mot bakgrund till intended learning outcomes (ILOs) kan det 

underlätta stödet för den målinriktade inlärningen och att då också kunna påverka hur de 

övade organiserar deras kunskaper (Borell & Eriksson, 2013, s. 34). En väsentlig synpunkt är 

att det mål som är avsedda inte ska förväxlas med de konstruerade lärandemålen, utan det är 

det som realiseras av deltagarna som kan skapa lärdomar och inte det som var tänk från början 

Borell & Eriksson 2013, s. 34). 

 

Borell och Eriksson (2013) beskriver att idag blir det taget som en självklarhet att lärdomar 

skapas genom krisövningar och hur kriser är förväntade men att de på samma gång är 

oförutsägbara, kriser är oförutsägbara i sig självt genom bland annat osäkerhet och tidspress. 

Det är det som gör att det nästintill blir omöjligt att vara medveten om vilken typ av 

kompetens som kommer att krävas när krisen uppstår (Borell & Eriksson, 2013, s. 28). Av 

den anledningen har övningarna som tidigare nämnts i studien en struktur som genom själva 

uppbyggnaden frambringar ett sådant brett kunskapsområde som möjligt. Det innebär i 

praktiken att de producerar kunskap som har en smal tillämpbarhet i händelse av en kris. 
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3.4    Sammanfattning tidigare forskning 

För att sammanfatta det här avsnittet kan det konstateras att det har forskats en hel del kring 

lärande efter krisövningar. Av den tidigare forskning som vi har tagit upp handlar den om hur 

lärdomar skapas genom krisövningar, att de kan skapas genom hur övningarna är 

strukturerade och det har lyfts att det är viktigt med kommunikation genom diskussioner efter 

genomförandet av en övning då det bidrar till ett större lärande. Krisövningar ger en större 

förståelse för andra organisationers arbetssätt och skapar en motivation till att samarbeta. Det 

har även framkommit att det är viktigt att öva på olika scenarion för att skapa en bred 

förberedelse inför framtida kriser. Problemområden som tagits upp är att trots att nya 

lärdomar framkommit under eller efter en övning kan de förbli olösta.  

 

4. Teoretiskt ramverk 
Inom det teoretiska ramverket för den här studien som bygger på antagandet att lärdomar 

skapas genom krisövningar har vi valt att utgå från två teorier i relation till studien. Karl E. 

Weicks (1995) teori om meningsskapande och David A.Kolbs (1984) teori om Experiential 

Learning Theory. Inom meningsskapande har vi utgått från de sju element som kortfattat 

definierar hur vi agerar och varför vi agerar som vi gör. De beskriver också hur och om vi tar 

oss an de olika problem som vi stöter på. Inom erfarenhetslärande kommer vi bland annat att 

presentera en modell som beskriver hur lärprocessen går till. 

 

För att kunna utföra vår studie som handlar om att förstå hur lärdomar skapas genom 

krisövningar anser vi att teorin och meningsskapande har varit en lämplig teori att använda 

oss av. De sju elementen som Weick utgår från är tillsammans ett utdrag av vad 

meningsskapande till en stor del handlar om. Nedan kommer vi vidare att beskriva 

meningsskapande i punktform för att skapa en tydlig struktur och förklara vad de omfattar. 

Syftet med att lyfta dessa punkter är att kunna använda sig av detta för att ha de som stöd 

under arbetet. 

 

 

 

 



 
 

9 
 

4.1 Meningsskapande  

Meningsskapande är en teori om hur vi skapar mening i tillvaron. Weick har delat upp teorin 

meningsskapande i sju element som han menar kan skapa förståelse för hur människor gör för 

att skapa mening i en ny situation (Weick, 1995, s. 4). De individer som tenderar att förstå sig 

på eller kan relatera till meningsskapande har också goda förutsättningar att kunna hantera 

svårigheter eller hinder. Däremot kan den gemenskapen som finns inom organisationen 

utifrån förväntningar och hinder innebära att meningsskapande kan resultera i form av att 

problem uppdagas för organisationer beroende på hur manus, rutiner och arbetssätt ser ut.  

 

Vi anser att de sju element här nedan är viktiga, därför valde vi att lyfta fram samtliga 

element, men vi kommer enbart att koppla några av dessa element vidare i vår studie. De vi 

kommer att använda oss av och återkoppla till i studien är: identitetens uppbyggnad, 

retrospektivitet, social process och sannolikhet snarare än noggrannhet. 

 

Identitetens uppbyggnad: Det första elementet inleds av “How can I know what I think until 

i see what I say?” (Weick, 1995, s. 20). Beroende på vem jag är så kommer min definition av 

vad som finns där ute att förändras. Det är det som leder till hur tillvägagångssättet bör gå till 

för att lösa en krissituation, eller i detta fall hur agerandet bör vara under en krisövning. 

Weick (1995) menar att det är viktigt till en början att lära känna sig själv för det är först när 

vi har identifierat oss själva som vi också kan identifiera problemet i sig. Därför är också 

identiteten det första steget i processen. Det finns tre viktiga aspekter för att uppnå en god 

utveckling av självkännedom och för att uppnå meningsskapande. Det första är behovet av 

självförbättring och upprätthållandet till ett positivt kognitivt och känslomässigt tillstånd om 

en själv. Självförmåga och motiv som får en att känna sig kompetent och produktiv i sitt 

arbete är betydelsefullt, men också behovet av självkonstistens vilket innefattar 

sammanhållning och kontinuitet. Detta resulterar i slutändan i att den centrala aspekten är vår 

förståelse för oss själva och det som finns runt omkring oss för vår identitets uppbyggnad 

(Weick, 1995, s. 20).  

 

Retrospektivitet: Elementet handlar om huruvida vi finner mönster som är meningsfulla för 

oss baserat på våra tidigare upplevda erfarenheter eller minnen och därefter upptäcker 

mönster retroaktivt och utgår från dessa i vårt fortsätta arbete. Vi agerar ofta baserat på 

tidigare upplevelser men det är dock inget som vi lägger märke till utan det sker naturligt. Det 
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som är viktigt inom detta element är också om kunskapen och erfarenheterna som vi samlar 

på oss, och hur vi med hjälp av det successivt utvecklas (Weick, 1995, ss. 24-25). Exempelvis 

när en kris inträffat bär vi med oss lärdomar, och nästa gång en liknande typ av kris inträffar 

då finns det i bakhuvudet hur vi bör agera för att hjälpa de drabbade på ett effektivt och 

lindrigt vis. 

 

Socialt interagerande: Efter att ha identifierat mönster som anses vara värdefulla från den 

föregående punkten krävs det inom detta element att bli förstådd, vilket innefattar att vi bör 

ingå i dialoger och dela med oss av berättelser. Detta i sin tur leder till att vi också gör oss 

förstådda i vad vi menar och bygger upp vår förståelse utifrån dessa berättelser (Weick, 1995, 

s. 30).  

 

Social process: För att ha möjlighet att förstå sig på meningsskapande krävs det att lägga 

märke till det som andra individer säger och skapa en mening utifrån det. Denna logiska 

uppfattning skapas genom interaktion med andra människor. Karl E. Weick (1995) lyfter fram 

ett exempel i boken där han menar: ordet “träd” är tillräckligt för att vi ska veta om vi bör 

använda oss av en sten eller såg (Weick, 1995, s. 42). Vi som individer utvecklas genom 

interaktion med andra människor, genom att dela med oss av erfarenheter till varandra i form 

av korta dialoger.  Efter en krisövning kan det därför vara bra att samlas och ha en utvärdering 

eller genomgång om resultatet av övningen samt att dela med sig av sina erfarenheter som kan 

leda till indirekt utveckling hos de andra övande (Weick, 1995, ss. 38-39).  

 

Pågående: Syftet med elementet är att vi individer ofta har många saker som är pågående 

men istället för att slutföra en del påbörjar vi något nytt, bidragande faktorer till detta är att 

individer tenderar att fokusera på det förflutna. Meningsskapandet är något som ständigt pågår 

i nuet. Vi skapar ständigt mening av vår omgivning och i våra möten (Weick, 1995, s. 43). 

Denna del utgår från sex olika aspekter där den första innefattar att (1) Våra handlingar 

påverkar situationen och oss själva, oftast mot vår egen vilja. Den andra menar att (2) Vi 

måste ta itu med de olika hinder som vi stöter på om vi ens någonsin stöter på vissa hinder. 

Den tredje handlar om att (3) Effekten av handlingar kan inte förutses. Fjärde aspekten säger 

att (4) Det är först när vi har fakta som vår berättelse anses vara trovärdig. Femte aspekten 

säger att (5) Varje presentation kan tolkas på olika sätt, vilket i sin tur handlar om att ingen 

kan utesluta om tolkningarna är rätt eller fel.  Den sjätte och sista aspekten menar att (6) När 

en person vill föra fram sin talan skapar de hellre en situation än att kort ge en förklaring och 
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genom det skapas det bästa resultatet av vad personen verkligen vill belysa. Men det är 

samtidigt ett märkligt sätt att framföra sin synpunkt på vilket kan resultera i att poängen ändå 

avvisas (Weick, 1995, s. 44).  

 

Ett extraherande av situationer: Vi individer har en tendens att skapa förståelse av i princip 

allt, vi söker sammanhang i det som sker och försöker skapa en förståelse utifrån det. 

Situationerna som Weick nämner syftar på att vi försöker hitta samband mellan vad som är 

bra och inte. I vissa fall kan en negativ aspekt hos ett varumärke vara en anledning till varför 

vi väljer att inte investera i det. Om vi tar krisövningar som exempel: om en organisation 

skulle komma med förslaget till sina medarbetare “vill ni vara med på denna övning? Men ni 

får inte betalt för de timmar ni är närvarande”. Detta kan leda till att ett flertal avhopp sker, 

eftersom de fokuserar på att de inte får betalt istället för att tänka hur mycket lärdomar de 

hade samlat på sig. Det skapar kort sagt dubbla signaler och därför är det viktigt att skapa ett 

förtroende hos individer för att resultatet ska bli lockande. Det betyder att en situation är en 

detalj, tagen ur ett helt sammanhang. Hade medarbetarna fått betalt för den tiden hade de 

istället upplevt denna övning som givande och gärna närvarat på övningstillfället (Weick, 

1995, s. 49).  

