
Blir det som du vill eller blir det  

som det blir? 
Detta är fråga vi som säger oss leda räddningsinsatser i någon form bör ställa oss  
med jämna mellanrum. Nu är det dags för just dig att ställa dig frågan och börja 
förändra och förstärka beteenden i syfte att bli effektivare i ditt ledarskap i  
samband med insatser. 

 
 
PERSONAL:  Skadeplatsledning 
 
TID: Ett livslångt lärande 
 
MÅL:  Att förändra och förstärka beteenden som hjälper oss att leda räddningsinsatser på ett 
 effektivt sätt! 
 
SYFTE: Att du personligen skall kunna arbeta med att utveckla dig i din roll som ledare ute på 
 skadeplats. 
 
GENOMFÖRANDE:   
  
• Se inspelningen från seminariet ”Blir det som du vill eller blir det som det blir” Skadeplats 2013. 
• Reflektera över innehållet. Hur lever du upp till seminariets problemställningar? 
• Reflektera över hur du vill leda insatser, hur ser ditt önskade läge ut? 
• På sida 2 i detta dokument ges förslag på en checklista med beteendeförändringar som syftar till 
   att leda insatser på ett mer effektivt sätt. Gå igenom listan och reflektera över vilka punkter 
   du gör bra redan idag samt vilka du anser dig kunna förbättra. 
• Välj mellan att skapa din egen checklista alternativt kopiera befintlig lista och börja arbeta med 
   förändring. 
 
 

TIPS! Arbeta med en eller ett par förändringar i taget och fokusera på dessa tills du tycker att de  
blivit en naturlig del i hur du leder insatser. 
 
 
 
FRÅGOR: Om du har frågor eller funderingar kring detta tveka inte att kontakta mig på: 
 johan.keijser@sundsvall.se 
 
 
 
Lycka till! /Johan Keijser 
 
 
 
 
 



Punktlista 
 
 
 
Före Insats 
 
• Jag tar ansvar för att jag får den utbildning min roll kräver.   
• Jag övar konternuerligt på att leda insatser.    
• Jag arbetar ständigt med att utvecklas i min roll.    
• Jag har delgivit min syn på hur jag vill leda till de jag skall leda.   

 
 

Under Insats 
 
• Jag tar mig den tid jag behöver för att identifiera rätt problem.   
• Utifrån de problem jag ser formulerar jag ett MMI som utgår från resultatet.  
• När jag sätter ett MMI gör jag det i syfte att skapa ett agerande på skadeplatsen, ett 
agerande som jag anser löser de problem som uppstått.    
• Jag tar mig tid till att kommunicera och föra ut mitt budskap.   
• Jag följer upp effekten av fattade beslut.     

 
 

Efter Insats 
 
• Jag reflekterar över resultatet, hur blev det för kunden?    
• Jag utvärderar vår insats och gör det utifrån resultatet.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ovanstående är förslag på några punkter att arbeta med i syfte att utvecklas i din roll som ledare på en 

skadeplats. Observera att det finns betydligt fler punkter att förbättra och förstärka. Det är bara Du som 

sätter Dina gränser! 

                                           

Check 


