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Ledelseslæring i Redningsberedskabet 
- hverdagens meningsskabelse 

Abstract 
Artiklen udspringer af ph.d.-projektet ”Læring fra operative indsatser – et hverdagsperspektiv 
på indsatslederens praksis”. Ph.d.-projektets overordnede formål er at undersøge, ”hvordan 
man kan bibringe og understøtte indsatslederens refleksive praksis. Artiklen fokuserer på en 
bestemt ledelsesfunktion – nemlig indsatslederfunktionen fra Redningsberedskabet, eller det 
som i daglig tale bliver omtalt som brandvæsenet. Artiklen afdækker, hvordan data fra hjelm-
kamera og feltstudier kan vise, hvordan indsatslederen skaber mening, faciliterer mening 
samt forhandler mening. Artiklen er særligt optaget af hvad og hvordan vi kan lære fra den 
meningsskabelse, der finder sted på skadestedet. De situationer, hvor beredskabsaktørerne 
ikke kan skabe mening, blokerer for deres handlinger, og eftersom de er tvunget til at skulle 
handle på et skadested, er det afgørende at kunne lære fra de situationer, der udfordrer ska-
belse af mening. Skabelsen af mening på skadestedet afdækkes gennem en dialogisk ana-
lysestrategi, der trækker på empiriske materiale indhentet via observationsstudier samt gen-
nem hjelmkamera, der er fastgjort til indsatslederens hjelm. Analyseeksemplerne viser, at det 
er muligt selv ud fra simple hverdagsindsatser at afdække situationer, hvor indsatslederens 
meningsskabelse bliver udfordret. Analysen viser blandt andet, hvilken betydning det har, når 
indsatslederen kommer skævt ind på et indsatsforløb, og vigtigheden af, at holdlederne er i 
stand til at understøtte indsatslederens meningsskabelse. Forskning i relation til det bered-
skabsfaglige område er nyt i en dansk kontekst, og de empiriske fund understreger behovet 
for yderligere forskning i relation til koblingen mellem meningsskabelse og læring knyttet til 
hverdagens operative indsatser.  

Karakteristik af indsatslederens praksis 
Uanset hvilken hændelse, der indtræffer rundt omkring i landet, så er det den stedlige kom-
munes ansvar, at ”kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og mil-
jøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger” (Beredskabsloven, 2009). Når der 
indtræffer en operativ hændelse, iværksætter det kommunale redningsberedskab den umid-
delbare indsats. Det er i forlængelse heraf kommunens indsatsleder, der er teknisk leder på 
skadestedet, og vedkommende varetager den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet 
under hele indsatsforløbet (Beredskabsstyrelsen, 2013)(17). Indsatslederen har vidtrækken-
de beføjelser på skadestedet, hvilket eksempelvis fremgår af Beredskabslovens § 20-22 
(Beredskabsloven, 2009), der giver indsatslederen ret til at ”kræve private redskaber og 
transportmidler af enhver art samt fornødent betjeningsmandskab stillet til rådighed for ind-
satsen”, samt ”uden retskendelse ret til i fornødent omfang at skaffe sig adgang til privat 
ejendom, om nødvendigt ved at gennembryde og fjerne hindringer”. Indsatslederen har po-
pulært sagt fri adgang til kommunens midler, og disponerer bredt på kommunens vegne. Det 
er overladt til den enkelte indsatsleder at vurdere de enkelte metoder ud fra et princip om 
skånsomhed og proportionalitet (Beredskabsstyrelsen, 2013).  

Indsatslederens opgavesæt er anderledes end de øvrige aktørers på skadestedet, eftersom 
indsatslederen har en privilegeret funktion i forhold til at skabe mening. Indsatslederen skal 
på baggrund af denne meningsskabelse tilpasse sin indsats, så hændelsen bliver håndteret 
forsvarligt. At indsatslederens opgave er at skabe mening ses endvidere i ”Retningslinjer for 
indsatsledelse”. Her fremgår det: Indsatslederens opgave er foretage, fastlægge, vurdere, 
beslutte, iværksætte, rekvirere, give ordre til, etablere, sikre sig (Beredskabsstyrelsen, 2013).  
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Selvom disse grundlæggende spørgsmål i sig selv kræver en grundig analyse, så er indsats-
lederens meningsskabelse underlagt et øget pres. Ildebranden venter, karikeret sagt, ikke på 
indsatslederens meningsskabelse, hvilket betyder, at indsatslederen er kastet ind i en situa-
tion, der er ”ongoing, hvilket betyder (K. E. Weick, 1995)(44):  

1. You cannot avoid acting 
2. You cannot step back and reflect on your actions 
3. The effects of action cannot be predicted 
4. You do not have a stable representation of the situation 
5. Every representation is an interpretation 
6. Language is action 

Udover at ovenstående punkter vanskeliggør skabelsen af mening, så udvikler indsatsen sig 
sideløbende med indsatslederens skabelse af mening. Indsatslederen er derved tvunget til 
løbende at revurdere sin meningsskabelse. Indsatslederen fra Redningsberedskabet har 
som nævnt den tekniske ledelse på skadestedet (Beredskabsstyrelsen, 2013), 
(Beredskabsloven, 2009). Meningsskabelse knyttet til de tekniske aspekter af indsatser skal 
forhandles med indsatslederen fra Politiet, der har den koordinerende ledelse, samt med 
KOOL (koordinerende læge) eller den sundhedsdaglige indsatsleder, der har det kliniske og 
sundhedsfaglige ansvar i forhold til de tilskadekomne. Indsatslederne udgør sammen det 
ledelsesmæssige omdrejningspunkt på skadestedet. For at være i stand til at koordinere 
deres handlinger, er det afgørende, at de har et fælles situationsbillede, hvilket bliver skabt 
på baggrund af en forhandling af mening.   