 

Drivs av sannolikhet snarare än noggrannhet: Inom denna del är det viktigt att utgå från 

att sannolikhet, rimlighet och mängden av data anses vara mer betydelsefullt i dessa fall än 

vad noggrannhet är. Utifrån denna punkt omfattar meningsskapande sannolikhet, 

sammanhang, relevans och rimlighet (Weick, 1995, s. 61). 

 

4.2 Strukturella grunden för lärprocessen 

David A. Kolb skriver i sin bok Experiential Learning Experience as the source of learning 

and developmental (1984) om lärandeteorin Experiential Learning Theory. Den processen kan 

beskrivas genom fyra olika steg i en cykel som innehåller fyra anpassningsbara inlärningssätt 

där det första steget är (1) concrete experience, alltså en konkret erfarenhet. En krisövning kan 

man likna med en konkret erfarenhet då har det inte har någon betydelse vilken roll en övande 

har då de medför en konkret erfarenhet. Det andra steget i modellen (2) är reflective 

observation, reflekterande observation. Vilket är när en person blickar tillbaka efter en 

krisövning och reflekterar över vilka erfarenheter den medförde. Det tredje steget (3) är 
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abstract conceptualization, abstrakt konceptualisering, det handlar om att en person 

omvandlar sin reflektion till någon föreställning, teori eller en modell. Det sista och fjärde 

steget (4) som ingår i cykeln är active experimentation, aktivt experiment handlar om att 

personen utifrån sin egen föreställning skall kunna använda sin nya kunskap för framtida 

situationer (Kolb, 1984, ss. 38-40). Här nedan presenteras modellen som Kolb presenterar 

över hur lärandeprocessen går till.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.1 Experiential Learning Theory (Kolb, 1984, s. 42) 

 

 

Det som modellen visar är att kunskap leder till en annan form av beteende eller agerande i en 

framtida situation. Som nämnts ovan kan Concrete Experience liknas vid en krisövning och 

kan även ses som det första steget i lärandeprocessen. Det som kan bli ett problem här är att 

en krisövning inte skapar någon form av reflektion över handlingar under själva övningen, det 

är först efter övningen som beteendemönstret kan förändras i form av att försöka förändra det 

felaktiga mönstret under nästkommande krisövning (Kolb, 1984, ss. 38-40).  

 

Teorin bygger på ett lärande som kombinerar erfarenhet, uppfattning, kognition och beteende 

(Kolb, 1984, s. 21). Efter en händelse eller en krisövning sker en reflektion över 

händelseförloppet och det är först här som ett beteende kan omarbetas. Kunskap är resultatet 

av förenandet mellan de objektiva och subjektiva erfarenheterna i en process, och det är detta 

som kallas för lärdomar (Kolb, 1984, s. 37). Vidare kan lärdomar beskrivas genom att 

(2) Reflective 
Observation 

(4) Active 
Experimentation 

(3) Abstract 
Conceptualization 

(1) Concrete 
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“Learning is an emergent process whose outcomes represent only historical record, not 

knowledge of the future” (Kolb, 1984, s. 26). Vilket knyter an till att utifrån de lärdomar som 

tagits från en krisövning kan medföra en omarbetning i ett beteende inför nästkommande 

krisövning, men därmed inte sagt att det inte är någonting nytt eller något annat som kommer 

bli påverkat. Det enda som kan omarbetas är utifrån vad övningen gav denna gång, men det 

kan inte påverka någon kunskap om framtida beteenden. “Learning is the process whereby 

knowledge is created through the transformation of experience”. Kunskap är en 

omvandlingsprocess som kontinuerligt skapas och återskapas, det finns inte en oberoende 

enhet som ska förvärvas eller återskapas (Kolb, 1984, s. 38). 

 

4.3 Sammanfattning teoretiskt ramverk  

Utifrån David A. Kolb (1984) och Karl E. Weicks (1995) teorier visar de på att båda är 

applicerbara när vi diskuterar övningar och medförande lärdomar. De sju element som Karl E. 

Weick (1995) utgår från är applicerbara inom lärdomar från krisövningar. När vi använder oss 

av första elementet “identitets uppbyggnad” är behovet av att känna att som individ bidra med 

någon viktig del. Det är även ett stort behov under dessa krisövningar. För att kunna prestera 

bra krävs en förmåga av självkännedom för att veta vad man som individ är kapabel till, 

därför är dessa typer av övningar också en faktor som leder till utveckling. Utifrån 

krisövningar lär de övande sig vad deras styrkor är men också vad de behöver öva mer på 

vilket resulterar i att lära känna sig själv bättre (Weick, 1995, s. 20). David A. Kolb (1984) 

som också lyfter fram huruvida vi lär oss av övning och hur mycket bättre vi presterar i 

praktiken efter att ha tagit del av övningar talar om att de nya lärdomar som vi burit med oss 

från tidigare övningar blir i sin tur applicerbara i nästkommande övning eller krissituationer.  

 

Teorin som David A. Kolb (1984) förespråkar, strukturella grunden för lärprocessen, bygger 

på att vi måste förstå vad lärdomar innebär och för att ha möjlighet till att kunna ta sig an det 

och förstå vad det innebär måste vi också lära känna oss själva, precis som Karl E. Weick 

(1995) skriver om. För att ha möjlighet att kunna ta till sig de lärdomar som de olika 

övningarna bidrar med måste vi ha kännedom om oss själva.  “Knowledge is the result of the 

transaction between social knowledge and personal knowledge” (Kolb, 1984, s. 36). Det 

citatet syftar till är att de individuella erfarenheterna är de som är med och formar oss till de 

individer vi är, och utifrån dem formas kapaciteten för vad en individ är mottaglig för. 
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Kunskap är det som formas utifrån subjektiva och objektiva upplevelser som även anses vara 

en process i beskrivningen av lärdomar.  

 

Konkret erfarenhet som är den första delen i David A. Kolbs (1984) lärandeprocess som 

handlar om att övningar bidrar med lärdomar oavsett vilken roll den övande har. Den delen 

går att koppla samman med Karl E. Weicks (1995) element socialt interagerande som handlar 

om att bli förstådd, när individer ingår i dialoger byggs en förståelse upp utifrån de 

berättelserna. På liknande vis lyfter Weick (1995) upp genom elementet social process att det 

är genom logiska uppfattningar och berättelser som individen kan skapa konkreta slutsatser 

som individen tidigt måste ta med sig och det är utifrån det som arbetet kan förbättras. I Kolbs 

(1984)  beskrivning av andra delen i lärprocessen reflekterande observation beskriver han att 

det är genom det förflutna som individen bär med sig viktiga mönster i form av erfarenheter 

och lärdomar, och det är dessa erfarenheter som individen senare utgår ifrån i det fortsatta 

arbetet i att hantera kriser. Weick (1995) menar på motsvarande sätt utifrån sin beskrivning av 

elementet retrospektivitet att med hjälp av de erfarenheter och lärdomar som vi tidigare samlat 

på oss är det en naturlig process som sker under agerandet vid en kris. I beskrivningen av den 

tredje delen av Kolbs (1984) lärprocess abstrakt konceptualisering beskriver han att en person 

omvandlar sin reflektion till en föreställning. Weick (1995) beskriver genom sitt element 

identitetens uppbyggnad på liknande sätt att genom att en individ måste lära känna sig själv 

och genom att lära känna sig själv som ett problem kan identifieras. Det är genom att 

individen har en självförmåga som motiv skapas och en förståelse för det som existerar runt 

omkring individen som gör att hen känner sig kompetent i sitt arbete. Slutligen i 

beskrivningen av den fjärde delen i Kolbs (1984) lärprocess aktivt experiment som handlar 

om att individen skapar en uppfattning utifrån tidigare upplevda händelserna menar Weick 

(1995) på samma sätt genom sitt element retrospektivitet att erfarenheter och lärdomar som 

individen bär med sig sedan tidigare och utifrån ett naturligt agerande, att de lärdomarna 

senare kan användas i sitt fortsatta arbete i att hantera kriser. 
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5.     Metod  

5.1     Introduktion metod 

I detta avsnitt kommer vi beskriva hur vi har gått tillväga i genomförandet av denna studie 

och hur vi har analyserat empirin som vi har fått fram genom de semistrukturerade 

intervjuerna som genomförts. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv förklaras den kvalitativa 

forskningsintervjun utifrån olika sociala fenomen, där det handlar om att aktörer får dela med 

sig av sina erfarenheter och bidra med sin upplevelse och tolkning av en händelse (Kvale & 

Brinkmann, 2013, s. 42). Övningen som vi har valt att utgå från ägde rum i Jämtland 20 

september 2018. Kriskonsulternas utgångspunkt var att undersöka huruvida 

krishanteringsrutiner ställs till svars och hur givande de är samt vad de bidrar med. I övningen 

var det Räddningstjänsten och inlandsbanan som övade där kriskonsulterna agerade 

övningsledare. Under övningen fanns det även 15 skademarkörer på plats som fick agera i 

form av förutbestämda roller. Vi har dock valt Räddningstjänsten som utgångspunkt och 

därmed valt att intervjua ett antal personer från Räddningstjänsten som var med under själva 

övningen där deras syfte med övningen var ledningsfunktionerna, samverkan och 

omhändertagande. Detta var någon form av test på om krishanteringsrutiner och 

krisberedskapen fungerar i praktiken (kriskonsulterna, 2018). Vårt främsta fokus var på vilka 

lärdomar som krisövningar med fördjupning inom krisövningen med inlandsbanan kan bidra 

till och vad de övande tagit med sig från övningen och haft användning för i framtiden. Detta 

eftersom vi vill få svar på hur givande krisövningar i praktiken anses vara.  

