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Förord 
Denna rapport är en magisteruppsats och ingår i programmet Risk / samhällssäkerhet vid 

Karlstads universitet. Rapporten är framtagen i samarbete med Statens Räddningsverk och 

fakulteten för samhälls‐ och livsvetenskaper, avdelningen hälsa och miljö (KAU). 

 

Jag vill ta tillfället i akt och tacka ett antal personer som bidragit med ovärderligt stöd innan 

och under uppsatsarbetet. Först och främst, ett stort tack till handledare Anna Johansson 

(KAU) och Inge Svedung (KAU, SRV) som alltid varit tillgängliga för frågor och vänligt bistått 

med nya perspektiv och infallsvinklar. Ytterligare vill jag tacka Anders Axelsson med 

medarbetare (SRV) för förtroendet och ett mycket intressant uppsatsämne. Min 

uppskattning riktas även till alla de som inte nämnts vid namn, men som ändå på ett eller 

annat sätt bidragit med viktiga erfarenheter och synpunkter. 

 

 

Tack än en gång! 

 

Andreas Persson 

Karlstad, juni 2007 



Abstrakt 

Bakgrund: Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) skall en olycksundersökning 

genomföras vid alla olyckor i skälig omfattning i syfte att finna orsak, händelseförlopp och 

utvärdering av räddningsinsatsen (SFS 2003:778, kap3, 10§). Bland genomförda 

olycksundersökningar i Sveriges kommuner har Statens Räddningsverk identifierat en stor 

inbördes variation gällande innehållet i utredningarna och brister vid vidarebefordring till 

myndigheten för statistisk analys. Uppsatsen är därför ett led i myndighetens utveckling av 

stödet för datainsamlingen vid kommunala olycksundersökningar i syfte att förbättra 

förutsättningarna för goda lärdomar vid olyckor.   

Syfte: Syftet med uppsatsen är tvådelat. Att först analysera vilka erfarenheter som samlas in 

av de kommunala olycksutredarna och därefter verifiera resultaten utifrån tidigare 

forskningsresultat. 

Metod och material: Med metoden kvalitativ innehållsanalys har ett urval av kommunala 

olycksundersökningar analyserats (n=21), där insamlade erfarenheter har kategoriserats i ett 

antal gemensamma teman. Underlaget (n=68) är hämtat från Statens Räddningsverk och 

bestod av alla vidarebefordrade kommunala olycksundersökningar mellan 2005 till och med 

april 2007 fördelade över 8 klassifikationer. 

Resultatdiskussion: Utifrån tidigare forskningsresultat har sedermera resultaten verifierats. 

Konklusionen av uppsatsen redovisas i ett antal förslag på riktlinjer som bör tolkas som ett 

stöd vid datainsamlingen gällande kommunala olycksundersökningar. Uppsatsen är en 

förstudie då underlaget bör utökas och resultaten prövas empiriskt innan riktlinjerna 

praktiskt tillämpas.    
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Abstract 

Background: According to the legislation regarding protection against accidents (SFS 

2003:778) shall an accident investigation be implemented at a reasonable depth to find 

reason, development and evaluation of the rescue initiative (SFS 2003:778, chp3, 10§). 

Among implemented accident investigations in Sweden's municipalities has the Swedish 

Rescue Services Agency identified large mutual variation the current content in the 

investigations and deficiencies at forwarding them to the authority for statistical analysis. 

This essay is therefore part of the authority's development of the aid for the collection of 

data regarding municipal accident investigations in aim to improve the conditions to draw 

important knowledge from accidents.  

Aim: The aim with this essay is two‐folded. To first analyze which experiences that are 

collected from the municipal accident investigators and then verify the results on the basis 

of earlier research results. 

Method and materials: With the method Qualitative Content Analysis has a selection of 

municipal accident investigations been analyzed (n=21), where collected experiences have 

been categorized in a number common themes. The basis (n=68) is retrieved from the 

Swedish Rescue Service Agency and is comprised of all forwarded municipal accident 

investigations between 2005 up to and including April 2007 distributed over 8 classifications. 

Result discussion: On the basis of earlier research the results have been verified. The 

conclusion of the essay is presented in a number proposals on guidelines that should be 

interpreted as an aid regarding the data collection at municipal accident investigations. The 

essay is a preliminary study where the basis should be increased and the results examined 

empirically before the guidelines can be practical applied.    
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1. Inledning  

Under avsnittet redogörs för bakgrunden till uppsatsens frågeställning och syfte. Vidare 

behandlas projektets avgränsningar, författarens förförståelse och tidigare forskning om 

kommunala olycksundersökningar. 

___________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Det finns en strävan i samhället att riskerna för olyckor bör minskas, att färre personer skall 

avlida och skadas och att mindre egendom skall förstöras i olyckor (Särdqvist, 2005). Ett sätt 

att tillfredsställa samhällsinvånarnas önskemål om lägre olycksrisker är lagstiftning som 

reglerar olyckshanteringen ur perspektiven förebyggande åtgärder, operativa insatser och 

efterbearbetning. På grund av stora skillnader i de kommunala förutsättningarna för att 

tillgodose dessa detaljstyrda lagkrav upplevdes den tidigare räddningstjänstlagen (SFS 

1986:1102) många gånger vara ett hinder istället för en hjälp i arbetet för en god 

räddningstjänst. Denna detaljreglering blev sedermera ett incitament till formuleringen av 

en ny lag, lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Tanken var att lämna en detaljstyrd 

regleringsmodell till en alltmer målbaserad styrning (se även socialtjänstlagen och 

skollagen), som bättre kan anpassas till den lokala riskbilden. 

 

Som en del i kommunernas förebyggande räddningsarbetet kommer här kraven på 

olycksundersökningar. En olycksundersökning skall genomföras vid alla olyckor i skälig 

omfattning i syfte att finna orsak, händelseförlopp och utvärdering av räddningsinsatsen (SFS 

2003:778, kap3, 10§). Det åligger därför kommunerna att utreda alla olyckor främst ur en 

lärandesynpunkt. Utredningarna kan på sikt användas för att bättre rikta preventiva åtgärder 

som exempelvis information, utbildning och metoder för att minska eller eliminera 

olycksriskerna. Erfarenheter från tidigare olyckor kan även ge betydande fördelar vid 

åtgärder som är både föreberedande, operativa eller bland dem som fokuserar på 

efterbearbetningen. Hur den enskilda kommunen sedermera väljer att använda 

olycksutredningarna finns dock inte specificerat i någon lagstiftning. Det finns heller inga 

formella krav på att förmedla genomförda olycksundersökningar till Statens Räddningsverk 
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för analys (rekommendationer har dock utfärdats) eller ens ett format för önskvärd 

disposition av utredningarna. 

1.1.1 Olycksundersökning 
Vid tidpunkt för denna uppsats finns ingen gängse definition av vad en kommunal 

olycksundersökning egentligen är. En olycksundersökning‐ / utredning kan tolkas som en 

analys av en olycka utifrån perspektiven orsak, olycksförlopp och utvärdering av 

räddningsinsatsen enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778, kap3, 10§). Särdqvist 

(2005) vill dock poängtera att en sådan tolkning måste kompletteras med en diskussion om 

vilket inledande motiv en olycksutredare väljer att påbörja undersökningen. Orsaken till att 

olyckan utreds blir ofta styrande kring vilken analysmetod som väljs och ur vilket perspektiv 

som händelsen betraktas. Avgörande för den specifika utredningens betydelse för lärandet 

blir därför olycksutredarens egen förståelse för det övergripande motivet till varför man 

önskar att utreda olyckor i kommunen, något som tydligt bör framgå i fördefinierade 

målbeskrivningar. Målet med olycksundersökningarna kan därför komma att variera 

eftersom varje kommun har sina egna unika förutsättningar och riskbild i området.  

 

Generellt kan olycksundersökningar komma att användas på flera sätt. Särdqvist (2005) 

nämner några områden: 

• Ge ett underlag för att finna olyckstrender i samhället (negativa och positiva) som 

stöd till kommunens säkerhetsarbete. 

• Hitta orsaker till olyckor för att förhindra att liknande olyckor uppstår, som en del i 

kommunens skadeförebyggande arbete. 

• Hitta orsakerna till olyckors konsekvenser för att kunna mildra framtida olycksförlopp, 

som en del i kommunens skadebegränsade arbete.  

Tillsammans utgör olycksundersökningar då ett hjälpmedel för kommunen och på sikt även 

samhällets utveckling av metoder och tekniker, övningar (exempelvis scenarios) och framtida 

planering för räddningsarbetet. För att detta ska uppnås krävs att utredningarna är väl 

genomarbetade och följer ett någorlunda snarlikt format där dispositionen, vissa uttryck och 

sägningar tolkas och beskrivs på samma sätt. 
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1.1.2 Bristen på ett standardiserat format 
Statens Räddningsverks enhet NCO, Nationellt centrum för lärandet från olyckor i Karlskoga 

använder undersökningarna för att på sikt skapa en kunskapsbank samt ge möjligheten för 

kommuner och andra att på nationell basis ta del av gjorda olycksundersökningar samt 

statistiska analyser1 (Dahlén, 2006, s.14). För att myndigheten på allvar skall kunna 

säkerställa exempelvis bakomliggande faktorer och prioritera särskilt viktiga förebyggande 

åtgärder bör underlaget för analysen dels ökas och samtidigt hålla en hög kvalitetsnivå 

(exempelvis innehålla tillräcklig information, snarlik disposition, gemensam tolkning av 

begrepp, perspektiv och lagkrav).  

 

Det kan tänkas att de kommuner som faktiskt skickar in sina utredningar till Räddningsverket 

tolkar syftet och betydelsen av kommunala olycksundersökningar på liknande sätt och det 

ligger därför nära till hands att dessa undersökningars utformningen är relativt snarlik. Så är 

emellertid inte verkligheten. Räddningsverket tycker sig kunna identifiera en stor variation 

vad gäller innehållet i utredningar kommunerna emellan (Källa: Telefonsamtal med Tommy 

Arnesson, NCO, 2007‐04‐13). Olycksundersökningarna kan också skilja sig åt till exempel 

med avseende på användningen av text och bilder, fokus på orsak eller händelseförlopp, 

omfattning och om författaren väljer att tolka uppgiften utifrån ett systemperspektiv2 eller 

söker att klarlägga en skuldbördan (straffande synsätt).  

 

Frånvaron av ett mer standardiserat format resulterar i svårigheter att i efterhand statistiskt 

bearbeta det inlämnade och öppnar samtidigt för individuella misstag vid exempelvis 

datainsamlingen eller utförandet. Utan ett standardiserat format kan vi eventuellt dra 

lärdom av enskilda händelser men får stora problem att se trender och potentiella åtgärder 

ur ett samhällsperspektiv. Om nu det övergripande syftet med olycksundersökningar är att 

minska riskerna i samhället (Särdqvist, 2005) bör också dessa analyser sträva efter en modell 

                                                       
1 Att lyfta fram data ur alla händelser av en specifik typ. Genom detta kan utredaren få svar på frågor som: Var 
inträffar flest olyckor? Olycksrisk kontra ålder? Ökar eller minskar olyckstypen (trend)? En statistisk 
analys/bearbetning fungerar väl vid olyckor som ofta förekommer i samhället. 
2 Med systemperspektiv menas här en övergripande tanke om att samhällsinvånare vill göra rätt, men att 
misstag kommer inträffa. Ett sådant perspektiv söker då att skapa övergripande säkerhetssystem där misstag 
inte leder till olyckor och åtgärder syftar till att förhindra/minimera det mänskliga felhandlandet. Tankesättet 
bygger på antagandet att samhällsolyckor inte är avsiktliga eller uppsåtliga händelser.   
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som inte enbart ger en möjlighet för statistisk bearbetning utan också ett format som kan 

öka erfarenheterna kring liknande typer av händelser och samtidigt bidra till en större 

förståelse av hur och varför olyckor inträffar. Därmed kan åtgärder utformas som bättre 

överensstämmer med den enskilda kommunens utpräglade riskbild. 

 

Enligt Statens direktiv till Räddningsverket skall myndigheten bedriva arbete med olycks‐ och 

skadeförebyggande åtgärder med målet att skydda människors liv, säkerhet och hälsa mot 

olyckor samt att förhindra eller begränsa skador på egendom och miljö (SFS 2005:890, 2 §). 

Som ett led i Räddningsverkets förebyggande arbete finns därför ett intresse av att utveckla 

stödet för datainsamlingen vid de kommunala olycksundersökningar vilket föranledde ett 

ämnesförslag till magisteruppsats. Den övergripande forskningsfrågan är således att 

undersöka: Vilka erfarenheter samlas in vid kommunala olycksundersökningar? 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är tvådelat. Att först analysera vilka erfarenheter som samlas in av de 

kommunala olycksutredarna och därefter verifiera resultaten utifrån tidigare 

forskningsresultat. 

 

Uppsatsen är en förstudie och bör ses som ett underlag till formuleringen av riktlinjer som 

skall vara vägledande för datainsamlingen vid kommunala olycksundersökningar. Målet är 

att utifrån empirin nå ett förslag på konkreta riktlinjer, vilket kan användas som ett stöd 

under själva räddningsinsatsen eller efterbearbetningen. 

1.3 Förförståelsen för medverkande 

Denna uppsats är en del i Karlstads universitets magisterprogram Riskhantering / 

Samhällssäkerhet. Författaren har sedan tidigare fullgjort en fil.kand inom nationalekonomi 

med inriktning mot riskhantering och kostnads‐nyttoanalys. Under perioder har jag arbetat 

med att digitaliserat olycksundersökningar på Statens Räddningsverk och tagit bort 

sekretessbelagda uppgifter från bland annat brandutredningar vid uppdateringen av 

myndighetens integrerade beslutsstöd för skydd mot olyckor (www.srv.se/rib).  
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På avdelningen för hälsa och miljö, Karlstad universitet har handledare och bihandledare 

båda arbetet med den tillämpade metoden innehållsanalys (Content Analysis) i tidigare 

studier och avhandlingsarbete (Johansson & Svedung, 2006). Ytterligare är Inge Svedung 

deltidsanställd av Räddningsverket avdelning NCO (Nationellt centrum för återkoppling och 

lärande vid olyckor). Vad gäller utredningsmetod i anslutning till skadehändelser har 

densamme arbetat på uppdrag av Räddningsverket de senaste tio åren och varit delaktig i 

att formulera och pröva det teoretiska ramverk som myndigheten idag arbetar utefter. 