Undersøgelsesdesign  
Indsatsledernes meningsskabelse bliver undersøgt gennem observationsstudier, interviews, 
udrykningsrapporter samt videomateriale. Der er en række metodiske problemer med at er-
kende, hvilke kognitive såvel som sociokulturelle påvirkninger, der får indsatslederen til at 
tage de beslutninger, og agere på den måde, som vedkommende gør. Et af de aspekter af 
meningsskabelsesprocesserne jeg er særligt interesseret i, er ”det”, der igangsætter me-
ningsskabelse, eller fører til en revision af mening, der allerede er skabt. Det er ”det”, som 
der skal udkondenseres læring fra, og jeg kobler derved Klein og Weicks forståelse af me-
ningsskabelse med Ann Cunliffes forståelse af, at læring starter med et ”struck”(Cunliffe, 
2002), altså en ramthed, der på mange måder minder om de identitetsforandringer, der er 
forårsaget af refleksive påvirkninger, som man eksempelvis finder hos Knud Illeris i hans 
forståelse af transformativ læring, der i høj grad bygger på en refleksiv forståelse, som er 
hentet fra Mezirow (Illeris, 2013).  

De enkelte indsatser betragtes som unikke cases, der kan bidrage med viden omkring ind-
satsledernes praksis. Det er netop et af case studiets styrker, at det gør det muligt at under-
søge den indsatsledelsesmæssige praksis, som ”a contemporary phenomenon within its 
real-life context” (Yin, 2003). I det følgende vil jeg primært fokusere på empirisk materiale i 
form af feltstudier samt i form af videomateriale, der er indhentet fra et kamera, der er fast-
spændt til indsatslederens hjelm. Kameraet filmer det som indsatslederen gør. Video fra 
hjelmkamera er på mange måder et hårdt datamateriale, for det gengiver netop det hændte. 
Det kan med andre ord godt være, at den enkelte havde en opfattelse af at være meget klar i 
sin kommunikation, men efterfølgende kan man måske konstatere, at kommunikationen ikke 
var så klar som forventet. Materialet gør derved individet sårbart, hvilket der skal tages højde 
for. Fejl eller uhensigtsmæssigheder bliver tydelige, og medfører en sårbar balance mellem 
at udvikle og udstille den enkelte indsatsleder. Endvidere favner videooptagelserne ikke det 
der er gået forud, og det er derfor en fejlagtig præmis at opfatte det som en absolut sandhed, 
hvilket også kommer til udtryk i analyseeksempel 1.     
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Feltstudierne og videoptagelserne er gennemført i et samarbejde med Københavns Brand-
væsen. Her har jeg haft mulighed for at følge en række af brandvæsenets indsatsledere, 
som frivilligt har meldt sig til projektet og åbnet muligheden for, at jeg kan følge dem gennem 
deres hverdag samt deltage i de operative indsatser, som de håndterer i løbet af deres vagt. 
Den valgte etnografiske tilgang er inspireret af den kritiske etnografi, der ser forskeren som 
agerende, og som lige så meget ”ethno”, som det forskeren udforsker. Dialog med det udfor-
skede bliver derved en nødvendighed, og noget som man aktivt skal søge (Watson, 2011). 
En kritik mod den valgte tilgang er, at man som forsker bliver omdrejningspunktet for empi-
rien. Man gør sig selv til subjekt i forskningsprocessen, hvilket naturligvis kræver, at man er 
særligt bevidst om den indflydelse, som man har på det undersøgte. I relation til de gen-
nemførte feltstudier har jeg eksempelvis kunnet se, at de indsatsledere, som jeg har kørt 
sammen med, løbende har ændret deres sprogbrug. Det er eksempelvis kommet til udtryk 
ved, at indsatslederen begynder at omtale meningsskabelse som en aktiv del af sin praksis. 
Det er kommet til udtryk på følgende måde ”altså da jeg lavede min situationsbedømmelse 
blev min vurdering – eller meningsskabelse som du jo kalder det, udfordret ved at …”.  

Det er også kommet til udtryk på en indsats, hvor meldingen er ”røg fra lejlighed”. Vi står hen 
mod afslutningen af indsatsen, og det er blevet konstateret, at der er tale om noget røg fra 
madlavning. Jeg står ude på gaden, og indsatslederen kommer gående hen imod mig. Der-
efter følger følgende dialog: 

Indsatsleder: ”Der er vist lige noget vi skal have snakket om, når vi kommer hjem” 

Forsker: ”Ja det er ikke så imponerende” 

Indsatsleder: ”Nej det ville være synd at sige” 

Forsker: ”Ja det kan jo smutte [gensidigt grin]” 

Det, som der implicit henvises til i dialogen, er udrykningskøretøjernes placering på skade-
stedet. Det er sådan, at der er en standardprocedure for, hvilke type køretøjer man gerne vil 
have placeret hvor, så man eksempelvis kan få stigen op til en lejlighedsbrand, hvis det bli-
ver nødvendigt. Selvom det kan virke banalt, at køretøjerne ikke holder helt rigtigt, så er det 
potentielt et stort problem. 