 

5.2     Varför kvalitativa intervjuer 

Det finns olika metoder för att samla in empiriskt material, där valet av metod ska ske i direkt 

anslutning till det valda teoretiska perspektivet och till den eller de valda frågeställningarna 

(Trost, 2010, s. 31). Studien blir en fallstudie då den bygger på ett riktigt fall, en sådan studie 

försöker skapa en förståelse för ett verkligt fenomen där det handlar om att bidra till en 

utveckling av teorier och begrepp genom analytiska generaliseringar istället för att producera 

någon absolut sanning (Kvale & Brinkman, 2009, s. 133). Förutom att det är en fallstudie har 

denna studie även ett induktivt angreppssätt, vilket innebär att efter att materialet har 

analyserats identifieras olika mönster och utifrån dessa dras det olika slutsatser (Trost, 2010, 

ss. 26-27). Då vi vill undersöka om det skapas lärdomar genom krisövningar föll valet på att 
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genomföra kvalitativa intervjuer och mer konkret semistrukturerade intervjuer. Dels för att det 

är vanligast förekommande vid en fallstudie och vi tror att vi genom intervjuerna kommer få 

ett material som har ett djup och omfång som vi inte hade fått genom att använda oss av en 

kvantitativ metod. 

 

5.3     Urval 

Då det för studiens syfte spelade en mindre roll vilka roller personerna spelade under själva 

övningen beslöt vi oss för att genomföra ett bekvämlighetsurval. Med vilket det menas att vår 

kontaktperson bestämde vilka personer vi kunde intervjua, vilka som passade bäst enligt deras 

scheman och för oss. Att rollerna för de övande spelade en mindre roll hade att göra med att 

vi inte riktade in oss på en specifik arbetsroll utan ville identifiera mönster i form av till 

exempel likheter i intervjupersonernas svar eller om någonting skiljer sig åt. Samtliga 

intervjupersoner var män då det under övningen inte var några kvinnor som deltog från 

Räddningstjänsten, där majoriteten agerade i rollen som brandmän varav en av dessa personer 

hade en ledande roll, genomsnittligen var de i åldrarna 30-50. 

 

5.4     Genomförande 

Via de kontakter som medföljde efter övningen togs initiativet till att först kontakta 

inlandsbanan för att höra om det fanns möjlighet till intervjutillfällen inom deras olika 

områden, men då det inte passade i tid för dem blev vi rekommenderade att kontakta 

Räddningstjänsten. Där fick vi kontakt med en person där vi först i grova drag beskrev syftet 

med studien och om det där fanns möjlighet för intervjutillfällen för några av de övande. Då 

scenariot kan uppstå att de måste rycka ut på ett larm kom vi överens om att ta intervjuerna 

vid två olika tillfällen, med sammanlagt sex personer, då det brukar kunna vara något lugnare. 

På grund av att det blev ett sent avhopp landade det i slutändan i fem intervjuer totalt. Innan vi 

kontaktade Räddningstjänsten skrev vi ihop en samtyckesblankett (bilaga 2) där vi 

informerade mer utförligt om vad studiens syfte var, vilka områden som våra frågor skulle 

handla om och hur personuppgifter behandlas. I blanketten lyftes även att intervjuerna skulle 

spelas in och hur det materialet hanteras. En annan viktig aspekt som togs upp var tydligheten 

i att intervjupersonerna kommer avidentifieras i studien för att på det viset skapa en trygghet i 

att de under intervjun skulle känna att de kunde prata fritt kring ämnet. De sista sakerna som 
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togs upp i blanketten var att det är frivilligt att delta under studien och personen kan när som 

helst välja att avbryta utan att någon anledning krävs och vad som gäller med 

dataskyddsförordningen GDPR. Den sista delen är ett formulär för ett skriftligt samtycke för 

medverkan i intervjun. Denna blankett fick de i lugn och ro först läsa igenom och sedan 

signera innan intervjuerna genomfördes. 

 

Under samtliga intervjuer deltog vi båda två, men vi turades om att vara den som höll i 

intervjun och ställa intervjufrågorna medan den andre förde anteckningar. Att vi delade upp 

det på det viset var av den anledningen att skapa en sådan pass bra och tydlig struktur som 

möjligt, då kan den som ställer frågorna enbart rikta sitt fokus på vilka svars som ges, medan 

den andre personen då i gengäld kan agera som extrastöd och lägga fokus på andra detaljer 

som att eventuellt ställa passande följdfrågor. Några aspekter som är viktiga att ha i åtanke 

under intervjuerna är att inte avbryta den som blir intervjuad enbart för att hen kan verka 

osäker i svaret eller tar en paus i berättandet. Istället bör intervjupersonen få ta den tid hen 

behöver för att besvara frågan i lugn och ro. En ytterligare viktig aspekt är att inte anta saker 

eller sammanfatta intervjupersonernas svar utan att istället ställa sådana frågor som kan 

utveckla personens svar för ett förtydligande (Trost, 2005, ss. 85-86).  Intervjuerna varade 

genomsnittligen i 30 minuter och samtliga genomfördes i ett konferensrum hos 

Räddningstjänsten då de måste befinna sig på sin arbetsplats om det inkommer ett larm och de 

måste rycka ut. Samtliga intervjuer spelades in på varsin mobiltelefon vilket vi gjorde för att 

säkra att allt material från intervjuerna kom med och inget material skulle gå förlorat på grund 

av att inspelningen av någon anledning skulle bli avbruten. Att spela in intervjuerna 

underlättar också för den som intervjuar att lägga fokuseringen på intervjupersonen istället för 

att ta anteckningar och därmed kanske missa något viktigt som sades. Efter intervjuerna 

transkriberades samtliga intervjuer, varav det gav oss ett textmaterial på sammanlagt 23 antal 

sidor.  

 

5.4.1     Intervjuguide 
Utifrån det vi har läst valde vi att koppla David A. Kolbs (1984) teori om den lärande 

processen i utformandet av vår intervjuguide för att identifiera (1) konkret erfarenhet, (2) 

reflekterande lärande, (3) abstrakt konceptualisering samt (4) aktivt experiment. Med hjälp av 

tidigare forskning har vi skapat en uppfattning om hur viktigt det är med krisövningar och det 

är med stöd av dessa aspekter som vi har utformat intervjuguiden (Bilaga 1). I genomförandet 

av att skapa intervjuguiden delades den in i olika teman för att på det sättet täcka vårt syfte 
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och frågeställningar, men också för att få fram vad intervjupersonerna upplever kring 

krisövningar samt att kunna identifiera hur de ser på lärdomar av krisövningar. De teman som 

intervjuguiden delades in i var bakgrundsfrågor, lärdomar som tagits, implementering i 

organisationen och vad krisövningar bidrar till för lärande. De tematiserades med hjälp av 

olika kriterier om vad krisövningar bidrar med för lärande, vilket är någonting som Karl E. 

Weick (1995) lyfter i elementen som vi använt oss av i studien (1) identitetens uppbyggnad, 

(2) retrospektivitet, (3) social process, samt (4) sannolikhet snarare än noggrannhet. 

 

Berlin och Carlström (2013) lyfter i sin artikel tre huvudaspekter, samarbete, lärdomar och 

användbarhet vilket vi kan se är det som ligger till grund för vad krisövningar bör gå ut på. 

Frågorna som ställdes under intervjuerna var öppna frågor för att på det sättet låta 

intervjupersonerna själva styra över sina formuleringar och åsikter. När man skapar en 

intervjuguide är det viktigt att ställa rätt typ av fråga i rätt ordningsföljd då det kan vara 

avgörande för hur resten av intervjun kommer att fortlöpa. I frambringandet av att skapa 

öppna frågor använde vi oss av Trost (2005) bok om kvalitativa intervjuer för att bli medvetna 

om vissa aspekter som är viktiga att ha i åtanke under själva intervjutillfället.  

 

5.5     Metod för analys av data 

Efter att transkiberigarna var genomförda och hade blivit utskrivna lästes de igenom ett flertal 

gånger för att på det sätter skapa en full insyn i materialet. Ahrne och Svensson (2015) 

beskriver i sin bok Handbok i kvalitativa metoder om öppen respektive fokuserad kodning, 

vilket innebär att först analysera sitt datamaterial mer öppet genom att spontant kommentera 

materialet för att senare identifiera vad det är i materialet som är återkommande eller om det 

är någonting som skiljer sig åt. Det är här som ett mönster uppdagas och det är då kodningen 

kan benämnas vid att det är fokuserat (Ahrne & Svensson, 2015, s. 224). Syftet var att 

identifiera meningar genom de teman som vi tidigare skapat, där meningarna påvisar 

betydelsen över hur personen uppfattar och har skapat en mening runt dem, men även för oss 

som författare och vad vi kan utläsa mellan raderna.  

