
Kvalitetssäkring av 

räddningstjänstpersonal

En nationell behovsinventering



 

 

Behovsinventering – Kvalitetssäkring av räddningstjänstpersonal 

Tidsperiod: Maj 2021 

© Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

Enhet: Enheten för brand och räddning 

Text: Andreas Papp, MSB och Magnus Ingelsten WIN Guard 

Publ nr: MSB1775 – okt - 2022 

Tidigare utgiven: Maj 2021 

ISBN: 978-91-7927-150-3 

MSB har beställt och finansierat genomförandet av denna forskningsrapport 

(alt. studierapport). Författarna är ensamma ansvariga för rapportens 

innehåll. 



Innehåll 

SAMMANFATTNING ................................................................................................. 5

1 BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING ................................................. 7

2 METOD OCH URVAL .................................................................................. 13

3 TERMER OCH BEGREPPSFÖRKLARING ...................................................... 16

4 RESULTAT .................................................................................................... 17

4.1 Resultat område 1 ........................................................................................ 17

4.1.1 Tillgång och behov av utbildning och fortbildning (kunskapsutveckling) ...... 17

4.1.2 Utmaningar................................................................................................................. 17

4.1.3 Särskilt om RIB-personal och kunskapsutveckling ................................................ 18

4.1.4 Särskilt om MSB och kunskapsutveckling .............................................................. 20

4.1.5 Goda exempel .......................................................................................................... 21

4.1.6 Sammanfattning område 1 ..................................................................................... 21

4.2 Resultat område 2 ........................................................................................ 22

4.2.1 Tillgång och behov av Kunskapstester .................................................................. 22

4.2.2 Utmaningar................................................................................................................. 22

4.2.3 Särskilt om RIB-personal och kunskapstester ........................................................ 24

4.2.4 Särskilt om MSBs uppdrag och kunskapstester .................................................... 24

4.2.5 Goda exempel .......................................................................................................... 25

4.2.6 Sammanfattning område 2 ..................................................................................... 25

4.3 Resultat område 3 ........................................................................................ 27

4.3.1 Tillgång och behov av funktioner och verktyg för systematisk uppföljning av 

personalens kompetenser ...................................................................................................... 27

4.3.2 Utmaningar................................................................................................................. 27

4.3.3 Särskilt om RIB-personal och systematisk uppföljning av personalens 

kompetenser och förmågor .................................................................................................. 28

4.3.4 Särskilt om MSB och systematisk uppföljning av personalens kompetenser 

och förmågor ........................................................................................................................... 29

4.3.5 Goda exempel .......................................................................................................... 29

4.3.6 Sammanfattning område 3 ..................................................................................... 30

4.4 Resultat område 4 ........................................................................................ 32

4.4.1 Överblick av organisationens förmåga till räddningsinsats ............................... 32

4.4.2 Utmaningar................................................................................................................. 32

4.4.3 Särskilt om RIB-personal och överblick av organisationens förmåga till 

räddningsinsats ........................................................................................................................ 33

4.4.4 Särskilt om MSB och överblick av organisationens förmåga till 

räddningsinsats ......................................................................................................34

4.4.5 Goda exempel .......................................................................................................... 34

4.4.6 Sammanfattning område 4 ..................................................................................... 35

4.5 Resultat område 5 ........................................................................................ 36

4.5.1 Om erfarenhetsåterföring från egna och andras insatser ................................ 36

4.5.2 Utmaningar................................................................................................................. 36

4.5.3 Erfarenheter från egna insatser .............................................................................. 37



4 

4.5.4 Särskilt om RIB-personal och erfarenhetsåterföring från egna och andras 

insatser.................................................................................................................................. 39

4.5.5 Särskilt om MSB och erfarenhetsåterföring från egna och andras insatser .... 40

4.5.6 Goda exempel .......................................................................................................... 42

4.5.7 Sammanfattning område 5 ..................................................................................... 43

5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER .................................................................. 45

5.1 Att skapa förutsättningar ............................................................................ 45

5.2 Erfarenhetsåterföring ................................................................................... 45

5.3 Att våga lära ................................................................................................. 46

5.4 Förutsättningar för RIB-personal ................................................................. 47

5.5 Behovet av verktyg och nyckelpersoner i organisationen .................. 48

5.6 Normgivning och MSBs stöd ....................................................................... 50

KÄLLFÖRTECKNING................................................................................................ 51



5 

Sammanfattning 
Kvalitetssäkring av räddningstjänstpersonalens kompetens har varit en 

återkommande fråga inom kommunal räddningstjänst under de senaste 25-30 

åren. Frågan om kvalitetssäkring är nu åter aktuellt, bland annat till följd av flera 

olyckor där räddningstjänstpersonal avlidit i samband med räddningsinsatser vid 

trafikolyckor. 

Den här behovsinventeringen utgör en sista del i den förstudie om kvalitetssäkring 

som initierades i innovationsmekanismen WIN Guard 2017. Initiativet togs av sju 

räddningstjänster, tillsammans med MSB. Arbetet inleddes med flera möten och 

en workshop, tillsammans med de räddningstjänster som lyfte frågan om 

kvalitetssäkring i WIN Guard. En omvärldsanalys avseende tekniska system och 

lösningar för kvalitetssäkring utfördes därefter av WIN Guard. 

I den här behovsinventeringen har 12 kommunala räddningstjänstorganisationer 

intervjuats inom ramen för fem områden vilka identifierats som viktiga för 

kvalitetssäkring av personalens kunskaper: 

- Kunskapsutveckling

- Tillgång och behov av kunskapstester

- Tillgång och behov av verktyg för uppföljning av kompetenser och

förmågor

- Överblick av organisationens förmåga till räddningsinsats

- Erfarenhetsåterföring

Syftet med behovsinventeringen har varit att skapa en bild av vilka förutsättningar 

och möjligheter kommunala räddningstjänstorganisationer har för att 

kvalitetssäkra sin personal avseende kompetens. Resultatet i studien pekar på flera 

områden som skulle behöva utvecklas för att få till detta. 

Det tydligaste området handlar om hur räddningstjänsterna identifierar och 

omsätter erfarenheter till den operativa verksamheten; lärande av händelser och 

insatser, i form av både egna och andras insatser. 

Ett andra område som tydligt beskrivs är skillnaden i förutsättningar mellan RIB-

och heltidspersonal. Detta skapar flera olika utmaningar för organisationerna att 

involvera RIB-personal i ett kvalitetssäkringsarbete. 

Gemensamt för dessa två utvecklingsområden är att organisatoriska 

förutsättningar behöver stärkas. Det verkar som att dessa förutsättningar ligger till 

grund för att få till en kvalitetssäkring av personalens kompetens, liksom policys 

och styrdokument som anger hur det ska göras. I rapporten beskrivs detta som 

efterfrågan/krav från organisation eller politisk styrning samt policys och 

styrdokument. 
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Ett tredje område handlar om hur räddningstjänsterna ser på det stöd som MSB 

ger inom de fem identifierade områdena. Flera behov och utmaningar kan härledas 

till det stöd, eller i vissa fall avsaknad av stöd som MSB ger till 

räddningstjänsterna. Huvuddelen av dessa presenteras i slutet av denna rapport, 

tillsammans med övriga slutsatser från behovsinventeringen. 
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1 Bakgrund och 
problembeskrivning 

Det finns egentligen ingen vedertagen definition av begreppet kvalitetssäkring. 

Begreppet används i olika sammanhang och branscher, bland annat inom sjukvård 

och i samband med certifieringsarbete. Ordet kvalitetssäkring uttrycker semantiskt 

”säkring av kvalitet”. I detta finns det olika definitioner och tolkningar beroende 

på tillämpningar och verksamheter. I denna kontext och mot bakgrund av hur 

räddningstjänsterna ser på begreppet kan kvalitetssäkring av räddningstjänstens 

personal sammanfattas enligt följande: 

”Organisatoriskt fastställd systematik som via processer och arbetssätt syftar 

till att skapa och upprätthålla en tillräcklig kunskapsnivå hos personalen.” 

När det gäller kvalitetssäkring av räddningstjänstpersonal finns flera tidigare 

ansatser i att få till stånd en definition för vad detta innebär men även initiativ som 

syftat till att skapa kvalitetssäkring. En sådan diskussion fördes bland annat i 

samband med den privatiseringsvåg som skedde under 90-talet där ett flertal 

tidigare offentliga branscher avreglerades och konkurrensutsattes, där skolan var 

en bransch där en sådan avreglering skedde.1 Vid tiden för detta fördes även 

diskussioner om den kommunala räddningstjänsten om att räddningstjänst skulle 

kunna utföras av annan aktör än kommunen. Utifrån kommunernas perspektiv 

ställdes frågan då på sin spets; ”vad är det vi ska upphandla och hur ska det 

beskrivas i en upphandling?” Detta bidrog till att några räddningstjänster började 

titta på beskrivningar och kvaliteter till grund för en ev. upphandling av 

räddningstjänst. 

Ett annat initiativ togs i och med projektet Effektiva räddningsinsatser, vilket 

drevs av MSB med start 2012, slutrapport 2015 samt implementering under 2016.2 

Inom arbetet med projektet Effektiva räddningsinsatser ramades några 

delområden in där effektmålet var att skapa förutsättningar för räddningstjänsten 

att bedriva effektiva räddningsinsatser. 

Utifrån perspektiven före-under-efter skapades fyra huvudsakliga delprojekt inom 

Effektiva räddningsinsatser: 

 Förmågebeskrivningsverktyget vilket arkiverades årsskiftet 2020-21. 

 Fortbildningsportalen, nylanserad 2019 och heter numera 

Fortbildningstjänsten. 

 Kvalitetssäkring av räddningsledare, heter numera Kunskapstest 

Räddningsledare A och är en del av Fortbildningstjänsten. 

_____________________________________________________________ 
1 En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning, SOU 2020:28 
(regeringen.se)., s. 16. 
2 Slutrapport projektet effektiva räddningsinsatser., MSB 2013-008844. 

https://www.regeringen.se/498b68/contentassets/fcf0e59defe04870a39239f5bda331f4/en-mer-likvardig-skola--minskad-skolsegregation-och-forbattrad-resurstilldelning-sou-202028
https://www.regeringen.se/498b68/contentassets/fcf0e59defe04870a39239f5bda331f4/en-mer-likvardig-skola--minskad-skolsegregation-och-forbattrad-resurstilldelning-sou-202028
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 Erfarenhetsåterföring från inträffade händelser, AAR-After Action 

Review. 

Förmågebeskrivningsverktyget togs fram i syfte att skapa en enhetlig metod för 

räddningstjänsterna att beskriva sin förmåga till räddningsinsats, samt att kunna 

jämföra den med andra räddningstjänster med liknande förutsättningar. 

Fortbildningsportalen, som numera heter Fortbildningstjänsten skapades i syfte att 

kunna erbjuda räddningstjänsterna en plattform för att skapa och upprätthålla 

kompetens i form av fortbildningar. 

Kvalitetssäkring räddningsledare A; numera Kunskapstest räddningsledare A togs 

fram i syfte att erbjuda räddningstjänsterna möjlighet att säkerställa kompetensen 

hos sina räddningsledare. 

Erfarenhetsåterföring från inträffade händelser, AAR-After Action Review 

anpassades och implementerades för att tillhandahålla en process för 

organisatoriskt lärande efter insats och övning. Utöver AAR ingick tre andra 

underprojekt inom området erfarenhetsåterföring: 

 Reviderad/ny insatsrapport med syfte att fånga data till 

uppföljningsbara indikatorer i händelserapporten 

 Vägledningar för undersökning/utvärdering av olika insatstyper 

 Metodik för förenklad undersökning av räddningsinsats. 

Ett av målen med Effektiva räddningsinsatser var att skapa en röd tråd utifrån 

räddningstjänsternas uppdrag; om man kan beskriva sin förmåga utifrån riskbild 

skapas förutsättningar för att beskriva vilken kompetens personalen behöver ha 

för att motsvara den förmågan. Om man kvalitetssäkrar sina räddningsledare ökar 

sannolikheten för bättre genomförda räddningsinsatser. Genom att skapa 

förutsättningar för erfarenhetsåterföring från insatser ges bättre möjligheter till 

lärande från insatser och händelser. Principbeskrivningen illustreras i fig. 1, nedan. 
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_____________________________________________________________ 

Figur 1. Principbild effektiva räddningsinsatser. 

Källa: Från slutrapport, Effektiva räddningsinsatser. MSB 2013-008844. 

MSB har tidigare belyst räddningstjänsternas förutsättningar inom olika områden 

som tangerar begreppet kvalitetssäkring. Ett exempel är rapporten Löser det sig- 

en analys av riskkällor med betoning på kommunal räddningstjänst.3 

Studien, som fokuserar på grundläggande förutsättningar samt interna riskkällor 

lyfter bland annat fram området kompetens i form av övningsbrist, 

utbildningsbrist samt kunskapsbrist. De främsta identifierade riskerna kopplade till 

dessa brister är försämrad arbetsmiljö för insatspersonalen, samt sämre effekt i det 

skadeavhjälpande arbetet vid insats. 