1.4 Avgränsningar och definitioner 

Analysen har avgränsats till olycksundersökningar genomförda i kommunal regi och som 

sedermera har vidarebefordrats till Statens Räddningsverk. Resultaten kan därför inte, utan 

ett utökat underlag, överföras till områden utanför den kommunala räddningstjänsten.  

 

För uppsatsen definieras olycka som en plötslig händelse som har medfört eller kan befaras 

medföra skador på människor, miljö eller egendom (Särdqvist, 2005). Vanligtvis gäller detta 

händelser som ligger skadorna när i avseende på tid och rum. En olycka bör dessutom vara 

oväntad och därmed i viss mån oförutsedd. Ett tillbud definieras som en händelse som under 

andra förhållanden hade kunnat resultera i en olycka (Särdvist, 2005). Båda begreppen 

resulterar dock vanligen i räddningstjänst och är därför aktuella för olycksundersökning. 

1.5 Tidigare forskning 

I den litteratursökning som genomförts har sökorden olycksutredning, olycksundersökning, 

datainsamling, faktainsamling, riktlinjer och kombinationer av dessa varit ledord. Flertalet 

sökmotorer har använts, blanda annat Libris uppsök – examensarbeten och uppsatser i 

fulltext (Libris uppsök, 2007), sökmotorn Google (Google, 2007) samt Medline (2007). 

Dessutom har frågan om tidigare forskning ställts till kontaktpersoner på Statens 

Räddningsverk och Stockholms Brandförsvar.  

 

I ämnet datainsamling vid olycksundersökningar har Risberg Andersson och Lundqvist, 

brandingenjörsstudenter vid Lunds Tekniska högskola, färdigställt en uppsats med titeln: 

insatspersonalens initiala datainsamling i samband med olycksundersökningar (Risberg 
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Andersson & Lundqvist, 2006). Syftet med rapporten var att undersöka vilka data en 

räddningsledare bör samla in på skadeplatsen för att underlätta den initiala 

olycksundersökningen och därmed förbättra möjligheterna till att dra lärdom från inträffade 

olyckor. Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer, en fältstudie och en 

litteraturstudie vid Stockholm brandförsvar. Författarna identifierade tre huvudsakliga 

brister, via genomförda intervjuer och en fältstudie, vilket sedermera blev underlag för deras 

rekommendationer (Risberg Andersson & Lundqvist, 2006): 

• Brister på kunskap om olycksundersökningar. 

• Brister i dokumentationen av data. 

• Brister på strategi och målinriktning med den initiala datainsamlingen. 

 

Det är viktigt att poängtera att denna studie fokuserar på den initiala datainsamlingen som 

sker under pågående olycksförlopp. Risberg Andersson och Lundqvist (2006). I vårt fall ligger 

istället fokus på olycksundersökningar av en mer omfattande art. Dessa utredningar 

genomförs normalt i efterhand i syfte att komplettera den tidigare initiala undersökningen 

och faller då under vad som benämns utökad olycksutredning (Bergqvist, 2005, s.28). Den 

initiala olycksundersökningen blir här ofta en viktig datakälla bland många andra uppgifter 

som exempelvis vittnesbeskrivningar, SOS larmrapporter med mera.  

1.6 Läshänvisningar 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt: 

Inledningsvis redogörs för bakgrund, syfte med studien, tidigare erfarenheter och teoretiska 

aspekter kring olycksundersökningar. Under det kommande avsnittet metod och material 

beskrivs metoden och underlaget med avsikten att visa hur eventuella slutsatser grundats i 

tillgänglig data. 

 

Efterföljande avsnitt om resultat och resultatdiskussion presenteras slutsatserna från den 

genomförda innehållsanalysen som sedermera relateras till litteraturen och konkretiseras i 

ett förslag på riktlinjer vid datainsamlingen (läs: Bilaga 3 – Förslag på riktlinjer för 

datainsamlingen vid kommunala olycksundersökningar). Uppsatsen avslutas med 

kommentarer om själva uppsatsarbetet där också förslag ges på fortsatt forskning i ämnet. 
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2. Metod och material 

Detta kapitel avser att ge läsaren en förståelse för dataunderlaget såväl som det 

urvalsförfarande som gäller för analysen. Metoden motiveras och redogörs för i syfte att 

underlätta möjligheterna att följa den senare resultatpresentationen. Ytterligare diskuteras 

innehållsanalysens styrkor och svagheter. 

 ___________________________________________________________________ 

2.1 Materialet – Olycksundersökningar 

Endast ett fåtal av Sveriges kommuner skickar sina olycksundersökningar till myndigheten. I 

skrivandets stund lämnas endast cirka 30 kommunala olycksundersökningar årligen vidare 

till Räddningsverket (Källa: Telefonsamtal med Tommy Arnesson, NCO, 2007‐04‐13). 

Myndigheten har 68 tillgängliga kommunala olycksundersökningar fördelade över 8 

klassifikationer mellan år 2005 till och med april 2007 (se Tabell 1).  

 

KLASSIFIKATION  ANTAL

Utsläpp farligt ämne  4

Brand i byggnad  26

Trafikolycka  20

Drunkning‐ tillbud 3

Brand ej i byggnad 3

Automatlarm  3

Förmodad brand 1

Annan  8

∑  68

             Tabell 1 – Kommunala olycksundersökningar från 2005 t.om april 2007. 

             Källa: Statens Räddningsverk 

 

Fördelningen mellan klassifikationerna skiljer sig avsevärt med en övervägande tyngdpunkt 

mot Brand i byggnad och Trafikolyckor. Huruvida denna fördelning är representativ i 

förhållande till antalet inträffade olyckor lämnas i diskussionen eftersom det råder stor 

osäkerhet kring den nationella fördelningen av genomförda olycksundersökningar inom 

varje olyckstyp och även vidarebefordringen av dokumenten till myndigheten. 
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En olycksundersökning omfattar i normalfallet cirka 2‐4 sidor text med rubriker för troligt 

händelsförlopp, orsak och räddningsinsats exklusive tillhörande bildbilagor. Variationen är 

som sagt stor, både vad gäller fokus, metod och omfattning (till exempel arbetar flera 

olycksutredare med tyngdpunkten mot bilder med andra i större utsträckning formulerar sig 

i text). Ytterligare så genomför inte alla kommuner utökade olycksundersökningar vid 

olycksplats utan nöjer sig med att sammanställa en initial insatsrapport för 

räddningsinsatsen som då anses tillgodose lagkraven enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 

2003:778). 

 

olycksutredningarna kan även innehålla känsliga uppgifter i form av personuppgifter, tid, 

datum och plats för olyckan, detaljerade bilder, områdesbeskrivningar och specifika 

uppgifter om konsekvenser som i ursprunglig form kan spåras till drabbade, anhöriga eller 

involverade personer i räddningsarbetet. Räddningsverket sekretesstämplar därför flera av 

dokumenten med stöd från Sekretesslagen (1980:100). Det begränsade antalet inlämnade 

utredningar innebär dessvärre att uppgifter som inte direkt anknyter till person ändå kan 

avslöja den specifika händelsen och därmed till exempel en drabbad. Både stora och mindre 

olyckor har idag ett visst mått av journalistiskt värde vilket innebär att hanteringen av 

utredningarna är restriktiv och skall så långt som möjligt förhindra att obehöriga tillåts läsa 

utdragen. 

2.2 Urvalsförfarande 

Eftersom uppsatsen är en förstudie fann jag det lämpligast att försöka täcka in en så bred 

grund av olika typer av rapporter som möjligt. Urvalet består därför av slumpmässigt utvalda 

undersökningar ur varje klassificering och alla inlämnade utredningar i den klass benämnd 

"annan". Tanken bygger på idén om teoretiskt urval3 i syfte att maximera de erfarenheter 

som samlas in vid de kommunala olycksundersökningarna (Bryman, 2001, s.290). Utifrån 

uppgifter om att olycksundersökningarna sinsemellan är olika utformade bör därför ett 

"tvärsnitt" bättre fånga in variationer och därmed bidra med fler erfarenheter och senare 

mer generellt tillämpbara riktlinjer. Detta bygger i sin tur på kriterierna om ändamål, att 

                                                       
3 Urvalet är medvetet utifrån ett syfte att få optimal information för den gällande frågeställningen.  
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datamaterialet skall kunna ge forskaren tillräcklig information om det som efterfrågas och 

relevans, det vill säga att informationen är väsentlig gentemot 

forskningsområdet (Hartman, 2001, s.70‐71). Urvalet är därför inte proportionerligt mot 

underlaget eftersom vi inte eftersträvar representativitet bland de analyserade 

olycksundersökningarna (se Tabell 2): 

 
KLASSIFIKATION  ANTAL URVAL

Utsläpp farligt ämne  4 2

Brand i byggnad  26 2

Trafikolycka  20 2

Drunkning‐ tillbud 3 2

Brand ej i byggnad 3 2

Automatlarm  3 2

Förmodad brand 1 1

Annan  8 8

∑  68 21

             Tabell 2 – Urvalet av kommunala olycksundersökningar från 2005 t.om april 2007. 

             Källa: Statens Räddningsverk 

 

Tillsammans utgör urvalet 21 olycksundersökningar av totalt 68 inlämnade kommunala 

olycksundersökningar mellan åren 2005 till och med april 2007. För att data skall vara så 

tillförlitlig som möjligt efterfrågades olycksundersökningarna i obehandlad form, med ett 

förmodat inslag av känsliga uppgifter. 

 

Uppsatsen undersöker förutsättningarna för framtida mer generella riktlinjer för 

datainsamlingen vid kommunala olycksundersökningar genom ett underlag från alla 8 

klassifikationer. Ett alternativt angreppssätt vore att istället försöka fånga in erfarenheter 

från en specifik klass där alla inlämnade utredningar analyseras. Min bedömning är att 

analysen då riskerar att förlora viktiga lärdomar eftersom riktlinjerna bör kunna användas i 

fler olyckstyper än till exempel brand i byggnad (bygger på antagandet att två 

olycksutredning från skilda klasser skiljer sig mer åt i frågan om utformning och text än två 

motsvarande inom samma klassifikation). 
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2.3 Innehållsanalys som metod 

”Content analysis describes a family of analytic approaches ranging from impressionistic, 

intutive, interpretive analysis to systematic, strict textual analyses” (Hsieh & Shannon, 2005 

s. 1277). Således finns idag ingen strikt definition för innehållsanalys (Content Analysis) då 

metoden används i många sammanhang och vanligtvis varierar med hänsyn till underlaget. 

Metoden har många förgreningar och inriktningar. Forskning visar dock att innehållsanalysen 

kan kategoriseras i tre mer övergripande tillvägagångssätt som alla har det gemensamt att 

de söker att uttolka mening ur en eller flera texter (Hsieh & Shannon, 2005): 

• Konventionell (Conventional) – Används oftast av forskare vars mål är att beskriva ett 

fenomen. Metodanvändaren undviker vanligtvis förutbestämda kategorier utan 

tillåter dessa växa fram under analysprocessen enligt en mer induktiv4 form. 

• Riktad (Directed) – Utgår från en viss hypotes, ett antal frågor, som sedan blir 

vägledande vid textkodningen.  Metoden tar en hypotetisk deduktiv5 form. 

• Summerande (Summative) – Kvantitativ inriktning där forskaren använder sig av 

sökningar med nyckelord eller kluster för att beskriva texter. Metoden kan även här 

ta en hypotetisk deduktiv form. 

 

Givetvis förekommer kombinationer av ovanstående. Gemensamt för metoden 

innehållsanalys är att man i grunden undersöker språket i syfte att klassificera stora mängder 

text till ett mindre antal kategorier som anses representera en likartad mening / betydelse. 

Kategorierna kan bestämmas utifrån explicit betydelse eller underliggande budskap. 

Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ ansats kan beskrivas i termer av hur man väljer 

att behandla själva texten. När kvantitativ innehållsanalys vanligtvis utgår från ett antal 

förutbestämda frågeställningar, vilket man senare i analysen söker att besvara genom 

sökningar på nyckelord eller innehåll som därefter tolkas, väljer forskaren med kvalitativ 

ansats en annan utgångspunkt (Bryman, 2002, s.190‐191). Skillnaderna ligger i sin inställning 

till eventuella resultat. Vid kvantitativ innehållsanalys läggs stor vikt vid forskarens 

objektivitet till texten som sådan. Utifrån ett kvalitativt perspektiv anses dock inte forskaren 

                                                       
4 Ett sätt att nå slutsatser. Induktion innebär kortfattat att forskaren drar mer generella slutsatser utifrån 
empiriska fakta.  
5 Hypoteser (mer eller mindre understödda gissningar) som sedan används för en deduktiv slutledning (logisk 
slutsats som betraktas som giltig). Därefter kan resultaten prövas mot verkligheten. 
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kapabel att vara helt objektiv till sitt arbete, analysen är i den meningen alltid att betrakta 

som subjektiv (oavsett inledande hypoteser). Kvalitativ innehållsanalys går därför längre än 

att enbart beskriva texter med hjälp av nyckelord utan söker att analysera texterna mer 

grundligt med hjälp av forskarens, och framförallt textförfattarens, tolkning av vissa 

företeelser. Båda ansatserna har dock fortfarande ett övergripande krav på systematik i 

arbetet. Arbetsmetodiken skall därför, oavsett ansats, tillämpas konsekvent i hela processen 

och dessutom beskrivas så en bedömaren kan följa och om önskvärt upprepa analysen.  

 

För uppsatsen väljer jag att definiera kvalitativa innehållsanalys enligt: ”… as a research 

method for the subjective interpretation of the content of text data through the systematic 

classfication process of coding and identifying themes or patterns” (Hsieh & Shannon, 2005, 

s.1278). För ett tydliggörande skall jag närmare beskriva metoden ett antal steg som 

sedermera ligger till grund för den kommande analysen (Hsieh & Shannon, 2005). Observera 

att dessa inte genomförs sekventiellt utan mer eller mindre samtidigt, allt analysarbete är en 

iterativ process: 

1. Texterna läses i sin helhet för att nå fördjupning och en känsla för helheten. 

2. Texterna läses mer djupgående, ord för ord, i syfte att bereda kod6. Efter 

inledande steg är det läge för forskaren att göra egna noteringar av sina första 

intryck som en inledande analys. Dessa härstammar direkt från texten och 

återger flera tankar och funderingar. Dessa blir oftast ett preliminärt 

kodningsschema. 

3.  Kod sorteras därefter in i kategorier som baseras på hur koden är relaterad och 

sammanlänkad till varandra. Kategorierna används sedermera till att organisera 

och gruppera kod till meningsfulla textkluster. Dessa kluster bör vara 

övergripande nog för att för att innehålla ett större antal koder. 