 

Ahrne och Svensson (2015) skriver att en del som är viktigt för forskaren är att själv bidra till 

litteraturen. Att inte enbart redovisa det material som finns utan att i själva verket också 

argumentera för det egna resultatet med hjälp av tidigare forskning eller teorier (Ahrne & 
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Svensson, 2015, ss. 231- 232). I kombination med empirin från intervjuerna och med stöd av 

teorin och den tidigare forskningen kunde vi identifiera teman som resultaten kommer att 

baseras på. De olika teman som vi kunde identifiera kom fram genom färgkodningar av 

intervjupersonernas svar och systematiskt gick vi igenom det som var liknande svar och vad 

som skiljde sig åt. Efter att ha funnit likheter och skillnader fokuserade vi mer på svaren och 

kunde mer specifikt se vilka likheterna eller skillnaderna var, det var utifrån det som vi 

skapade olika teman som bland annat var lärdomar, implementering och hur ser de övande på 

krisövningar. De olika teman som vi identifierade växte systematiskt fram genom att flertalet 

gånger ha läst igenom transkriberingarna och försökt identifiera vad intervjupersonerna sagt, 

då vi vid de första läsningarna kan ha missat någonting som senare framkom. Då 

intervjupersonerna kan ha samma typ av svar men de kan ha framkommit genom olika frågor 

var det viktigt att inte enbart se över likheter och skillnader under samma form av fråga utan 

försöka se helheten i intervjuerna för att på sådant vis kunna koda det som framkom. I en 

studie är det omöjligt att ta upp allting som intervjupersonerna har sagt då det helt enkelt är 

för mycket material, Ahrne och Svensson (2015) menar att materialet måste reduceras. Det är 

enbart ett utdrag som får plats i studien då det handlar om att skapa en god representation av 

materialet utifrån vad teorierna och de tidigare studierna visat på och att plocka ut delar som 

lyfts i syfte av att särskilt frambringa någonting som antingen stärker eller påvisar motsatsen 

för analytikerns engagemang (Ahrne & Svensson, 2015, s. 228).  

 

Då vi båda deltog under samtliga intervjuer skapade det möjligheten för oss att vi under 

arbetets gång har kunnat jämföra våra uppfattningar av intervjuerna med varandra. Det har 

bidragit till diskussioner både när det kommer till det som vi lyfte direkt efter att intervjuerna 

var genomföra men även efteråt. Det som har varit positivt med dessa diskussioner är att vi 

även har haft de nedskrivna vilket gjort att vi hela tiden har kunnat gå tillbaka för att 

kontrollera inför arbetet med analysdelen av resultatet. Detta har resulterat i att vi båda har 

skapat oss en gemensam bild över vad som har sagts och vad den gav oss då vi i vissa bitar 

har delat upp arbetet sinsemellan. Men det som har varit mest givande är att när man är två 

personer medför det två olika perspektiv vilket skapar ytterligare en bredd för analyserandet 

av det empiriska materialet.  

 

Resultatet av det kommer senare att presenteras under avsnittet resultat och analys.  
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5.5.1     Studiens trovärdighet 
Som nämnts tidigare är denna studie en fallstudie och det är de intervjuade personernas 

subjektiva erfarenheter utifrån krishanteringsövningen med inlandsbanan och 

Räddningstjänsten som är underlag till studien. Den kvalitativa samhällsvetenskapen måste 

skapa trovärdighet och tillförlitlighet och det finns olika sätt att kunna bevisa det genom 

transparens. Transparens syftar till vikten av att kunna kritisera en text för att den skall bli 

intressant för läsaren, men något som också är viktigt är att det ska kunna ske diskussioner 

och att det kan ske utifrån att någonting kritiseras. Det är när en text blir kritiserad och 

diskussioner uppstår som avslöjanden kan identifieras. Därav är det viktigt med tydligheten 

med forskningsprocessen för att läsaren ska kunna ta del av hur forskaren har tänkt och 

resonerat runt metodvalet, då forskaren själv ibland är tveksam kring metodvalet och det är då 

textens trovärdighet och kvalitet skapas (Ahrne & Svensson, 2015, s. 25). Ytterligare ska 

forskningen också baseras på det konceptuella, alltså att utförligt beskriva begrepp och det 

teoretiska resonemanget, som nämnt ovan transparens i sitt tillvägagångssätt, sina 

överväganden och metodval, men inte heller att glömma det logiska resonemang som följer 

genom studien.  

 

Ahrne och Svensson (2015) lyfter fram att kombinera olika metoder styrker en kvalitativ 

studies trovärdighet då användandet av enbart en metod kan göra att vissa intressanta saker 

förbises (Ahrne & Svensson, 2015, ss. 25-26). Men i denna studie ansåg vi att tiden till att 

använda två metoder inte fanns då vi hade problem att hitta intervjupersoner. Vi anser dock 

att enkäter eller observationer hade kunnat vara ett bra komplement till studien för att 

eventuellt kunna styrka det som framkom under intervjuerna. Då hade det kunnat öka studiens 

trovärdighet än mer.  

 

En annan viktig aspekt är förhållandet till tillförlitlighet av intervjumaterialet. Där blir 

aspekter som vårt agerande under intervjuerna och synen på ledande frågor (Kvale & 

Brinkman, 2009, s. 213). När man söker information är det viktigt att reflektera och vara noga 

med hur man som författare ställer sina frågor och följdfrågor för att inte påverka det som 

intervjupersonen svarar. Men att inte förglömma den faktorn att ledande frågor ibland kan 

bekräfta ett resonemang eller något som uttalats, men ställer man en sådan fråga bör det göras 

med en eftertänksamhet. Vi känner oss trygga och bekväma i hur intervjuerna utspelade sig 

utifrån den stämning som rådde under samtliga intervjuer och bygger på att intervjufrågorna 

var enkla att besvara och upplevelsen var att de kunde tala öppet kring varje fråga.  
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5.6 Metoddiskussion 

De personer som vi har valt att intervjua har samtliga haft värdefulla insikter som har bidragit 

till vår studie. Utifrån vårt syfte med den här studien som har inneburit att undersöka om 

lärdomar skapas genom krisövningar, anser vi att en kvalitativ metod har varit en lämplig 

metod att använda oss utav. Vi båda anser att genom intervjuerna har vi fått möjlighet till en 

djupare förståelse inom området då intervjupersonerna har fått tala fritt runt de olika öppna 

frågorna som vi ställde. Vi anser också att vi inte hade fått den breda empirin som vi nu fått 

genom att ha använt oss utav en kvantitativ metod, som exempelvis en enkät. En annan aspekt 

som vi upplever att intervjuerna har bidragit till är att de har gett oss en bredare bild över 

Räddningstjänstens yrke och vardag och genom det skapat bredare förståelse för övning. Den 

förståelsen tror vi inte att enbart inläsning hade kunnat ge oss inom området.  

 

Intervjupersonerna blev intervjuade utifrån deras yrkesroll som brandmän men de 

erfarenheterna som de alla besitter som enskilda individer är också sprungna ur hela deras 

yrkesliv. Felkällor som vi är medvetna om som skulle kunna göra att utfallet hade kommit att 

bli annorlunda är att övningen genomfördes för flera månader sedan, där de övande redan har 

genomfört en utvärdering av övningen. Det kan innebära att saker som framkom under 

utvärderingen eller interna samtal om övningen kan ha glömts bort vid själva intervjutillfället, 

eller rent av gjort att de övande har påverkat varandra. Vi tänker likadant när det kommer till 

de personer som vi intervjuade, då var det enbart en av dessa som under övningen hade en 

ledande roll, de andra intervjupersonerna var brandmän. Om vi hade intervjuat fler personer 

som hade en ledande roll kan resultatet ha påvisat en bredare förståelse om hur olika roller ser 

på övningen utifrån sin roll. En annan aspekt som vi har funderat över är om utfallet hade 

blivit bredare eller annorlunda om vi också hade intervjuat kvinnliga intervjupersoner 

eftersom brandmansyrket fortfarande är en mansdominerad yrkesgrupp. Det hade varit 

intressant att undersöka om det finns skillnader mellan vad män och kvinnor ser i frågan om 

krisövningar bidrar till ett lärande. Rent åldersmässigt hade det också vara intressant att 

studera det mer än vad vi gjorde i denna studie. Genom att undersöka ett bredare åldersspann, 

från nyexaminerade till de som inom en snar framtid går i pension till exempel. Då kan 

studien få ett än bredare spann på hur olika åldersgrupper ser på lärdomar och krisövningar 

utifrån att de alla besitter olika mängder kunskap inom deras yrkesroll. Sammantaget av att 

också inkludera kön, ålder och yrkesroll hade studien kunnat få en större och bredare 



 
 

22 
 

förståelse.  

 

Om vi hade haft möjligheten att vidare utvidga denna studie anser vi att det hade varit givande 

att komplettera intervjuerna med observationer under ett övningstillfälle, eller komplettera 

med en enkätundersökning för att kunna se om det existerar något samband mellan olika 

faktorer som påverkar hur lärdomar skapas genom krisövningar. Ett sådant tillvägagångssätt 

kan öka studiens trovärdighet och kallas för triangulering (Ahrne & Svensson, 2015, ss. 25-

26). En annan intressant aspekt att studera hade varit huruvida olika yrkesroller inom 

Räddningstjänsten anser att krisövningar bidrar till lärande, finns det några skillnader mellan 

de olika rollerna avseende hur mycket lärdomar som skapas efter en övning.  

 

Dock anser vi att vi kan understryka denna studies trovärdighet utan triangulering då vi har 

fått fram till stor del samma resultat vad gäller om krisövningar bidrar till lärdomar som 

Borell & Eriksson (2013) och Berlin & Carlström (2014). Vi har under hela arbetets gång för 

denna studie lagt en stor vikt vid att sträva efter en sådan god kvalitet som möjligt, vi har följt 

rekommendationer runt metodavsnittet genom planeringen utav den, utformandet av 

intervjuguiden som vi gjorde, hur datamaterialet senare transkriberades och den följande 

analysen.  

6. Resultat & analys 
Resultatdelen för den här studien ska försöka att besvara de frågeställningar som presenterats 

tidigare. 

Dessa frågeställningar var; 

 

• Vilka lärdomar har de övande dragit utifrån tågolyckan och på vilket sätt har 

krishanteringsövningen bidragit till lärande? 

• Vilka lärdomar tar man som organisation med sig från krisövningar och på vilket sätt 

implementeras dessa in i verksamheten? 

 

Anledningen till varför vi valt att utgå från ovan nämnda frågeställningarna är att lärdomar 

från krisövningar ligger i vårt största intresse. Med stöd av Karl E. Weicks (1995) teori 

meningsskapande och David A. Kolbs (1984) teori om lärandeprocessen samt den tidigare 
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forskning som presenterats i studien har vi kunnat konstruera frågeställningarna.  