I studien lyfts också förhållandet mellan personalkategorierna heltid och RIB-

personal där risker relaterade till RIB-personal identifierades, främst i form av 

sämre övnings-och utbildningsmöjligheter med påföljande risker enligt 

beskrivningen ovan. En central utgångspunkt i den studien utgörs av 

grundförutsättningar i form av riskbild och organisation, vilka ligger till grund för 

räddningstjänsternas möjlighet att skapa förutsättningar för beredskap, resurser 

samt kompetens. Detta i sin tur anges som en måttstock för räddningstjänstens 

förmåga till insats.4

Det finns även andra arbeten gjorda inom området kvalitetssäkring och 

räddningstjänst. I studien Lärande i räddningstjänsten till stöd för en bättre 

arbetsmiljö5  studeras området främst utifrån  arbetsmiljöperspektivet och det 

lagstadgade, systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Här identifieras flera 

utmaningar för att skapa lärande i räddningstjänstorganisationer. De främsta 

bristerna som lyfts fram handlar om undermålig rapportering, otillräckliga 

processer för identifiering och omsättning av erfarenheter samt en bristande 

3 Grundel, A., 2013. Löser det sig? En analys av riskkällor med betoning på kommunal räddningstjänst.
4 a.a., s. 45 
5 Sanne, J., 2018. IVL-svenska miljöinstitutet. Lärande i räddningstjänsten till stöd för en bättre arbetsmiljö. 
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systematik i att omsätta erfarenheterna till ny kunskap. Studien tar utgångspunkt 

ifrån skapandet av lärandeprocesser som ligger till grund för att skapa 

kunskapsstyrning, vilket är ett etablerat begrepp avseende lärandeprocesser. I 

studien beskrivs kunskapsstyrning på följande sätt: 

”Att samla in relevant information, att kvalitetssäkra informationen och 

omvandla den till användbar kunskap och användbara arbetsmetoder 

samt att säkerställa att kunskapen och arbetsmetoderna används av de 

anställda”6 

Frågan om kvalitetssäkring aktualiserades på nytt av flera räddningstjänster under 

2017. Detta skedde främst utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. En bidragande orsak 

var de tragiska dödsolyckorna som drabbat flera räddningstjänster och deras 

personal i samband med räddningsinsatser vid trafikolyckor före-och under 2016-

17. Flera räddningstjänster konstaterade gemensamt att man behöver utveckla sina 

lärandeprocesser i form av erfarenhetsåterföring. Detta framförallt när det gäller 

allvarliga tillbud och olyckor där man behöver bli bättre på att identifiera, sprida 

och omsätta erfarenheter både inom den egna organisationen, men även till andra 

räddningstjänster. 

Till följd av att kvalitetssäkringsfrågan denna gång lyftes inom ramen för 

innovationsmekanismen WIN Guard7 väcktes frågan om att skapa ett nationellt 

system för kvalitetssäkring av räddningstjänstpersonal. Med system avsågs en 

teknisk plattform eller ett verktyg som kan stödja räddningstjänsterna i att 

kvalitetssäkra sin personal. 

De räddningstjänster som var drivande i denna fråga diskuterade detta vid ett 

flertal möten där MSB deltog. Sju räddningstjänster, tillsammans med MSB och 

WIN Guard samlades i augusti 2019 för att under en work-shop formulera en bild 

av och förväntningar på ett sådant system.8

Slutsatserna från den work-shopen och det samlade arbetet inom WIN Guard 

pekade i stora drag ut liknande utmaningar som de man identifierat i tidigare 

initiativ och studier inom området kvalitetssäkring. Beskrivningarna av 

utmaningarna gjordes dock mer utifrån ett systemperspektiv då det var mot 

bakgrund av ett system för kvalitetssäkring som diskussionerna fördes. 

Likväl ringades några specifika områden in till följd av det arbetet som gjordes 

inom WIN Guard. Med utgångspunkt från dessa områden genomförde WIN 

Guard en omvärldsanalys avseende olika system för kvalitetssäkring, bland annat 

genom att intervjua räddningstjänster i Sverige men även i England samt inom 

andra branscher.9 Syftet med omvärldsanalysen var att skapa en bild av hur 

kvalitetssäkring och tillhörande systematik kan uppnås med hjälp av olika tekniska 

system. 

_____________________________________________________________ 
6 a.a. s. 11-12. 
7 WIN Guard., Forskningsprojekt: MSB 2016-04954 
8 Mötesanteckningar work-shop., 2019-08-22, MSB 2020-13508-19 
9 Ingelsten, M., WIN Guard. Omvärldsanalys avseende system för kvalitetssäkring av kompetenser och 
förmågor inom räddningstjänsten, MSB 2020-13508-20 
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För att få en bättre bild av räddningstjänsternas behov inom området 

kvalitetssäkring gjorde MSB bedömningen att nästa steg borde innefatta en 

behovsinventering avseende detta område. Detta för att skapa en bild av vilka 

organisatoriska, samt andra förutsättningar räddningstjänsterna besitter för att 

kvalitetssäkra sin personal, och alltså inte enbart utifrån ett systemperspektiv. 

Fem olika nyckelområden identifierades (princip enligt fig. 2). Detta gjordes med 

utgångspunkt från tidigare studier inom området, och utifrån de erfarenheter och 

problembeskrivningar som låg till grund för projektet Effektiva räddningsinsatser. 

Räddningstjänsternas återgivning av kvalitetssäkring inom ramen för WIN Guard 

har också bidragit till framtagandet av dessa nyckelområden, vilka ligger till grund 

för denna behovsinventering: 

1. Tillgång och behov av utbildning och fortbildning 

2. Tillgång och behov av kunskapstester 

3. Tillgång och behov av verktyg för uppföljning av kompetenser och 

förmågor 

4. Tillgång och behov av en samlad bild av förmåga 

5. Om erfarenheter från egna och andras insatser. 

Syftet med denna behovsinventering är att den ska utgöra ett underlag för fortsatt 

förbättring och vidareutveckling avseende kvalitetssäkring av 

räddningstjänstpersonal. Resultatet från behovsinventeringen kommer att 

användas som underlag för hur MSB kan utveckla sitt stöd till kommunal 

räddningstjänst. Dessutom är förhoppningen att behovsinventeringen ska ge en 

ökad förståelse för räddningstjänsternas förutsättningar att kvalitetssäkra sin 

personal, något som är av värde för MSB som central myndighet, samt 

räddningstjänsterna. 

Målet med behovsinventeringen är att utveckla den operativa verksamheten i att 

bedriva säkra och effektiva räddningsinsatser, men också att bidra till en säkrare 

arbetsmiljö för insatspersonal. 
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Figur 2. Principbild kvalitetssäkring MSB; förarbete till underlag för denna 

behovsinventering. 

Källa: Andreas Papp, 2019 



 

13 

2 Metod och urval 
Med utgångspunkt ifrån de fem identifierade områdena skapades en intervjuguide 

(bilaga 1), med hjälp av sakkunniga på MSB och i samråd med SKR. 

intervjuguiden skickades ut till räddningstjänsterna och respektive 

kontaktperson/er några veckor innan intervjutillfället. Intervjuguiden togs fram i 

syfte att skapa en förförståelse hos respondenterna, samt ge dem möjlighet att 

involvera de personer eller funktioner i respektive organisation som kunde tänkas 

behöva delta i den efterföljande intervjun. Frågorna var kvalitativt inriktade med 

syfte att fånga respondenternas upplevda möjligheter och förutsättningar att 

bedriva kvalitetssäkring av den operativa personalen. 

Därefter genomfördes intervjuer digitalt via Skype med respektive 

räddningstjänstorganisation. Intervjuerna genomfördes under ca. 120 minuter. 

MSB, tillsammans med en representant från WIN Guard genomförde 

intervjuerna. Merparten av respondenterna i räddningstjänsterna utgjordes av 

övnings-och utbildningsansvariga, enhets- eller avdelningschefer samt 

förmågeansvariga eller motsvarande. Deltagande respondenter för varje 

räddningstjänst varierande mellan en och fem stycken där det vanligaste var två 

respondenter. 

Urvalet gjordes utifrån två kriterier. Dels fanns det en målsättning att inkludera de 

räddningstjänster som varit engagerade och drivande i WIN Guard och det arbete 

och den kunskap de bidragit med till i kvalitetssäkringsfrågan. Dessa var 

uteslutande mellanstora samt större räddningstjänster. Av de nio räddningstjänster 

som var involverade i WIN Guard-initiativet, har fem stycken deltagit i denna 

behovsinventering, varav samtliga är mellanstora samt större räddningstjänster. 

Det andra kriteriet var att få ett strategiskt riktigt urval och därför riktades 

förfrågningar främst till räddningstjänster som kunde komplettera de fem 

mellanstora samt större räddningstjänsterna. Syftet med detta urvalskriterium var 

att inkludera räddningstjänstorganisationer med olika typer av organisationsformer 

och förutsättningar. Detta framförallt i form av olika andel RIB-och 

heltidspersonal, organisationsstorlek, stad-och glesbygd samt egen kommun, 

gemensam nämnd eller förbund. 

Av totalt 18 tillfrågade räddningstjänster (inklusive nio stycken från WIN Guard-

initiativet), deltog 12 stycken i intervjuerna för behovsinventeringen. 

Det främsta angivna skälet till bortfall anges vara tidsbrist hos respondenterna. 

Bortfallet bedöms inte ha påverkat resultat och slutsatser i någon större 

omfattning, då ”mättnaden” avseende nya fenomen, områden och förutsättningar 

nåddes tidigt i intervjuserien, i stort sett efter 7-8 intervjuer. 
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Fördelning avseende urval av deltagande räddningstjänster visas i tabell 1. 

Tabell 1. Fördelning avseende urval av deltagande räddningstjänster 

RTO-typ Karaktäristik Uppdelning

Räddningstjänst, - 
glesbygd 

övervägande operativ 
RIB-personal

2, båda i egen regi 

Räddningstjänst, - 
mindre

med enbart operativ 
RIB-personal

1 i egen regi

Räddningstjänst, - 
mindre 

med både operativ 
heltids-och RIB-
personal

2, varav ett förbund 
samt en i egen regi 

Räddningstjänst, - 
mellanstor

med både operativ 
heltids-och RIB-
personal

4, varav tre förbund och 
en i egen regi

Räddningstjänst, - 
större 

med både operativ 
heltids-och RIB-
personal

3, varav samtliga 
förbund 

Rapporten är uppbyggd på de fem identifierade områdena där förutsättningar och 

ramverk, vilka framkommit i intervjuerna utgör underrubriker och definitioner i 

rapporten. Dessa förutsättningar och ramverk har identifierats i analysen av 

intervjuerna och används för att påvisa eller beskriva underliggande förutsättningar 

såväl som upplevda brister eller utmaningar i att kvalitetssäkra personalens 

kompetens. 

Benämning av förutsättningar och ramverk: 

 Organisationsstorlek 

 Efterfrågan/krav från organisation eller politisk styrning 

 Policys och styrdokument 

 Geografiskt insatsområde 

 Organisatoriska, resursmässiga förutsättningar 

 Övriga resursmässiga förutsättningar i form av utbyten eller samverkan 

kommunalt, regionalt samt länsövergripande 

 Administrativa förutsättningar 

 Andel hel-deltidspersonal 
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Utöver dessa förutsättningar och ramverk har analysarbetet ringat in några olika 

sammanhang vilka kortfattat beskriver olika utmaningar i kontexten av 

kvalitetssäkring av personalens kompetens: 

- Normbaserad beskrivning av förmåga, vilken omsätts till 

kompetens som behöver skapas och upprätthållas över tid med 

möjlighet till uppföljning: Om viktiga förutsättningar avseende den 

operativa personalens kompetens. 

- Mot bakgrund av riskbild, via mål uttryckta i styrdokument skapa 

organisatoriska, resursmässiga förutsättningar för att kunna 

beskriva vilka kompetenser personer i den operativa verksamheten 

behöver: Om utmaningarna med att särskilja RIB-och heltidspersonal 

avseende kompetens. 

- Ett verktyg eller plattform med utgångspunkt från normgivande 

förmåga vilket med hjälp av planeringsmässiga underlag ger stöd i 

att skapa en överblick av organisationens operativa förmåga: Om 

behovet av ett administrativt stöd för att kvalitetssäkra personalens 

kompetens. 

- Förutsättningar avseende beslutsmandat för att omsätta 

erfarenheter i syfte att utveckla den operativa förmågan: Om otydliga 

organisatoriska beslutsprocesser för att omhänderta erfarenheter från den 

operativa verksamheten. 
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3 Termer och 
begreppsförklaring 

Redogörelse för viktiga termer och begrepp i rapporten vilka bidrar till 

läsförståelse. 

Förmåga till räddningsinsats: Möjligheten att kunna åstadkomma något med 

syftet att positivt påverka utfallet av negativa händelser.10

Geografiskt insatsområde: Det geografiska område där en 

räddningstjänstorganisation primärt har ansvar för att utföra räddningsinsatser 

inom ramen för lagen om skydd mot olyckor (LSO). 

Kvalitetssäkring av räddningstjänstpersonal: Organisatoriskt fastställd 

systematik som via processer och arbetssätt syftar till att skapa och upprätthålla en 

tillräcklig kunskapsnivå hos personalen. 

LMS: Learning Management System, lärplattform eller utbildningsplattform, 

vanligtvis i form av en webbaserad kursmiljö för kommunikation mellan lärare och 

studenter/elever eller arbetsgivare och arbetstagare. 

RIB-personal: Personal inom räddningstjänsten anställda enbart för 

beredskapstjänstgöring. Det betyder att arbetstagaren vid sidan av anställning vid 

räddningstjänsten ofta har en huvudanställning hos en annan arbetsgivare. 

RTO: Räddningstjänstorganisation. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM): Lagstadgat arbetsmiljöansvar för 

arbetsgivare som syftar till att undvika olyckor på arbetet. 

_____________________________________________________________ 
10 Definition hämtad från LTH: Lindbom, H., Tehler, H., 2020, Enhetlig terminologi kring begreppet förmåga i 
det förebyggande och förberedande arbetet över hela hotskalan., s. 9. 
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4 Resultat 

4.1 Resultat område 1 

4.1.1 Tillgång och behov av utbildning och fortbildning 
(kunskapsutveckling) 

Området syftar till att skapa förståelse avseende räddningstjänstorganisationers 

(RTO) olika möjligheter att komma åt och skaffa sig kunskaper för den operativa 

personalen (utbildning, fortbildning, kurser etc.). Området omfattar inte specifika 

kompetensområden eller utbildningars innehåll. Syftet är att belysa hur RTO 

söker, använder och administrerar utbildning och fortbildning till sin personal. 

4.1.2 Utmaningar 

Oberoende typ av organisation och förutsättningar upplever RTO tydliga 

utmaningar i att hitta kvalitetssäkrade utbildningar och fortbildningar till sin 

personal. Det upplevs som resurs-och tidskrävande att bedriva omvärldsbevakning  

(söka) samt kvalitetssäkra, sortera, validera (anpassa till sina lokala förhållanden) 

och tillhandahålla material som är relevant för den operativa personalen. 

Vidare beskriver RTO att det finns ett stort utbud av utbildningar och 

fortbildningar att ta del av för ändamålet. MSB, Brandskyddsföreningen, olika 

tillverkare av fordon och utrustning, hjärt-och lungrådet är exempel på några av de 

källor som tillhandahåller kunskapsutveckling till RTO. En utmaning består av att 

materialet finns på olika ytor, plattformar och verktyg vilket försvårar både 

administration och uppföljning av genomförda utbildningar och fortbildningar. 