 

 

 

 

                                                       
6 Kodning är här en process där forskaren ställer frågor till sitt datamaterial. Exempelvis genom frågor som: Vad 
säger data om det som studeras? Vad/vilka händelser beskrivs i materialet? 
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4.  Beroende av relationerna mellan kategorierna kan forskaren kombinera det stora 

antalet underkategorier till ett mindre antal (teman). På så sätt växer en hierarki 

fram (kan stödjas med ett träddiagram som visar på relationerna kategorierna 

emellan). Därefter bör kategorier, underkategorier och kod definieras. Stöd kan 

här hämtas direkt från texten i form av ord eller citat. Slutligen bör vissa 

övergripande teman kunna identifieras.  

 

En stor fördel med innehållsanalys är just det faktum att forskaren inte har någon 

förutbestämd hypotes om vad analysen syftar till att undersöka och bör därför kunna 

förhålla sig relativt neutral till resultaten. Resultatet är därför baserade på den faktiska data 

som gäller för texterna. Riskerna är dock paradoxalt sammankopplade med just denna 

styrka. Om forskaren misslyckas med att skapa sig själv en helhetsbild av texten / texterna 

kan detta leda till att viktiga kategorier tappas, vilket i sin tur kan ge en felaktig bild av data. 

Det är därför avgörande för resultaten att kategorier och teman tillåts växa fram i processen 

då forskaren noggrant och systematiskt bearbetar dokumenten. 

 

Vanligtvis används innehållsanalysen som ett verktyg för att utifrån empirin induktivt, och i 

viss mån även deduktivt, skapa en modell eller teori. I denna uppsats söker jag inte 

teoribildning utan endast identifiera ett antal genomgående teman i de analyserade 

kommunala olycksundersökningarna. Metoden blir här ett sätt att systematiskt identifiera 

och inte minst motivera de teman som sedermera får representera ett förslag till riktlinjerna 

för datainsamlingsfasen. 

2.4.1 Teoretiskt känslighet och tempo 

Med teoretisk känslighet avses en förmåga forskaren utvecklar under själva analysarbetet. 

”Den innebär att bli medveten om den innebörd de data som samlas in har” (Hartman, 2001, 

s.97). Känsligheten till data är något som underlättar att hitta och bibehålla fokus på vad 

som verkligen är viktigt i texten / texterna. Den hjälper till att styra undersökningen mot 

material som har betydelse för den teorin (för uppsatsen gemensamma drag) som härleds 

från empirin samtidigt som kreativiteten för teorins generaliserbarhet ökar. En forskare kan 

öka sin teoretiska känslighet genom att först mycket noggrant sätta sig in i texten / texterna 

och därigenom få en djupgående förståelse för datamaterialet (inre källan). Ytterligare kan 
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hjälpmedel, teknisk litteratur, yrkeserfarenhet, medarbetare och personlig erfarenhet öka 

förmågan, vilket då benämns som yttre källor till teoretisk känslighet 

(Hartman, 2001, s.98‐99).  

 

I sammanhanget diskuteras också det teoretiska eller personliga tempo en forskare kan 

bibehålla för att fortfarande ha kvalité i undersökningen. ”Det tempo en forskare anser vara 

lämpligt skall vara förenligt med forskarens temperament och den förmåga forskaren har att 

göra undersökningen på ett jämnt och fördelat sätt” (Hartman, 2001, s.101). Givetvis står 

detta i förhållanden till personens erfarenhet, personligt tillstånd och de arbetsvillkor som 

föreligger. Med tiden lär sig forskaren att hitta sin egen takt i arbete för maximal kreativitet. 

Ibland kan uppehåll från analysarbetet bidra till nya infallsvinklar som tidigare förbisågs. 

2.4.2 Vetenskapsteoretisk tradition 

Som en mer kvalitativ metod följer innehållsanalysen den hermeneutiska 

vetenskapstraditionen. Vanligtvis beskrivs hermeneutiken som den tradition som behandlar 

data som inte är direkt mätbar enligt sedvanliga vetenskapliga metoder. ”Det som inte kan 

mätas (ges ett värde på en mätskala) kan enligt denna tradition inte heller undersökas 

vetenskapligt, om de samband som inte kan mätas är omöjliga att uttala sig om 

vetenskapligt” (Hartman, 2001, s.20). Därmed är det inte sagt att forskaren inte kan mäta, 

endast att det inom domänet finns betydande svårigheter att förhålla sig objektiv till det 

insamlade. Vanligtvis söker man kunskaper som inte är observerbart genom att bara studera 

empirin. Vetenskapstraditionen ger därför att kvalitativa studier vanligtvis söker att 

formulera teori med utgångspunkt ur datamaterialets perspektiv på tillvaron samtidigt som 

kvantitativa metoder (positivistisk vetenskapstradition) oftast söker att bekräfta / verifiera 

hypoteser om verkligheten med större data och värden utan värderingar. Givetvis 

förekommer undantag i båda förgreningarna, men ofta diskuteras i huvudsak två typer av 

metoder. Den hermeneutiska vetenskapen stödjer sig idag mot den induktiva metoden där 

datamaterialet samlas in utan att forskaren från början har en formulerad hypotes. Därefter 

sker en analys i syfte att dra generella slutsatser utifrån empirin (Hartman, 2001, s.24). 

Analysen tar en mer processinriktad form, där forskaren ständigt hoppar och omarbetar sina 

resultat. Omvänt, använder sig den kvantitativa forskning mer av en deduktiv metod. ”Enligt 

den deduktiva metoden rättfärdigas hypoteser genom att man logiskt härleder (deducerar) 
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observerbar fakta ur hypotesen och initialvillkor (faktiskt förhållanden, exempelvis en 

experimentell situation) (Hartman, 2001, s.23). Om observationerna överrensstämmer med 

hypotesen så är den att anses som bekräftad. Om annat är hypotesen falsifierad, oavsett bör 

forskaren vara helt neutral till utgången. Hur själva teorin formulerats är irrelevant, därav 

har de positivistiska metoderna högt ställda krav på reliabilitet, validitet och transparens. Vid 

kvalitativ forskning ligger fokus istället vid själva formuleringen av hypotesen eller teorin. 

 

Kvalitativ innehållsanalys (Qualitative Content Analysis) och den närbesläktade metoden 

Grundad teori (Grounded Theory) beskrivs idag som en blandning mellan deduktiv och 

induktiv metod, dock med tyngdpunkt mot induktion och anses därför fortfarande tillhöra 

den hermeneutiska vetenskapstraditionen. Vanligtvis skildras metoderna som ett upprepat 

mönster för urval, datainsamling och analys. Först genomförs ett urval bland data som sedan 

analyseras induktivt (generaliserad teori från empirin), därefter görs nya urval som är 

deduktivt (teorin undersöks utifrån empirin) baserade på analysen. Detta fortgår tills en teori 

kan formuleras (Hartman, 2001, s.36). ”Det är alltså en interaktiv process där 

datainsamlande och analys ömsesidigt påverkar varandra. Ibland talar man om den som en 

sicksack‐liknande process, men det är inte vilken sicksack‐liknande process som helst, utan en 

process där man systematiskt spårar sanningen om verkligheten” (Hartman, 2001, s.36). 

Under hela analysen jämförs insamlade data kontinuerligt vilket skapar en helhetsbild av 

materialet och säkerställer att viktiga delar inte förbigås. På så vis blir innehållsanalys och 

även grundad teori något av metoder i gränslandet mellan induktiv och deduktiv inriktning, 

en så kallad tredje väg. 

2.5 Analysens genomförande 

Alla 21 olycksundersökningar lästes först igenom för att få en helhetsbild av dokumenten. 

Därefter analyserades dokumenten grundligt var för sig. Under varje rubrik markerades 

textavsnitt som bedömdes särskilt meningsbärande, vilket innebär att frågor ställts till texten 

i syfte att identifiera vad författaren söker att redogöra för. Ett exempel: Om det under 

rubriken Händelseförlopp finns ett stycke ”… okänd anledning köra ner i diket”. Ställer vi oss 

frågor som vem det är som kör ner i diket, eller under vilket underliggande tema handlingen 

kan kategoriseras till kan vi också utifrån textsammanhanget anse att den meningsbärande 

texten är representerad under temat ”inblandades agerande”. Även andra textavsnitt kan 
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anses tillhöra detta underliggande tema, exempelvis ”… hon börjar leta och springa” och får 

därför anses företräda en del av vad författaren ser som viktigt att beskriva i sammanhanget. 

Detta bör sedermera vara en önskvärd del inom ett mera övergripande tema. Varje 

identifierat underliggande tema för dispositionsdelarna har sedan sammanställts och 

placerats i ett sammanhang (läs: Bilaga 1 – Identifierade teman under respektive 

dispositionsdel). 

 

 Nedan följer ett exempel för hur teman kan relateras till varandra (se Tabell. 3 – Utdrag från 

bilaga 1 – Identifierade teman under respektive dispositionsdel). 

 

 

 

 
Tabell. 3 – Utdrag från Bilaga 1 – Identifierade teman under respektive dispositionsdel 
 
 
Språkbruket i olycksundersökningarna är kortfattat och kärnfullt. Ur tolkningssynpunkt 

underlättar detta arbetet med att, utifrån data, identifiera gemensamma drag (teman). Rent 

praktiskt innebär det att man i analysen undviker flera mellansteg innan vi kan nå 

exempelvis ett underliggande teman. Vid analys av mer komplexa texter kan steget mellan 

nyckelord / uttryck och tema vara omfattande och innebära många fler jämförande och 

sammanlänkningar. Ytterligare söker jag att fånga en helhet vad gäller den information som 

tas upp i de kommunala olycksundersökningarna. Vid analysen har jag därför undvikit att 

värdera vad som jag anser bör eller borde innefattas inom respektive teman. Detta har 

istället grundats i data direkt från texterna. Innehållsanalysen innehåller därför alla 

underliggande teman som identifierats i texten i syfte att täcka in alla de lärdomar som finns 

representerade. Under arbetet upplever jag mig nått en tillfredsställande hög teoretisk 

mättnad då senare analyserade olycksundersökningar i underlaget bidrog med relativt få nya 

erfarenheter till underliggande teman.  

1 INLEDANDE DATA / UPPLYSNINGAR 
 1.1 INFORMATION OM OLYCKA / TILLBUD 
  Kortfattad beskrivning av olycka / tillbud 
  Risk för efterföljande skador 
  Olyckstyp  
  Objektstyp 
  Typ av skada / negativ konsekvens 
  Potentiell direkt orsak 

Dispositionsdel 

        Tema 

Underliggande tema 
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2.6 Metodrelaterade svagheter 

”En innehållsanalys kan bara vara så bra som de dokument är som den bygger på” (Bryman, 

2002, s.203). Eftersom syftet vanligtvis är att dra generaliserbara teorier utifrån analyserade 

texterna bör dessa också bedömas utifrån des autenticitet, trovärdighet och 

representativitet (Bryman, 2002, s.203). I stora drag handlar det om att försäkra sig om att 

dataunderlaget verkligen är äkta och faktiskt är vad det utger sig för att vara. Ytterligare 

måste texterna vara representativa för vad den generaliserade teorin uttalar sig om. 

Analysen, gällande de kommunala olycksundersökningarna söker inte att generera teori utan 

endast täcka in ett antal gemensamma drag. Som diskuterats i avsnittet om urvalet bör 

uppsatsen ses som en förstudie där jag söker hitta en bredd i underlaget och hävdar inte 

fullständig teoretisk mättnad. Alla analyser som kräver ett visst mått av tolkning kan 

ifrågasättas på punkten om objektivitet (Bryman, 2002, s.203‐204). Har forskaren och 

författaren av texten / texterna likartad tolkningsgrund?  Inte sällan befinner man sig inom 

olika levnads‐ och forskningsparadigm och betraktar exempelvis vissa sägningar olika skilda 

sammanhanget. En inledande genomläsning av dokumenten och även en analys av de 

förutsättningar som råder och till vilket upplevt syfte de är skrivna är nödvändigt för att ge 

forskaren en inblick i den rådande tolkningsgrunden. 

 

”One challenge of this type of analysis is failing to develop a complete understandning of the 

context, this failing to identify key categories” (Hsieh & Shannon, 2005, s.1280). Om 

undersökaren inte tillåts få en tillräcklig helhetsbild av datamaterialet kan studiens 

tillförlitlighet ifrågasättas. Helhetsbilden är helt avgörande för möjligheterna till att 

resultaten korrekt avspeglar empirin. Det bör därför finnas utrymme i analysen till att 

verkligen följa upp egna idéer och tankar. Denna process tar tid och kan inte på förhand 

bestämmas eftersom den är helt beroende av den text som skall analyseras och de 

förutsättningar som föreligger (läs: 2.4.1 teoretisk känslighet och tempo). Hsieh & Shannon 

(2005) menar att denna process kan göras mer effektiv med aktiviteter som till exempel 

grupp / kamrat debriefingsamtal, förlängt analysarbete, ihållande observationer och 

triangulering (Hsieh & Shannon, 2005, s.1280).  
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Kritik riktas även mot den deduktiva delen i innehållsanalys eller den besläktade grundad 

teori. ”Att forskaren letar för att hitta de data som passar teorin, är naturligtvis en inriktad 

process, som går stick i stäv med traditionell hypotetisk‐deduktiv forskning” (Guvå & 

Hylander, 2003, s.80). Detta faktum är givetvis svårt att undgå. På samma sätt kan dock 

positivistiska metoder kritiseras vid urvalsprocessen där empirin hämtas utifrån 

möjligheterna att hitta det forskaren söker. Guvå och Hylander (2003) menar att metodernas 

största risker istället finns i det cirkulära resonemanget (Gruvå & Hylander, 2003, s.80). 

Eftersom analysen är en iterativ process där teorier formas utifrån data som sedan bekräftas 

genom att undersöka samma dokument kan givetvis resultatet ifrågasättas. Efterhand bör 

därför analysens urval utvidgas och förändras vilket innebär att teorierna samtidigt 

omvärderas. Urvalet är därför alltid styrande för eventuella slutsatser. 

2.7 Samhällsvetenskapliga kriterier 

Avsikten är att beskriva innehållet i de kommunala olycksundersökningarna på ett 

systematiskt sätt. För att säkerställa resultatens giltighet är det viktigt att analysen följer en 

metod som både är logisk till sin ordningsföljd, kan återskapas (replikerbarhet) och har 

vetenskapligt accepterats för kvalitativa undersökningar. Metoden bör dessutom vara väl 

anpassad till det sammanhang den tillämpas. Inte sällan leder flertalet metoder fram till 

resultat vid likartade frågeställningar, det finns dock en risk för att de inte är anpassade mot 

det underlag de används och resultaten kan därför komma att ifrågasättas på punkten om 

trovärdighet. I sammanhanget pratar man då vanligen om intern validitet som gäller frågan 

om resultaten från analysen kan generaliseras (Bryman, 2002, s.46). Stor vikt läggs därför i 

valet av analysmetod gentemot tillgängligt dataunderlag. Ytterligare beskrivs analysens 

praktiska genomförande. 