 

Syftet med denna studie är att bredda förståelsen i relation till lärdomar som skapas genom 

krisövningar. Genom intervjuguidens teman: bakgrundsfrågor, lärdomar som tagits, 

implementering i organisationen, och bidragande till lärande har vi kunnat dra slutsatser och 

sedan skapat ytterligare teman: (6.1) hur ser de övande på krisövningar, (6.2) erfarenheter, 

(6.3) öva med skademarkörer, (6.4) lärdomar samt (6.5) implementering i organisationen. 

Samtliga teman kommer att presenteras nedan.  

 

En förutsättning Räddningstjänsten har när det genomförs en större övning eller krisövning är 

att de ofta är friställda, vilket för deras del betyder att de helt kan gå in för övningen utan att i 

bakhuvudet behöva tänka på att de måste vara beredda på att rycka ut på larm.  

 

6.1 Hur ser de övande på krisövningar 

Det första temat vi kunde identifiera var krisövningar. Hur ser de övande egentligen på 

krisövningar och anser intervjupersonerna att det finns några för eller nackdelar med 

krisövningar? Med detta tema är vårt syfte att förklara utifrån de övades perspektiv hur de ser 

på krisövningar. 

 

Det som intervjuerna bekräftade var att samtliga intervjupersoner ansåg att övning är 

någonting som är positivt, men några menar på att det även existerar övningar som är mindre 

bra men trots det bidrar det ändå i slutändan med något positivt. En av intervjupersonerna 

beskrev det såhär: 

 

“... näe det finns väl mer eller mindre bra övningar men man får ju tänka så att är det 

en dålig övning så kan man alltid göra den bättre nästa gång så man lär sig alltid 

något…”.                                        (IP5) 

 

Krisövningar är en viktig del för Räddningstjänsten i deras yrkesroll då de ställs inför svåra 

scenarier där det inte existerar en olycka som är den andra lik. Det intervjupersonerna belyser 

är vikten av förberedelser då kunskap är någonting som hela tiden kan förbättras, det går alltid 

att göra någonting mer för att nå en än högre nivå för deras yrkesroll och hanterandet av en 
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situation. Deras arbetsvana sitter djupt rotat i ryggmärgen att de vet vad som förväntas och 

vad som krävs i en situation då de har sina arbetsrutiner, men då det inte finns tillräckligt med 

skarpa larm som gör att de fullt ut kan luta sig mot dem krävs krisövningar som ett extra stöd i 

det fortsatta arbetet att utvecklas och utveckla kompetensen. Två av intervjupersonerna 

beskriver vikten av krisövningar såhär: 

 

“...ja alla övningar är ju bra, de flesta övningar är fördelar [...] det är en färskvara om 

hur mycket kunskaper man har så det gäller att hela tiden vara uppdaterad [...] 

utvecklingen går ju framåt hela tiden så det kommer ju hela tiden nya rön av det som 

vi jobbar med så att de läggs in i alla övningar…”.                  (IP1) 

 

“... vi ska vara bra på så mycket och det är svårt att hålla sån hög nivå på allting om vi 

inte övar [...] man kan inte bli färdigutbildad i vårt yrke…”.             (IP3) 

 

Precis som intervjupersonerna beskriver i sina citat är det viktigt att öva på många olika 

scenarion i deras yrkesroll för att den dagen det eventuellt sker en sådan olycka behöver 

organisationen vara förberedd och veta vad som gäller. Då fungerar det inte att behöva stanna 

upp och gå igenom vad som skall göras. Detta kan kopplas ihop med vad Borell och Eriksson 

(2013) lyfter i sin studie, att krisövningar skapar möjligheter att öva på scenarier som de 

kanske aldrig kommer behöva rycka ut på i verkligheten (Borell & Eriksson, 2013, s. 36). 

 

“... viktigt att öva som till exempel en tågolycka eller figurera en flygkrasch [...] det är 

ju någonting som kanske aldrig sker och just därför är det viktigt att man har ett litet 

hum ändå om vad som sätts i rullning när det väl sker…”.              (IP4) 

 

Att genomföra en sådan stor övning håller samtliga intervjupersoner med om inte hör till 

vanligheterna, de menar att det genomförs allt för få av den sortens övningar och att det är 

kostnadsfrågan som är den påverkande faktorn till det. När frågan om vad intervjupersonerna 

ansåg att krisövningar bidrog med nämner de flesta exempel från övningen med inlandsbanan 

också. Vad i övningen som var bra men också några delar som ansågs hade fallerat en aning 

och där utvecklingspotential finns och där ledningen var det som hade fallerat. Flera av 

intervjupersonerna lyfter fram att dessa större krisövningar är gynnsamt för ledningen, då 

kriser likt övningen med inlandsbanan inte är vanligt förekommande. Därför är det viktigt att 

som ledare kunna dirigera medarbetarna korrekt och ta lärdomar av dessa övningar för att 
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utföra ett bra arbete när en kris väl uppstår. Ledning är det som måste fungera under en sådan 

stor insats för att hela arbetet inte skall haverera. Att skapa en helhetsbild med tydliga 

direktioner för att lägga rätt fokus på rätt ställe och att kunna genomföra det på det säkraste 

och effektivaste sättet. Det krävs tydligare ramar för att styrningen inte ska fallera.  

 

Det som är intressant i detta tema är hur mycket en individ omedvetet bär med sig från 

krisövningar som de varit delaktiga i. De belyser vikten av att genomföra krisövningar för att 

skapa en förberedelse inför framtida scenarion och att man aldrig kan öva för mycket. IP5 

nämner att personen i fråga inte burit med sig särskilt mycket från exempelvis övningen med 

inlandsbanan men säger emot sig själv när personen sedan lyfter fram: 

 

“...Ja det är jättebra att vi måste öva så är det ju så de är klart det är bra att öva 

alla möjliga scenarion vi ska ju åka på alla möjliga typer av räddningsinsatser så 

de är ju en viktig del i vårt yrke såklart att det är bra...”.   (IP5)

                                                

Summeringen av hur samtliga intervjupersoner ser på krisövningar är att de har liknande 

uppfattning om att krisövningar är givande och viktiga inom sitt yrke. För att ha möjlighet att 

utvecklas och göra ett bättre arbete krävs det att de närvarar på olika typer av övningar med 

jämna mellanrum. De är även medvetna om att det är en fråga om resurser och i vilken 

utsträckning det är möjligt att genomföra större krisövningar, men instämmer om att mindre 

övningar också är givande.  

 

6.2     Erfarenheter 

Utifrån intervjuerna ligger den centrala fokusen på hur viktiga dessa krisövningar är, och hur 

viktigt det är att hela tiden öva på nya saker. Under intervjuerna upplevde samtliga att det var 

intressant och givande att de övade i ett tåg och i ett sådant trångt utrymme som det innebär 

då det var en miljö som de tidigare inte hade någon erfarenheten av. Återigen belyser de den 

faktorn att när en olycka väl inträffar är det viktigt att ha övat in arbetsrutiner gällande 

innebörden av att arbeta vid tågolyckor och i ett trångt utrymme för att kunna hantera 

situationen den dagen en sådan olycka inträffar. Borell och Eriksson (2013) framhäver det 

som vi lyft upp inom tidigare forskning nämligen hur viktigt det är med variation på övningar. 

Att de kriser som inträffar är oförutsägbara, därför finns det heller ingen gräns på värsta 
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tänkbara scenarion på vad för typ av kris som kan inträffa. Därmed är en tågolycka med trångt 

utrymme en givande övning (Borell & Eriksson, 2013, s. 28).  

 

De viktiga erfarenheterna som samtliga intervjupersoner även tagit med sig är hur viktigt det 

är att vara så pass noggrann och effektiv i sitt arbete som möjligt eftersom det kan vara en 

fråga om liv och död. Om vi applicerar Karl E. Weicks (1995) teori meningsskapande och ett 

av elementen: drivs av sannolikhet snarare än noggrannhet, kan det i många fall däremot vara 

bättre att agera efter vad som är relevant eller rimligt och fokusera på det snarare än 

noggrannhet. Det krävs i många situationer att vara så effektiv som möjligt då blir 

noggrannheten istället ett hinder i arbetet (Weick, 1995, s. 61). I en av intervjuerna så 

berättade IP3 att under tiden övningen med inlandsbanan ägde rum så var det en av de övande 

som talade om för skademarkörerna att de som har möjlighet att gå ut ur tåget gärna får göra 

det, vilket i sin tur ledde till att ett flertal personer faktiskt lämnade tågvagnen. IP3 beskriver 

vidare att hade det varit på riktigt hade det nog sett liknande ut, men att alla som har möjlighet 

att gå ändå inte hade följt instruktionen att lämna tågvagnen på grund av hysteri och chock 

som kan uppkomma i samband med en allvarlig olycka.  

 

“...Människor som upplever trauma kan behöva få en fast styrning över att 

såhär ska du göra nu och då kan de fokusera på det väldigt bra att kan du gå 

bra då kanske man pekar dit och säger att de ska gå dit och vänta och då gör 

de de istället för att de inte får någon styrning alls kan de istället yra omkring 

och störa mer...”.                             (IP3) 

 

Intervjupersonen menar att de som är traumatiserade behöver strikta order på hur de bör 

agera, eftersom det kan bli lättare för den drabbade att kunna fokusera på just den ordern 

istället för att agera utåt och ta uppmärksamheten av de personer som faktiskt är i livshotande 

situationer. Hen fortsätter berätta att de individer som låter högst troligtvis inte är de som är i 

störst behov av hjälp.  

 

Under övningen med inlandsbanan hade ambulansen ingen möjlighet till att närvara, eftersom 

de har alldeles för få resurser att undvara till övningar. Flera av de övande upplevde att det 

hade varit bättre om ambulansen varit fysiskt närvarande under övningen eftersom den hade 

blivit mer realistisk och Räddningstjänsten hade inte behövt avvara resurser från deras 
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verksamhet för att agera sjukvårdspersonal.  