RTO uttrycker en hög tilltro till det material MSB tillhandahåller, inte minst i det 

format som tillhandahålls på Fortbildningstjänsten via MSB. 

”De gånger som MSB-material och kurser nyttjas ger det bra effekt på 

lärande och allmän kunskapshöjning”. 

(Citat: RTO) 

En annan RTO uttrycker: 

”Fortbildningstjänsten är ett bra exempel och kan utvecklas än mer med 

innehåll.” 

Detsamma uttrycks avseende MSBs vägledningar, filmproduktioner (90 sekunder), 

studier, rapporter och annat material som man bedömer bidrar till 

kunskapsutveckling för den operativa personalen. 

En annan viktig källa till kunskapsutveckling som lyfts är egenproducerat material 

samt material framtaget av andra RTO. Här finns det ganska stora variationer, 

både när det gäller i vilken grad man producerar och använder eget material liksom 

i vilken grad man använder material framtaget av andra RTO. Här uttrycks att det 
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främst är organisatoriska, resursmässiga förutsättningar samt övriga resursmässiga 

förutsättningar som påverkar i vilken grad och hur detta görs.  

När det gäller egenproducerat material är det främst RTO som har en etablerad 

funktion för detta som över tid klarar av att både producera och uppdatera 

material. Man upplever svårigheter med att skapa en systematik i att hålla 

egenproducerat material uppdaterat vilket beskrivs av RTO, oberoende typ av 

organisation. Med detta avses i främsta hand att hålla materialet uppdaterat i 

förhållande till befintlig forskning och kunskap, men även i förhållande till 

samhällsutvecklingen inom områden som direkt berör RTO och den operativa 

verksamheten. Främst lyfts samhällsutveckling här i termer av förtätning av städer, 

infrastruktur, energilagring, mobilitet, alternativa drivmedel och urbanisering. Det 

finns med andra ord en osäkerhet om huruvida det material man producerat själv 

eller av annan RTO är aktuellt och relevant utifrån ett normerande perspektiv: 

”När man tydliggör kraven, då kommer alla veta. Idag osäkerhet vad som 

krävs”.  

(Citat: RTO) 

RTO (oberoende typ av organisation och förutsättningar) efterlyser en tydligare 

normering av den här typen av material i form av kunskapsmål (på grundläggande 

nivå) kopplade till olyckstyper eller arbetsuppgifter. Man anger MSB som en 

central aktör i att åstadkomma detta. Man lyfter även en samhällsekonomisk 

aspekt i att enskilda räddningstjänster lägger tid och resurser på att ta fram eget 

material som inte är validerat och därmed enbart används i den enskilda RTO. 

De RTO som anger att de har övriga resursmässiga förutsättningar i form av 

utbyten eller samverkan kommunalt, regionalt eller länsövergripande, använder i 

högre grad material framtaget av andra RTO än de som inte har dessa övriga 

resursmässiga förutsättningar. Oftast handlar det om material framtaget av annan 

RTO inom samverkansavtal eller liknande. 

4.1.3 Särskilt om RIB-personal och kunskapsutveckling 

RTO redogör för de olika förutsättningar som råder avseende heltids-och RIB 

personal. Det faktum att RIB- personal oftast har 50-60 övningstimmar per år; 

varav en mycket liten del under dagtid, ställer krav på att den kunskapsutveckling 

som tillhandahålls denna personalkategori är tids-och innehållsmässigt 

komprimerad. RTO upplever att en stor del av MSBs material ofta är anpassat för 

heltidspersonal som normalt har 250-300 övningstimmar per år. Man exemplifierar 

detta bland annat genom att beskriva hur man i vissa fall behöver omarbeta och 

komprimera material från MSB för att anpassa till RIB-personalens övningstid: 

”..skulle behövas olika block för heltidare och RIB:are, de har så olika 

förutsättningar, tid och möjligheter…”. 

(Citat: RTO) 
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En annan RTO uttrycker önskemål om att: 

”..bryta ner långa utbildningar i korta moduler så som med 

skogsbrandsutbildningen, från 16 timmar till fyra timmar till två timmar för 

RIB.” 

(Citat: RTO) 

En annan aspekt som det ges uttryck för är RTO utmaningar i att anpassa 

förmågan för RIB-stationer avseende lokala risker. Detta gestaltar sig i form av 

dimensionering och uttryck av förmåga; vad en RIB-station klarar av att utföra vid 

insatser, inte alltid skiljer sig så mycket ifrån vad man förväntar sig att en 

heltidsstation ska klara av. I vissa fall är detta heller inte tydligt uttryckt i 

organisationen i form av policys och styrdokument. Detta gör att kravbilden på 

denna personalkategori kan upplevas som oklar, vilket gör det svårare för RTO att 

tillhandahålla rätt kompetensutveckling för denna personalkategori: 

”Svårt att sy ihop förmågor på RIB. Kan vara fälla om inte alla kan allt. 

Jobbigt att planera ihop.”, ”I många fall blir kompetensen inom deltid 

summariskt hanterad…” 

(Citat RTO) 

Detta i sin tur leder till att man ibland, per automatik förser RIB-personal med 

rökdykarkompetens vilket i sig tar en stor del av den årliga övningstiden för RIB-

personal. Här lyfter RTO återkommande bristen på normering som en orsak till 

att man inte alltid särskiljer RIB-och heltidspersonal i tillräcklig omfattning 

avseende förmåga och därigenom inte använder övningstiden på ett sätt som 

speglar det faktiska behovet. RTO upplever med andra ord svårigheter i att ange 

ett väl avvägt kompetenskrav för RIB-personal. 

RTO överlag lyfter fram möjligheterna med digitala lösningar som ett sätt att 

skapa flexibilitet för RIB-personal i att de kan utföra delar av sin 

kunskapsutveckling på kvällstid eller annan disponibel tid. Samtidigt är det tydligt 

att de digitala lösningarna också kräver att personalen har tillräckligt goda 

kunskaper avseende digital utbildning och fortbildning för att kunna tillgodogöra 

sig materialet: 

”Vi har tittat på denna (Fortbildningstjänsten), inte format strategi. De vi 

anställer är ”doers”, de vill hantera grejerna, men det digitala, interaktiva är 

inte deras bit.” 

(Citat: RTO) 

Detsamma uttrycks överlag för den eller de i RTO som administrerar och följer 

upp denna del av verksamheten. Här beskriver man att det finns ett behov av att 

utbilda och öva dessa funktioner i att administrera och tillhandahålla ett digitalt 

utbud till personalen. Genomgående i intervjuerna anger RTO att de praktiska 

övningarna-och utbildningarna är en viktig bas i att kompetensutveckla RIB-

personalen. 
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4.1.4 Särskilt om MSB och kunskapsutveckling 

MSB ses av RTO som en normerande instans när det gäller kunskapsutveckling. 

Likväl lyfts MSB som den aktör som skulle kunna ansvara för validering av lokalt 

framtaget material i syfte att dels kvalitetssäkra materialet och dels skapa nytta i att 

göra lokalt framtaget material tillgängligt för alla RTO. Detta behöver i så fall 

samlas på en gemensam plattform eller yta för enkel åtkomst: 

”Kanske kunde MSB haft en samarbetsyta för material som kan delas, typ 

utbildningsmaterial som räddningstjänsterna har.” 

(Citat: RTO) 

Ett annat förslag som förs fram är att: 

”Upplägget på fortbildningstjänsten är bra men att få röd eller grön bock 

när man är klar och sen få en påminnelse när förmågan faller vore bra.” 

(Citat: RTO) 

I de fall man använder MSBs material känner man sig trygg med att det speglar 

befintlig forskning och kunskap, utifrån evidens och beprövad erfarenhet likväl 

som att det är relevant utifrån rådande samhällsutveckling. RTO uttrycker, 

oberoende typ av organisation och förutsättningar att MSB behöver samla sitt stöd 

för kunskapsutveckling för att underlätta åtkomst för samtliga personalkategorier 

avseende operativ personal. RTO anser överlag att MSB behöver utöka den här 

typen av stöd i form av ett större utbud och även att det material som tas fram 

behöver anpassas efter heltids- och RIB-personal avseende omfattning i tid men 

även avseende innehåll i vissa fall. Man ger även uttryck för att de vägledningar 

som ges ut av MSB är uppskattade men att de upplevs som omfattande och att det 

därmed är resurskrävande att skapa ett pedagogiskt material av dessa: 

”Pedagogisk nedbrytning av MSBs vägledningar för att enklare 

implementera dessa i organisationen.” samt ”Vi enades i X-län att göra på 

samma sätt och lägga in våra styrdokument. Men vi får lägga stora resurser 

på att bena ut dem.” 

(Citat: RTO) 

Även vägledningarna behöver enligt RTO brytas ned och anpassas till 

personalkategorierna heltid- eller RIB-personal med hänsyn till nyss nämnda 

pedagogiska tillägg. Överlag ser RTO Fortbildningstjänsten som en viktig del i att 

kunskapsutveckla sin personal. 

Återkommande i intervjuerna är att man efterfrågar en yta, plattform eller 

gemensamt verktyg som samlar ihop och kan tillhandahålla kvalitetssäkrat material 

för kunskapsutveckling. Det finns en uppfattning bland RTO att 

Fortbildningstjänsten är ett steg i den riktningen under förutsättning att MSB dels 

utvecklar fler kurser och dels skapar en yta för att annat kvalitetssäkrat material 

(främst egenproducerat) också kan nås via Fortbildningstjänsten. 
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4.1.5 Goda exempel 

Att ha goda organisatoriska, resursmässiga förutsättningar samt övriga 

resursmässiga förutsättningar i form av utbyten eller samverkan kommunalt, 

regionalt eller länsövergripande, framstår som viktiga delar i att över tid skapa 

förutsättningar för kunskapsutveckling av den operativa personalen. Detta i form 

av att bedriva omvärldsbevakning (söka) samt kvalitetssäkra, sortera, validera 

(anpassa till sina lokala förhållanden) och tillhandahålla material som är relevant 

för sin operativa personal. De RTO som uttrycker att de har personer på sådana 

funktioner som är drivna, engagerade och kunniga anger dessa som viktiga 

förutsättningar för att kunskapsutveckla sin personal. 

I de fall RTO dessutom har ett tillräckligt bra administrativt stöd i form av digitala 

verktyg eller funktioner; med syfte att administrera och skicka material och notiser 

samt genomföra uppföljning av utförda utbildningar-och fortbildningar, finns än 

bättre förutsättningar att upprätthålla en bra kunskapsutveckling över tid: 

”En av styrkorna är att vi har ett administrativt anmälningsverktyg där man 

kan se kurser och anmäla sig.” 

(Citat: RTO) 

Att regelbundet delta på konferenser och liknande för målgruppen anses också 

vara viktigt, främst som omvärldsbevakning och att nås av information från andra 

aktörer och räddningstjänster. 

4.1.6 Sammanfattning område 1 

Utmaningar kunskapsutveckling: 

 Svårt och resurskrävande att omvärldsbevaka, hitta och validera 

kvalitetssäkrade utbildningar och fortbildningar för alla områden. 

 Material på olika ytor och plattformar försvårar både administration och 

uppföljning av genomförda utbildningar och fortbildningar. 

 Svårt och resurskrävande att över tid både producera och uppdatera 

egenproducerat material. 

 Tydligare normering efterfrågas i form av kunskapsmål på grundläggande 

nivå, kopplade till olyckstyper eller arbetsuppgifter. Vad motsvarar en 

grundläggande kunskapsnivå? 

Särskilt om RIB-personal och kunskapsutveckling: 

 Endast cirka 50 övningstimmar på årsbasis är en utmaning för RTO. 

 Otillräcklig särskiljning mellan RIB-och heltidspersonal skapar oklar 

kravbild avseende kompetens. 

 Digitala lösningar är bra men utmanande för RIB - stora möjligheter att 

täcka en del av behovet med hjälp av digitala lösningar; utmanande för 
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RTO att administrera och skapa förståelse bland RIB-personal. Flera olika 

inloggningar försvårar. 

 Praktiska delar behöver utgöra huvuddelen av kunskapsutvecklingen för 

RIB-personal. 

Särskilt om MSBs uppdrag och kunskapsutveckling: 

 MSB behöver samla sitt stöd för kunskapsutveckling för att skapa bättre 

tillgänglighet. 

 MSB garant för kvalitetssäkrad kunskapsutveckling- Fortbildningstjänsten 

är bra, omfattning och paketering behöver i högre grad anpassas till 

målgruppen RIB-personal och 50 övningstimmar per år, gäller samtliga 

utbildningar och fortbildningar som MSB tillhandahåller. 

 MSB borde kvalitetssäkra lokalt framtaget material och tillhandahålla det 

på en gemensam plattform. 

 Fortbildningstjänsten är viktig men borde också inbegripa lokalt framtaget 

material för lättare åtkomst och möjlighet till bättre överblick. 

 Resurskrävande att omsätta vägledningar och annat kunskapshöjande 

material från MSB. Borde göras av myndigheten och även anpassas till 

RIB-personal. 

Goda exempel: 

 Viktigt med tillräckliga resurser samt samverkan med andra RTO. 

 Drivna, engagerade och kunniga medarbetare viktig förutsättning för 

kunskapsutveckling. 

 Administrativt stöd i form av verktyg, notisfunktioner och plattformar 

också en viktig förutsättning. 

4.2 Resultat område 2 

4.2.1 Tillgång och behov av Kunskapstester 

Kunskapstester för räddningstjänstpersonal finns i olika utföranden, där flera 

aktörer tillhandahåller teoretiska och praktiska kunskapstester för operativ 

personal. Det här området handlar om räddningstjänsternas behov och 

möjligheter att kontrollera kunskaper och skapa kvittenser med hjälp av 

kunskapstester för den operativa personalen. 

4.2.2 Utmaningar 

RTO, oberoende typ av organisation och förutsättningar anger nationell 

normering som en av de främsta utmaningarna avseende kunskapstester. Med 
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detta avses i främsta hand vad som kan betraktas vara bra nog kunskaps-och 

utförandesmässigt  i form av godkänt eller ej: 

”Det som är lika för räddningstjänsterna, alltså miniminivån, generella 

kunskapstester till exempel stegar, borde tas fram centralt.” 