 

Uppsatsen analys är till huvudsak kvalitativ vilket kan försvåra frågan om resultatens 

reliabilitet (tillförlitlighet). Begreppet syftar till resultatens förutsättningar för att återskapas 

eller om de påverkats av tillfälligheter och / eller andra temporära omständigheter (Bryman, 

2002, s.43). Kriteriet är i högre grad tillämpbart vid kvantitativa undersökningar där 

forskarens objektivitet7 är av större vikt. För kvalitativ forskning anses dock ingen vara helt 

                                                       
7 Objektivitet i sammanhanget syftar till att processen skall vara utformad på ett sådant sätt att forskarens 
personliga värderingar skall få ett så litet utrymme i analysen som möjligt.  



Metod och material  24 
___________________________________________________________________ 

 
neutral till resultaten, en undersökares egen förförståelse och värdering får därför ett större 

utrymme i resultaten. Analysen bör ändå följa en systematik där även forskarens 

resonemang skall kunna följas och slutsatserna på så sätt motiveras. Kvalitativa 

undersökningar kritiseras oftast på punkten transparens. ”Ytterligare en form av kritik som 

ofta riktas mot kvalitativ forskning, men som inte inspirerats lika mycket av kvalitativ 

forskningskriterier är påståendet att kvalitativ forskning ofta brister i ”genomsynlighet”, det 

vill säga information om hur en undersökning konkret planerades och genomfördes” 

(Bryman, 2002, s.271). Det är dessvärre inte rimligt att kräva samma grundligt och i detalj 

redogjorda beskrivningar av urval och analys som vid kvantitativa studier. För uppsatsen 

redogörs för urvalsförfarandet och dataunderlaget så detaljerat som möjligt. 

Innehållsanalysen som metod tillåter dock forskaren att undersöka empirin utan inledande 

hypoteser på ett systematiskt sätt vilket torde i sig självt ge studien en högre objektivitet och 

transparens. 

2.8 Förhållningssätt och etiska aspekter 

De kommunala olycksundersökningarna har tillhandahållits digitalt från Statens 

Räddningsverk. Denna uppsats har prövats utifrån forskningsetiska grunder av Karlstads 

universitets etikkommitté (beslut: 2007‐05‐08, dnr C: 2007/174 ) och juridiskt av Statens 

Räddningsverks juridiska avdelning.  

 

Sekretessbelagda uppgifter undviks som stöd till teman i resultatredovisningen. Etiska 

aspekter i uppsatsarbetet avser främst ett potentiellt avslöjande av sådana uppgifter, 

exempelvis ovarsam hantering vid vissa metodrelaterade motiveringar. Vad gäller analysen 

kan metoden kräva citat för att understödja en identifierad kategori eller underliggande 

tema. Detta för att visa på "mättnad" och graden av fyllighet och innehåll. På så vis valideras 

de identifierade kategorierna och läsaren tillåts bedöma resultatet. Alla citat kan potentiellt 

direkt (någon obehörig läser sekretesstämplat material eller författaren glömmer att radera 

vissa uppgifter i uppsatsen som kan avslöja en specifik person eller olycka) eller indirekt 

(ogenomtänkta citat eller andra kommentarer) lämna ut en drabbad och anhöriga. Utdrag ur 

texten / texterna har därför valts ut med omsorg. Känsliga uppgifter har inte återgetts, inte 

heller särskilt starka uttryck eller citat med specifika detaljer används för att stödja vissa 

kategorier. Ett annat skäl till att vara restriktiv vid användningen av citat är att 
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branschmänniskor (brandutredare/polis/ambulans etc) ibland kan använda ett språk i 

rapporterna som kan verka stötande i sin utformning. Citat av sådan karaktär har även de 

valts bort. All resultatredovisning är allmänt hållen och bedöms inte behandla fall eller 

detaljer som kan knytas till enskild händelse. Både författaren av en olycksundersökning och 

även medverkande i själva räddningsinsatsen kan potentiellt drabbas negativt om deras 

identiteter röjs. Det förefaller troligt att skadade, anhöriga eller andra personer tenderar att 

leta efter personer som kan skuldbeläggas efter en olycka. Särskilt beaktande tas därför i 

deras hänsyn. 
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3. Resultat  

Resultaten presenteras och innehållet inom varje övergripande tema diskuteras kortfattat. 

För alla identifierade övergripande och underliggande tema hänvisas till bilaga 1 – 

Identifierade teman under respektive dispositionsdel. 

 ___________________________________________________________________ 

3.1 Generell disposition 

 I analysarbetet framträdde ett mönster som tycks vara detsamma för alla utredningar i 

urvalet. Författarna har valt att disponera texterna enligt en tydligt urskiljbar inledande del, 

analys och till sist ett avslut (läs: Bilaga 1 – Identifierade teman under respektive 

dispositionsdel). Vanligtvis inleds rapporterna med en informativ första sidan bestående av 

ett foto på objektet alternativt omgivningen (=18) och en kortfattad skrivelse om typ av 

olycka / tillbud (=20). Förstasidan representerar i många fall hela den inledande delen 

innehållande data och övriga upplysningar kring själva olyckan (Läs: 3.1.1 Inledande data / 

upplysningar). I hela 19 fall tydliggörs vilken organisation som står som ägare till 

utredningen, i 10 fall har man dessutom valt att lägga till räddningstjänsten eller förbundets 

emblem på förstasidan. Med hänsyn till uppsatsens kvalitativa inriktning och det relativt 

sparsamma antalet analyserade utredningar kan dessvärre inget definitivt sägas om hur 

representativt urvalet är för populationen. Dock ter sig typen av olycka / tillbud inte vara 

avgörande för hur författarna väljer att disponera sin olycksutredning. Variationen sprider 

sig över alla olycksklassifikationer. Mer styrande kring olycksundersökningens generella 

disposition är av förklarliga skäl varifrån den härstammar. Samma förbund / räddningstjänst 

och olycksutredare väljer i högre grad att följa en liknande disposition oavsett händelse. 

 

Efter en kortfattade informativ del benämnd inledande data / upplysningar följer ett avsnitt i 

olycksundersökningar som jag väljer att beskriva som analys (Läs: 3.1.2 Analys). Häri ligger 

utredningarnas tyngdpunkt. I 9 fall redogörs för olyckans / tillbudets bakgrund, händelse, 

orsaker och själva räddningsinsatsen under rubriker med samma namn. Resterande 

dokument söker ofta att redogöra för detsamma men i skiftande ordning eller under andra 

avsnitt, dock är få utredningar konsekventa i att på något sätt inkorperera alla dessa punkter 

enligt ett tydligt och informativt upplägg. Flertalet utredningar innehåller även en 
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sammanfattande text om olyckan, vanligtvis då själva händelseförloppet (=9). Endast i ett 

fåtal (=4) kan ett syfte eller specifika frågeställningar utläsas. 

 

Slutligen avslutas rapporterna i ett antal redogöranden som kan sammanfattas som 

erfarenheter och rekommendationer (läs: 3.1.3 Erfarenheter och rekommendationer). Bland 

alla olycksundersökningar återfinns en rubrik eller textavsnitt där potentiella åtgärder 

diskuteras (=21). Dessa kan vara av mer eller mindre uttalad art, dock förekommer 

begreppet åtgärder i rubrik bland hela 13 fall. Även övriga diskussioner förs i vissa fall om de 

erfarenheter som finns att hämta från olyckan / tillbudet. Vissa rapporter har också en 

avslutande rubrik för återföring (=7), vilket generellt tolkas av författarna som en förteckning 

över de aktörer som skall delges olycksundersökningen efter färdigställande. I ett fall får 

dock rubriken en annan innebörd där författaren värderar räddningstjänstens insatsbeslut 

och utifrån det föreslår olika åtgärder. 

3.1.1 Inledande data / Upplysningar 

För alla olycksundersökningarna i urvalet kan fyra huvudsakliga teman identifieras för vad 

jag bedömer tillhöra utredningarnas dispositionsdel inledande data / upplysningar. 

Gemensamt för alla teman är att sägningar hålls korta, vanligen i form av nyckelord eller 

korta meningar. Syftet tycks vara att på ett informativt sätt visa på huvudsakliga punkter och 

att på så sätt hjälpa läsaren att snabbt få en överblick över händelsen. Följande övergripande 

teman har identifierats: 

• Information om olycka / tillbud 

• Administrativa olycksdata 

• Information om uppdrag 

• Information om medverkande 

 

Jag kommer närmare beskriva underliggande teman som ligger till grund för dessa rubriker. 

För varje tema i sin helhet hänvisas till bilaga 1 – Identifierade teman under respektive 

dispositionsdel. 
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Information om olycka / tillbud 

Rör uttryck, ord och andra underligganden teman som beskriver olyckan eller på annat sätt 

kan relateras direkt till olyckan. Genom sägningar som ”Risk för eventuella 

miljökonsekvenser” eller ”Brand i villa” skildras olyckan men även olycksundersökningen i sig 

motiveras. På liknande sätt redogörs också för typ av olycka och det objekt som är centralt 

för händelsen. Olyckstypen är i ovanstående fall ”brand” medan objektet i fråga är ”villa”. I 

ett flertal olycksundersökningar särskiljs dessa i egna rubriker, ibland får olyckstyp även 

representera objektet, men vanligast är en enkel mening under en rubrik benämnd händelse 

eller anledning till undersökning. Inte sällan anser författarna av utredningarna i det 

studerade urvalet att den potentiella direkta orsaken samt olyckans skada / negativ 

konsekvens skall finnas representerad i olycksundersökningens inledande delar. 

 

Administrativa olycksdata 

En utlarmning till räddningstjänsten är förknippad med en hel del kortfattad information om 

olyckan. Själva förfarandet arkiveras och lagras hos till exempel SOS Alarm som ofta agerar 

första instans och sedan prioriterar och vidarebefordrar informationen till områdets 

räddningstjänst. Ytterligare sparas olycksundersökningarna under bland annat diarienummer 

/ ärendenummer för framtida referens. Med administrativa olycksdata avses den inledande 

informationen som når räddningstjänsten vid olyckslarm samt identifieringskoder av både 

SOS ärendenummer, olycksundersökningen som sådan och räddningstjänstens 

insatsrapport. I alla fall förekommer adressuppgifter, datum och klockslag för larm. 

Ytterligare återfinns exempelvis ofta ett inledande larmbesked, det vill säga de uppgifter 

som tas emot av räddningstjänsten på väg till olycksplatsen.  

 

Information om uppdrag 

Uppdrag betyder i sammanhanget den specifika olycksundersökningens syfte. Ibland 

representeras det av hela sägningar som ”klarläggning av orsakerna till olyckan, 

olycksförlopp, konsekvenser samt räddningsinsatsen”. Ibland är uppdraget mer specifikt och i 

punktform. Det är dock långt ifrån alla olycksutredningar som ens tolkar uppdrag som syfte. 

Majoriteten författare nöjer sig med att redogöra för uppdragsgivare till 

olycksundersökningen eller med en allmän hänvisning eller kommentar med stöd mot de 
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krav som ställs i lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003: 778) ”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” (SFS 2003:778, kap3 

10§).  

 

Information om medverkande 

I de allra flesta fall är olycksundersökningarnas författare namngiven. Oftast görs detta 

under en rubrik kallad olycksutredare direkt på utredningens förstasida. I ett fåtal fall 

förekommer detta endast i undersökningens sista avsnitt och då i vissa fall med en personlig 

signatur. I endast ett fall redogörs för dennes bakgrund och kompetens (erfarenhet och 

utbildning). Dessutom namnges ibland även medarbetare vid olycksundersökningar eller 

övriga personer som delgivit speciella expertutlåtande.  

3.1.2 Analys 

Under dispositionsdelen analys ligger olycksundersökningarnas tyngdpunkt. Vanligtvis består 

avsnittet av ett antal förekommande rubriker som händelse, orsak och / eller insats. Många 

identifierade underliggande teman återkommer i flera olika avsnitt i dokumenten, samtidigt 

som det råder stor oenighet om vad som nödvändigtvis bör finnas representerat under varje 

rubrik. Olyckan / tillbudets karaktär är av naturliga skäl styrande kring vad och vilka avsnitt 

författarna väljer att redogöra för. Med hjälp av innehållsanalys har jag under arbetet 

identifierat ett stort antal underliggande teman, vilket tillsammans representerar följande 9 

övergripande teman: 

• Utredningsspecifika data 

• Beskrivning av objekt 

• Om omgivningen 

• Beskrivning av händelse 

• Olyckans konsekvenser 

• Orsaker 

• Om insatsen 

• Utvärdering av räddningsinsats 

• Erfarenheter / lärdomar 
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Varje övergripande tema består av ca 10‐20 underligganden teman med stor variation i 

antalet sinsemellan.  

 

Utredningsspecifika data 

Består av underliggande teman och kategorier som är intressanta för olycksutredningen som 

sådan. Utöver korta inslag om larmtid, larmbesked och datum fokuserar utredningsspecifika 

data på själva syftet och metoden för olycksundersökningen. Dock är detta tema svagt med 

tanke på förekomsten i urvalet. Endast ett fåtal författare har exempelvis valt att påvisa 

vilken metod man stödjer sin undersökning. I de fall det skett görs detta med kommentarer 

som ”Vid undersökningen har metoden Händelseträd (HPES) använts”. Då syftet redogörs för 

förekommer sägningar som ”Syftet med undersökningen är att förebygga att liknande 

händelser inträffar i framtiden, och om möjligt komma fram till orsaken till 

återantändningen” alternativt beskrivs frågeställningar i punktform enligt ”Hur utsläppet 

hanterades?” eller ”Vad kan man göra för att undvika liknande utsläpp?”. Ibland nöjer sig 

författarna med en hänvisning till de specificerade kraven på olycksundersökning som 

formulerade i Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Endast en utredning i urvalet 

beskriver i ord hur datainsamlingen eller eventuella intervjuer har genomförts. 