I relation til den etnografiske tilgang viser dialogen, at der er opbygget en gensidig forståelse 
mellem forsker og indsatsleder, og denne tavse viden er særdeles værdifuld, for det siger en 
masse omkring de læringsmæssige udfordringer, som beredskabet står over for. Denne for-
trolighed har endvidere været værdifuld i forhold til at tale om de indsatser, som den enkelte 
indsatsleder har håndteret, som har fungeret mindre godt, og som netop er utrolig værdifuld 
viden i forhold til den enkeltes praksis og i forhold til læring. Med andre ord giver tilgangen 
nogle vanskeligheder, men det er det bedste alternativ, eller som Watson udtrykker det: 
”Why on earth engage in such a painful way of doing research? … My answer is a simple 
one. I have always believed, whether I have liked it or not, that we cannot really learn a lot 
about what’s ”actually happens” […] without doing the intense type of close-observational or 
participative research …” 204 (Watson, 2011). I forhold til den beredskabsfaglige forskning 
har eksempelvis Rake også tilsluttet sig denne kritik, eftersom der gennem tiden er blevet 
udviklet mange ledelsesstøttesystemer, der har til formål at kvalificere den operative beslut-
ningstagning. Det har dog vist sig, at disse ledelsesstøttesystemer ikke haft den nødvendige 
forståelse for indsatsledernes praksis, og de vilkår, som indsatslederen agerer under (Rake, 
2003).    
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Meningsskabelse – en begrebsramme 
For at kunne analysere problemstillingen og det empiriske materiale fra de operative indsat-
ser, benyttes meningsskabelse som teoretisk begreb til at stille nogle særlige spørgsmål til 
empirien. De spørgsmål, som er særligt interessante, er, hvordan man kan forstå, hvad me-
ningsskabelse er samt, hvad der igangsætter skabelse af mening? Til det formål benytter jeg 
de teoretiske optikker som Karl Weick og Gary Klein repræsenterer. Klein og Weick er begge 
optaget af ledelse i operative situationer. Klein har i bogen ”Sources of Power – how people 
make decisions” interesseret sig specifikt for ledelse af operative indsatser (Klein, 1998), 
hvilket er videreført i forhold til forskning i relation til ledelse af militære operationer samt en 
generel interesse for, hvordan ledere tager beslutninger (Klein, 2011). Weick er velkendt for 
hans teoretiske begrebsramme omkring ”sensemaking”, og Weick har i nogle af sine kendte 
artikler netop benyttet operative situationer, som empirisk grundlag for udvikling af det teore-
tiske begrebsapparat i forhold til store skovbrande og flystyrt (K. Weick, 1993)(K. E. Weick, 
1990)(K. E. Weick, 1995).  

Weick og Klein er begge psykologer af baggrund, og er begge interesseret i de psykologiske 
”triggers”, der igangsætter skabelsen af mening. Jeg vil i det følgende kort redegøre for hvor 
de supplerer hinanden, men også hvor deres begrebsapparat adskiller sig. I forbindelse med 
”sensemaking” som teoretisk begrebet” er formålet i det følgende en begrebsliggørelse af 
begrebet med henblik på en konkret operationalisering. Det er derved ikke hensigten at ind-
skrive artiklen i de diskussioner, der pågår omkring selve teoriopbygningen, som eksempel-
vis er fremført af (Bergström, Nyce M, & Dekker WA, n.d.). Denne kritik er specifikt rettet 
mod validiteten af det empiriske grundlag som Weick bygger sin begrebsdannelse op om-
kring. Endvidere går kritikken på det faktum, at Weicks teoriapparat bliver brugt ukritisk til at 
forklare noget i den ”virkelige verden”, selvom teorien fastholder et socialkonstruktivistisk 
afsæt (Bergström et al., n.d.).  

Meningsskabelse som karakteristik af indsatslederens praksis 
Weick er på mange måder sin egen, hvilket også er en af de pointer som Sverri Hammer og 
James Høpner slår fast i den første danske introduktion til Weicks teoriunivers (Hammer & 
Høpner, 2014). Meningsskabelse tager ifølge Weick grundlæggende afsæt i et individ, der 
forsøger at skabe mening, eller som Weick formulerer det: ”… sensemaking begins with a 
self-conscious sensemaker”. (K. E. Weick, 1995)(22). Dette individ, der skaber mening er 
ikke blot en fortolker af sine omgivelser. Vedkommende er ifølge Weick med til at ”… gene-
rate what they interpret” (K. E. Weick, 1995)(13). Der er ifølge Weick 7 elementer, der er væ-
sentlige, når individet skaber denne mening.  
 
Det drejer som om følgende elementer (K. E. Weick, 1995): 

- Grounded in identity construction 
- Retrospective  
- Enactive  
- Social  
- Ongoing  
- Cues 
- Plausibility 

Når en indsatsleder får en melding om en bygningsbrand på en bestemt adresse, vil ved-
kommende forsøge at skabe mening omkring det scenarie, der venter forude. Denne ska-
belse af mening bunder i det individ, som indsatslederen er - ”a self-conscious sensemaker”. 
Indsatslederen ved, hvad hans opgave er, og han ved inden for hvilke rammer han kan ud-
folde sin funktion. Den mening, som indsatslederen skaber, er formet af de tidligere indsat-
ser, som vedkommende har håndteret (retrospektivt). Det vil have indflydelse på den læsning 
af hændelsen, som indsatslederen laver, og derfor laver indsatslederen ikke blot en fortolk-
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ning af en hændelse. Indsatslederen så at sige ”enacter” hændelsen. Weick påpeger at 
”people created their own environments and these environments then constrained their ac-
tions” (K. E. Weick, 1995)(31). Hvis indsatslederen definerer et fareområde til at være af en 
bestemt størrelse, så er det en konstruktion, som vedkommende laver. Fareområdet kan 
sagtens være anderledes, og andre kunne have valgt anderledes. Når indsatslederen har 
defineret et fareområde, så defineres det samtidig, hvem der må arbejde hvor. For det er kun 
brandfolk med det rette værneudstyr, der må befinde sig inden for fareområdet. Poltiet såvel 
som aktører fra sundhedsberedskabet kommer ikke ind i fareområdet. Det har altså markant 
indflydelse på indsatsen, hvordan indsatslederen vælger at enacte hændelsen. Det bliver 
derved tydeligt, at man ikke blot foretager en fortolkning, man skaber direkte rammerne for 
skabelsen af mening.     

Det bliver tydeligt på et skadested, at meningsskabelse helt grundlæggende er en social ak-
tivitet. Det giver ingen mening, at indsatslederen skaber mening isoleret som kognitive pro-
cesser. Meningen skal viderekommunikeres til eget mandskab samt til de øvrige indsatsle-
dere fra politiet og sundhedsberedskabet. I indsatsledergruppen skal meningen forhandles, 
og derved bliver meningsskabelse en social aktivitet. Det betones hos Weick, når han grund-
læggende påpeger at ”language is action” (K. E. Weick, 1995)(44). Det er netop denne ac-
tion, som meningsskabelse er forbundet til, og derfor må individets meningsskabelse aldrig 
føre til, at man glemmer at: ”human thinking and social functioning … [are] essential aspects 
of one another¨(K. E. Weick, 1995)(38).    