(Citat: RTO) 

En annan normerande aspekt som lyfts av RTO är i de fall man tar fram 

egenproducerade kunskapstester eller använder kunskapstester framtagna av andra 

RTO och huruvida dessa har tillräcklig validitet; att testet mäter det som avses att 

mäta: 

”När man tydliggör kraven-då kommer alla veta-idag osäkerhet för vad 

som krävs:” 

(Citat: RTO) 

En annan framträdande utmaning som uttrycks avseende kunskapstester är det 

faktum att de olika relevanta kunskapstester som finns tillhandahålls av olika 

aktörer där MSB, Brandskyddsföreningen, HLR-rådet och tillverkare av fordon-

och utrustning nämns som några exempel. Detta innebär i sin tur att det krävs 

behörighet och /eller inloggning för varje användare (personal) samt i 

förekommande fall även för den som administrerar kunskapstest hos respektive 

aktör. Det här skapar utmaningar för RTO att samla, följa upp och administrera 

dessa kunskapstester till sin personal. Dessa förutsättningar kräver därmed att 

varje anställd loggar in på flera olika ytor eller plattformar, något som upplevs som 

ett problem, framförallt av personal som saknar datavana: 

”Hopplöst med alla användarnamn och lösenord. Kan man sträva efter så 

gemensamt och lika som möjligt. Till exempel Bank-id?” 

(Citat: RTO) 

Man upplever att det krävs mycket hantering och administrativt arbete (ibland 

”dubbelarbete”) för att kunna göra detta. Man ger tydligt uttryck för behovet av 

att samla kunskapstester för att på ett och samma ställe (yta, plattform, verktyg) 

kunna administrera och sprida de olika kunskapstesterna till sin operativa personal: 

”…vad ska alla kunna. Då är jag tillbaka på det här med gemensamma 

plattformen.” 

(Citat: RTO) 

Ytterligare en aspekt som lyfts, främst av stora RTO samt geografiskt stora RTO 

ger uttryck för svårigheten i att fysiskt kunna samla personal för praktiska moment 

och tester i tillräcklig grad. Detta innebär att man till viss del behöver göra dessa 

praktiska moment på den egna stationen och inte på en huvudstation eller ett 

övningsfält där man upplever det enklare att tillämpa mätkriterier för bedömning 

och även ett mer standardiserat förfarande. Detta skapar ibland en osäkerhet kring 

hur dessa moment utförs, vilka i personalen som faktiskt har gjort dem samt vilka 

kriterier som använts i bedömningen på plats: 
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”Största delen av personalen når vi väldigt kort tid varje år…Utmaningen att 

nå folk så lite fysiskt.” 

(Citat: RTO) 

4.2.3 Särskilt om RIB-personal och kunskapstester 

Precis som när det gäller området Tillgång och behov av utbildning och 

fortbildning (kunskapsutveckling) lyfter man fram möjligheterna med digitala 

lösningar (från MSB och andra källor) som ett sätt att skapa flexibilitet för RIB-

personal i att de kan utföra kunskapstester på kvällstid eller annan disponibel tid. 

Samtidigt är det tydligt att de digitala lösningarna också kräver att personalen har 

tillräckligt goda kunskaper avseende dessa för att kunna tillgodogöra sig materialet. 

Inloggningsproblem är ett vanligt förekommande hinder för att till fullo kunna 

(och vilja) nyttja digitala lösningar. Det samma gäller för den eller de i RTO som 

administrerar och följer upp denna del av verksamheten (övning-

utbildningsansvarig, kompetensansvarig, förmågeansvarig, styrkeledare etc.). Här 

beskriver man att det finns ett behov av att utbilda och öva dessa funktioner i att 

administrera och tillhandahålla ett digitalt utbud till personalen (användarstöd). 

4.2.4 Särskilt om MSBs uppdrag och kunskapstester 

RTO, oberoende typ av organisation och förutsättningar ser MSB som en 

normerande instans när det gäller kunskapstester, i likhet med området Tillgång 

och behov av utbildning och fortbildning (kunskapsutveckling). Detta uttrycks i 

termer av att MSB bör ange en grundläggande kunskapsnivå inom relevanta 

områden för operativ personal i de fall någon annan än MSB står bakom 

kunskapstestet, t.ex. eget framtaget test. Dessutom anges att MSB helt enkelt 

behöver ta fram kunskapstester inom flera områden där MSB står som garant för 

att dessa är av god kvalitet och validitet. Detta gäller framförallt teoretiska men 

även praktiska kunskapstester. I återkommande fall föreslås av RTO att MSBs 

grundutbildningar skulle kunna utgöra grund för en sådan normering , det vill säga 

att det som lärs ut på grundutbildningarna av MSB motsvarar en tillräckligt 

grundläggande kunskapsnivå: 

”Någon form av nationell standard för vad som ska kunna anses vara 

minimikrav bör anges och ha sin utgångspunkt i bedömningen av test på 

MSBs skolor.” 

(Citat: RTO) 

RTO ger överlag uttryck för att MSBs fortbildningstjänst är en naturlig yta för att 

samla och tillgängliggöra de olika kunskapstesterna. Som minsta gemensamma 

nämnare i form av MSBs egna kunskapstester men RTO vill även ha åtkomst till 

övriga relevanta kunskapstester där, framförallt egna framtagna tester: 
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”I flera fall skulle generella kunskapstester kunna ligga på 

fortbildningstjänsten utan koppling mot utbildningsmaterial som egen 

organisation själva får tillhandahålla.” 

(Citat: RTO) 

4.2.5 Goda exempel 

Resursmässiga organisatoriska förutsättningar framstår överlag som en viktig 

aspekt när det gäller att skapa goda förutsättningar för att använda kunskapstester 

för sin operativa personal. De RTO som har utsedda förmåge-eller 

kompetensansvariga eller motsvarande personer upplever att de har bättre 

förutsättningar att testa kunskaperna hos sin personal, både teoretiskt och 

praktiskt. Ett exempel på detta är en RTO som uttrycker att de har personer på 

sådana funktioner som är drivna, engagerade och kunniga. Där blir dessa personer 

en central och bärande del i organisationens möjlighet att bedöma kunskapen hos 

den operativa personalen: 

”Kompetensansvariga ska säkerställa förmågan och kan bestämma om det 

är praktiska prov eller teoretiska som genomförs.” 

Det framkommer även att policys och styrdokument som tillräckligt tydligt 

beskriver förmågan avseende den operativa verksamheten är en viktig 

förutsättning för att skapa kriterier för kunskapstest. En RTO som har lyckats 

skapa egna kunskapstester i hög utsträckning har studerat andra aktörer och hur 

dessa har utformat kunskapstester för sina verksamheter: 

”Vi har tittat externt på andra organisationer, polis, sjöfart, trafikflyg hur de 

har gjort det och plockat de bästa bitarna från dessa…” 

(Citat: RTO) 

Detta har man sedan omsatt i praktiska kunskapstester som används som 

bedömningsgrund för insatspersonalen. 

Några RTO har brutit ned mål och krav i verksamheten med utgångspunkt från 

arbetsmiljökrav för den operativa personalen. Där fokuserar man i första hand på 

att kunskaps-testa moment och arbetsuppgifter som regleras i Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter (AFS): 

”Allt som styr AFS där har vi kunskapstester, där kvalitetssäkrar vi…” 

(Citat: RTO) 

4.2.6 Sammanfattning område 2 

Utmaningar kunskapstester: 

 Normerande kunskapsnivå efterfrågas: Vad är tillräckligt god 

kunskap? 

 Svårt och resurskrävande att skapa egna tester av bra kvalitet. 
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 Svårt och resurskrävande att hantera olika ytor med olika inloggningar 

samt administrera detta till personalen. 

 Utan policys och styrdokument i organisationen som uttrycker att 

kunskapstester ska göras är det svårt att ställa krav på och testa 

personalens kunskaper. 

Särskilt om RIB-personal och kunskapstester: 

 Digitala lösningar är bra men utmanande för RIB- stora möjligheter 

att täcka en del av behovet med hjälp av digitala lösningar; utmanande 

för RTO att administrera och skapa förståelse bland RIB-personal. 

Flera olika inloggningar försvårar. 

 Praktiska tester är viktiga för RIB-personal. 

 Svårt att samla personal för att utföra praktiska tester skapar osäkerhet 

om kvaliteten på utförandet. 

Särskilt om MSBs uppdrag och kunskapstester: 

 Normerande kunskapsnivå bör anges av MSB. 

 Gärna mer kunskapstester från MSB - även fristående, oberoende av 

MSBs kursutbud. 

 Behov av att samla egenproducerat material och nationella 

kunskapstester på gemensam yta. 

 Använd MSBs grundutbildningar som normerande mall för 

kunskapsnivå-  en återkommande synpunkt från RTO. 

Goda exempel: 

 Flera RTO har tittat på andra branscher och områden och omsatt 

modeller till sina respektive verksamheter. 

 Drivna, engagerade och kunniga medarbetare är en viktig förutsättning 

för kunskapstestning. 

 Goda möjligheter att utföra praktiska tester bedöms som en viktig del 

i att testa kunskaper hos personalen. 

 Central övningsplats där personal kan utföra praktiska tester skapar 

trygghet i att moment och uppgifter testas enligt gällande kriterier och 

med god kvalitet. 
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4.3 Resultat område 3 

4.3.1 Tillgång och behov av funktioner och verktyg för 
systematisk uppföljning av personalens 
kompetenser 

Området syftar till att ta reda på RTO behov och möjligheter att kunna säkerställa 

att personal har den kompetens som behövs för att upprätthålla förmåga över tid. 

4.3.2 Utmaningar 

Att skapa en systematisk uppföljning av personalens kompetenser och förmågor 

rymmer flera olika utmaningar för RTO. 

Här uttrycks till viss del liknande utmaningar som beskrivs i område 1 och 2, 

tillgång och behov av utbildning och fortbildning (kunskapsutveckling) 

samt tillgång och behov av Kunskapstester. RTO, oberoende typ av 

organisation och förutsättningar anger nationell normering som en av 

utmaningarna avseende uppföljning av kompetenser och förmågor: 

”Samling på en plattform och nationell kvalitetssäkring.” 

(Citat: RTO) 

RTO beskriver normeringsaspekten i termer av ”säkerställa lägsta kunskapsnivå”, 

”basic”, ”grundläggande nivå” avseende kompetensnivå för personalen: 

”…det måste finnas tydliga mål att sätta lägsta nivå av kunskap för att 

godkänna en kompetens och förmåga. Detta tycker vi att MSB ska sätta-

kvalitetsmål som är tydliga.” 

(Citat: RTO) 

RTO beskriver vissa svårigheter i att kunna utföra tillräcklig uppföljning av 

kompetenser och förmågor. De främsta skälen till detta anges vara brist på 

efterfrågan/krav från organisation eller politisk styrning. Detta beskrivs 

genomgående i form av avsaknad koppling mellan policys/styrdokument och 

övning/utbildningsplan: 

”Mycket viktigt. Inte minst för att kunna följa upp att den förmågan som 

bestämts i olika styrdokument såsom handlingsprogram kan levereras i 

samband med insatser”, ”Organisationens förutsättningar delvis på plats. 

Svårt att få förståelse i hela organisationen.” 

(Citat: RTO) 

Dessutom betonas vikten av organisatoriska, resursmässiga förutsättningar i form 

av tillräckliga personella resurser i form av övnings/utbildningsansvarig, 

förmågeansvarig, kompetensansvarig, styrkeledare etc. Vikten av att ha kunnig och 

drivande personal för dessa arbetsuppgifter framstår genomgående som en 

bärande del i att skapa en systematisk uppföljning av kompetenser och förmågor: 
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”Bra för individen med återkoppling. Duktig personal gör att organisationen 

fungerar bättre.” 

(Citat: RTO) 

Man upplever ibland en osäkerhet avseende vad en godkänd övning eller 

utbildning faktiskt innebär på individnivå. Man vet att personalen deltagit på en 

övning eller utbildning men man vet inte vilka moment enskilda personer utfört 

eller om de varit delaktiga i en övning överhuvudtaget: 

”Enda vi har är närvaro vid övningen. Inte alltid alla är aktiva men det är 

det som finns och det vi registrerar är vilka som varit i tjänst vid den 

övningen.” 

(Citat: RTO) 

Likaså beskrivs utmaningarna i att rent administrativt sköta uppföljning av 

kompetenser. Den utmaningen beskrivs övergripande på följande sätt: 

Uppföljning kan utföras med hjälp av ett eller flera olika verktyg och plattformar 

(Daedalos, IntraR, Excel, eget LMS, Fortbildningstjänsten, eget framtaget verktyg 

etc.). Mångfalden i sig innebär att kunskapsutvecklade material samt 

kunskapstester och kvittenser inte alltid finns tillgängliga i dessa verktyg (detta kan 

dock ibland skapas i verktyget). Man behöver därför oftast ”samla in” testresultat, 

utförda övningar eller andra kvittenser till det verktyg eller den plattform där 

uppföljningen sker. Det här innebär att det krävs mycket manuellt arbete för att 

skapa en bild över personalens kompetens: 

”Behöver grön, gul och röd lampa, idag blir det mycket handpåläggning.” 

(Citat: RTO) 

I likhet med område 1 och 2 efterfrågar RTO en yta, plattform eller gemensamt 

verktyg som samlar ihop och förenklar en systematisk uppföljning. RTO beskriver 

överlag att verktyg och plattformar för detta ändamål behöver vara enkla att 

använda och ska gå att använda ”i fält”, d.v.s. på övningsplats eller liknande för 

enkel och direkt åtkomst och dokumentation för att underlätta för den eller de 

som ansvarar för detta. 

4.3.3 Särskilt om RIB-personal och systematisk 
uppföljning av personalens kompetenser och 
förmågor 

På liknande sätt som under område 1 och 2, Tillgång och behov av utbildning 

och fortbildning (kunskapsutveckling) samt Tillgång och behov av 

Kunskapstester lyfter man fram möjligheterna och utmaningarna med digitala 

lösningar för denna personalkategori. Möjligheter i form av att kunna utföra delar 

av –eller hela utbildningar och kunskapstest på distans, med automatisk 

uppföljning där det behövs. Utmaningarna består främst i att det kräver att 

personalen har tillräckligt goda kunskaper avseende dessa digitala lösningar för att 

kunna tillgodogöra sig materialet. Inloggningsproblem nämns som ett 
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återkommande hinder för att till fullo kunna (och vilja) nyttja digitala lösningar. 