 

Beskrivning av objekt 

Flera olycksundersökningar har ett tydligt fokus på objektet som kan kopplas till olyckan / 

tillbudet, exempelvis ett överhettat värmeelement (fokusering på objekt istället för 

personliga handlingar, exempelvis suicid). Majoriteten av författarna lägger här stor vikt vid 

den tekniska beskrivningen av föremålet. ”... är av hårdplast med en volym på X liter” eller 

”varje lägenhet har en rökdetektor som via anläggningscentralen går direkt till SOS” är 

vanliga kommentarer i sammanhanget. Ytterligare beskrivs objektet i sin omgivning, ofta 

används kommenterade bilder för att förtydliga denna beskrivning. I vissa fall förekommer 

även en redogörelse för omgivningens påverkan på objektet och vice versa. 
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Om omgivningen 

I samband med rubriker som bakgrund eller objekt görs ofta en generell beskrivning av 

området och / eller olycksplatsen, ibland med hjälp av kommenterade bilder. I ett mindre 

antal av olycksundersökningarna beskrivs även väderförhållanden som temperatur, vind och 

molnighet. Min tolkning är att detta genomförs i sammanhang då man som olycksutredare 

tänker sig att det påverkar antingen insatsen eller olyckan / tillbudets konsekvenser. På 

samma sätt präglas bilden av omgivningen och olycksplatsen av information som 

olycksutredaren upplever vara intressant oavsett om man i utredningen eller insatsen 

tvingats till hänsyn till detsamma. 

 

Beskrivning av händelse 

Eftersom olycksutredarna i många fall är en brandmästare, brandingenjör eller i vissa fall 

också insatsledare under den specifika olycka / tillbudet tolkas händelseförloppet vanligen 

utifrån författarens perspektiv. Händelseförloppet redogörs ibland för i kronologisk ordning 

för nyckelhändelser vid själva räddningsinsatsen. Detta kommer i vissa olycksundersökningar 

att ersätta diskussioner om själva olycksförloppet, även om en sådan tolkning inte gäller alla 

utredningar. Underliggande teman som identifierats under en sådan rubrik har jag istället 

valt att tillföra temat Om insatsen. Dock förekommer dokument där författaren verkligen har 

undersökt olycksförloppet med utgångspunkt i det verkliga olycksförloppet. I de fall står ofta 

vittnesuppgifter, det vill säga inblandades upplevelse av olyckan och agerande i centrum.  

 

Olyckans konsekvenser 

Detta tema bygger på kortfattade kommentarer om skadeutfallet för olyckan, vare det på 

person, materiel och / eller miljö. I vissa fall kommenteras också skador direkt på 

olycksobjektet eller övriga konsekvenser vilket då ofta förtydligas med kommenterade 

bilder.  

 

Orsaker 

Vanligtvis har författarna valt att beskriva potentiella orsaker till olyckan / tillbudet under en 

egen rubrik eller separat för direkt‐ och bakomliggande orsaker. Här redogörs då för vad 

olycksutredare bedömer vara orsaken till händelsen, dessvärre sker detta uteslutande utan 
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källhänvisning eller beskrivning av hur utredaren kommit att nå sina slutsatser. 

Formuleringarna skiljer sig åt, ”… genom aktiv handling” eller ”Direkt orsak var rengöring 

med varmvatten…”. Av förklarliga skäl är beskrivningarna av bakomliggande orsaker mera 

ett resonemang om potentiella bidragande faktorer till olyckan / tillbudet och är sällan 

säkerställda, vilket ibland även poängteras av olycksutredaren.  

 

Om insatsen 

Detta tema innehåller flest antal identifierade underliggande teman / kategorier. I huvudsak 

kan dessa sedan tolkas som en antingen en beskrivning8 eller en bedömning9 när författarna 

skildrar insatsen (läs: Bilaga 1 – Identifierade teman under respektive dispositionsdel). 

Inledningsvis beskrivs ofta insatsen med att först presentera räddningstjänstens ankomsttid 

och utkörningstid (i ett fåtal fall omnämns räddningstjänstens första intryck av olyckan, en så 

kallad ”vindruterapport”). Vidare väljer i stort sett alla författare att skildra insatsen genom 

att redogöra för räddningstjänstens agerande och viktiga beslut från insatsledaren (med eller 

utan klockslag). Vanligtvis genomförs detta löpande i texten, i ett fåtal har dock 

olycksutredarna valt att beskriva händelsen utifrån en kronologisk ordning av klockslag för 

insatsbesluten ”10:40 – Räddningstjänstens personal lämnar platsen… 11:50 – Kontakt tas 

med X…”. Under avsnittet om insatsen föreligger vanligtvis ett tydligt fokus på 

räddningstjänsten, dock redogörs även för andra aktörer / personal och övriga inblandades 

agerande i korthet. Under de mer beskrivande texterna tar författarna ibland även hjälp av 

bilder eller översiktsskisser för att tydliggöra de rådande förutsättningarna vid insatsen. 

Avslutningsvis ter sig vissa identifierade teman / kategorier som mer bedömande. ”Vid 

framkomsten gick allt väldigt fort och man handlade enligt standardrutinen”. I andra fall 

gäller det olika typer av riskvärderingar, omgivningens inverkan på olycksrisken eller 

potentiell spridningsrisk vid olyckan / tillbudet.  

 

 

 

 

 

                                                       
8 Underliggande teman som endast beskriver det rådande förhållandet 
9 Underliggande teman som beskriver räddningstjänstens avvägningar och beslut gällande insatsen 



Resultat  33 
___________________________________________________________________ 

 
Utvärdering av räddningsinsats 

Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) skall räddningstjänstens insats utvärderas i 

skälig omfattning (SFS 2003:778, kap.3, 10 §). De allra flesta olycksundersökningar har därför 

en egen rubrik eller dedikerat avsnitt för utvärderande kommentarer. De utredningar som 

lite mer omfattande utvärderar räddningsinsatsen fokuserar på 6 identifierade punkter (läs: 

bilaga 1 – Identifierade teman under respektive dispositionsdel): Räddningstjänstens 

metoder, samarbetet på olycksplatsen, samband och kommunikation, kompetens, ledning 

och beslut. Långt ifrån alla författare utvärderar dock alla dessa. Vanligast är ett fokus på just 

räddningstjänstens agerande, men det är också tänkbart att man undviker sägningar om 

övriga punkter så länge man anser att de fungerat tillfredsställande. Eftersom avsnitten ofta 

är sparsamt skrivna och vanligen relativt kritiska till sin karaktär ligger det nära till hands att 

anta att författaren helt enkelt väljer att inte kommentera övriga delar. Ytterligare är det 

min tolkning från analysen att det i vissa fall aldrig förekommer någon egentlig utvärdering 

av själva räddningsinsatsen, istället väljer man under en rubrik som utvärdering att diskutera 

förekomsten av olyckstyp exempelvis ”Jag vet inte om olycksorsaken är vanlig sett ur 

riksperspektiv”. 

 

Erfarenheter / Lärdomar 

Som avslutande kommentarer för dispositionsdelen Analys förekommer vid några 

utredningar kortfattade kommentarer om förekomsten av olyckstypen rent historiskt. I 

andra fall ges även råd, lärdomar och åtgärdsförslag. ”Det är lätt att förstå vilka problem 

man kan få när det gäller att få viktig information snabbt” eller ”utbilda mamman om…”. 

Sällan förekommer dock erfarenheter / lärdomar som egen rubrik utan kommenteras under 

avsnitt som händelse eller olyckan. 
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3.1.3 Erfarenheter och rekommendationer 

Som avslutande dispositionsdel innehåller merparten av olycksundersökningarna ytterligare 

ett antal identifierade teman. Författarna väljer att beskriva de erfarenheter man anser sig 

kunna identifiera från olyckan / tillbudet och sedermera potentiella åtgärder som bäst kan 

beskrivas som en konkretisering av det tidigare. Upplevda teman är: 

• Information om olyckan 

• Erfarenheter och lärdomar från insatsen 

• Åtgärdsförslag 

• Återföring 

 

Varje övergripande tema består av ett mindre antal underligganden teman. För fullständig 

beskrivning hänvisas till bilaga 1 – Identifierade teman under respektive dispositionsdel. 

 

Information om olyckan 

Rör kortfattad information om larm och olyckan som ofta förekommer i texter kring 

erfarenheter från olyckan eller åtgärdsförslag. Detta kan vara larmtid, datum, kortfattad 

teknisk beskrivning av objektet och objektets feltyp. I ett fåtal fall upprepas de sägningar 

som tidigare gjorts om den potentiella direkta orsaken till olyckan, exempelvis ”…då X 

befunnit sig mellan… ”. I vissa fall förekommer även här kommenterade bilder på 

olycksplatsen. 

 

Erfarenheter och lärdomar från insatsen 

Utifrån olycksundersökningens specifika olycka kan identifierade underliggande teman 

variera något till sin karaktär. Under detta övergripande tema återfinns många av de 

utvärderande punkterna som tagits upp i tidigare dispositionsdelar. De som förekommit är 

författarens analys av räddningstjänstens agerande, insats och beslut, samband och 

samverkan mellan de olika beredskapsresurserna på plats. ”Samarbetet och samverkan 

mellan räddningsstyrkorna, polis och ambulans fungerade bra”. Ett fåtal författare tillåter sig 

också att delge några korta kommentarer om tidigare erfarenheter i liknande olyckor. ”Jag 

har hittills i år varit ute på två stycken liknande tillbud, bägge har lyckligtvis slutat med att 

…”. Vid de olyckor / tillbud med ett tydligt objekt förknippat med händelsen diskuteras dess 
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ändamålsriktighet samt övriga omständigheter som anses bidragande. Liksom övriga är detta 

huvudtema beroende av olyckan / tillbudets karaktär. Författaren tycks inte följa någon 

given mall vid rapporteringen utan väljer rubriker och textavsnitt utifrån en bedömning om 

vad man själva anser relevant i sammanhanget. Händelser där den direkta orsaken 

exempelvis beror av mänskligt agerande innehåller därför inga beskrivningar av objekt och 

därmed ingen bedömning av dess ändamålsriktighet. 

 

Åtgärdsförslag 

Temat om åtgärdsförslag är en vanligt förekommande rubrik där författarna väljer att 

presentera ett antal åtgärder för att förhindra eller förebygga en liknande olycka / tillbud. 

Detta görs ibland i löpande text alternativt i punktform. Exempel på detta är ”X skall titta 

över sina avtal med Y så att dom kan anlita den som befinner sig närmast en olycka” eller 

”utmärkning typ reflex…”. I ett fåtal olycksundersökningar förekommer även en beskrivning 

av andra aktörer och beredskapsresurser åtgärder för att undvika liknande händelser i 

framtiden. 

 

Återföring 

Bland majoriteten av olycksundersökningar förekommer en rubrik för återföring. Författarna 

tolkar huvudtemat som en förteckning över aktörer som skall delges olycksundersökningen 

efter färdigställandet (En utredning tolkar rubriken som en värdering av insatsbeslut, temat 

har därför kategoriserats till utvärdering av räddningsinsatsen). Detta sker i punktform. 

3.1.4 Bilagor 

Vilken typ av tillägg som följer med olycksundersökningar varierar avsevärt. 5 utredningar i 

urvalet har en bifogad insatsrapport med i dokumentet. Lika många har ett antal bifogade 

foton som visar händelsen och / eller räddningsinsatsen. Det förekommer också foton på 

omgivningen, föremålets placering i omgivningen samt den skada som åsamkats objektet. En 

utredningar har ytterligare ett antal hänvisningar till bilagor som dessvärre inte medföljer 

olycksutredningen. I det fallet hänvisas till händelseträd över olyckutredningen samt 

räddningsinsatsen och även en restvärdesrapport över olyckan / tillbudet. 
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3.2 Övriga påpekanden 

I vissa fall kan tillbudets / olyckans karaktär innebära att specifika diskussionsdelar 

utelämnas. För en del författare kan det förefalla logiskt att exempelvis inte närmare försöka 

beskriva potentiella bakomliggande orsaker om direkt orsak kan bestämmas på plats. 

Klassificeras olyckan exempelvis som ”förmodad brand” kan det även upplevas överflödigt 

att närmare bedöma insatsen eller orsaksbestämmande. Således förekommer att flera 

relevanta och föreliggande förutsättningar med hänsyn till lärandet av olyckan helt enkelt 

inte redovisas. Innehållsanalysen kan endast klargöra vad som faktiskt finns med i 

olycksundersökningarna och kan därför inte förutsättningslöst antas beskriva hela det 

verkliga förloppet. På samma sätt kan utredningar ibland upplevas tappa sitt 

”undersökande” syfte, då vissa olyckor / tillbud exempelvis saknar vittnesuppgifter, 

diskussioner om exempelvis olycksorsak redovisas då endast av författarna som okänt. Det 

är också vanligt att en rubrik benämnd som händelseförlopp tar sin utgångspunkt i ett tydligt 

räddningstjänstperspektiv, något som för en utomstående läsare ibland kan te sig mer 

passande under avsnitt om just räddningsinsatsen eller liknande. Olycksutredaren gör då 

inga försök till att klarlägga ett potentiellt olycksförlopp utan nöjer sig med att beskriva 

händelser för räddningstjänsten efter inkommet larm till avslut. Eftersom rapporterna 

generellt saknar redovisning över vad de syftar till att undersöka, med vilken metod man 

avser att genomföra detta och inom vilket perspektiv en sådan analys kommer ske är det 

omöjligt att egentligen bedöma varför vissa avsnitt ibland saknas eller att vissa meningsfulla 

textavsnitt beskrivs under någon specifik rubrik. Under analysarbetet har det framkommit 

att många likartade meningsbärande textavsnitt och underliggande teman förekommer 

någonstans i rapporten, dock inom vitt skilda rubriker och sammanhang. Särskilt tydligt blir 

detta under själva analysdelen där det råder stor konflikt inom vilka beskrivningar / 

perspektiv på olyckan som ska förekomma vart. Vad är att anse som bakgrundsbeskrivning, 

objektsbeskrivning, händelseförlopp, insats etcetera? Detta kan man med innehållsanalysen 

dessvärre endast konstatera men styrker samtidigt uppsatsens andra syfte, det vill säga 

valideringen av resultaten som senare förhoppningsvis skall mynna ut i ett antal förslag på 

riktlinjer för datainsamlingen som tydligt beskriver vilka lärdomar de avser att bidra med. 
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Ytterligare saknar alla olycksundersökningar i urvalet en tydlig hänvisning mot den data 

författaren drar sina slutsatser. I de utredningar där exempelvis orsaken till olyckan / 

tillbudet bestämts finns ingen möjlighet som läsare att kontrollera hur man nått dess 

slutsatser (vi får anta att de bygger på exempelvis vittnesuppgifter). Åtminstone bör läsaren 

få information om slutsatserna bygger på egna observationer eller vittnesuppgifter för att på 

så sätt ges en möjlighet att mer korrekt jämföra erfarenheterna mot sin egen olycksbild. För 

utomstående kan ibland texterna upplevas svårlästa då man i många fall använder sig av 

förkortningar och fackuttryck (dimspik, brandgaskudden, crossbar, hansabräda etcetera). 