Jeg har tidligere været inde på, hvad denne ongoing betyder for den mening, der bliver 
skabt, og jeg vil derfor fokusere på de sidste to karakteristika, som er ledetråde (cues) og 
plausibilitet. Disse to elementer går igen hos Gary Klein, og jeg vil derfor kommentere på den 
efter redegørelsen for Kleins forståelse af meningsskabelse.  

Klein forstår meningsskabelse som ”a motivated, continuous effort to understand connec-
tions which can be among people, places and events in order to anticipate their trajectories 
and act effectively" (Klein, G., Moon, B., & Hoffman, 2006). Et af de aspekter, som Klein har 
været optaget af, er forskellen mellem, hvordan erfarne ledere versus uerfarne ledere tager 
beslutninger. Et af de aspekter, som Klein fremhæver, er den evne, som erfarne ledere har til 
intuitivt at skabe mening i en konkret situation, og hurtigt fornemme, hvilken indsats som er 
påkrævet. Klein forstår intuition som ”ways we use our experience without consiously think-
ing things out. Intuition includes tacit knowledge […] It includes our ability to recognize pat-
terns stored in memory” (Klein, 2011)(71).  

Klein betoner individets evne til kognitivt at kunne bruge sin erfaring til at genkende mønstre. 
Det underbygges i modellen ”Recognition-Primed Decision Model”, hvor denne recognition 
består af fire elementer: ”expectancies, plausible goals, relevant cues and typical action” 
(Klein, 1998)(27).  

Cues og plausabilitet 
RPD-Modellen er handlingsorienteret, og det handler ifølge Klein om at skabe grundlaget for 
at træffe en beslutning om, hvorvidt en given handling vil fungere som ønsket. Hos Weick 
såvel som hos Klein finder vi disse ledetråde (cues) og betydning af plausabilitet. Hos Klein 
er disse ledetråde en mental simulering, der er knyttet til individet. Det er derved de lede-
tråde, som indsatslederen vil kigge efter for at stykke sin forståelse sammen. Det minder 
derved om den forståelse Weick lægger ind i hans forståelse af cues som: “… simple, famil-
iar structures that are seeds from which people develop a larger sense of what may be oc-
curring” (Weick, 1995: 50).  Når man vil forstå meningsskabelse er det derved ifølge Weick 
centralt at være interesseret i: ”… the ways people chop moments out of continuous flows 
and extract cues from those moments” (K. E. Weick, 1995)(43).  
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Klein betoner, at forventninger betyder noget for den mening, som vi forsøger at skabe. Når 
indsatslederen laver en mental simulering, så har vedkommende en forventning om, at en 
given handling – eksempelvis indsættelse af ekstra slukningshold - vil kunne begrænse ilde-
branden. I den forbindelse vil man være særligt opmærksom på nogle ledetråde. Det kunne 
eksempelvis være, om rødudviklingen ændrer sig, eller om man kan måle temperaturskift på 
det termiske kamera.  Hvis det mod forventning viser sig, at temperaturen stiger eller, at man 
får brandspredning til en anden bygning, så opstår der en ubalance, det som Klein kalder en 
anomali, ”We try to perceive inconsistencies in order to detect anomalies; the anomalies trig-
ger our efforts to diagnose situations and initiate problem solving”(Klein, 1998)(267). Denne 
form for kognitive diskrepanser finder vi også hos Weick, der dog omtaler det som en ”arou-
sal”. Ved en sådan ”arousal” igangsættes en ny meningsskabelsesproces, hvilket Weick si-
ger på følgende måde: ”The perception of arousal triggers a rudimentary act of sensemaking. 
It provides a warning that there is some stimulus to which attention must be paid in order to 
initiate appropriate action” (K. E. Weick, 1995)(45). 
Selvom Weick og Klein ligner hinanden i forhold til deres forståelse af disse ”triggers for sen-
semaking”, så er det relevant at påpege, at de samtidig adskiller sig fra hinanden. Særligt i 
forhold til det sociale aspekt, er der nogle forskelle mellem Weick og Klein. Som nævnt beto-
ner Weick at meningsskabelse er en social aktivitet, hvilket naturligvis bliver udfordret af, at 
alle er meningsskabere – ingen er blot fortolkere. Klein adskiller sig ved I højere grad at po-
sitionere meningsskabelse som problemløsning hvor Weick i højere grad positionerer me-
ningsskabelse som ”a conversational proces” (Kolko, 2010).  

Hvordan søger jeg efter meningsskabelse 
Når man vil undersøge og erkende baggrunden for den mening, som indsatslederne skaber, 
fremgår det af det teoretiske begrebsapparat, at analysen skal rettes mod situationer, hvor 
der er ”noget”, der afstedkommer en kognitiv diskrepans. Når jeg i det følgende vil under-
søge læringspotentialet fra de operative indsatser med udgangspunkt i indsatslederens me-
ningsskabelse, så stiller jeg følgende analysespørgsmål til indsatslederens praksis:  

1. Hvad tror indsatslederen, at indsatslederen står over for at skulle håndtere? 
a. Hvilke ledetråde fortæller indsatslederen, hvad vedkommende står over for 