Det samma gäller för den eller de i RTO som administrerar och följer upp denna 

del av verksamheten t.ex. övnings-utbildningsansvarig, kompetensansvarig, 

förmågeansvarig, styrkeledare etc. 

Ytterligare en aspekt som lyfts av främst större RTO, geografiskt stora RTO samt 

RTO med hög andel RIB-personal är svårigheten i att fysiskt kunna samla 

personal för utbildning, praktiska moment och tester i tillräcklig grad på en 

gemensam övningsplats eller huvudstation, i likhet med det som nämnts under 

område 2 Tillgång och behov av Kunskapstester. Det här skapar ibland en 

osäkerhet kring vilka i personalen som faktiskt har deltagit, vilka moment de utfört 

samt hur de utfört momenten, vilket i sig skapar en osäkerhet kring uppföljning av 

personalen: 

”Bekymret är att plupparna säger en sak men kvaliteten vet vi inte så 

mycket om…” 

(Citat: RTO) 

I och med detta ligger det ett stort ansvar på den eller de personer som på plats 

ansvarar för dessa moment eller lärandetillfällen att bedöma, dokumentera och 

bedriva uppföljning manuellt eller via ett verktyg eller funktion. 

4.3.4 Särskilt om MSB och systematisk uppföljning av 
personalens kompetenser och förmågor 

Återkommande i intervjuerna är att RTO efterfrågar en yta, plattform eller 

gemensamt verktyg som underlättar och för samman resultat och kvittenser från 

olika källor till en uppföljningsfunktion. RTO beskriver svårigheterna och 

kostnaderna i att skapa detta själva och pekar på att dessa förutsättningar skulle 

kunna skapas nationellt via MSB och i första hand via Fortbildningstjänsten som 

en tänkbar lösning för detta. 

4.3.5 Goda exempel 

Det finns RTO som beskriver en utvecklad systematik avseende uppföljning av 

personalens kompetenser och  förmågor. I dessa exempel lyfts förutsättningarna 

för detta i form av efterfrågan/krav från organisation eller politisk styrning, policys 

och styrdokument samt organisatoriska, resursmässiga förutsättningar. 

Enkelt beskrivet handlar det om att det från organisatorisk ledning behöver finnas 

en förståelse för hur viktig personalens kompetens är för att kunna upprätthålla 

den organisatoriska förmågan. När denna förståelse finns inom organisationen 

skapas oftare förutsättningar i form av policys och andra styrande dokument, 

vilket i sin tur skapar förutsättningar för att det sker en resurstilldelning för att 

skapa en systematisk uppföljning av personalens kompetenser och förmågor: 
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”De kompletterande förmågebeskrivningarna används till att göra 

övningar, så hela kedjan med handlingsprogrammet, förmågebeskrivning - 

övningar på t.ex. ”puls-dagarna” som checkar förmågor.” 

(Citat: RTO) 

Även när det gäller detta område framstår kunnig och drivande personal 

genomgående som en viktig förutsättning för att omsätta detta i organisationen. 

Detta uttrycks framförallt utifrån aspekten att dessa personer har kunskap och 

erfarenheter som verkligen behövs för detta ändamål: 

”Brandingenjör NN på RTO X har med utgångspunkt från det militära skapat 

ett sätt att med olika temablock fokuserat på övningar…De är kopplade till 

en nivå av händelser.” 

(Citat: RTO) 

Till del ges det även uttryck för att dessa personer behövs för att man helt eller 

delvis saknar administrativa förutsättningar för att över tid sköta uppföljning av 

personalens kunskaper och förmågor, vilket istället sköts manuellt av dessa 

personer. 

RTO betonar vikten av att kunna utföra praktiska moment som en del av en 

uppföljning. Teori, gärna i form av digitala hjälpmedel är viktiga men enligt RTO 

är det är de praktiska delarna som ger en bild av den faktiska kompetensen, både 

på individ-och enhetsnivå. De RTO som regelbundet utför denna typ av praktiska 

moment för sin personal uttrycker en större trygghet avseende personalens 

kunskaper. 

Detta verkar vara särskilt talande för de RTO som gör detta på en central, 

gemensam plats där man från organisationen kan tillämpa mätkriterier och 

bedömningsgrunder som borgar för att det finns en tillräcklig kvalitet i det som 

utförs i dessa praktiska moment: 

”Återkoppling sker direkt av momentledarna om hur övningarna 

genomförts. Detta sammanställs sedan efteråt om det fanns generella 

brister eller vilka som var framgångsfaktorer, och rapporteras till 

räddningschefer.” 

(Citat: RTO) 

(Om årliga övningsdagar på en regionsgemensam övningsplats). 

4.3.6 Sammanfattning område 3 

Utmaningar, systematisk uppföljning av personalens kompetenser: 

 Nationell normering efterfrågas, här i termer av lägsta accepterade 

kunskapsnivå. 

 Avsaknad av efterfrågan/krav från organisation eller politisk styrning 

anges som främsta orsaken till: 
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 Avsaknad av tydlig koppling mellan policys/styrdokument och 

övning/utbildningsplan vilket i sig skapar förutsättningar för: 

 Organisatoriska, resursmässiga förutsättningar i form av tillräckliga 

personella resurser 

 De administrativa förutsättningarna behöver överlag förbättras och 

samlas; idag mycket handpåläggning och dubbelarbete för att upprätthålla 

uppföljning över tid, ibland i parallella verktyg eller plattformar. 

Särskilt om RIB-personal och uppföljning av personalens kompetenser: 

 Digitala lösningar är bra men utmanande för RIB - Goda möjligheter att ta 

hjälp av digitala lösningar; utmanande för RTO att administrera och skapa 

förståelse bland RIB-personal. Flera olika inloggningar försvårar också. 

 Förekommer osäkerhet kring vilka i personalen som faktiskt har deltagit, 

vilka moment de utfört samt hur de utfört momenten, vilket i sig skapar 

en osäkerhet kring uppföljning av personalen. 

 Stort ansvar på den som bedömer och dokumenterar 

kunskapsutveckling/test för att säkra kvalitet på utförande. 

Särskilt om MSBs uppdrag och uppföljning av personalens kompetenser: 

 En gemensam, nationell plattform borde tillhandahållas av MSB för att 

stödja RTO i att skapa en systematisk uppföljning av kompetenser. 

 Fortbildningstjänsten ses av RTO som en bra början på en sådan 

plattform. 

Goda exempel: 

 När grundläggande förutsättningar i form av efterfrågan/krav från 

organisation eller politisk styrning samt policys och styrdokument finns på 

plats skapas oftare förutsättningar för: 

 Organisatoriska förutsättningar i form av personella och administrativa 

resurser vilka i sin tur är viktiga för att: 

 Skapa uppföljning av kompetens över tid med hjälp av befintliga 

administrativa förutsättningar. 

 Drivna, engagerade och kunniga medarbetare är en viktig del i detta 

arbete. 
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4.4 Resultat område 4 

4.4.1 Överblick av organisationens förmåga till 
räddningsinsats 

Området syftar till att skapa förståelse för RTO möjligheter att återge en bild av 

organisationens operativa förmåga i form av kompetenser och resurser. 

4.4.2 Utmaningar 

RTO, oberoende typ av organisation och förutsättningar lyfter fram flera olika 

utmaningar i att skapa en överblick avseende organisationens operativa förmåga. 

Dessa utmaningar går delvis att härleda till de utmaningar som beskrivs under 

område 1-3 där viktiga förutsättningar avseende den operativa personalens 

kompetens sammanfattande kan beskrivas på följande sätt: 

Normbaserad beskrivning av förmåga, vilken omsätts till kompetens som 

behöver skapas och upprätthållas över tid med möjlighet till uppföljning. 

Här ges det uttryck för flera aspekter av detta där följande två är mest 

framträdande. 

Aspekt 1: 

Ett uttryck av att RTO ibland saknar en tillräckligt tydlig beskrivning av operativ 

förmåga i termer av kompetens. Detta kan beskrivas på följande sätt: RTO 

förmåga beskrivs med hjälp av styrdokument där kommunens handlingsprogram 

för räddningstjänst enligt LSO utgör minsta gemensamma nämnare. I de fall 

ytterligare styrdokument saknas eller inte lyckas beskriva en mer detaljerad nivå för 

vilka kompetenser som behövs för att motsvara den uttryckta förmågan kan det 

uppstå utmaningar. Dessa utmaningar består främst i att det inte alltid skapas 

organisatoriska, resursmässiga förutsättningar för att säkerställa rätt kompetens 

hos insatspersonalen. En ytterligare svårighet består i att kunna särskilja olika 

personalkategorier åt avseende vilken kompetens de behöver, men även i att 

besätta rätt kompetens utifrån vart dessa personalkategorier är stationerade 

geografiskt i förhållande till lokal riskbild: 

”Vi vill helst att alla har samma kunskap på RIB-nivå.. Man vill ha allt men är 

långt ifrån idag.” 

(Citat: RTO) 

Enkelt beskrivet består den huvudsakliga utmaningen här i att mot bakgrund av 

riskbild, via mål uttryckta i styrdokument skapa organisatoriska, resursmässiga 

förutsättningar för att kunna beskriva vilka kompetenser personer i den operativa 

verksamheten behöver. 

Aspekt 2: 

Oavsett om det finns styrdokument och organisatoriska, resursmässiga 

förutsättningar till stöd i att skapa denna överblick upplever RTO, oberoende typ 
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av organisation och förutsättningar att det finns utmaningar med att omsätta detta 

rent administrativt. I likhet med område 1-3 finns här olika administrativa 

förutsättningar (verktyg) som kan användas för att skapa denna överblick. RTO 

upplever att det idag saknas verktyg eller stöd som till fullo kan stödja dem i de här 

uppgifterna och där det dessutom kan göras med utgångspunkt från de 

normerande inslagen som nämns ovan: 

”Vi tror mycket på att förmågor anges på ett likartat sätt, helst 

nationellt…Dock ligger det verkligen inte på systemutvecklaren att ange 

likriktningen i förmågor utan det ser vi gärna att MSB bistår med.” 

(Citat: RTO) 

I beskrivningen av denna utmaning lyfts återkommande en planeringsaspekt som 

tar sig uttryck i att RTO ser behov av planeringsmässiga underlag i ett sådant 

verktyg. Utöver normgivning som i sig även skulle innebära möjlighet till 

jämförelse med andra RTO, betonas främst GIS-funktioner som kan utgöra ett 

stöd i att räkna ut och jämföra framkörningstider från station/ område/resurs 

samt insatsstatistik till grund för planeringen som avser riskbeskrivning och 

förmåga: 

”Kopplingen till GIS är viktig så effekter kan illustreras på ett tydligt sätt samt 

reella jämförelser.”, samt: ”Systemet måste följa de olyckstyper som finns i 

händelserapporten men också enkelt kunna kompletteras med lokala 

förmågor.” 

(Citat: RTO) 

En annan aspekt som tar sig uttryck när det gäller administrativa förutsättningar är 

behovet av en framställande bild av den operativa förmågan för politisk styrning 

och organisation men även utifrån ett tillsynsperspektiv där det framgår vilka 

resurser och kompetenser som finns i organisationen, samt vart dessa är belägna 

geografiskt. 

När det gäller att beskriva materiella resurser som en del av förmågan framstår 

detta inte som någon uttalad utmaning för RTO. Här nämns dels den operativa 

resurshanteringen på daglig basis som anger vilka resurser som finns tillgängliga 

men även när det gäller grundförutsättningar avseende resurser i form av 

station/antal personal/fordon/övriga resurser. 

I vissa fall upplever RTO dock vissa utmaningar i att veta vart övriga resurser 

finns. Detta verkar vara mer uttalat i RTO som omfattar geografiskt stora ytor och 

handlar främst om olika typer av utrustning såsom brandslang, motorsprutor och 

liknande. 

4.4.3 Särskilt om RIB-personal och överblick av 
organisationens förmåga till räddningsinsats 

Under detta område lyfts inga direkta kopplingar till denna personalkategori av 

RTO, utöver det som nämns ovan under rubriken ”Utmaningar” vilket belyser 
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utmaningen i att tillse rätt kompetens för olika personalkategorier där de 

huvudsakliga utgörs av RIB-och heltidspersonal. 

4.4.4 Särskilt om MSB och överblick av organisationens 
förmåga till räddningsinsats 

I likhet med område 1-3 betonar RTO även här normgivning som en bärande del i 

att skapa en överblick av organisationens förmåga till räddningsinsats. Detta 

förklaras ovan under rubriken ”Utmaningar” inom detta område. Här finns en 

allmän uppfattning hos RTO att MSB är den aktör som bör stå för normgivning 

och även stöd i att omsätta det till verksamheten: 

”Tydligare förklaring och krav via förmågebeskrivning.” 

En framträdande del av ett sådant stöd beskrivs i termer av administrativa 

förutsättningar och återges ovan under rubriken ”Utmaningar”. Behovet av stöd 

genom administrativa förutsättningar kan sammanfattas enligt följande: 

Ett verktyg eller plattform med utgångspunkt från normgivande förmåga, 

vilket med hjälp av planeringsmässiga underlag ger stöd i att skapa en 

överblick av organisationens operativa förmåga. 

Här anges i vissa fall MSBs Förmågebeskrivningsverktyg som en bra ansats till ett 

sådant stöd då verktyget innefattade planeringsmässiga delar i form av både GIS-

funktioner och insatsstatistik: 

”Känner att förmågebeskrivningen (verktyget) i sina olika delar var rätt bra. 

Det som står kring det övergripande.” 

(Citat: RTO) 

Flera RTO lyfter fram nyttan med ett stöd enligt beskrivningen ovan i 

sammanhanget av operativa samverkansavtal mellan olika RTO. Som ett exempel 

befinner sig flera RTO i  implementeringsstadiet av ”Dynamisk resurshantering”, 

även kallat DRH. Att ha en överblick av organisationens operativa förmåga lyfts 

som en viktig del i att skapa en effektiv resurshantering: 

”Beskrivning av förmåga blir allt viktigare. Dynamisk resurshantering ställer 

ännu mer krav.” 

