
Lärande efter insats 

Miniseminarium 

Kl. 10.45-11.30 

Kl. 11.45-12.30 

Kl. 14.15-15.00 
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Kommunen undersöker olyckor 

Lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 

 

3 kap. 10 § 

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. 

Den som utför en undersökning enligt första stycket har rätt att få 
tillträde till olycksplatsen. Polismyndigheten skall lämna den 
hjälp som behövs. 
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Insatsrapporten 

Olycksorsaker 

Olycksförloppet och 
insatsens genomförande 

Utvärdering 
• Funktionsbrister hos 

utrustning 
• Fördröjning under insats 
• Utvärdering av 

räddningstjänstens insats 
• Förbättringsförslag 
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Olycksundersökning 

Räddningsinsatsen 
• Utlarmning 

• Resursuppbyggnad/ 
systemledning 

• Ledning/samverkan 

• Taktik 

• Teknik 
– Vald teknik/metod 

– Utrustning 

– Utförande 

Olycksorsaker 
Olycksförlopp 
Skyddssystem 
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IDA - ida.msb.se 

 
Olycksutredningar på www.msb.se 
www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Erfarenheter-fran-olyckor--
kriser/Olycksundersokningar/Olycksundersokning/ 
 

RIB biblioteket - rib.msb.se 

Statistik – Räddningstjänstens insatser 

Vad hittar du hos MSB? 

Olycksutredningar 

http://ida.msb.se/ida2
http://www.msb.se/
http://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Erfarenheter-fran-olyckor--kriser/Olycksundersokningar/Olycksundersokning/
http://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Erfarenheter-fran-olyckor--kriser/Olycksundersokningar/Olycksundersokning/
http://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Erfarenheter-fran-olyckor--kriser/Olycksundersokningar/Olycksundersokning/
http://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Erfarenheter-fran-olyckor--kriser/Olycksundersokningar/Olycksundersokning/
http://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Erfarenheter-fran-olyckor--kriser/Olycksundersokningar/Olycksundersokning/
http://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Erfarenheter-fran-olyckor--kriser/Olycksundersokningar/Olycksundersokning/
http://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Erfarenheter-fran-olyckor--kriser/Olycksundersokningar/Olycksundersokning/
http://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Erfarenheter-fran-olyckor--kriser/Olycksundersokningar/Olycksundersokning/
http://rib.msb.se/


Reflexiv dialog 1+1=3 

Fråga 1 Hur såg ursprungsplanen ut, vad förväntades inträffa? 

 - Konstatera fakta 

 - Diskutera syftet med uppdraget/insatsen och hur ni såg på     

                    förutsättningarna att lyckas i startläget 

 

Fråga 2 Vad var det som faktiskt hände? 

 - Fokusera på fakta 

 - Bli eniga om vad som faktiskt hände 

 - Bygg en helhetsbild utifrån samtligas perspektiv 

 

Fråga 3 Varför hände det som hände? 

 - Analysera orsak och verkan 

 - Fokus på VAD, inte vem 

 

Fråga 4 Vad kan vi göra för att lyckas bättre nästa gång? 

 - Fokusera på saker som ni faktiskt  kan påverka själva, inte på saker  

    som ligger utanför er kontroll 

 - Identifiera områden där ni kan bibehålla nuvarande styrka   

    och där svagheterna kan förbättras och utvecklas. 
 
 
Formel och informell version 
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4. Vad kan    

vi göra för att 
lyckas ännu 
bättre nästa 
gång? 
Fokus på det vi 
faktiskt kan 
påverka 

1. 
Ursprungliga 
målet 
Hur såg ur-
sprungsplanen ut? 
Vad förväntades 
inträffa?  

3. Varför 
hände det 
som faktiskt 
hände? 
Fokus på VAD, 
inte vem! 

2. Vad var 
det som 
faktiskt 
hände? 
Vad blev det 
faktiska resultatet?  

Experimentiellt lärande 

5. Experi- 
mentera! 
Vilka av de nya 
uppkomna idéerna 
kan vi testa och 
öva skarpt? 

4. 

1.  

3.  

2.  

Upprepa 

Modellen visar de olika 

stegen vid genomförande 

av en AAR. Den visar 

dessutom det viktiga 

påföljande steget – att 

omvandla lärdomarna till 

lärande experiment.  

 
(Darling-Hammond, Flanigan, 2008) 