2. Optræder der diskrepanser undervejs, der bekræfter indsatslederens meningsska-
belse? 

3. Optræder der diskrepanser undervejs, der får indsatslederen til at ændre sin me-
ningsskabelse? 

4. Er der andre forhold, der påvirker indsatslederens meningsskabelse 

Ovenstående fokuserer på indsatslederens meningsskabelse og antager i den forbindelse, at 
koblingen mellem meningsskabelse og indsatstaktik foregår uproblematisk. Det gennemførte 
feltstudie viser, at der på operative indsatser kan være markante problemer med det, man 
kan kalde for ”tool use”. Selvom alle forventer, at et givent udstyr kan håndteres på et be-
stemt niveau, så optræder der jo fra tid til anden situationer, hvor man siger ”ups, der er vist 
plads til forbedring”. Jeg forholder mig dog ikke til, om eksempelvis en drejestige skal rejses 
på 1 minut eller 4 minutter. Det har bestemt noget med læring at gøre, men det har ikke no-
get med læring knyttet til indsatsledernes meningsskabelse at gøre. Det samme gør sig na-
turligvis gældende for indsatslederne. Selvom indsatslederens meningsskabelse foregår 
uproblematisk, kan vedkommende jo sagtens komme til at lave en skidt indsats. Hvis man 
eksempelvis forestiller sig en situation med bygningsbrand. Så er det skidt, hvis indsatslede-
ren erkender, at det brænder i kælderen og i stueplan, men kun vælger at indsætte rygdyk-
kere i stueplan. Man må ikke indsætte sine folk over ildebranden. Det er farligt, og man vil 
dumpe til indsatsledereksamen, hvis man foretager en sådan disposition.  
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Selvom jeg ikke direkte forholder mig til ”kvaliteten” af selve indsatsen, så forholder analysen 
sig naturligvis til det, hvis indsatslederen handler direkte imod den meningsskabelse, som 
bliver kommunikeret ud. Analysens formål er dog grundlæggende ikke at vurdere indsatstak-
tikkens og slukningsarbejdets kvalitet.    

En dialogisk analyse 
Indsatsledernes meningsskabelse består som nævnt af en række kognitive processer, som 
ikke nødvendigvis bliver gjort tilgængelige gennem sproget. Det er forskelligt, hvornår vide-
oen er blevet startet. Der er med andre ord en masse tavs viden, som videoen ikke nødven-
digvis fanger. Det er eksempelvis tilfældet med begge analyseeksempler fra ”branden i kolo-
nihavehusene”. I den konkrete hændelse har indsatslederbilen haft vanskeligt ved at finde 
den korrekte fremkørselsvej. De kommer derved til at køre forkert frem til adressen, hvilket 
betyder, at indsatslederen ankommer senere end normalt. Indsatslederen er derved ”bagud” 
i forhold til at skabe mening omkring indsatsen, hvilket faktisk kommer til udtryk i den kon-
krete håndtering. Hvis man ikke har denne kontekst med in mente, så fremtræder en ander-
ledes video, end hvis man er vidende om, hvad der eventuelt er gået forud. De enkelte vide-
oer fra hjelmkameraerne er derved lige så relative sandheder, som det er tilfældet med felt-
studierne. Det har derfor været nødvendigt at analysere de enkelte videoer som en dialogisk 
proces, hvor jeg indledningsvist har lavet en transskription af indsatsen med en tekst- og en 
billedside. De empiriske fund fra analyserne er derefter taget tilbage til den enkelte indsats-
leder. Indsatslederen reflekterer derefter sammen med undertegnede om det hændte med 
udgangspunkt i forhold til ovenstående analysespørgsmål. Refleksionerne bliver herefter 
nedskrevet, og indgår i den videre bearbejdning. Når delanalysen med indsatslederne er 
afsluttet, sidder jeg tilbage med de enkelte operative cases, hvor indsatslederens menings-
skabelse er blevet analyseret. Jeg trækker herefter de enkelte operative cases på tværs. 
Dette gøres ikke med henblik på at kvantificere de enkelte cases, men som et udtryk for en 
analytisk generalisering. Jeg er med andre ord interesseret i, om der tegner sig et billede af, 
at indsatsledernes meningsskabelse er særligt udfordret ved eksempelvis indsatsens begyn-
delse, eller om det eksempelvis er tilfældet ved skift i indsatstaktikken etc.    

Kobling til læringsdimension 
Resultatet af analysen er kondenserede situationer, hvor indsatslederens meningsskabelse 
bliver udfordret. Det er hensigten, at disse situationer skal være læringspunkter, som bliver 
bearbejdet ind i beredskabsorganisationen. I Københavns Brandvæsen er der i den forbin-
delse nedsat et læringsteam, der vil fungere som omdrejningspunkt for dette arbejde. Dette 
arbejde vil blive en integreret del af forskningsprocessen, men inden vi kan komme dertil, 
skal der skabes et link mellem disse kondenserede situationer og læring. Til det formål be-
nyttes Ann Cunliffe, der tager afsæt i, at læring grundlæggende handler om at flytte individet. 
Læring bliver hos Cunliffe forstået som: ”a unique, complex, embodied, responsive process 
in which we are ’struck’ and moved to change our ways of being, talking and acting”. 
(Cunliffe, 2002)(36).  

Med udgangspunkt i Cunliffe’s læringsforståelse, så vil den valgte analysestrategi i sig selv 
kunne være med til at skabe læring hos den enkelte indsatsleder. Indsatslederen vil blive 
mødt med en analyse af sin egen praksis, og på den baggrund forhåbentligt føle sig tilskyn-
det til at ændre sin praksis. Det kan dog være særdeles vanskeligt at hævde, at disse reflek-
sive processer direkte vil transformere indsatsledernes praksis fra dag til dag. En sådan 
transformation vedrører selve individets identitet. For at kunne understøtte en sådan ændring 
må man forvente, at individet er markant motiveret for være i stand til at overkomme de be-
vidste såvel som ubevidste defensive strategier, som opstår ved identitetsændringer (Illeris, 
2013). Illeris fokuserer som Cunliffe på de kognitive processer, men betoner dog i hans mo-
del for læring vigtigheden af at koble samspilsprocessen med tilegnelsesprocessen, der 
begge er underlagt en ydre samfundsmæssig sammenhæng (Illeris, 2006). Koblingen mel-
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lem det kognitive og det sociokulturelle genfindes også i den beredskabsfaglige forskning. 
(Sommer, Braut, & Njå, 2013)(Sommer & Njå, 2012).  