(Citat: RTO) 

4.4.5 Goda exempel 

De RTO som upplever att det finns en överblick av organisationens förmåga till 

räddningsinsats betonar några viktiga förutsättningar vilka känns igen från 

beskrivningarna av område 1-3 samt återges ovan under rubriken ”Utmaningar” 

för detta område. 

Även här anges förutsättningarna för detta i form av efterfrågan/krav från 

organisation eller politisk styrning, policys och styrdokument samt organisatoriska, 

resursmässiga förutsättningar som viktiga. 
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Ett exempel på detta beskrivs av en RTO som har en framtagen årsbaserad 

verksamhetsplan avseende operativ förmåga (styrdokument) för en hel 

räddningsregion. Man har även en tydligt beskriven mall, vilken anger förmågor-

och uppgifter baserade på vad man ska klara av inom det operativa uppdraget. Till 

detta finns ett internt system som skickar notiser till personal avseende övning och 

utbildning. Detta upplägg har funnits på plats under flera år och har bidragit till en 

god överblick av den operativa förmågan för en hel räddningsregion som 

inkluderar flera kommuners RTO. 

Också inom detta område framstår kunnig och drivande personal genomgående 

som en viktig förutsättning. Det utifrån aspekten att dessa personer har kunskap 

och erfarenheter som är nödvändiga för detta ändamål. Här uttrycks likaså att 

dessa personer dessutom helt eller delvis motsvarar organisationens administrativa 

förutsättningar. Detta i form av i att dessa personer med hjälp av Excel, papper i 

pärmar, mappsystem eller andra verktyg, manuellt skapar en överblick av 

organisationens förmåga till räddningsinsats: 

”Olika metoder; Daedalos, övervägande Excel-filer- det är vår bokföring av 

kunskap, eller papper och penna.” 

(Citat: RTO) 

4.4.6 Sammanfattning område 4 

Utmaningar i att skapa en överblick av organisationens förmåga till 

räddningsinsats: 

 Nationell normgivning av förmåga efterfrågas för att skapa gemensamma 

ramar och möjlighet till jämförelse. 

 Otillräcklig beskrivning av förmåga i termer av kompetens försvårar 

överblick. 

 Angiven förmåga motsvarar inte alltid lokal riskbild; bidrar till oklarheter 

avseende vilka kompetenser som ska skaps och upprätthållas. 

Särskilt om RIB-personal och att skapa en överblick av organisationens 

förmåga till räddningsinsats: 

 Otillräcklig beskrivning av förmåga bidrar till att skapa orimliga 

förväntningar på RIB-personal avseende dess förmåga. 

Särskilt om MSBs uppdrag och att skapa en överblick av organisationens 

förmåga till räddningsinsats: 

 Utöver normgivning av förmåga finns förväntningar på MSB vilka kan 

beskrivas på följande sätt: 

 Ett verktyg eller plattform med utgångspunkt från normgivning av 

förmåga vilket med hjälp av planeringsmässiga underlag ger stöd i att 

skapa en överblick av organisationens operativa förmåga. 
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 Förmågebeskrivningsverktyget ses som en bra ansats i att stödja RTO med

administrativa förutsättningar enligt ovanstående beskrivning

 Planeringsförutsättningar eller underlag för planering lyfts som en viktig

del i ett stöd till RTO.

Goda exempel: 

 Samverkansavtal där flera RTO ingår verkar ha bäst förutsättningar i att

skapa en överblick av organisationens förmåga till räddningsinsats där

avtalsmässiga ramverk bl.a. pekar ut:

 Gemensamma mål som omsätts till styrdokument vilka anger förmågor

med övnings-och utbildningsplan med koppling till olika

personalkategorier.

4.5 Resultat område 5 

4.5.1 Om erfarenhetsåterföring från egna och andras 
insatser 

Området syftar till att beskriva RTO förutsättningar att identifiera och omsätta 

erfarenheter i syfte att utveckla den operativa förmågan. 

4.5.2 Utmaningar 

Erfarenhetsåterföring framstår som ett område där det finns flera uttalade 

utmaningar varav de mest centrala  redogörs nedan. När RTO beskriver vilka 

källor man främst använder för att identifiera erfarenheter från insatser anges: 

 Grupputvärdering med eller utan formulär eller mall- (egna insatser)

 AAR- (egna insatser)

 Olika former av insatsutvärderingar- (egna insatser)

 RIA- AFA försäkrings rapporteringssystem för avvikelser avseende

arbetsmiljö och andra områden)- (egna insatser, men går även att ta del av

andras inrapporterade avvikelser)

 Händelserapporten IDA MSB- (egna/andras insatser)

 Utkiken- (andras insatser)

 90 sekunder MSB- (andras insatser)

 Tidningen 24/7 MSB- (andras insatser)

 Olycksundersökningar-och utredningar; egna/utförda av andra RTO/

MSB- (egna/andras insatser).

När RTO beskriver vilka metoder man främst använder för att omsätta och sprida 

erfarenheter från insatser anges: 
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 Samtal om erfarenheter i olika grupper såsom inom skiftlag eller med 

andra skiftlag eller grupper- (egen organisation) 

 Möteskonstellationer bestående av olika delar inom organisationen som 

träffas regelbundet alt. på förekommen anledning såsom inträffade 

händelser- (egen organisation) 

 Möten eller plattformar bestående av andra RTO samt via nätverk eller 

träffar-(andra RTO). 

4.5.3 Erfarenheter från egna insatser 

De flesta RTO upplever att de till stor del lyckas identifiera erfarenheter från egna 

insatser (RIB-personal undantaget) med hjälp av de källor som anges ovan, men 

upplever svårigheter i att omsätta dessa i syfte att utveckla den operativa 

förmågan. 

Detta uttryck går till del att härleda till efterfrågan/krav från organisation eller 

politisk styrning. 

Ett återkommande uttryck av detta är då det genomförs olycksundersökningar-och 

utredningar av insatser. Där är det ibland otydligt vem som står som mottagare i 

organisationen, det vill säga vem som ska omhänderta och omsätta erfarenheter 

från dessa undersökningar och utredningar. Ytterligare exempel som 

genomgående beskrivs av RTO är att övnings-och utbildningsansvariga eller 

motsvarande funktion får ta en stor del av ansvaret när det gäller att omsätta 

erfarenheter till verksamheten och att det inte alltid är självklart vem som ska ta 

beslut om att införa förändringar till följd av de erfarenheter som dragits. Till del 

ger man uttryck för att det inte alltid finns en förståelse för vilken betydelse 

erfarenhetsåterföring har för utvecklingen av den operativa förmågan inom 

organisationen: 

”..vem tar beslut om åtgärderna och kommer de att genomföras?”, ”Detta 

borde hamna på våra chefer, mycket hamnar annars på 

övningsansvariga.” 

(Citat: RTO) 

Aspekter av ovanstående återges även i de exempel då RTO beskriver hur de vid 

insatser ibland upprepar beteenden, åtgärder och ageranden som de själva 

konstaterat bidragit till negativa följder vid liknande insatser tidigare. Detta 

beskrivs både i termer av kvaliteten på räddningsinsatsen, men även när det gäller 

hur man hanterar risker och arbetsmiljö för den operativa personalen: 

”Vi har fått lite knack på dörren av Arbetsmiljöverket efter ett par incidenter. 

Viktigt att få det tydligt på ett bra sätt.” 

(Citat: RTO) 

Ovanstående beskrivningar avseende otydliga beslutsprocesser kan uttryckas i 

termer av: förutsättningar avseende beslutsmandat för att omsätta erfarenheter i 
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syfte att utveckla den operativa förmågan. De eventuella åtgärder och förändringar 

som nämns till följd av omsättning av erfarenheter innefattar främst styrdokument 

och policys, övning-och utbildning samt rutiner och arbetssätt. 

En annan del som lyfts fram när det gäller lärande av egna insatser är att man inte 

alltid har strukturer eller rutiner i form av organisatoriska, resursmässiga 

förutsättningar för att kunna identifiera och omsätta mindre händelser. Det 

handlar om sådana händelser som inte alltid genererar tillbud, olyckor eller en 

utvärdering men som ändå kan bidra till att utveckla den operativa förmågan. 

Detta innefattar både positiva-och negativa händelser i den operativa 

verksamheten och RTO ger överlag uttryck för att det ibland är svårare att 

identifiera och omsätta denna typ av erfarenheter än de som fångas via ett faktiskt 

tillbud, en olycka eller en särskild insats där det görs olycksundersökningar och 

utredningar: 

”Hur ska en vanlig händelse utvärderas? Inte bara herre-jösseshändelser.” 

(Citat: RTO) 

RTO lyfter även ett behov av ett nationellt forum eller nätverk som syftar till att 

dela erfarenheter mellan RTO. Det finns olika typer av forum och nätverk idag 

(främst sociala media) samt konferenser men inget som fokuserat handlar om 

erfarenhetsåterföring: 

”..behövs ett nationellt nätverk för övningsansvariga och för regionalt 

viktiga händelser…”, ”..Typ ett ämnesövergripande nätverk för att ta tillvara 

erfarenheter…” 

(Citat: RTO) 

Erfarenheter från andras insatser: 

När det gäller att identifiera erfarenheter från andras insatser beskrivs 

utmaningarna främst i termer av att det saknas ett strukturerat sätt att ta del av 

andra RTO erfarenheter och att man inte alltid lyckas tillgodogöra sig dessa: 

”..som bransch är vi dåliga att ta del av andras erfarenheter.” 

(Citat: RTO) 

Detta tar sig uttryck i att det finns ett flertal olika källor att ta del av avseende 

andra RTO erfarenheter, av vilka de främsta källorna nämns i början av detta 

område. Det i sig innebär att RTO behöver sortera och göra urval från flera olika 

källor vilket är resurskrävande. Dessa svårigheter beskrivs här i termer av att det 

ibland saknas eller råder osäkerhet avseende kvalitativa data från de olika källorna 

och att händelser och erfarenheter ofta beskrivs för övergripande i dessa källor: 

”Vi har Utkiken. Infon finns men vad gör vi med den? Den måste 

paketeras…” 

(Citat: RTO) 
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En liknande aspekt av detta som lyfts är att olycksundersökningar och utredningar 

ibland upplevs som stora och omfattande, vilket gör att det krävs analyskapacitet 

och resurser för att dra lärdomar från dessa. Här efterfrågar RTO överlag mer 

kvalitetsgranskade och paketerade erfarenheter vilket skulle underlätta 

identifieringen av viktiga lärdomar men även för att lättare kunna omsätta 

erfarenheterna till förbättringar i den operativa verksamheten: 

”Kan önska att MSB blir bättre på att paketera olycksutredningar och skicka 

ut, P-O gör ett bra jobb där idag.” 

(Citat: RTO) 

När det gäller att omsätta erfarenheter från andras insatser till förbättringar av 

den operativa förmågan beskrivs detta på liknande sätt som under ”Erfarenheter 

från egna insatser” här ovan. Kortfattat handlar det främst om; förutsättningar 

avseende beslutsmandat för att omsätta erfarenheter i syfte att utveckla den 

operativa förmågan samt efterfrågan/krav från organisation eller politisk styrning. 

4.5.4 Särskilt om RIB-personal och erfarenhetsåterföring 
från egna och andras insatser 

Oaktat hur RTO beskriver en i viss mån fungerande erfarenhetsåterföring i sin 

organisation, beskrivs ofta särskilda svårigheter med att inbegripa RIB-personalen i 

att identifiera erfarenheter. Tolkningen av detta handlar dels om att RIB-personal 

inte alltid ges möjlighet att identifiera och dokumentera erfarenheter från insatser 

på ett strukturerat sätt. Tidsbrist, bristfälliga administrativa förutsättningar samt 

avsaknad av policys och styrdokument till följd av saknad efterfrågan/krav från 

organisation eller politisk styrning lyfts fram som orsaker till detta: 

”Svårt att nå ut till RIB-stationer. Det är pressat där, för att det 

grundläggande i utbildning krävs att RIB lägger 70 timmar.”, ”Måste få RIB 

mer tillgänglig för lärande, svårt att få ut till RIB.” 

(Citat: RTO) 

Tidsbristen verkar till del vara ett uttryck för en tidsekonomisk aspekt. Detta då 

RIB-personal som personalkategori generellt, men med vissa undantag har 50-60 

fasta övningstimmar per år plus beredskapstid. Det kan upplevas som att tiden är 

”dyrbar” och att då samla personalen efter en insats för en strukturerad 

utvärdering blir inte alltid gjort i tillräcklig utsträckning. En annan aspekt av 

tidsbristen handlar om att det ofta finns en huvudarbetsgivare där den RIB-

anställda arbetar. Vid larm behöver således den RIB-anställda ibland lämna den 

arbetsplatsen, vilket medför att huvudarbetsgivaren påverkas negativt. 

När RTO beskriver utmaningarna avseende administrativa förutsättningar återges 

de utmaningar som lyfts fram under område 1-3 avseende möjligheter och 

utmaningar med digitala verktyg. RTO upplever här att det saknas enkla och 

användarvänliga verktyg för att dokumentera framförallt mindre händelser och 

tillbud på plats vid övningar samt i nära anslutning till insats (efteråt). Även här 
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beskriver man att det ibland också saknas kunskaper hos personalen i att använda 

de digitala verktyg och hjälpmedel som står till buds. 

När det gäller avsaknad av policys och styrdokument beskriver RTO utmaningen i 

att dessa tydligare behöver uttrycka att och hur erfarenhetsåterföring ska utföras 

för denna personalkategori. I vissa fall beskrivs dessutom att erfarenhetsåterföring 

för RIB-personal inte finns uttryckt överhuvudtaget i policys eller styrdokument 

utan att det är enskilda individer i organisationen som ser till att detta utförs i 

någon mån: 

”Vi har en ansvarig för Daedalos händelserapport. Något tillfälle har vi 

plockat ut rapporter ibland.”, ”Det är bara jag som sköter detta och det 

behövs mer resurser där…är jag borta så finns ingen annan.” 

RTO upplever att efterfrågan/krav från organisation eller politisk styrning  är en 

förutsättning för att organisationen kan uttrycka att och hur erfarenhetsåterföring 

ska göras för denna personalkategori. 