Endast i ett fall förekommer en förkortningsbeskrivning i slutet av utredningen. Det kan dock 

tänkas att personer som arbetar med olycksundersökningar, både kommunalt och statligt, 

har goda kunskaper om dessa uttryck och förkortningar vilket ändå får ses ha marginell 

betydelse i sammanhanget. 
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4. Resultatdiskussion  

Resultaten från innehållsanalysen diskuteras utifrån den vetenskapliga litteraturen 

(Särdqvist, 2005) och tidigare forskning (Risberg Andersson & Lundqvist, 2006). Förslagen på 

riktlinjer motiveras och presenteras sedermera i fullständig form i bilaga 3 – Förslag på 

riktlinjer för datainsamlingen vid kommunala olycksundersökningar. Ytterligare diskuteras 

Resultatens tillförlitlighet och potentiella användningsområden.    

___________________________________________________________________ 

4.1 Datainsamling i teorin 

Utgångspunkten vid alla olycksplatser är att i ett så tidigt skede som möjligt samla in 

information om föreliggande förutsättningar. Insamlingsdata blir då ett begrepp för fakta, 

kunskap, bilder, dokument, artefakter med mera. I normala fall skiljer man mellan initial och 

kompletterande datainsamling (Särdqvist, 2005). Den initiala insamlingen sker som bekant 

under själva räddningsinsatsen och genomförs av räddningstjänstens insatsledare direkt vi 

olyckshändelsen. Syftet är först och främst att dokumentera data som gäller för tillfället och 

är föränderligt med tiden. ”Den initiala datainsamlingen kan innehålla översiktsbilder, namn 

och telefoner till människor som kan bidra med information, kortfattade vittnesuppgifter, 

uppgifter om olycksplatsen och omgivningen, uppgifter om väderförhållanden, uppgifter om 

föremål som varit direkt eller indirekt inblandade i olyckan, spår, märken, uppgifter m 

händelser före, under och efter olyckan eller räddningsinsatsen” (Särdqvist, 2005, s.54). Ofta 

krävs dock en kompletterande datainsamling av olyckan / tillbudet. Denna genomförs 

normalt nästkommande veckodag av en särskild olycksutredare. Denna är mer omfattande 

och söker säkerställa så mycket information om händelsen som möjligt. Vidare poängterar 

Särdqvist (2005) betydelsen av att inte inledningsvis formulera hypoteser kring det 

inträffade. Insamlingen skall vara fri från antaganden om vad som inträffat, annars riskerar 

datainsamlingen att styras eftersom olycksutredaren indirekt tenderar att söka material som 

bekräftar dessa hypoteser. 

 

En viktig grupp data är de vittnesmål om händelser, tillstånd och aktörers agerande på 

olycksplatsen (vittnesuppgifter bör lämpligen samlas in så nära in på olyckan som möjligt). 

Ytterligare måste beskrivningar av skadescenariot innehålla tidsangivelser, vilket är en 
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förutsättning för att själva insatsen skall kunna rekonstrueras och sedermera bedömas 

(Särdqvist, 2005). En annan grupp data är föremål av olika slag. ”Föremålen har alla olika 

funktion, storlek, typ, form, skador, märken, spår och så vidare. Hit räknas t.ex. maskiner, 

fordon, byggnadsdelar, utrustning, verktyg, skyltar, vrak, spillror, rester av föremål eller 

vätskor” (Särdqvist, 2005, s.64). Inte sällan krävs här en genomarbetad kartläggning av olika 

föremåls positioner och inbördes påverkan för att avgöra föremålets / objektets inverkan på 

olycksförloppet. Genomförs en kompletterande datainsamling i ett senare skede bör 

samtidigt olycksutredaren vara medveten om att sådana föremål kan ha ändrats under själva 

räddningsinsatsen (dörrar öppnas, bord flyttas etcetera). För att få precision i arbete 

rekommenderar därför Särdqvist (2005) att man använder sig av hjälpmedel för att 

dokumentera under datainsamlingsfasen. Fotografier (egna eller andra exempelvis från 

övervakningskameror), skissblock, mätinstrument, videokamera, diktafon kan vara 

ovärderliga hjälpmedel för en olycksutredare. 

4.2 Betydelsen av en god rapportering 

För att olycksundersökningarna skall vara användbara på lokal och nationell nivå krävs att 

fakta och slutsatser från olyckan / tillbudet systematiseras och struktureras på ett likartat 

sätt. Statistisk bearbetning som trendanalys och identifiering av bakomliggande faktorer 

kräver att olycksundersökningarna lagras i ett system där hänvisning och eftersökning kan 

ske på ett tillförlitligt sätt (diarie‐/insats‐/rapportnummer). Eftersom eventuella slutsatser 

från kunskapsdatabaser och statistiska bearbetningar aldrig kan bli bättre än den data som 

tidigare samlats in krävs att också olycksutredningarna håller en hög kvalité. ”En fastställd 

procedur för kvalitetsgranskning är väsentlig för att garantera kvaliteten på slutresultatet” 

(Särdqvist, 2005, s.95). Ett sätt att öka insynen och kvalitetssäkringen är att alltid ange källan 

till angivna uppgifter och slutsatser. Bland andra viktiga kvalitetsaspekter återfinns en tydlig 

markering på undersökningens omfattning och fokusering, vem eller vilka som skrivit 

rapporten och att det sker löpande källhänvisningar i dokumentet (Särdqvist, 2005). För 

granskning av en olycksundersökning har Särdqvist (2005) sammanställt ett antal frågor som 

kan ställas mot texten som en hjälp i den interna och / eller externa kvalitetsgranskningen av 

olycksundersökningarna (läs: bilaga 2 – Granskning av rapport). Utifrån dessa frågor kan 

resultaten från innehållsanalysen ytterligare kompletteras på punkterna om Uttalad 

ambitionsnivå samt syfte med olycksundersökningen. Ytterligare bör utredningen i den mån 
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som är skälig förklara hur händelseförloppet kunde bli som det faktiskt blev. Dessutom bör 

den i sig vara kommunicerande, det vill säga undvika svåra fackuttryck och vara tydlig i sin 

disposition för att förenkla förmedlingen av eventuella erfarenheter och lärdomar. 

4.3 Riktlinjer utifrån teori och praktik 

Vad gäller de kommunala olycksundersökningarnas övergripande syfte och metod har 

förekommande identifierade teman granskats gentemot den vetenskapliga litteraturen. 

Utifrån tidigare beskrivningar av Särdqvist (2005) har flera teoretiska aspekter identifierat 

som nödvändiga och därmed särskilt viktiga drag för eventuella riktlinjer. Följande är ett 

antal sammanfattade punkter som bör komplettera resultaten från innehållsanalysen (se 

Tabell 4). 
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Allmänna rekommendationer  Komplement till eventuella riktlinjer 

Vid framtida riktlinjer för datainsamlingen vid 

olycksundersökningar bör det tydligt framgå att 

olycksutredare måste frigöra sig från inledande 

hypoteser om det inträffade. Detta kan påpekas 

direkt i en eventuell checklista och då kanske 

beskrivas som en enkel påminnelse. 

 

Ytterligare måste olycksutredaren fokusera på 

helheten (sammanhanget), vilket exempelvis innebär 

att insatsen måste värderas utifrån avgörande 

ledningsbeslut och metod. Diskussionen måste höjas 

över kommentarer om enskilt agerande och 

skuldbeläggande om olycksundersökningarna 

verkligen skall bidra med nya lärdomar om olyckor.  

 

För alla uppgifter som presenteras i 

olycksundersökningen bör också källhänvisas i den 

grad som är skälig. 

 

Rapporten bör vara kommunicerande och därmed 

tydlig och lättläst i sitt upplägg. 

 

Ta hjälp av bilder och andra hjälpmedel 

 

Olycksundersökningen bör innehålla en tydlig 

beskrivning av olyckans omfattning och fokus, vem 

och vilka som skrivit rapporten samt innehålla en 

beskrivning av ambitionsnivå och syfte med 

undersökningen. 

 

Identifieras ett föremål / objekt som en viktig faktor i 

olycksförloppet bör också en kartläggning 

genomföras av föremålets position och inbördes 

påverkan (roll i sammanhanget). 

 

När data beskrivs i form av vittnesuppgifter bör detta 

förtydligas samt inhämtas så snart efter olyckan som 

möjligt.  

 

Skadescenariot måste innehålla tidsangivelser. 

 

Innehålla en beskrivning av hur händelseförloppet 

kunde bli som det blev 

 

Olycksutredaren bör försöka så långt som möjligt att 

formulera konkreta åtgärdsförslag som bygger på 

upplevda lärdomar från den specifika olyckan. 

 

Olycksundersökningen bör värdera hur insatsen 

genomförts mot kommunens egna målbeskrivning. 

Med värdera avses då dels om insatsen lett till att 

hindra och begränsa skador på människor, egendom 

och miljö men också svara på frågan om insatsens 

effektivitet och tidsåtgång. 

Tabell 4 – Sammanfattande tillägg till förslag på riktlinjer vid datainsamlingen utifrån Särdqvist (2005) 

 

Med utgångspunkt ur ovanstående beskrivningar bör därför resultaten från 

innehållsanalysen kompletteras ur ett flertal hänseenden. Dels bör eventuella riktlinjer 

innefatta någon typ av allmänna rekommendationer som anses särskilt viktiga och bör finnas 

med i datainsamlingsarbetet på ett mer övergripande plan. Vid skrivandets stund gäller 
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dessa rekommendationer som tillägg, vilket givetvis kan komma att utökas med fortsatt 

forskning (se Figur 1): 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figur 1 – Förslag på tillägget om allmänna rekommendationer vid datainsamlingen 
 

Ytterligare bör vissa övergripande teman kompletteras på flera punkter, angivna som 

komplement till eventuella riktlinjer. Dessa hänförs till följande övergripande tema: 

• Beskrivning av olycksundersökningen ambitionsnivå och syfte kompletterar det 

övergripande temat Information om uppdrag (dispositionsdel: Inledande data / 

upplysningar). 

• Kartläggning av föremålets / objektets påverkan på omgivning och andra föremål / 

objekt anses tillhöra temat Beskrivning av objekt (dispositionsdel: Analys). 

• En redogörelse av olyckans omfattning och fokusering samt tillägget om en 

beskrivning av händelseförloppets utveckling tillförs temat Beskrivning av händelse 

(dispositionsdel: Analys). 

• En värdering av räddningsinsatsen om kommunens egna målbeskrivning samt 

olycksutredarens bedömning av insatsen effektivitet och tidsåtgång får komplettera 

det övergripandet temat om Utvärdering av räddningsinsats (dispositionsdel: 

Analys). 

Övriga punkter och kommentarer om vad som bör ingå i en olycksundersökning utifrån den 

vetenskapliga litteraturen (Särdqvist, 2005) anses ingå i någon form i resultatet från 

innehållsanalysen. Riktlinjer kan därför i grunden utgå från de identifierade övergripande 

och underliggande teman som beskrivet under tidigare kapitel. 

 

 

• Undvik inledande hypoteser 

• Fokusera på helheten vid olyckan (sammanhanget) 

• Var tydlig med hänvisningar i rapportskrivandet 

• Var tydlig i disposition och språkbruk 

• Använd hjälpmedel, gärna bilder, anteckningsblock etc 

Allmänna rekommendationer 
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4.4 Förslag på riktlinjer för datainsamlingen 

Formuleringen av potentiella riktlinjer för datainsamlingen vid kommunala 

olycksundersökningar är en sammanvägning mellan resultaten från innehållsanalysen (de 

erfarenheter olycksutredare faktiskt väljer att ta med i sina utredningar) och relevanta fakta 

som den efterfrågas i den vetenskapliga litteraturen (Särdqvist, 2005). Uppsatsen är som 

bekant en förstudie, vilket innebär att urvalet för analysen bör utökas samt att resultaten 

förankras ytterligare i annan vetenskaplig litteratur och empiri för att riktlinjerna skall anses 

vara säkerställda. De formulerade riktlinjerna är ett förslag på hur olycksutredarna kan 

stödjas i arbetet med datainsamlingen under och efter en olycka / tillbud. Dessa bör inte 

heller tolkas som en kravlista, där alla punkter måste presenteras i en utredning. Ur den 

aspekten är alla enskilda händelser unika. Beskrivningar bör istället ses som en påminnelse 

om vilka delar som är intressanta ur perspektivet förebyggande och förberedande 

olyckshantering. Ytterligare har vissa underliggande teman som upprepas under de olika 

dispositionsdelarna tagits bort med hänsyn till utrymmeskrav och för att undvika onödiga 

upprepningar. En liknande ”mall” blir därför alltid en avvägningen mellan faktainnehåll 

kontra användarvänlighet (läs:  Bilaga 3 ‐ Förslag på riktlinjer för datainsamlingen vid 

kommunala olycksundersökningar). 

 

Första versionen av förslaget på riktlinjer måste verifieras i empirin och praktiskt utvärderas 

av de personer som i framtiden kan komma att använda sig av detsamma. Detta kan gälla 

innehåll men även praktiska aspekter som utrymme för egna kommentarer, möjligheter till 

att bifoga bilder och själv göra skisser etcetera. Formuleringen av riktlinjer måste dessutom 

värderas utifrån vad en sådan uppställning egentligen kommunicerar. På många sätt kan en 

liknande ”mall” hämma olycksutredarens egna reflektioner och tankar genom att exempelvis 

tilldelat utrymme för egna slutsatser är begränsat eller att man helt enkelt nöjer sig med att 

fylla i de punkter som finns med i formuläret och undviker egna personliga kommentarer 

runt aspekter som inte finns efterfrågade från början (i många fall kan olycksutredarens egna 

reflektioner bidra med de flest lärdomar). Själva konstruktionen av förslagen på riktlinjer har 

varit en process som förändrats kontinuerligt under uppsatsarbetet. Inledningsvis var 

riktlinjerna specificerade utifrån de punkter som finns representerade från innehållsanalysen 

där olycksutredaren helt sonika ombads besvara dessa efterhand. För att undvika att 
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begränsa olycksutredare på liknande sätt och minska risken för att viktiga lärdomar ska gå 

förlorade har betydelse av en alltmer narrativ10 modell vuxit fram. Göransson (2004) 

understryker betydelsen av narrativa berättelser som ett sätt för att minnas och begripa sin 

omvärld. ”Människor som erfar något ovanligt eller oväntat återger ofta sina erfarenheter i 

narrativ form, inte minst för att göra en svårbegriplig handling förståelig” (Göransson, 2004, 

s.245). Detta är att anse som grundläggande för lärandet vid en olyckshändelse vilket 

innebär att utredaren måste tilldelas utrymme för berättande och dessutom uppmanas att 

redogöra för hela det övergripande sammanhanget och upplevelsen. Med anledning av 

detta har jag därför valt att konstruera mina förslag på riktlinjer i rubrik form med 

kortfattade exempel på vad som kan representeras under avsnittet. Detaljrikedomen 

bestäms därför av olycksutredaren själv med undantag för vissa kortfattade hänvisningar 

mot exempelvis källor, larmtider etcetera (se figur 3).  