Hos Klein og Weick var det en arousal eller en anomali, der igangsatte en meningsskabel-
sesproces. Cunliffe arbejder ligeledes med en ubalance eller en diskrepans, der hos hende 
indleder en læringsproces. Hun kalder dette for et ”struck”, som hun forstår som: ”our spon-
taneous response (emotional, physiological, cognitive) to events or relationships occurring 
around – a feeling there is something important we cannot grasp in the moment. (Cunliffe, 
2002)(42).  

Cunliffe har et grundlæggende ønske om, at understøtte udviklingen og uddannelsen af kriti-
ske professionsudøvere (Cunliffe, 2002)(35). Cunliffe indtager en kritisk position i forhold til 
normative perspektiver på ledelsestræning, og fastholder samtidig, at den kritik ikke skal bli-
ve en intellektuel kritik, men en kritik der er ”grounded in the more informal, everyday ways of 
sense making and learning that are the essence of management practice (Cunliffe, 
2002)(36). Cunliffes fokus på professionsudøveren, og den direkte kritik af normative til-
gange til ledelseslæring genfindes også i den beredskabsfaglige forskning knyttet til indsats-
ledelse. Rake formulerer denne kritik direkte, når han påpeger:” Is the research on emer-
gency management models useful in the practical setting that constitute the rescue activities 
during an accident? So far, I am not sure” (Rake, 2003)(404). 

For at understøtte såvel som at bibringe indsatslederne en øget refleksiv praksis skal vi som 
facilitatorer eller undervisere ”… help students engage in learning by encouraging reflexive 
dialogue about those striking moments” (Cunliffe, 2002)(42). Disse striking moments er i rela-
tion til indsatslederne netop de situationer, hvor deres meningsskabelse bliver dannet, revur-
deret eller sat under pres. I forhold til at understøtte disse refleksive dialoger, så bør man 
ifølge Cunliffe være opmærksom på, at disse refleksive dialoger kan være placeret som en 
del af den tavse viden, den eksplicitte viden eller som en gråzone/muddy water midt imellem. 
Disse “struck” skal forstås som afsættet for en refleksiv dialog mellem i dette tilfælde under-
tegnede som forsker og den enkelte indsatsleder. I det følgende vil jeg give eksempler på, 
hvordan det teoretiske begrebsapparat kan operationaliseres i forhold til at afdække indsats-
ledernes meningsskabelse samt vise, hvordan diskrepanser i meningsskabelsen kan benyt-
tes som afsætning for læring.  

 
Analyseeksempel 1. Brand i kolonihavehuse 
Situationen er den, at beredskabet bliver kaldt ud til en brand i et kolonihavehus. Da bered-
skabet ankommer, er der brand i flere kolonihavehuse1. Da indsatslederen ankommer på 
skadestedet, er slukningsarbejdet allerede påbegyndt. Der er to holdledere på stedet, der har 
iværksat slukning. Hændelsen er dokumenteret via hjelmkamera og udrykningsrapporter.  

Hvad står vi over for? 
Da indsatslederen ankommer til skadestedet, går han over i retning af den første holdleder, 
som han får øje på. Hans første kommentar er i den forbindelse:  

ISL, hvad har vi så her, vi skal bruge noget vand tror du ikke det  
HL2, jo det skal vi faktisk, foreløbig skal min chauffør nok sige til, lige nu får vi vandet fra 
specialtjenesten.  

Indsatslederen har allerede læst brandudviklingen og qua sine erfaringer nået frem til, at 
med den brandudbredelse, der er tale om, så skal der snarest etableres mere vandforsyning. 

                                                           
1
 Hændelsen er dokumenteret via hjelmkamera og udrykningsrapporter. 
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Dette bliver endvidere underbygget af, at han efterfølgende direkte spørger til vandforsynin-
gen:  

ISL, hvordan ser det ud med vandforsyningen hos jer 
HL1, vi har lagt vandforsyning over til sprøjten så den klarer han, så han får alt vores vand så 
det går helt automatisk, vi har jo 2000 liter som han får og når vi er færdig med dem så har vi 
jo ikke mere  
ISL, nej præcist 

Indsatslederen kigger løbende ind mod ildebranden, og er foruden vandforsyningen interes-
seret i at erkende, hvor stor brandudviklingen er. Han går derfor rundt om bygningerne. 
Spørgsmålet er nu hvordan indsatslederen ”enacter” indsatsen. Opfattes indsatsen som en 
isoleret brand i nogle bygninger, eller er der fare for at branden vil sprede sig. Det skal i den 
forbindelse nævnes, at det er tydeligt at høre i indsatslederens mikrofon, at vejret er blæ-
sende, hvilket naturligvis kan være en ledetråd i retning af, at branden pludselig kan brede 
sig. Som en direkte handling på baggrund af samtalerne omkring vandforsyningen vælger 
indsatslederen at give følgende tilbagemelding til vagtcentralen: 

ISL, indsatslederbrand svarer, der er tale om kraftig ildløs i et til to kolonihavehuse jeg vil 
gerne bede om en sprøjte mere  

De enkelte huse ligger meget tæt, og det er ikke tydeligt med angivelse af husnumre hvilke 
bygninger, der egentlig er brand i. Adgangsvejene er endvidere af små stier, hvilket under-
streger behovet for en fælles forståelse af, hvor det brænder:  

HL2, du kan ikke komme tættere til, du kan ser her, det er 140, det er 139, så er det her 
ISL, 139 og 152 
HL2, ja var det ikke det som vi så 
ISL, jo  
HL2, og der var ikke ild i vel 
ISL, nej   
HL, så er det 138 139 og 
ISL, 152 og 153 

Indsatslederen giver direkte udtryk for til sine holdledere, hvordan han opfatter det, som de 
står over for. Han siger i den forbindelse:  

ISL, altså jeg er bare nervøs for at det spreder sig til det skur, til det skur der, hvor du kan se, 
at den er ved at have fat  

Der er på dette tidspunkt gået ca. 8 minutter, og indsatslederen vælger på den baggrund at 
takke ja tak til tilbuddet om at få eftersendt indsatsleder 2, der kan fungere som en bagvagt 
for indsatslederen:   

OP, forespørgsel klarer du den her alene eller vil du gerne have indsatsleder 2 og hvad med 
varsel 
ISL, du må gerne sende indsatsleder 2 med   

Det kan på dette tidspunkt opfattes som et signal om, at indsatslederen ikke oplever at have 
skabt mening omkring, hvorvidt branden kan sprede sig. Endvidere giver spørgsmålet om-
kring vandforsyning anledning til bekymring.  