 

“...De som höll övningen från oss fick vara sjukvårdsledare heter det va hos 

ambulansen, sen så fick man figurera litegrann. Så att övningen hade såklart blivit 

bättre om ambulansen hade egen personal. Då blir det mer som realistiskt då, så det 

hade ju varit bättre med ambulanspersonal…”.               (IP1) 

 

Några intervjupersoner upplever samtidigt att det kan ha varit till en fördel att 

ambulanspersonalen inte var närvarande under övningen. Hade det varit en verklig 

krissituation och ambulansen inte hade kunnat vara på plats kan det vara bra att öva på en 

sådan situation fram tills att ambulansen anländer till olycksplatsen. Några av de övande från 

Räddningstjänstens styrka fick agera sjukvårdsledare, men de övande upplever att det hade 

varit mer realistiskt om det var riktig sjukvårdspersonal på plats. En intressant aspekt som en 

intervjuperson beskrev gällande om övningen hade blivit bättre eller mer realistisk om 

ambulansen hade närvarat under övningen: 

 

“... nej de kunde inte göra något [...] de som höll övningen från oss fick vara 

sjukvårdsledare sen fick man figurera lite grann [...] så att övningen hade såklart blivit 

bättre om ambulansen hade egen personal då blir det mer realistiskt [...] det påverkade 

inte vårt arbete...”.                                    (IP1) 

 

Intervjuperson 2 och 3 säger såhär i frågan: 

 

“... det finns ju två aspekter det är ju likadant när man övar de flesta trafikolyckor som 

vi övar då är vi ju oftast själv men nästan alltid skarpt så är ju ambulansen 

med…”.                                             (IP2) 

 

“... de som var omhändertagna och inte skadade blev inte bra omhändertagna på ett bra 

sätt tycker jag och inte de som var skadade där vart det också lite fel för vi hade inte 

personal att sätta dom på för då har vi ju ingen som kan evakuera tåget [...] sen 

hamnade platsen för avlidna alldeles för nära…”.                  (IP3)                  

            

Här har intervjupersonerna olika uppfattningar, övningen är till för att få möjlighet att samla 

på sig erfarenhet inom varsin tilldelad roll. Självklart kan fallet vara att Räddningstjänsten 
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kommer först på plats, och det är bra att öva på en sådan situation som i sig skapar nya 

erfarenheter. Men att det skiljer sig mycket mellan intervjupersonernas åsikter gällande vikten 

av ambulanspersonalens roll i övningen är den intressanta aspekten att lyfta fram. Eftersom 

personer från Räddningstjänsten inte har samma typ av erfarenhet och kunskap som den 

utbildade sjukvårdspersonalen har. Framförallt när syftet med övningen för Räddningstjänsten 

inte var att agera i rollen som sjukvårdspersonal. När det gäller liv och död är det inte rätt läge 

för ett chanstagande eller att sätta en annan individs liv på spel. För en mer realistisk övning 

anser vi att det hade varit bättre med sjukvårdspersonal på plats och att Räddningstjänsten fått 

bibehålla sina rutinmässiga roller, och samla på sig mer erfarenhet inom området stor 

skadeplats med tågolycka och fokusera på samspelet organisationer emellan.  

 

6.3     Öva med skademarkörer 

En intressant synpunkt som majoriteten av de intervjuade lyfte fram var att få öva med riktiga 

människor under krisövningar. Stora krisövningar som i det här fallet med tågolyckan bidrar 

med lärdomar och nya erfarenheter, ofta är dock stora krisövningar mycket kostsamma, men 

det som intervjupersonerna beskriver som positivt med stora krisövningar är att de ofta får 

tillfälle att öva med riktiga människor istället för på dockor. Därmed upplever 

intervjupersonerna att övningar med verkliga personer som agerar skademarkörer är 

värdefullt, en fysisk människa kan bidra med bland annat respons, och ge en inblick över hur 

det kan se ut i verkligheten vid en krissituation då det handlar om fysiska personer. 

 

“...just det här att få öva med riktiga personer som spelar skadade det tycker jag 

man har nytta av bara hur bemötandet, hur man pratar med personer som är 

skadade, och så. För det är så sällan man övar det var mycket sånt på skolan när 

man pluggade på … där jag gick för här har vi det nästan aldrig och det blir inte 

samma sak, visst du kan sitta och prata med en docka i en bil men du får ju som 

ingen respons så att det tyckte jag var en extremt viktig grej när det gäller sånna 

här saker, eller för att få till en sån här övning...”.                  (IP2) 

 

Att det övas på riktiga människor medför även en förändring mot vad de är vana med i den 

betydelsen att det är en stor skillnad på dockor och levande människor. Människor följer inte 

med lika lätt eller smidigt som om det hade varit en docka, det är bra att få öva på människor i 
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olika kroppsform och vad det faktiskt innebär att lyfta ut en tyngre person när miljön 

runtomkring inte har stora öppna ytor.  

 

“...nackdelar finns det såklart det går ju aldrig att få det som på riktigt kanske [...] det 

blir lite skillnad på om nån säger såhär jag har brutit benet mot om de verkligen har 

brutit benet på riktigt då kan man ju handskas med dom på ett lite annat sätt [...] men 

det är klart att sånt är svårt att få till… [...] men man vet ju också att det är chansen 

man har för nästa gång gör man det kanske på riktigt...”.              (IP2) 

 

Som intervjuperson 2 har beskrivit i citatet ovan är att det finns nackdelar med att öva med 

riktiga människor. Det krävs nämligen övning för att agera skademarkör också, för att bli 

bekväm med sig själv och agera utåt som om det hade varit på riktigt. Teorin 

meningsskapande som Karl E. Weick (1995) förespråkar kring elementet: identitetens 

uppbyggnad blir väsentlig. Det krävs att till en början kunna identifiera sig själv, efter vi 

lyckats identifiera oss själva och veta vad vi som individer är kapabla till blir det enklare och 

mer bekvämt att kunna gå in i en roll och agera skademarkör (Weick, 1995, s. 20).   

 

Ett gap som vi har kunnat identifiera utifrån tidigare forskning som vi har kunnat läsa oss till, 

är att det inte finns forskning som visar på vilka lärdomar som skapas genom att individer får 

agera skademarkörer. Det nämns hur viktigt det är för de övande att öva verklighetstroget, 

men ingenting om att en aspekt som borde ingå där är att det också övas på människor. Vi 

anser att vår forskning har en relevans kopplat till den tidigare studien då vi vill undersöka 

vilka lärdomar som skapas genom krisövningar.  

 

6.4 Lärdomar  

Samtliga intervjupersoner uppskattade att de fick möjlighet att samarbeta med andra 

organisationer och menar att det är givande att få dela med sig av lärdomar till varandra och 

öva på samspel organisationer emellan. Detta underlättar även när en kris väl uppstår, då har 

de olika organisationerna även övat på hur det kan komma att se ut, och vad som kan bli 

bättre. 
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“... det är bra just för att se insynen i andra verksamheterna och se hur de jobbar och 

arbetar tillsammans [...] vi var på en övning på socialkontoret som insatsstyrkan höll i 

där det var skjutningar. När vi kom in var den en sjukvårdare som var polis [...] 

polisen hade ensam kontroll och det tänkte jag att det visste jag inte att dom var så 

pass få och duktiga dom satte dropp och nål och allting [...] såna grejer vet du inte 

förens du övar eller att det är skarpt läge…”.                   (IP4) 

 

“...jag tror att våra räddningsledare som var med på plats och även dom som 

höll i övningen tror jag uppfattade det som att ledningssidan kollapsade lite 

där nere  och dom fick kritik sen av polisen...”.                     (IP4) 

 

IP 4 beskriver att räddningsledarna fick kritik från polisen, att de brast i strukturen och att 

polisen hade meddelat att om de hade varit på plats tidigare än räddningsledaren hade 

övningen haft ett annat resultat, ett bättre resultat. Polisen hade vidare synpunkter på att de 

hade utfört ett mer strukturerat arbete. IP 4 menar att det som organisationen definitivt burit 

med sig riktar sig mer åt de räddningsledare som fanns på plats, med största fokus på bättre 

ledningsarbete.  

 

Efter övningen fick samtliga övande träffas och gå igenom hur övningen gått till, och hade en 

gemensam genomgång om vilka för och nackdelar det var med övningen. IP3 berättar att 

skulle en liknande händelse eller övning inträffa då skulle de ha en repetition av hur de gick 

tillväga under övningen för att kunna implementera de tidigare erfarenheter och lärdomar som 

de burit med sig från tidigare övning. Men det upplever vi faller på sin egen orimlighet, vi tror 

att det är mer ett önsketänkande som inte kommer ske i verkligheten. När en kris väl inträffar 

blir det svårt att söka efter tidigare resultat från övningen, eftersom att agerandet måste ske på 

ett smidigt och effektivt sätt, då finns det ingen tid till ett återreflekterande för att 

uppmärksamma vilka eventuella brister eller styrkor som ska föras vidare i hanterandet av 

krisen. Därför är det viktigt att implementera lärdomarna direkt efter övningen och 

utvärderingen som skett, vilket IP3 beskriver att de kan bli bättre på.  

 

“... jag tror vi är dåliga att föra vidare den kunskapen vidare vissa saker kanske 

hamnar på pm och diskuteras när vi har en liknande övning [...] jag tror att det hamnar 

mellan stolarna lite grann [...] där kan vi bättra oss så vi sprider kunskapen 

mera…”.                                                          (IP3) 
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6.5  Implementering i organisationen 

Efter att ha presenterat hur de övande ser på krisövningar och vilka erfarenheter och lärdomar 

som de övande burit med sig vill vi avslutningsvis diskutera hur dessa lärdomar har kommit 

att implementeras i organisationen. Intervjupersonerna är eniga om att inga större 

förändringar har implementerats inom organisationen. De menar att de lärdomar som de fått 

utifrån övningen med inlandsbanan kommer att finnas kvar och de kan implementera de 

lärdomarna om det skulle uppstå ett liknande scenario. Övningen har inte medfört att några 

vidare åtgärd har tillförts. 