När RTO beskriver RIB-personalens förutsättningar att omsätta erfarenheter i 

syfte att utveckla den operativa förmågan återges i stort sett samma utmaningar 

och brister som i beskrivningen av att identifiera erfarenheter här ovan. 

Tidsbristen beskrivs här delvis något annorlunda genom det faktum att RIB-

personal ibland delar upp sin tjänstgöringstid (beredskapsveckor) av praktiska skäl. 

Ibland görs dessa uppdelningar i form av delar av vecka, helg eller enstaka 

beredskapsdygn eller timmar. Detta påverkar RTO möjlighet att skapa en 

överblick av vilka i personalen som tagit del av information i form av 

erfarenhetsåterföring eller annat viktigt: 

”Vi har morgonmöten på heltid, ingenting på RIB…”, ”Vissa har inte hel 

beredskapsvecka. Ligger nu på is.” 

(Citat: RTO) 

4.5.5 Särskilt om MSB och erfarenhetsåterföring från 
egna och andras insatser 

Återkommande beskriver RTO utmaningarna i att förhålla sig till olika källor av 

erfarenheter, vilket beskrivs i inledningen av detta område under  ”Erfarenheter 

från andras insatser”. I detta beskrivs också en osäkerhet som ibland råder 

avseende kvaliteten på de olika källorna. Överlag efterfrågar RTO mer 

kvalitetsgranskade och paketerade erfarenheter vilket skulle underlätta 

identifieringen av viktiga lärdomar men även för att lättare kunna omsätta 

erfarenheterna till förbättringar i den operativa verksamheten: 

”Skulle vara bra med en populärutgåva av olycksutredningar som är enkel 

att ta till sig och förstå.” 

(Citat: RTO) 

Här ser man MSB som en viktig aktör i att skapa dessa förutsättningar. Som en del 

av det här uttryckta behovet ligger dels aspekten i att MSB samlar och presenterar 
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relevanta olycksundersökningar-och utredningar som utförts av MSB eller andra 

RTO. En annan aspekt av detta är, enligt RTO att detta görs på ett mer tillgängligt 

sätt där de underlag som är mer komplexa och omfattande bryts ned och 

presenteras i form av sammanfattande slutsatser eller lärdomar som lättare går att 

omsätta till den operativa verksamheten. Ett återkommande utryck av detta 

beskrivs i form av ett behov av att skapa utbildningsmaterial och liknande som 

baseras på dessa lärdomar och erfarenheter. Ett sådant material upplevs underlätta 

för RTO att omsätta lärdomar och erfarenheter för att utveckla den operativa 

förmågan. 

RTO uttrycker överlag att det borde gå att dra fler nationella lärdomar av det som 

rapporteras in via händelserapporten och som sammanställs och presenteras i 

IDA-verktyget via MSBs hemsida. Ett exempel på hur detta kommer till uttryck är 

att RTO inte alltid upplever att de ”får tillbaka” tillräckligt mycket av det som 

rapporteras in i händelserapporten: 

”Vi har bara gjort det minimala i dessa rapporter-följt det kravställande. Får 

vi inte tillbaka så blir det inte att göra extra arbete” 

(Citat: RTO) 

Händelserapporten anges som en källa för att kunna dela med sig av sina 

erfarenheter till andra RTO. Detta verkar även gälla erfarenheter som är av mer 

negativ karaktär, (insatser där det gått mindre bra) där det ibland upplevs som 

svårare att dela detta via t.ex. olika nätverk, plattformar eller möteskonstellationer 

med andra RTO: 

”Men att man kanske får tänka på att det kan vara känsligt att i dokument 

påvisa att skadan kunde blivit mycket mindre om räddningstjänsten valt en 

annan taktik.” 

(Citat: RTO) 

Flera RTO använder regelbundet IDA-databasen som en analyskälla utifrån vad de 

rapporterat in från egna insatser. Detta gäller både kvantitativ data i form av 

statistik men även data av mer kvalitativ karaktär där man rapporterar in 

erfarenheter: 

”Händelserapporter är en stor källa för oss, de används dagligdags….vi 

kollar fritextrutor och kan göra sökningar…” 

(Citat: RTO) 

Vidare uttrycker RTO överlag att händelserapporten kan utvecklas till att bättre 

fånga kvalitativa data från utförda insatser. I stort beskrivs detta i form av att 

kunna härleda vilken effekt olika insatsåtgärder skapar vid insatser. Detta beskrivs i 

termer av att skapa olika ”mättal” eller självskattningar av utförda insatser. Som 

exempel på detta kan nämnas larminformation och hur väl den beskriver 

verkligheten samt detaljer av insatsen i form av t.ex. mer detaljerade åtgärder, eller 

vilka metoder-och tekniker som användes vid insatsen: 
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”…hur de rent praktiska delarna fungerade, alltså de parametrar som 

speglar kvaliteten.” 

(Citat: RTO) 

RTO upplever att 90 sekunder är en bra källa för att ta del av andras insatser och 

genomgående lyfts fördelarna med film för erfarenhetsåterföring. Detta inte minst 

mot bakgrund av de utmaningar som beskrivits avseende RIB-personal och 

svårigheterna med att förse all personal med information och där det av olika skäl 

är svårt att nå all personal. Man använder filmerna på olika sätt, bl.a. genom att 

använda reportagen som underlag för diskussionsövning eller som inledning för 

en övning eller utbildning som knyter an till temat för reportagen. Tidningen 24/7 

används regelbundet av RTO och nämns också som en bra källa för att ta del av 

nationella lärdomar. 

4.5.6 Goda exempel 

Det finns exempel på RTO som beskriver fungerande processer för 

erfarenhetsåterföring, från både egna-och andras insatser. Detta avser ibland både 

hur man identifierar men även omsätter erfarenheter från händelser. I dessa 

exempel verkar förutsättningar avseende beslutsmandat för att omsätta 

erfarenheter i syfte att utveckla den operativa förmågan samt efterfrågan/krav från 

organisation eller politisk styrning i någon mån finnas på plats. Utöver dessa 

förutsättningar har man i dessa exempel dessutom resurssatta funktioner vilka 

identifierar erfarenheter från händelser och även arbetssätt och metoder för att 

sprida dessa. Ett exempel på detta är en RTO där man använder hjälmkameror vid 

insatser för att dokumentera arbetet på skadeplats. Dessa filmer klipps och 

bearbetas därefter och används sedan som underlag för gemensamma 

genomgångar och kan spridas i den egna organisationen. Utöver filmmaterial från 

egna insatser används AAR efter insatser, där det finns processer för att plocka ut 

och föra vidare lärdomar som lyfts där: 

”Vi har hjälmkameror och kan samla in detta videomaterial samt info från 

polis, SOS och sedan presentera detta med allmän reflektionspunkt. Yttre 

befäl håller ihop processerna…” 

(Citat: RTO) 

Det finns även tydliga processer och ansvariga för att göra detsamma vid 

olycksundersökningar från egna insatser. 

Flera andra exempel visar på RTO där det skapats strukturer för 

erfarenhetsåterföring i form av möteskonstellationer, forum och rutiner inom 

organisationen där berörda delar involveras i arbetet såväl som spridningen av 

lärdomar. 

En RTO som ingår i en samverkansregion, där flera olika kommuners RTO ingår 

använder sig av olika metoder för att omsätta och sprida erfarenheter inom hela 

samverkansregionen. De har t.ex. en egen Youtube-kanal där de kan lägga ut 

relevant filmmaterial. De har en regionsgemensam tidskrift för spridning av 
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information och dessutom har de skapat en ”lärande-grupp” i regionen som har 

till uppgift att dokumentera och samla in erfarenheter från insatser. Denna 

”lärande-grupp” för sedan vidare dessa erfarenheter till en utsedd grupp som i sin 

tur omsätter erfarenheterna till en årlig gruppövningsdag på en central 

övningsplats. Lärdomar som samlats in i organisationen omsätts alltså här till 

praktiska övningar för den operativa personalen med efterföljande utvärdering. 

Samma RTO har tagit fram en egen mall för att kunna fånga mindre händelser 

vilka inte renderar i undersökningar eller utvärderingar med som ändå bedöms 

kunna bidra med lärdomar till verksamheten: 

”..just för att få till återföring från de små händelserna. Så mallen är bra för 

intressanta händelser som inte är tillräckligt stora för att behöva utredas.” 

(Citat: RTO) 

4.5.7 Sammanfattning område 5 

Utmaningar; erfarenhetsåterföring från egna och andras insatser: 

 Lättare att identifiera erfarenheter, svårare att omsätta dem i 

verksamheten. 

 Lättare att identifiera och omsätta erfarenheter från egna insatser än 

andras. 

 Mindre händelser och incidenter från egna insatser fångas inte alltid upp 

och omsätts, trots att RTO upplever dessa som viktiga. 

 Saknas ibland mottagare och beslutsmandat i organisationen avseende 

utredningar, utvärderingar och lärdomar vilket gör att viktiga erfarenheter 

inte omsätts. 

 Nationella lärdomar upplevs som underutnyttjade; svårt att omsätta 

olycksutredningar och undersökningar i verksamheten. 

 Saknas ett nationellt nätverk eller en mötesplats för RTO att lära av 

varandra. 

Särskilt om RIB-personal och erfarenhetsåterföring från egna och andras 

insatser: 

 Svårt att inbegripa RIB-personal i erfarenhetsåterföring och 

lärandeprocesser. 

 Avsaknad av efterfrågan/krav från organisation samt politisk styrning 

anges som främsta orsakerna liksom: 

 Avsaknad av policys/styrdokument som omsätter en organisatorisk 

ambition till lärande; att det ska göras samt hur det ska göras. 

 Tidsbrist också bidragande orsak; huvudarbetsgivare och begränsad 

övningstid, samt uppdelade beredskapsveckor att förhålla sig till. 



 

44 

Särskilt om MSBs uppdrag och erfarenhetsåterföring från egna och andras 

insatser: 

 Svårt för RTO att tillgodogöra sig samt omsätta olycksutredningar och 

undersökningar från MSB. 

 Behov av att kvalitetsgranska, samla och tillgängliggöra nationella 

erfarenheter från händelser via MSB. 

 Låg motivation att rapportera erfarenheter via händelserapporten; 

bristande återkoppling från MSB anges som främsta skälet. 

 Händelserapporten upplevs som underutnyttjad; insamling av mer 

kvalitativa delar av insatser efterfrågas i form av vilken effekt 

insatsåtgärder skapar vid insatser. 

 Händelserapporten (IDA) ses som en viktig analyskälla för 

planeringsarbetet i organisationen; främst i form av egna inmatningar. 

 Att omsätta nationella erfarenheter till utbildning; föreslås som ett bra sätt 

att skapa lärande; MSB ses som en central aktör i detta. 

 Nationellt nätverk eller en mötesplats för RTO att lära av varandra; där 

förväntas MSB ha en koordinerande roll. 

 90 sekunder ses som värdefull och inarbetad hos RTO; i form av uppslag 

till övningar och diskussioner. Film anses generellt vara ett effektivt sätt att 

sprida och förmedla information. 

 24/7 anses också som värdefull och ses som en naturlig del i att ta del av 

nationella erfarenheter. 

Goda exempel: 

 Uttalade processer och möteskonstellationer med utsedda personer att 

sprida och omsätta erfarenheter skapar goda förutsättningar för lärande. 

 Att förmedla erfarenheter via utbildningsmaterial och filmer är ett effektivt 

sätt att sprida och omsätta erfarenheter, även till personal som är 

stationerad långt ifrån en huvudstation eller en central övningsplats. 

 Det finns RTO som omsatt erfarenheter till praktiska testmoment som all 

operativ personal i organisationen genomför årsvis. 

 Användande av hjälm/kroppskameror skapar värdefulla underlag till 

lärande och utvärdering. 
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5 Diskussion och slutsatser 

5.1 Att skapa förutsättningar 
För kommunal räddningstjänst framstår kvalitetssäkring av den operativa 

personalen som en mångsidig utmaning utifrån flera olika aspekter. Ett flertal av 

utmaningarna har identifierats tidigare i olika utredningar, projekt och andra 

initiativ inom området, varav några nämns i denna rapport (ref 2, 3, 5). Resultatet 

av denna behovsinventering understryker i stora delar dessa tidigare identifierade 

utmaningar och bristande förutsättningar men belyser också nya, eller delvis nya 

identifierade utmaningar eller bristande förutsättningar för räddningstjänsterna. 

Detta framförallt i form av RIB-personal och de förutsättningar som finns i att 

kvalitetssäkra den personalkategorin, men även hur RTO skapar förutsättningar 

för lärande från händelser och insatser. 

Dessutom är det tydligt att det krävs ett antal nyckelroller i organisationen för att 

kunna kvalitetssäkra personalens kunskaper, något som också lyfts fram i 

intervjuerna. För att klara av att både skapa och upprätthålla en systematik till syfte 

att kvalitetssäkra personalens kunskaper framstår också goda administrativa 

förutsättningar som en viktig del. 

5.2 Erfarenhetsåterföring 
En central utmaning handlar om erfarenhetsåterföring; lärandet av händelser och 

insatser. Den här delen i räddningstjänsternas verksamhet är viktig utifrån flera 

aspekter. Framförallt utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, där arbetsgivaransvaret, 

med utgångspunkt från det systematiska arbetsmiljöansvaret (SAM) är central i 

räddningstjänsternas inte sällan riskfyllda arbetsuppgifter. Arbetsmiljölagen och 

föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete kräver en systematisk process för 

att identifiera och åtgärda problem i arbetsmiljön samt följa upp effekten av 

dessa.11

En annan viktig aspekt i detta är givetvis att lära av händelser i syfte att utveckla 

den operativa förmågan. 

Att lära av händelser och tillbud inbegriper i praktiken en relativt utförlig process. 

En av flera beskrivningar av en sådan återfinns i studien Lärande i 

räddningstjänsten till stöd för en bättre arbetsmiljö12, där beskrivningen av 

lärandeprocessen görs utifrån begreppet kunskapsstyrning. För att uppnå 

kunskapsstyrning krävs uttalade krav som motsvarar de mål som ska uppnås i 

verksamheten, tydliga uppgifter samt resurser i tillräcklig omfattning. 