 

INFORMATION OM OLYCKA / TILLBUD 
Uttryck som beskriver eller på annat sätt relateras direkt till olyckan 

 

 

 

 

 

 
Olyckstyp: __________________________________________________   

Berättelse: __________________________________________________________________ 

 

Figur 3 – Utdrag från Bilaga 2 – Förslag på riktlinjer för datainsamlingen vid kommunala olycksundersökningar 
 

Ytterligare är förslagen på riktlinjer tydligt påverkade av ett räddningstjänstperspektiv. Alla 

identifierade teman härstammar från texter skrivna av personer som på ett eller annat sätt 

är involverade inom området kommunal räddningstjänst. Det ligger därför nära till hands att 

tänka sig att personliga och delvis unika sätt att betrakta tillvaron tydligt återges de 

olycksundersökningar som ligger till grund för underlaget. Utredningarna kan därför vara 

                                                       
10 fokuserar på betydelse av att tillåta en mer berättande form av återgivning. Narrativ utgångspunkt ger 
författaren mer spelrum att återge sin egen upplevelse vilket kan anses särskilt viktigt ur ett lärandeperspektiv  

 

Kortfattad beskrivning av olycka / tillbud, objektstyp, typ av 

negativ skada / konsekvens, potentiell direkt orsak, bedömd 

risk för efterföljande skador, egna tillägg 

Exempel på innehåll 
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genomförda exempelvis med en metod som inte nödvändigtvis är mest lämplig för att 

utreda den specifika olyckan. En brandingenjör når vanligtvis slutsatser utifrån dennes 

bakgrund och kunskaper, vilket är fallet med de kommunala olycksundersökningar, medan 

en olycksutredare med andra förkunskaper kanske fokuserar på andra aspekter. 

Förebyggande åtgärdsförslag från en olycka, exempelvis automatisk tidavstängning på spisar 

kan av andra istället handla om förslag på alternativ aktörsstruktur eller beslutsfattande 

vilket givetvis också är en relevant iakttagelse. Oavsett inledande hypoteser kan vi som 

människor inte annat göra än relatera mot den erfarenhet vi bär med oss. Det har dock inte 

varit mitt syfte att undersöka behovet av att betrakta olyckor som faller inom 

räddningstjänst utifrån andra infallsvinklar. Förslagen på riktlinjer kan därför inte utan vidare 

lyftas ur sitt sammanhang. Denna skrivelse är likt olycksundersökningarna i underlaget, 

präglad av ett förhållandevis snävt sätt att beskriva olyckor. Sådana aspekter kan dock vara 

mycket intressanta att undersöka vidare i framtida forskning.  

4.5 Resultatens trovärdighet 

När det gäller resultatens trovärdighet har analysens tillvägagångssätt redogjorts för i detalj. 

Både de teoretiska aspekterna kring metoden innehållsanalys beskrivs men även själva 

studiedesignen skildras. Ambitionen har varit att resultaten på så sätt skall kunna anses vara 

pålitliga och därmed kunna återskapas, under liknande förhållanden, vid ett annat tillfälle. 

Ytterligare har jag försökt undvika egna kommentarer i analysen och på det sättet förhållit 

mig relativt neutral till texterna och eventuella resultat (Konfirmering11).  

 

Vad gäller förslagen på riktlinjernas överförbarhet så kommenteras det faktum att 

innehållsanalysen aldrig kan bli bättre än den text som avses att analyseras. 

Olycksundersökningarna och därmed resultaten från denna studie är märkbart påverkade av 

ett räddningstjänstperspektiv. Resultaten bör därför valideras och i viss mån kompletteras av 

vetenskaplig litteratur som tar sin utgångspunkt i andra perspektiv och branscher för att 

eventuella riktlinjer på sikt ska kunna anses vara generella utanför området kommunal 

räddningstjänst. För att på allvar grunda förslagen i empirin krävs en mycket hög teoretisk 

mättnad. Alla olycksundersökningar bör därför ingå i underlaget och då krävs att 

                                                       
11 Motsvarar begreppet objektivitet vid kvantitativ forskning, det vill säga om forskaren kontrollerat sina egna 
värderingar och inte låtit dem påverka analysen och därmed resultaten på ett avgörande sätt.  



Resultatdiskussion  46 
___________________________________________________________________ 

 
kommunerna verkligen vidarebefordrar genomförda utredningar till Statens räddningsverk 

för analys. I dagsläget kan vi dock konstatera en skev representation bland Sveriges 

kommuner hos de inlämnade olycksundersökningarna, inte minst de som ligger till grund för 

denna studie. Som förstudie är det dock min övertygelse att resultaten nått tillfredsställande 

trovärdighet. 

4.6 Potentiella användningsområden 

Till skillnad från Risberg Andersson & Lundqvist (2006) som sökt att ge rekommendationer 

till insatsledaren vid den initiala datainsamlingen har denna analys istället fokuserat på 

datainsamlingen vid de mer utökade olycksundersökningarna (genomförs vanligen efter 

själva räddningsinsatsen). Det är därför inte speciellt givande att utgå från identifierade faser 

vid själva insatsen och med utgångspunkt ur dessa formulera riktlinjer. Ser vi till deras 

fältstudie och där identifierade brister finns dock vissa likheter med kommentarer från 

Särdqvist (2005) och resultaten från innehållsanalysen. Det verkar finnas en viss tveksamhet 

kring olycksundersökningarnas övergripande syfte, vilket bekräftas av analysen som pekar till 

att olycksutredarna i urvalet till stor del endast söker att tillfredsställa kraven enligt lagen om 

skydd mot olyckor (2003:778). Man väljer i hög grad att inte ägna sig åt egna reflektioner 

eller berättelser (narrativ modell) utan fokuserar istället på olycksorsak, olycksförlopp och 

utvärdering av räddningsinsats som man själv tolkar behovet (även här kan vi konstatera 

skilda tolkningar). Förslagen på riktlinjer kan därför komma att förtydliga denna aspekt och 

bidra till att olyckutredarna faktiskt tillåter sig själva att bidra med sina egna unika 

erfarenheter kring den specifika olyckshändelsen. Riktlinjerna är ett försök att konkretisera 

detta faktum och ett sätt att disponera sin olycksutredning. 

 

Om förslagen dessutom prövas empiriskt och kompletteras kan de på sikt bli ett steg i 

riktningen mot att skapa en modell för systematik i insamlandet av data vid 

olycksundersökningar. Enligt Räddningsverket (Dahlén, 2006, s.14) arbetar man med att 

skapa en kunskapsbank med möjligheter för kommunerna att logga in via en Internetportal 

där analyser och trender skall redovisas. Riktlinjer kan därför komma att utgöra ett förslag på 

hur en sådan digitalisering kan se ut och vilka erfarenheter som är intressanta att ingå i 

redovisningen. För det krävs givetvis ett större underlag och omfattande praktiskt verifiering. 
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6. Slutkommentarer  

Avsnittet behandlar kortfattat kommentarer vad gäller själva uppsatsarbetet. Vilka lärdomar 

kan vi dra från själva uppsatsarbetet? Vad bedöms som mest intressant för fortsatt 

forskning? 

 ___________________________________________________________________ 

6.1 Särskilda utmaningar i arbetet 

I uppsatsarbetet inledande skede krävdes att undersökningens studiedesign och metodens 

forskningsetiska aspekter formellt prövades med bakgrund av olycksundersökningarnas 

sekretessbelagda uppgifter. Innan underlaget gjordes tillgängligt genomfördes en fullständig 

etikansökan som granskades och godkändes av Karlstads universitets etikkommitté vid ett 

sammanträde (Datum: 2007‐05‐08, dnr C: 2007/174). Detta var ett lärorikt men också 

mycket omfattande arbete. I efterhand upplever jag dock att dessa reflektioner tvingar den 

som ansöker att verkligen utvärdera metoden och väga dess för‐ och nackdelar bidragit till 

goda lärdomar även i uppsatsarbetet.  

6.2 Intressant för uppföljning 

Arbetet med förslagen till riktlinjer måste givetvis praktiskt förankras bland landets 

kommuner för att sedan utvärderas och kompletteras. Denna uppsats är en förstudie och 

bör mer ses som en granskning av metodens lämplighet och förutsättningarna för ett 

fortsatt arbetet inom ämnet. Dels anser jag det finnas ett behov av att utöka underlaget för 

själva innehållsanalysen i syfte att nå en högre teoretisk mättnad (för det krävs givetvis att 

kommunerna verkligen väljer att delge sina genomförda olycksundersökningar). Dessutom är 

det min övertygelse att underlaget även bör söka att fånga in andra samhällsaktörers 

erfarenheter för att verkligen nå mer generellt tillämpbara riktlinjer. Ponera att 

olycksundersökningar från exempelvis kommunal verksamhet (räddningstjänst), statlig 

verksamhet (Statens haverikommission), näringsliv (försäkringsföretag) tillsammans ligger till 

grund för formuleringen av riktlinjer för datainsamlingen. Erfarenheter från många olika 

typer av metoder i arbetet, perspektiv och utgångspunkter torde resultera i en större frihet 

för olycksutredaren att verkligen frigöra sig från inledande hypoteser och analysera olyckan 

utifrån en mängd tillgänglig information. Med ett sådant större underlag av data ligger det 
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nära till hands att anta att olycksutredare kan ta mer understödda beslut och lärdomar och 

kunskaper från olyckor / tillbud i samhället verkligen kan effektiviseras.
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5. Källförteckning och referenser  

Följande källor hänvisas till i denna skrivelse. Hänvisningar finns uppdelade i ”tryckta källor” 

och ”Internet / Länkar”  

 ___________________________________________________________________ 

 

Tryckta källor 

Bergqvist, Anders, 2005, Olycksundersökningar: Lär av olyckan och spara liv, artikel: Sirenen 

Nr: 2, 2005 

 

Bryman, Alan, 2002, Samhällsvetenskapliga metoder, Upplaga 1:1, Liber AB, Berlings Skogs, 

Trelleborg 2002 

 

Dahlén, Stig, 2006, Utökad olycksundersökning – Nu måste verket komma till skott, artikel: 

Sirenen, 2006‐05‐10 

 

Guvå, Gunilla, Hylander, Ingrid, 2003, Grundad teori – ett teorigenerande 

forskningsperspektiv, Första upplagan, Liber AB, Elanders Graphic Systems 2003, Stockholm 

 

Göransson, Anna‐Lena, 2004, Brandvägg, ord och handling i en yrkesutbildning, Lunds 

universitet / lärarutbildningen vid Malmö högskola, 2004 

 

Hartman, Jan, 2001, Grundad Teori – Teorigenerering å empirisk grund, Studentlitteratur, 

Lund, 2005 

 

Hsieh, Hsiu‐Fang, Shannon, Sarah E, 2005, Three Approaches to Qualitative Content Analysis, 

Qualitative Health Research, Vol 15, No 9, Nov 2005, 1277‐1288 

 

Johansson, Anna, Svedung, Inge, 2006, Lärdomar från första generationens 

handlingsprogram enligt LSO, 2006:8, Karlstads universitet, Räddningsverket NCO, 2006 
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McClure, Roderick, Stevenson, Mark, McEvoy, Suzanne, 2004, The Scientific Basis of Injury 

Prevention and Control, IP Communications, Melbourne, 2004 

 

NCO, 2004, Olyckor i siffror – En rapport om olycksutveckling i Sverige, 2004 års utgåva, 

Räddningsverket NCO, 2004:2 

 

Risberg Andersson, Matts, Lundqvist, Magnus, 2006, Insatspersonalens initiala 

datainsamling i samband med olycksundersökning – Enligt lagen om skydd mot olyckor, Ett 

projektarbete, Lunds tekniska högskola, 2006 

 

Svedung, Inge, 2007, Åtgärdsinriktad uppföljning av barnolyckor (preliminär titel), 

manuskript för publicering, Räddningsverket NCO, 2007 

 

Särdqvist, Stefan, 2005, Olycksundersökning, Räddningsverket, NCO 2005:3 

 

Thurén, Torste, 2000, Vetenskapsteori för nybörjare, Första upplagan 10, Liber AB, Team 

Offset & Media, Malmö 2000 
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Internet / Länkar 

Förordning med instruktion för Statens räddningsverk (2005:890) 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050890.htm 

Datum: 2007‐06‐03 

 

Google SE, 2007 

http://www.google.se 

Datum: 2007‐05‐10 

 

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 

Notisum SE, 2007 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030778.HTM 

Datum: 2007‐05‐11 

 

Libris Uppsök ‐ examensarbeten och uppsatser i fulltext, 2007 

http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok 

Datum: 2007‐05‐10 

 

Medline, 2007 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed 

Datum: 2007‐05‐10 
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6. Bilagor  

Vissa av nedanstående uppgifter finns i omarbetad version presenterad i resultaten och 

resultatdiskussionen. I övrigt har löpande hänvisningar skett mot rapportens bilagor som här 

återges i sin ursprungliga form. 