 

“... ska man ändra någon större rutin så måste man ta det med ledningen och skriva ner 

den här rutinen för att beskriva varför det blir bättre om man ändrar så visar man det 

för ledningen och sen får man godkänt så visar man det framför hela 

ledningsförbundet. Det gäller ju att informationen kommer ut...”.          (IP1) 

 

Strukturella grunden för lärprocessen utgår som tidigare nämnt från de fyra viktiga punkter 

som grundar sig i beskrivandet av hur en lärprocess kan gå till. Dessa fyra punkter (1) konkret 

erfarenhet (2) reflekterande lärande (3) abstrakt konceptualisering (4) aktivt experiment, är ett 

exempel på vad som kan vara bra att utgå ifrån inom olika organisationer som arbetar med 

krisövningar, såsom Räddningstjänsten och i detta fall övningen med inlandsbanan. Dessa 

punkter som presenterats inom teoridelen som i slutändan resulterar i hur vi implementerar de 

lärdomar som vi tagit med oss från dessa krisövningar och hur vi väljer att använda oss av 

dessa inför framtida situationer och kriser (Kolb, 1984, ss. 38-40).  

 

IP2 lyfter fram att de hade en utvärdering efter övningen där de gick igenom övningens 

målsättningar som var ledningsfunktion, samverkan samt omhändertagande. Målsättningar 

nämner dock ingen annan vid de andra intervjutillfällena. IP2 menar också att kommunikation 

är en viktig del av arbetet, inte endast i övningssyfte utan också för att dela med sig av de 

vardagliga larm som inkommer och kan därefter dela med sig av sina erfarenheter och 

lärdomar till sina medarbetare, vilket Räddningstjänsten i dagsläget inte har någon bra rutin 

för. Intervjupersonen beskriver att det skulle vara en viktig synpunkt att lyfta fram och kunna 

implementera inom organisationen. Inom teorin meningsskapande lyfter Karl E. Weick 

(1995) upp ett av elementen: social process som kan vara ett tillvägagångssätt att använda sig 

av, där den sociala delen också är en av de viktigaste. Det handlar om att föra dialoger, och på 
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ett sådant sätt sprida kunskap och lärdomar vidare till sina arbetskamrater. Implementeras 

detta inte inom organisationer kan det istället leda till konsekvenser i form av okunskap och 

outvecklade lärdomar (Weick, 1995, s. 39).  

 

Det som IP2 även lyfte fram var att i vissa fall krävs det att inte ha för bråttom, att det ibland 

kan vara bra att tänka till och försöka utföra ett så bra jobb som möjligt. IP3 menar att 

samarbetet med andra organisationer definitivt var nyttigt och att det är något att ha i åtanke 

inför framtida övningar, men menar också att de måste bli bättre på att föra budskapet och 

kunskapen vidare till flera individer istället för att det endast hamnar i ett PM som inte får 

någon som helst uppmärksamhet. För att återkoppla till Karl E. Weick (1995) som lyfter fram 

i ett av elementen, social process, att den vardagliga kommunikationen är minst lika viktig 

som kommunikationen precis efter en övning. I vissa fall kan detta handla om informationen 

som vi delar med oss till varandra under exempelvis lunchrasten på arbetsplatsen (Weick, 

1995, s. 39). 

6.6     Sammanfattning Resultat & Analys 

Det har varit intressanta intervjuer som vi har fått ta del av, när vi gick igenom 

transkriberingarna har det ibland varit något svårt att sålla och åskådliggöra materialet. Men 

vi anser att det den röda tråden beskriver är hur intervjupersonerna ser på lärdomar som 

skapas genom krisövningar och vad de tar med sig som individer samt som organisation. 

 

6.6.1     Hur ser de övande på krisövningar: 
Samtliga intervjupersoner anser att det inte finns några dåliga övningar, men att de finns bra 

eller mindre bra övningar. Krisövningar är till för att öva på många olika scenarion då de 

måste kunna vara förberedda på det otänkbara, men det är en kostnadsfråga som styr mängden 

krisövningar som genomförs.  

 

6.6.2    Erfarenheter: 
Det som har lyfts upp inom erfarenheter är att samtliga intervjupersoner belyser vikten av att 

få öva på många olika scenarion. Att öva på någonting nytt som tågolycka och att få känna på 

hur det är att arbeta inom trånga utrymmen. Räddningstjänsten har inte tillräckligt med skarpa 

larm att luta sig mot utan behöver genomföra många övningar som varierar och att rent 

erfarenhetsmässigt är noggrannhet och effektivitet att hela tiden sträva mot. Men att det är 
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viktigt att prioritera vad som först ska ta itus med, att skilja på vad som för stunden är 

viktigast. 

 

6.6.3    Öva med skademarkörer: 
Det som var uppskattat av intervjupersonerna var att de fick möjligheten till att öva med 

fysiskt närvarande skademarkörer, gentemot övningar där man endast har möjlighet att öva 

med exempelvis dockor. Människor kan bidra med respons, och att öva på sin roll som 

skademarkörer på ett sådant sätt blir det mer verklighetstroget. Att prata med en docka som 

inte kan bidra med en reaktion, känslor eller dylikt blir även svårt att jämföra med verkliga 

scenarion.  

 

6.6.4    Lärdomar: 
Det som var nyttigt för samtliga intervjupersoner var bland annat samarbetet med andra 

organisationer. Att få möjlighet att samspela med flera organisationer menar 

intervjupersonerna är gynnande i längden och skapar ett förtroende organisationer emellan, 

vilket slutligen leder till att när en kris väl uppstår sker samspelet organisationer emellan på 

ett smidigt och effektivt sätt.  

 

6.6.5 Implementering i organisation 
Det som framkommit som problematik är att många av de lärdomar som skapats inte vid ett 

senare skede implementeras inom organisationen, utan snarare att intervjupersonerna upplever 

att det inte sker någon vidare åtgärd utan det hamnar mellan stolarna.  

 

7. Diskussion    
Syftet med vår studie var att undersöka huruvida krisövningar bidrar med lärdomar. Det som 

resultatet har visat är att samtliga intervjupersonerna anser att krisövningar är en bidragande 

faktor till lärdomar och att med hjälp av dessa krisövningar underlättar det för samspelet att 

kunna lösa olika krissituationer betydligt mer effektivt. Nedan kommer vi att presentera 

diskussioner kring de olika ämnen som vi lyft fram under studiens gång.  
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7.1 Betydelsen av övning för att skapa kunskap och erfarenhet 

Genom vår studie har resultatet visat att intervjupersonerna upplever att alla krisövningar är 

bra eftersom de i sin yrkesroll som Räddningstjänst ska vara bra på så mycket och då krävs 

övning för att utvecklas och utveckla sina kunskaper. Det kan dock vara bra att skilja på 

omfånget av lärdomar som skapas och utformas med hjälp av vad för typ av övning det är. 

Ingen krisövning bör vara den andra lik, eftersom att övningarna är en del av utvecklingen är 

det viktigt att dessa krisövningar ständigt utformas utifrån samhällsutvecklingen som en 

pågående process. 

 

Med intervjuerna som utgångspunkt där erfarenheter och de involverade kan dela med sig av 

sina berättelser, tyder det på att krisövningar är en viktig aspekt för att ha möjlighet att 

ständigt bli bättre inom sin yrkesroll. Detta skapar bättre förutsättningar för att hantera en kris, 

när en kris väl uppstår. Flera av intervjupersonerna menar att de erfarenheter och lärdomar 

som övningen bidragit med sätter sig i bakhuvudet, och inte endast är en specifik lärdom som 

kan konkretiseras. Med att öva inom trånga utrymmen var de flesta intervjupersonerna inte 

särskilt bekanta med och därför blev denna övning med inlandsbanan även givande ur den 

synvinkeln.   

 

Resultatet från vår studie visar att krisövningar kan bidra till lärande, med det finns 

bakomliggande faktorer för att en övning ska skapa lärdomar. Dels är det viktigt att verkligen 

ge sig in i den roll som varje övande blivit tilldelad, och försöka utmana sig själv i mån om att 

utvecklas. Variation är en viktig del i processen och varierande arbetsuppgifter är det som 

utvecklar individen, på ett sådant vis får individen ett bredare perspektiv och ökad kunskap 

vid hanterandet av kriser. Inför en övning bör man se till vad individerna har för tidigare 

erfarenheter för att kunna lägga en bra grund till övningsrollen och övningssituationen utifrån 

olika varierande scenarier   

 

Att öva varierat innebär också att det måste ske en förståelse för individernas tidigare 

kunskaper och sedan jämföra det med intended learning outcomes (ILO) och att det kan 

underlätta i de målinriktade målsättningarna för övningen, vilket kan påverka utfallet av hur 

de som övar organiserar deras kunskaper (Borell & Eriksson 2013, s. 34). Summeringen av 

det är att vid en övning kan det vara nyttigt att öva på de arbetsområden som vanligtvis är ens 

svagheter, eftersom att det är ett effektivt sätt att utveckla potential för framtida medvetenhet. 
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I resultatdelen framkommer också att intervjupersonerna anser variation vara viktigt och att 

det leder till ett bredare kunskapsområde.  

 

7.2 Vad är lärprocessens resultat 

Det är lätt att tänka sig att det enbart är krisövningens mål och syfte som är det praktiska 

övningsmomentet. Därav vill vi med stöd av David A. Kolb (1984) belysa att det är en 

lärandeprocess som skall ses genom hela övningen, vi menar att på det sättet bör hela 

övningen ses som en lärandeprocess och genom det kan hela organisationen men också andra 

individer dra lärdomar och nytta inför framtida händelser. Dessa övningar är en erfarenhet i 

sig, där det är en utvecklande lärprocess för samtliga övande. Hur vi lär oss, och vad vi väljer 

att göra med dessa lärdomar är individuellt. Ständigt lärande och övande leder till 

uppfriskande av minnet, och ger möjlighet till de övande att hela tiden bli bättre på dess 

arbetsuppgifter och hjälper till att utveckla dess förmåga.  