En bärande del i tillämpningen av kunskapsstyrning är att personalen som 

involveras i detta är engagerade och motiverade i dessa uppgifter. 

_____________________________________________________________ 
11 Systematiskt arbetsmiljöarbete, (AFS 2001:1)., föreskrifter, Arbetsmiljöverket. Systematiskt arbetsmiljöarbete 
(AFS 2001:1), föreskrifter - Arbetsmiljöverket (av.se) 
12 Sanne, J., 2018., IVL-svenska miljöinstitutet. Lärande i räddningstjänsten till stöd för en bättre arbetsmiljö. 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/systematiskt-arbetsmiljoarbete-afs-20011-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/systematiskt-arbetsmiljoarbete-afs-20011-foreskrifter/
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Begreppsbeskrivningen av kunskapsstyrning i studien ovan ramas in av RTO i 

beskrivningarna av de utmaningar som lyfts i intervjuerna. Återkommande 

utmaningar i intervjuerna är bristande förutsättningar i form av efterfrågan/krav 

från organisation eller politisk styrning samt policys och styrdokument. Likaså 

lyfter RTO återkommande fram vikten av att ha drivande och kunnig personal 

involverade i ett sådant arbete. 

I Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) beskrivs att ”När en 

räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att olyckan undersöks för att i 

skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen 

har genomförts” samt ”Efter avslutad undersökning ska kommunen skicka en 

undersökningsrapport till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap”13

När det gäller nationella lärdomar uttrycker RTO ett tydligt utvecklingsbehov och 

där anses MSB ha en central roll. RTO ger i den här behovsinventeringen uttryck 

för att omsättningen av rapporter och statistik är otillräcklig avseende nationella 

lärdomar. Detta framförallt utifrån att MSB behöver bli bättre på att tillgängliggöra 

och paketera lärdomar från undersökningsrapporter och olycksutredningar, men 

även när det gäller att återge det som RTO skriver i händelserapporterna och 

skickar in till MSB. RTO efterfrågar överlag att händelserapporten borde gå att 

använda till att samla in även kvalitativa data; framförallt kopplat till insatsåtgärder 

och vilken effekt dessa skapar. 

När det gäller att identifiera och omsätta mindre, vardagliga händelser upplever 

RTO överlag att det är svårt att identifiera och omsätta dessa. Ofta saknas i 

organisationen ett tydligt arbetssätt eller en process för att göra detta. Samtidigt 

lyfts de mindre händelserna fram som viktiga delar för att utveckla den operativa 

förmågan. 

I den här behovsinventeringen har en organisatoriskt viktig förutsättning för 

omsättning av erfarenheter lyfts fram i form av otydliga beslutsprocesser, här 

definierat enligt följande: förutsättningar avseende beslutsmandat för att omsätta 

erfarenheter i syfte att utveckla den operativa förmågan. Konkret handlar det om 

en otydlighet i vem eller vilken funktion i organisationen som har till uppgift att 

besluta om att införa förändringar i verksamheten till följd av att man identifierat 

brister i verksamheten. 

5.3 Att våga lära 
Ovanstående kan möjligtvis ses som en brist på eller avsaknad av processtyrning i 

organisationen eller bristande politisk insikt i verksamheten. Processtyrning 

handlar förenklat om att omsätta uppdrag till mål och olika handlingar eller 

ageranden. Att i en övergripande process, skapa underliggande lärandeprocesser 

där anställda involveras och tar ett aktivt ansvar beskrivs i forskningen som en 

_____________________________________________________________ 
13 Lagen om skydd mot olyckor, 3. kap. 10§ 
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viktig del i att skapa ett organisatoriskt lärande över tid.14,15. Den här bristen tar sig 

bland annat uttryck i att RTO ibland befäster olika arbetssätt och rutiner som i 

avsaknad av tillräckligt tydliga krav eller efterfrågan från organisationen inte 

anpassas efter identifierade brister eller risker. Detta trots att man på individ-eller 

gruppnivå ibland identifierar återkommande brister eller risker i olika arbetssätt på 

skadeplats. 

Efterfrågan/krav från organisation eller politisk styrning framstår som centrala 

förutsättningar när det gäller kvalitetssäkring av räddningstjänstpersonal. Detta 

kommer till uttryck i samtliga fem områden som behandlas i den här 

behovsinventeringen. Genom dessa förutsättningar skapas bättre möjligheter att 

tillse tillräckligt goda organisatoriska, resursmässiga förutsättningar, likväl som 

administrativa förutsättningar i organisationen för dessa uppgifter. 

Detta är ett mönster av förutsättningar som identifierats tidigare, bl.a. i studien 

Löser det sig? En analys av riskkällor med betoning på kommunal 

räddningstjänst16 där det här mönstret av förutsättningar beskrivs i termer av 

risker som påverkar RTO möjligheter att utföra sitt operativa uppdrag. 

5.4 Förutsättningar för RIB-personal 
En annan, tydligt identifierad utmaning handlar om förutsättningarna att involvera 

RIB-personalen i kvalitetssäkringsarbetet. Flera aspekter av dessa lyfts fram av 

RTO, alltifrån kunskapsutveckling till uppföljning och erfarenhetsåterföring. 

Intervjuerna med RTO målar upp ett slags motsatsförhållande avseende RIB-

personal som personalkategori: 

Å ena sidan framstår det som att RIB-och heltidspersonal ibland förutsätts ha nära 

likvärdig förmåga till insats avseende kompetens. Man har därför, i vissa 

avseenden likvärdiga förväntningar på dessa olika personalkategorier, trots stora 

skillnader i förutsättningar. Ett exempel är att rökdykarkompetens ses som en 

viktig förmåga hos merparten av RIB-personal. Detta innebär i sin tur att ca. 25 

övningstimmar per år vigs åt att upprätthålla rökdykarkompetens för RIB-

personal. Detta motsvarar ungefär hälften av det totala antalet övningstimmar på 

årsbasis för RIB-personal. Samtidigt ges det genomgående uttryck för att 50 

övningstimmar per år innebär en utmaning för RTO när det gäller att skapa och 

upprätthålla kompetens. Flera RTO ställer sig också frågande till varför man 

fortsätter att skapa och upprätthålla rökdykarkompetens hos merparten av RIB-

personalen. 

Å andra sidan ges det uttryck för att det är svårt att skapa likvärdiga 

förutsättningar avseende kunskapsutveckling för denna personalkategori. Även när 

det gäller att testa kunskaper lyfts svårigheter i att skapa detta för RIB-personal, 

inte minst i stora organisationer eller organisationer med stora insatsområden. 

_____________________________________________________________ 
14 Sanne, J., 2018., IVL-svenska miljöinstitutet. Lärande i räddningstjänsten till stöd för en bättre arbetsmiljö. 
15 Eriksson, A., m.fl., 2020., Lärande för hållbar verksamhetsutveckling, Handbok lärande_2021 (Interaktiv).pdf 
- Google Drive 
16 Grundel, A., 2013. Löser det sig? En analys av riskkällor med betoning på kommunal räddningstjänst. 

https://drive.google.com/file/d/1DhaZP9ZWBea-Phrfcs2nKCMJZJ779NzX/view
https://drive.google.com/file/d/1DhaZP9ZWBea-Phrfcs2nKCMJZJ779NzX/view
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Geografiskt stora avstånd skapar utmaningar avseende de moment som behöver 

genomföras praktiskt i övnings-och utbildningssyfte, likväl som uppföljningen av 

dessa. 

När det gäller erfarenhetsåterföring så är det än tydligare att förutsättningarna för 

detta skiljer sig mot heltidspersonal. I vissa fall inkluderas inte RIB-personal 

överhuvudtaget i de lärprocesser som finns. 

Utifrån dessa aspekter finns det alltså ibland nära likvärdiga förväntningar 

avseende förmåga för RIB-och heltidspersonal, men förutsättningarna i att skapa 

detta framstår som vitt skilda för dessa personalkategorier. 

Ett exempel på hur detta kan ta sig uttryck handlar om hur RTO ser på och 

förhåller sig till lokala risker och hur det omsätts till förmåga. I intervjuserien finns 

flera goda exempel där RTO beskrivit riskerna för respektive RIB-station och 

omsatt det till förmåga i förhållande till angränsande stationer eller resurser. Detta 

har i dessa exempel bidragit till att särskilja förmåga till insats mellan RIB-och 

heltidspersonal. Som en följd av detta upplever RTO att övningstiden används 

mer effektivt och att detta har speglats i förväntningarna på RIB-personalen. 

Likaså har detta gett en tydligare plan för utbildning-och övning för denna 

personalkategori. I flera av dessa exempel har detta återspeglats i den operativa 

resurshanteringen där RTO i de exemplen upplever att det finns en större tydlighet 

i vad respektive resurs kan utföra i form av skadeavhjälpande arbete vid insats. Just 

detta; att i den operativa resurshanteringen veta vad respektive resurs kan utföra 

på skadeplats är en viktig del i att kunna skapa effekt genom åtgärder vid 

räddningsinsatser. Detta inte minst vid större händelser då det behövs en 

kontinuerlig resursuppbyggnad över tid för att skapa effekt. 

5.5 Behovet av verktyg och nyckelpersoner 
i organisationen 

Det finns flera goda exempel som lyfts av de deltagande RTO. I dessa finns någon 

form av uttryckta mål samt efterfrågan avseende uppföljning, lärande och 

utveckling från organisationen. Drivande, kunnig och motiverad personal omsätter 

i dessa exempel uttryckta organisatoriska mål till verksamheten. Oftast är det olika 

funktioner som tillsammans skapar de här goda förutsättningarna. Personer med 

övnings-och utbildningsansvar eller motsvarande framstår som nyckelpersoner i 

att åstadkomma kvalitetssäkring av räddningstjänstpersonal. Förutom att skapa 

övningar- och utbildningar, har dessa personer ofta nyckelroller även när det gäller 

att skapa överblick och systematik kring uppföljning av personalens kunskaper. 

Likaså framstår styrkeledare och arbetsledare som viktiga personer att i det 

operativa arbetet bedöma utföranden och åtgärder vid övning och insats. 

Dessutom är det inte sällan dessa personer som i någon mån bedömer personalens 

kunskaper, främst i form av de praktiska testmoment som utförs. 

Utmaningen i dessa exempel handlar främst om att nå ut till och inbegripa RIB-

personal i kvalitetssäkringsarbetet samt att skapa en mer effektiv uppföljning över 
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tid, framförallt i form av automatiserade processer via digitala verktyg och 

hjälpmedel. Förväntningar på ett sådant verktyg nämns här i termer av att det ska 

hjälpa till att skapa överblick och möjlighet till uppföljning av personal. Andra, 

angränsande funktioner i ett verktyg vilka nämns som viktiga i intervjuerna handlar 

om planeringsmässiga stödfunktioner. Dessa funktioner lyfts som viktiga i 

planerings-och analysarbetet för det operativa uppdraget. Detta framförallt i form 

av GIS-funktioner som underlag för framkörning och utplacering av enheter och 

stationer samt insatsstatistik som underlag för dimensionering av lokal-samt 

övergripande insatsförmåga. 

Förmågebeskrivningsverktyget, som togs fram inom ramen för projektet effektiva 

räddningsinsatser17 utvecklades delvis med dessa stödfunktioner i åtanke. Detta 

verktyg är numera arkiverat men finns kvar i MSBs databas. Med tanke på vilka 

behov och utmaningar som beskrivs av RTO i denna behovsinventering framstår 

flera funktioner utöver de ovanstående i förmågebeskrivningsverktyget som 

viktiga. 

Bland annat finns i verktyget också möjlighet att via händelsetyper ange 

metodförmågor och till det ange individförmågor enligt fig.3.18 Detta skulle kunna 

utgöra en grundplåt i RTO arbete med att ange och beskriva förmåga till 

räddningsinsats. Händelsetyper samt metodförmågor är hämtade från 

händelserapporten och utgör kriterier för RTO inrapporterade insatser, vilka 

aggregeras i IDA-databasen. Således finns i verktyget en normerande faktor i att 

verktyget använder samma händelsetyper och metodförmågor samt även specifika 

insatsåtgärder som i händelserapporten. 

Figur 3. Exempel på koppling mellan händelse, metod- och individförmåga. 

Källa: Funktionsbeskrivning Förmågebeskrivningsverktyget MSB 2021-00501-4. 

_____________________________________________________________ 
17 Slutrapport projektet effektiva räddningsinsatser., MSB 2013-008844. 
18 Funktionsbeskrivning Förmågebeskrivningsverktyget., MSB 2021-00501-4. 
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5.6 Normgivning och MSBs stöd 
Just efterfrågan av normerande ramverk och likriktning är återkommande i denna 

behovsinventering. Den här efterfrågan riktar sig främst till MSB och tar sig 

uttryck på olika sätt, vilka beskrivs i denna rapport. Det här beskrivs i nästan 

samtliga fem områden i den här rapporten, ifrån kunskapsutveckling och 

framtagning av utbildningsmaterial, till uttryck och beskrivning av insatsförmåga. 

Behoven av normering och likriktning är något som behöver beaktas särskilt i en 

framtida utveckling av MSBs stöd till kommunal räddningstjänst. Utöver detta bör 

följande behov och utmaningar också beaktas i MSBs fortsatta stöd till kommunal 

räddningstjänst: 

- Pedagogisk omsättning av vägledningar och annat kunskapsmaterial för att 

underlätta implementering av ny kunskap. 

- Målgruppsanpassa kunskapsmaterial till RIB-personal med få 

övningstimmar. 

- Samla och tillgängliggöra kunskapsmaterial tillsammans med 

kunskapstester med möjlighet till uppföljning på en plattform. 

- Gör det möjligt att skapa åtkomst till eget material på samma plattform för 

att underlätta administration och minimera antal inloggningar. 

- Stödja RTO med underlag för planering av operativ förmåga. 

- Sammanfatta, sprida och tillgängliggöra nationella erfarenheter som 

rapporterats via händelserapport, olycksutredningar-och 

olycksundersökningar. 

- Skapa ett nationellt nätverk eller en plattform med syfte att dela och sprida 

erfarenheter. 

- Skapa förutsättningar i att fånga kvalitativa data från insatser i termer av 

insatsåtgärder och effekt, via händelserapporten. 
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