Revision af den skabte mening 
Fra indsatslederen lander på skadestedet er fokus rettet mod vandforsyning og begrænsning 
af branden. Omkring 16 minutter efter indsatslederens ankomst ændrer dette billede sig. 
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Dette ses eksempelvis ud fra følgende melding, som indsatslederen giver de supplerende 
ressourcer, der netop er ankommet:  

 ISL, i bedes lige afvente i køretøjet, vi tror vi er ved at have den 

Umiddelbart efter er der følgende ordveksling mellem indsatslederen fra beredskabet og ind-
satslederen fra politiet:  

ISLPOL, er det korrekt forstået at der er styr på den 
ISL, ser det ikke lidt sådan ud (smiler) 
ISLPOL, jo   

Men hvad er det, der har fået indsatslederen til at ændre mening? På det her tidspunkt i ind-
satsen har indsatslederen gentagne gange gjort opmærksom på hans bekymring for brand-
spredning, og i forlængelse heraf kaldt sin bagvagt samt supplerende styrker. En af årsa-
gerne skal findes i forhold til holdlederne på skadestedet. De har allerede iværksat slukning 
inden indsatslederen kommer, og holdlederne forhandler løbende mening med hinanden og 
sammen med indsatslederen. Holdledernes påvirkning af indsatslederens meningsskabelse 
kan eksempelvis ses her:   

HL2, nej men altså den der skal du ikke være bange for, vinden bærer den, den anden vej 
HL1, ja  
HL2, den skal du ikke være bange for, jeg skal nok sige til mine mænd at de skal vaske af, 
var det den der  
ISL, ja det var den der jeg var bange for, for den var lige ved at gå i det hegn der 
HL1, ja men det tror jeg ikke, der går lang tid inden den kommer herind 

Indsatslederen forhandler her mening med holdlederne, og forklarer om baggrunden for sin 
bekymring. Holdlederne går her ikke blot ind og underlægger sig indsatslederen, men be-
nytter muligheden, som indsatslederen selv åbner, for at skabe mening sammen med ind-
satslederen. Et par minutter længere henne i indsatsen er det tydeligt, at indsatslederen nu 
er af den opfattelse, at der er styr på indsatsen. Det kommer til udtryk gennem følgende ra-
diokommunikation til vagtcentralen:  

ISL, der er nu ved at være styr på ildløs og vi har begrænset spredningen til nabohuset, så vi 
er næsten inde i en efterslukningsfase, så du må gerne sende indsatsleder 2 hjem  

Hvad udfordrer skabelsen af mening 
Selvom indsatsen bliver håndteret forsvarligt, så er der nogle elementer ved denne hæn-
delse, der udfordrer indsatslederen. Som nævnt får indsatslederen skabt en anden mening, 
end den mening som holdlederne har af indsatsen. De formår dog sammen at forhandle en 
gensidig mening, men det er ikke indsatslederen, der driver indsatsen frem, det er i højere 
grad holdlederne. Hen mod afslutningen af hændelsen taler indsatslederen fra Redningsbe-
redskabet sammen med indsatslederen fra politiet. Her fremgår det, at indsatslederen fra 
Redningsberedskabet kører forkert på vej ud til indsatsen. Dette kan forklare, hvorfor ind-
satslederen hænger lidt efter indsatsen, og skaber en markant anderledes mening omkring 
brandspredningen, end holdlederne gør:  

ISL, hold kæft mand vi kørte forkert ikke 
ISLPOL, ja, men det er altså også svært du 
ISL, jeg sad sådan skal, skal ikke, men chaufføren var meget sådan, det ved jeg hvor er, så 
jeg tænkte fint, så koncentrerer jeg mig om noget andet, og så kunne jeg godt høre, at så 
slog han hornet fra så,  
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ISLPOL, ja altså jeg var dybt overrasket, for jeg var den første vogn herude, jeg plejer jo altid 
at komme til sidst  
ISL, ja, (griner)     

Forhandling af mening fylder meget i interaktionen mellem indsatslederen og holdlederne. 
Foruden forhandling af mening med eget personel har indsatslederen fra redningsberedska-
bet også samarbejdet med indsatslederen fra politiet. Der er ikke så mange spørgsmål ved 
denne hændelse, der fordrer et mere udtalt samarbejde med politiet. Dog henvender politiet 
sig med et spørgsmål omkring varsling:  

ISLPOL, den røg der stiger godt nok til at vi ikke skal varsle på noget ikke 
ISL, ja det er jeg enig i 

Politiet vil gerne have bekræftet, at der ikke bliver behov for varsling. Der er ingen ledetråde 
på indsatsen, der peger i retning af, at der er behov for varsling. Det er dog værd at notere 
sig, at spørgsmålet, der mere er en konstatering, er et pudsigt forsøg på at forhandle me-
ning. Indsatslederen fra politiet siger implicit. ”Her mener jeg ikke, at der skal varsles – er du 
enig”. Selvom spørgsmålet er ledende, så svarer indsatslederen fra Redningsberedskabet 
anerkendende. Grunden til, at spørgsmålet bliver formuleret, som det er tilfældet, skal mulig-
vis ses i forhold til, at det er indsatslederen fra Redningsberedskabet, der tager stilling til be-
hovet for varsling. 

Analyseeksempel 2. Melding om gaslugt fra bygning  
Situationen er den, at beredskabet bliver kaldt ud til melding om gaslugt fra bygning2. Ind-
satslederen kører som udgangspunkt ikke med på alle meldinger, som vagtcentralen modta-
ger. Denne melding skulle indsatslederen som udgangspunkt ikke have kørt med på, men en 
af medarbejderne på vagtcentralen noterer sig, at der bliver sagt i telefonen, at der er en 
markant sivende lyd ude på stedet. Denne sivende lyd kunne være gas, og derfor bliver ind-
satslederen medsendt.  