 ___________________________________________________________________ 

6.1 Bilaga 1 – Identifierade teman under respektive dispositionsdel 

1 INLEDANDE DATA / UPPLYSNINGAR 
 1.1 INFORMATION OM OLYCKA / TILLBUD 
  Kortfattad beskrivning av olycka / tillbud 
  Risk för efterföljande skador 
  Olyckstyp 
  Objektstyp 
  Typ av skada / negativ konsekvens 
  Potentiell direkt orsak 
   
 1.2 ADMINISTRATIVA OLYCKSDATA 
  Adress  
  Klockslag 
  Datum 
  Larmbesked 
  Larmnummer 
  Insatsrapportnummer 
  Diarienummer / Ärendenumer 
  SOS Alarmnummer / SOS ärendenummer 
   
 1.3 INFORMATION OM UPPDRAG 
  Angivet syfte / uppdrag 
  Uppdragsgivare 
  Lagkrav / hänvisning till lagstöd 
   
 1.4 INFORMATION OM MEDVERKANDE 
  Olycksutredare 
  Olycksutredares bakgrund / kompetens 
  Medarbetare vid olycksundersökning 
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2 ANALYS  
 2.1 UTREDNINGSSPECIFIKA DATA 
  Larmtid 
  Larmbesked 
  Datum 
  Frågeställning / besvaringspunkter 
  Formulerat syfte 
  Upprepning av lagkraven enligt LSO 
  Metodval 
  Metodmotivering 
  Beskrivning av genomförd datainsamling 
  Beskrivning av genomförda intervjuer med inblandade  
  Beskrivning av räddningstjänstens metoder för liknande olyckor 
  Utskrivna frågor och svar från intervjuer 
  Användande av kommenterade bilder 
  Kontaktperson hos objektsansvarig 
   
 2.2 BESKRIVNING AV OBJEKT 
  Teknisk beskrivning av object 
  Normal objektsfunktion 
  Objektsfunktion vid utredningstillfället 
  Inbyggda larmfunktioner för object 
  Objektets placering i omgivningen 
  Objektets verkningsålder 
  Objektets säkerhetssystem fram till olyckan 
   
 2.3 OM OMGIVNINGEN 
  Beskrivning av fysiskt område / Olycksplatsen 
  Allmän information om olycksplatsen 
  Väderleksförhållanden 
   
 2.4 BESKRIVNING AV HÄNDELSE 
  Räddningstjänsens första intryck av händelse 
  Olyckstid 
  Händelseförloppet 
  Kronologisk beskrivning av händelseförloppet (klockslag) 
  Inblandades upplevelse av händelsen 
  Involverades agerande (ej personal) 
  Personbeskrivning (drabbad) 
  Ansvarigas hantering av objekt innan olycka 
   
 2.5 OLYCKANS KONSEKVENSER 
  Personskador 
  Skadeutfall på materiel 
  Skador på object 
  Bedömda övriga konsekvenser 
  Skador på miljö 
   
 2.6 ORSAKER 
  Potentiell direkt/-a orsak/-er 
  Potentiella bakomliggande orsak/-er 
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 2.7 OM INSATSEN 
  Räddningstjänstens ankomsttid 
 Räddningstjänstens utkörningstid 
 Beskrivning av räddningstjänsens agerande 
 Beskrivning av räddningstjänstens insatsbeslut 
 Kronologisk beslutsbeskrivning (med och/eller utan klockslag) 
 Övriga aktörer / beredskapsresurser agerande 
 Inblandade agerande (ej personal) 
 Uttalade vittnesuppgifter om förutsättningar för räddningstjänst 
Beskrivning Problem / hinder vid räddningsinsatsen 
 Räddningstjänstens kontakt med media 
 Beskrivning av samverkan mellan aktörer på olycksplatsen 
 Beskrivning av sambandet mellan räddningstjänsten 
 Kort om felkontroll (Räddningstjänstens efterkontroll) 
 Överlämnande av insats / avslut (klockslag) 
 Upföljning efter räddningsinsatsen 
 Översiktsskiss på olycksplatsen 
 Olycksplatsbilder med kommentarer 
  Första intryck om omfattning vid olycka (vindruterapport) 
 Bedömda förutsättningar för räddningstjänst 
 Inledande riskutvärdering 
Bedömning Riskvärdering utifrån särskilda risker 
 Omgivningens inverkan på olycksrisk / olyckan 
 Bedömning av tillgängliga rutiner och instruktioner för drabbade 
 Bedömning av olyckans omfattning i efterhand 
 Beskrivning av potentiell spridningsrisk 
   
 2.8 UTVÄRDERING AV RÄDDNINGSINSATS 
  Räddningstjänstens agerande 
  Använda metoder vid räddningsinsats 
  Räddningstjänstens använda utrustning / hjälpmedel 
  Räddningstjänstens samarbete (samverkan) 
  Kunskaper / kompetens hos räddningstjänsten 
  Ledning 
  Räddningstjänstens insatsbeslut 
  Brister i larmförfarandet (från SOS Alarm) 
   
 2.9 ERFARENHETER / LÄRDOMAR 
  Historiska / Statistiska lärdomar från tidigare liknande olyckor 
  Råd till kommande insatser av liknande slag 
  Konkreta åtgärdsförslag 
   
   
3 ERFARENHETER OCH REKOMMENDATIONER 
 3.1 INFORMATION OM OLYCKAN 
  Larmtid 
  Datum 
  Teknisk beskrivning av object 
  Objektets feltyp 
  Skada på object 
  Spridningsrisk 
  Potentiell direkt orsak 
  Olycksplatsbilder med kommentarer 
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 3.2 ERFARENHETER OCH LÄRDOMAR FRÅN INSATSEN 
  Tidigare erfarenheter i liknande olyckor 
  Räddningstjänstens anomsttid (klockslag) 
  Beskrivning av räddningstjänstens agerande 
  Utvärdering av räddningsinsats 
  Utvärdering av räddningstjänstensens insatsbeslut 
  Utvärdering av räddningstjänstens samband 
  Utvärdering av samverkan mellan aktörer på olycksplats 
  Objektets ändamålsriktighet 

  
Olyckstypens konsekvenser för räddningstjänstens 
arbetsbelastning 

  Riskvärdering 
  Yttre föreliggande omständigheter 
   
 3.3 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
  Redan vidtagna åtgärder 
  Konkreta åtgärdsförslag 
  Övriga aktörers konkreta åtgärder 
   
 3.4 ÅTERFÖRING 
  Aktörer som skall delgivas olycksundersökningen  
   
   
4 BILAGOR  
 4.1 FOTOBILAGA 
  Objektets placering vid olycka 
  Skada på object 
  Omgivningen 
  Foto av själva olyckshändelse 
  Foto av räddningsinsats 
   
 4.2 INSATSRAPPORT 
   
 4.3 RESTVÄRDESRAPPORT 
   
 4.4 HÄNDELSETRÄD ÖVER OLYCKSUTREDNINGEN 
   
 4.5 HÄNDELSETRÄD ÖVER RÄDDNINGSINSATS 
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6.2 Bilaga 2 – Granskning av rapport 

För den som granskar en rapport, antingen genom egenkontroll eller genom intern 

granskning, kan följande frågor vara till hjälp (Särdqvist, 2005, s, 97): 

• Framgår det vilken olycka det rör sig om? 

• Framgår det vem eller vilka som skrivit dokumentet? 

• Framgår ambitionsnivå och syfte? 

• Framgår det varifrån data kommer och finns nödvändiga referenser? 

• Är beskrivningen av förloppet logisk och klar? 

• Finns nödvändiga bild‐, ritnings‐ och kartmateriel med för att förstå händelsen? 

• Framgår det vilka orsaker som utlöste olyckan? 

• Framgår de bakomliggande orsakerna till olyckan? 

• Förklaras hur händelseförloppet kunde bli som det blev? 

• Framgår det vilka åtgärder som räddningstjänsten (och övriga aktörer) vidtog, 

motivet till dem och vilka alternativ som fanns? 

• Framgår det vilka åtgärder som bör vidtas för att en liknande händelse inte ska kunna 

inträffa eller för att konsekvenserna ska mildras? 

• Är förslagen till åtgärder adresserade? 

• Har analysen uppfyllt sitt mål och syfte? 

• Är rapporten skriven så att den kan kommuniceras och granskas? 
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6.2 Bilaga 3 – Förslag på riktlinjer för datainsamlingen vid kommunala 

olycksundersökningar 

 

____Förslag till riktlinjer för datainsamling____________________________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION OM OLYCKA / TILLBUD 
Uttryck som beskriver eller på annat sätt relateras direkt till olyckan 

 

 

 

 

 
 

Olyckstyp: __________________________________________________   

Berättelse: __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

   

ADMINISTRATIVA OLYCKSDATA 
Avser den inledande informationen som når räddningstjänsten vid olyckslarm 

 

Adress:   ______________________  Datum:   _________________________________ 

Olyckstid: ______________________  Larmbesked: _________________________________ 

Larmnummer:   ____________________________________________ 

 

• Undvik inledande hypoteser 

• Fokusera på helheten vid olyckan (sammanhang) 

• Var tydlig med hänvisningar i rapportskrivandet 

• Var tydlig i disposition och språkbruk 

• Använd hjälpmedel, gärna bilder, anteckningsblock etc 

Allmänna rekommendationer vid olycksutredning 

 

Kortfattad beskrivning av olycka / tillbud, objektstyp, typ av negativ skada / 

konsekvens, potentiell direkt orsak, bedömd risk för efterföljande skador, egna 

tillägg 

Exempel på innehåll 
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Insatsrapportnummer:   ____________________________________________ 

Diarienummer / Ärendenummer:  ____________________________________________ 

SOS Alarmnummer / SOS ärendenummer:  ____________________________________________ 

 
 
INFORMATION OM UPPDRAG 
Genomgång av undersökningens perspektiv 

 
Syfte / uppdrag:  ______________________________________________________ 

    ______________________________________________________ 

    ______________________________________________________ 

Ambition med utredning:   ______________________________________________________ 

Uppdragsgivare:  ______________________________________________________ 

Lagkrav / hänvisning lagstöd:  ______________________________________________________ 

Övriga tillägg:  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________ 

 

INFORMATION OM MEDVERKANDE 
Genomgång av medverkande aktörer vid olycksundersökningen 

 
Olycksutredare:  ______________________________________________________ 

Undertecknad, bakgrund & kompetens:   ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

Medarbetare vid utredning:  ______________________________________________________ 

Övriga tillägg:  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________ 

 
 
UTREDNINGSSPECIFIKA DATA 
Genomgång av fakta och val som berör själva utredningen 
 

 

 

 

 

 

 

Larmtid, frågeställning / besvaringspunkter, formulerat syfte, lagkrav (2003:778), 

Metodval, metodmotivering, beskrivning av genomförd datainsamling, intervjuer 

och räddningstjänstens std. metoder för liknande olyckor, utskrivna frågor och 

svar från intervjuer, kommenterade bilder, kontaktperson hos riskansvarig 

Exempel på innehåll 
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Metod:   __________________________________________________ 

Datainsamling:  □   Intervjuer  □   Egna observationer  □   Annan: ___________ 

Hjälpmedel:  □   Foto  □   Anteckningar  □   Övrigt 
Berättelse: __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

 
 
BESKRIVNING AV FÖREMÅL / OBJEKT 
Genomgång av eventuellt objekt och dess relation till olycka / tillbud 
 

 

 

 

 

 
Berättelse: __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

   

OM OMGIVNINGEN 
Beskrivning av omgivningen och data som rör platsen 
 

 

 

 

Teknisk beskrivning av objekt, normal objektsfunktion, objektsfunktion vid 

utredningstillfället, inbyggda larmfunktioner, objektets påverkan på omgivning 

och andra föremål, placering i omgivningen, objektets verkningsålder, 

Exempel på innehåll 

 

Beskrivning av fysiskt område / olycksplatsen, allmän information om 

olycksplatsen, väderleksförhållanden 

Exempel på innehåll 
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Berättelse: __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
 

BESKRIVNING AV HÄNDELSE 
Fakta som rör själva händelseförloppet  
 

 

 

 

 
 

 

Berättelse: __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Räddningstjänstens första intryck, olyckstid, Kronologisk beskrivning av 

händelseförloppet (klockslag), Inblandades upplevelse och agerande kring 

händelsen, personbeskrivningar av drabbade, ansvarigas hantering av objektet 

innan olycka 

Exempel på innehåll 
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OLYCKANS KONSEKVENSER 
Kommentarer kring skadeutfallet 
 

 

 

 

 
Berättelse: __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

 

ORSAKER 
Bedömda orsaker till olyckan / tillbudet 
 

 

 

 
Berättelse: __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personskador, skadeutfall på materiel, skador på objekt, skador på miljö, 

bedömda övriga konsekvenser 

Exempel på innehåll 

 

Potentiella direkta‐ och bakomliggande orsaker 

Exempel på innehåll 
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OM INSATSEN 
Kommentarer som dels är beskrivande och bedömande kring själva räddningsinsatsen 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Berättelse: __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

 

 

Beskrivning: Räddningstjänstens ankomsttid och utkörningstid, agerande och 

insatsbeslut, en kronologisk beslutsbeskrivning, övriga aktörers agerande, 

inblandades aktörer (ej personal), kontakt med media, samverkan mellan aktörer, 

sambandet mellan personal, räddningstjänstens efterkontroll, tidpunkt för 

överlämnande av insats, uppföljning efter insats, översiktsskisser 

Bedömning: Omfattning av olycka vid ankomst, förutsättningar för 

räddningsinsats, inledande riskutvärdering, särskilda risker, omgivningens 

inverkan på olycksrisk / olyckan, tillgängliga rutiner och instruktioner, olyckans 

omfattning i efterperspektiv, potentiell spridningsrisk 

Exempel på innehåll 
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UTVÄRDERING AV RÄDDNINGSINSATS 
Utvärderande kommentarer kring räddningsinsats 

 

 

 

 

 
 

Berättelse: __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

 

ERFARENHETER OCH LÄRDOMAR 
Lärdomar att föra vidare från olyckan 

 

 

 

 

 
 

 

Berättelse: __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

 

Räddningstjänstens agerande, metoder vid insatsen, använd utrustning / 

hjälpmedel, samarbete (samverkan), kunskaper / kompetens hos 

räddningstjänsten, ledningen, insatsbeslut, eventuella brister i larmförfarandet 

Exempel på innehåll 

 

Historiska / statistiska lärdomar från tidigare liknande olyckor, råd till kommande 

insatser, tidigare erfarenheter, objektets ändamålsriktighet, olyckstypens 

konsekvens för räddningstjänstens arbetsbelastning, yttre föreliggande 

omständigheter 

Exempel på innehåll 
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  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
Åtgärder att vidta efter olyckan 

 

 

 

 
Berättelse: __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

 

ÅTERFÖRING 
Aktörer som skall delges den färdiga olycksundersökningen 

Delgivande: _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Redan vidtagna åtgärder, konkreta åtgärdsförslag, övriga aktörers konkreta 

åt ä d

Exempel på innehåll 
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BILAGOR 
Redogörelse för eventuella bilagor som medföljer olycksundersökningen 

 

 

 

 

 

Bilagor:       _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

 

 

Fotobilaga, Insatsrapport, restvärdesrapport, händelseträd över olycksutredning, 

händelseträd över räddningsinsats 

Exempel på innehåll 