 

Vi kan se i resultatet att för intervjupersonerna är det viktigt att genomföra krisövningar på 

samma sätt som det har en stor betydelse för organisationens fortsatta arbete att utvecklas. Det 

är genom övningar och larmen de åker på som lärdomar skapas, men lärdomarna tillsammans 

med tidigare erfarenheter är det som skapar individens utvecklingspotential att nå utveckling 

och ökad kompetens. Att även få öva med skademarkörer ger övningarna en djupare 

dimension och mer realistiska scenarier att kunna dra lärdom av och därmed få en bredare 

erfarenhet. Yrkesrollerna som ingår hos Räddningstjänsten måste förändras i takt med att 

samhället förändras, det kommer nya kriser och nya hot som de måste vara förberedda att 

möta. Nya verktyg ska användas och hanteras och utan övning och lärande står de handfallna, 

det är en yrkesroll som aldrig kan sluta utvecklas och som ordspråket säger “övning ger 

färdighet”. Lärprocessens betydelse är att ge varaktiga lärdomar och lärdomarna skapas 

genom att utvecklingen aldrig når ett slut. Strävan efter att vilja utvecklas och se till de 

förändringar som samhället bidrar med måste också nya lärdomar skapas.  

 

Det vi kan se utifrån resultatavsnittet är att lärdomar inte kommer av sig självt, det är en 

ständigt pågående process där övningar är ett värdefullt verktyg att använda för att identifiera 

brister inom organisationen som behöver utvecklas. Under övningen framkom det brister i 

ledningens arbete, vilket var till en fördel eftersom att de behöver veta sina brister för att ha 
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möjlighet att åtgärda dessa. Hur de går tillväga för att implementera dessa kunskaper 

framkommer dock inte under intervjuerna.  

 

7.3 Utvärdering och Implementering 

Efter samtliga övningar sker en utvärdering, där de övande får möjlighet att gå igenom 

övningens målsättningar och diskuterar vad som var bra under övningen och vad som kan bli 

bättre. I övningen med inlandsbanan var det inget som implementerades inom organisationen 

eller att någon större förändring skedde. Däremot har samtliga intervjupersoner burit med sig 

mycket erfarenheter och lärdomar från övningen. Flera av intervjupersonerna tror att de 

kommer fördjupa sig mer i övningens målsättningar om det skulle uppstå en liknande övning i 

framtiden, detta för att friska upp minnet men också för att skapa ett ännu bättre resultat. Det 

tror vi med största sannolikhet inte kommer att inträffa då det inte i nuläget har inneburit 

några förändringar i organisationen efter övningen. Vi upplever att ett större fokus bör ligga 

på att lärdomarna implementeras inom organisationen efter krisövningar eller övningar i 

smått. Vi menar inte att övningen sker i onödan, snarare att lärdomarna från övningen har en 

större potential och kan vara en bidragande faktor till förbättringar som kan implementeras 

inom organisationen. Därför är det synd att lärdomarna ofta hamnar mellan stolarna och inte 

blir delgivna till hela organisationen.  

 

8. Slutsatser  
Studiens syfte var att undersöka om krisövningar bidrar med lärdomar. Vi fördjupade oss 

inom ämnet och valde att diskutera krisövningar generellt men också övningen med 

inlandsbanan som utgångspunkt. Genom krisövningar skapas det nya lärdomar och 

erfarenheter som är av stor vikt i Räddningstjänstens yrkesroll och utvecklandet av arbetssätt 

inför framtida kriser eller olyckor. Att öva på kriser med scenarion som inte är vanligt 

förekommande resulterar i att ha en god framförhållning, detta för att ha möjlighet att 

minimera risken och skapa en effektivare hantering av krisen. 

 

För att göra vidare forskning på hur lärdomar dras genom krisövningar skulle det vara 

intressant att studera det i en större omfattning. Det som skulle vara intressant att undersöka 

och inkludera är ett bredare åldersspann, kvinnor och fler arbetsroller inom 
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Räddningstjänsten. Men framförallt att vidare forska om vad lärdomar i förhållande till att öva 

med skademarkörer och vad det ger för resultat, i jämförelse med att öva på dockor. 
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10. Bilagor 
Bilaga 1 

Intervjuguide  

 

Tema: Bakgrundsfrågor 

• Har du några tidigare erfarenheter av andra övningar? 

o På vilket sätt hade de övningarna betydelse för övningen med 

tågolyckan/inlandsbanan? 

• Vad anser du om övningar generellt, finns det några för- och nackdelar? 

o Vilka? 

 

Tema: Lärdomar som tagits: 

• Kan du beskriva vilka övningens målsättningar var? 

• Vad upplevde du att ni övade på under övningen? 

• Vilka lärdomar har du som individ tagit med dig från övningen? 

o Varför tror du att det är just de lärdomarna? 

• Vilka lärdomar har ni som organisation tagit med er från övningen? 

o Varför tror du att det är just de lärdomarna? 

 

Tema: Implementering i organisationen: 

• Övningar som tågolyckan eller andra krisövningar, kan du beskriva hur de lärdomar 

som tas efter en övning implementeras in i verksamheten? 

o Vilka lärdomar implementerade ni efter övningen med tågolyckan? 

 

Tema: Vad krisövningar bidrar med för lärande: 

• Vad upplever du att krisövningar bidrar med? 

• Vad har du tagit med dig från övningen som du har haft användning av vid en annan 

övning eller en krissituation? 

• Nu i efterhand om du skulle genomföra samma övning igen eller om det skulle hända i 

verkligheten, utifrån de lärdomar och erfarenheter som du har idag, hur hade du eller 

ni som arbetsgrupp agerat utifrån övningens målsättningar?  
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Bilaga 2- Informationsbrev och samtyckesblankett  
 

Institutionen för humaniora och 

samhällsvetenskap 

Namn 

 

Information om deltagande i studie 

Den här informationen riktar sig till dig som har tackat ja till att delta i en studie som 

genomförs av studenter vid Mittuniversitetet. Den här informationen gäller dels själva studien, 

dels hanteringen av personuppgifter. Varje uppgift som direkt eller indirekt kan kopplas till en 

levande person (t.ex. namn, personnummer, e-postadress och röstinspelning) är en 

personuppgift. 

[Kort information om studien: dess huvudsakliga syfte och vilka metoder som tillämpas] 

 

Hur går studien till? 

[Information om vad t.ex. intervjuerna kommer att handla om, hur lång tid de kan beräknas ta. 

Alternativt var och hur (samt hur länge) ni kommer att genomföra observationer.] 

 

Frivillighet 

Medverkan i studien är helt frivillig, och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att 

behöva ange några särskilda skäl för detta. Dina personuppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Hur kommer insamlat material att användas? 

Studien genomförs inom ramen för kursen [ange kurs och eventuellt program]. Studien utgör 

ett examensarbete och kommer att redovisas genom en rapport. Resultat kommer i rapporten 

att presenteras i sammanslagen form, med [ange vad som passar: 

intervjucitat/observationsanteckningar] som illustrationer eller förtydliganden. Dessa kommer 
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att vara anonymiserade, vilket innebär att de inte kommer att kunna härledas till dig som 

person. 

 

Vem tar del av rapporten? 

Det är först och främst handledaren, opponenten vid examinationsseminariet samt den 

examinerande läraren som kommer att ta del av examensarbetet. Rapporten kommer att 

bevaras vid Mittuniversitetet genom att läggas upp i DiVA, dvs. universitetets digitala 

vetenskapliga arkiv. Under förutsättning att författarna ger sitt godkännande kommer 

rapporten också att publiceras i DiVA, vilket innebär att rapporten blir fritt tillgänglig på 

internet. 

Behandling av personuppgifter 

Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). 

Personuppgiftsansvarig är Mittuniversitetet, 831 25 Östersund¸ tel 010-142 80 00 vx. 

Dataskyddsombud är Eva Rodin Svantesson 

(e-post: Eva.RodinSvantesson@miun.se). 

Vill du veta mer om hur vi som myndighet hanterar personuppgifter, se 

www.miun.se/kontakt/personuppgifter/. 

Insamlade personuppgifter kommer att behandlas på säkert sätt genom att förvaras på 

serverutrymmet som varje student vid Mittuniversitetet har tillgång till via sitt personliga 

studentkonto. 

När studien är avslutad, vilket den anses vara då betyget på examensarbetet är satt och 

registrerat i studieregistret, kommer alla personuppgifter, dvs. den inspelade ljudfilen, 

intervjuutskrifterna samt de underskrivna samtyckesformulären, att raderas/kastas. [Om ni 

skulle behöva spara personuppgifterna längre än så ska ni först resonera om saken med er 

handledare och därefter ange i detta stycke hur länge uppgifterna kommer att sparar.] 

Ansvarig lärare 

Om du har några frågor kring ditt deltagande i studien får du gärna ta kontakt med 

handledaren för examensarbetet: 

 

NN, doktorand/lektor/professor i [ange ämne, t.ex. sociologi] 

mailto:Eva.RodinSvantesson@miun.se
http://www.miun.se/kontakt/personuppgifter/
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Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap 

Mittuniversitetet, Östersund 

E-postadress 

Telefonnummer 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Namn, student(er) som ska skriva det självständiga vetenskapliga arbetet 

 

Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av informationen om studien, fått tillfälle att ställa frågor och fått dem 

besvarade. Jag samtycker till deltagande i studien. 

 

 

Ort och datum 

 

 

Namn 

 

 

 

mailto:Linda.kvarnlof@miun.se
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