Hvad står vi over for 
Under fremkørsel begynder en simulering af, hvad det kan være, der står og siger denne 
sivende lyd. Indsatslederen bemærker i den forbindelse, at der skal en ret markant lækage til 
for at lave en sådan lyd, og eftersom adressen ligger inde midt i byen, så kan det blive en 
udfordring. Det første billede af hændelsen, som indsatslederen bliver mødt af, er følgende 
bemærkninger over radiokommunikationen:  

HL, ja det er modtaget indsatsleder, vi er inde i gården lad os lige mødes herinde, vi er på vej 
ned i en kælder, hvor der er konstateret noget gaslugt, og jeg kan ikke umiddelbart selv op-
fatte noget, skift 

Allerede her er det tydeligt at mærke, at intensiteten falder markant. Hvis holdlederen ikke 
kan lugte noget gas, så er det ikke en markant lækage. Herefter benytter mandskabet en 
gasdetektor til at lokalisere gas, men der måles ikke noget gas. Selvom intensiteten er faldet 
markant, så kommer der en person, der arbejder i bygningen hen og gør opmærksom på, at 
der er et separat gasrum i bygningen. Han siger følgende:  

P2, så har vi den der gasrum derinde 
P2, ja det er det som jeg vil sige, jeg mener, jeg er sikker altså jeg er ikke helt sikker, der var 
en gang et røgeri, og de havde sådan en stor gastank, og den mener jeg var derinde, kæm-
pe stor en  

                                                           
2
 Hændelsen er dokumenteret via hjelmkamera, udrykningsrapporter samt gennem observation. 
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ISL, gastank ja 
ISL, og opkald inspektørvognen fra indsatsleder brand  
OP, inspektørvognen lytter indsatsleder brand 
ISL, vil du ikke bede vagtcentralen undersøge om der er naturgas i bygningen 

Selvom indsatlederen egentlig har konstrueret en mening af, at der ikke er tale om en læ-
kage, så bliver der fulgt op på ressourcepersonens information. Informationen virker i sig selv 
ikke særlig troværdig, og jeg oplevede som observatør ikke, at det var noget, der fik intensi-
teten til at stige. Det virkede tværtimod som en rutinekontrol omkring, hvorvidt der er natur-
gas i bygningen.  

Umiddelbart efter kommer holdlederen tilbage med følgende information:  

HL, der er en gasflaske dernede hvor der er en der har stået og lavet et eller andet stykke 
arbejde, det kan godt være at det er den der lige har givet en bøvs, som de har lugtet her 
ISL, okay  
HL, men der er ikke yderligere noget dernede  
ISL, nej  
HL, så det tror jeg faktisk at det er det som vi må konstatere 

Denne forståelse virker plausibel, og indsatslederen vælger derefter at afmelde vagtcentra-
len, som er i gang med at undersøge, om der er gas i bygningen. Indsatsen bliver herefter 
indstillet, og mandskabet pakker udstyret sammen.  

Er der noget, der udfordrer skabelsen af mening 
Selvom denne indsats hører til i den mere simple kategori, og selvom indsatslederen ikke 
skulle have deltaget i indsatsen til at starte med, så er der enkelte aspekter af indsatsen, 
som er relevant i forhold til den mening, som indsatslederen skaber. Et af disse aspekter er 
den situation, at indsatslederen reagerer hensigtsmæssigt på de informationer, som han får 
af personerne på stedet. En af personerne fortæller, at der er en ”kæmpe gastank” i kælde-
ren. Indsatslederen håndterer denne information stille og roligt ved at bede vagtcentralen 
undersøge, om der er naturgas i bygningen. 

Selvom om man ikke kan afgøre, hvad det er som personalet har lugtet, så virker det mest 
plausibelt, at der er tale om en ”bøvs” fra en gasflaske. Hvorvidt det virkelig er denne gasfla-
ske eller ej er ikke til at afgøre. Det er tale om en ”enactment”, og der er en gensidig for-
handlet mening omkring, at det er det bedste bud. Foruden at håndtere information hen-
sigtsmæssigt fra ressourcepersonerne på stedet, opstod der på indsatsen en lidt spøjs situa-
tion, da indsatslederen gerne vil have personerne, der havde lugtet gassen, til at beskrive 
hvad det var de lugtede:  

P3, jamen altså det lugtede rigtig meget  
ISL, af hvad  
P2, gas 
ISL, naturgas eller bygas 
P4, det aner vi altså ikke   
ISL, nej nej men var det sådan en kemisk lugt eller var det sådan  
P3, det var sådan en kemisk 
P1, ja det var en kemisk lugt 
ISL, sådan en kemisk lugt 
P1, ja altså det var sådan, det lugtede virkelig meget af gas,  
ISL, okay øh 
P1, altså om det er kemisk eller hvad, det skal jeg ikke kunne sige  
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I eksemplet fremgår det, at indsatslederen og ressourcepersonerne taler forbi hinanden. Ind-
satslederen forsøger at forstørre den ledetråd, der hedder gaslugt. Men det er slet ikke mu-
ligt for ressourcepersonerne at forstå afsættet for indsatslederens spørgsmål. Ressourceper-
sonerne konkluderer blot, at det lugtede meget af gas, men de har slet ikke forudsætnin-
gerne for at vurdere hvilken gas, der er tale om. Der ligger derved den latente mulighed for, 
at man får lagt ord i munden på den, så de siger ja til en kemisk lugt, selvom de grundlæg-
gende ikke ved, hvad der bliver spurgt til.  

Hvad er læringspotentialet?  
Hændelserne i analyseeksemplerne er hverdagsindsatser, og da jeg for nyligt talte med ind-
satslederen, kunne han kun genkalde sig hændelserne svagt. Det stemmer overens med det 
billede, som jeg gennem feltstudierne har fået af, at brandfolkene gerne taler om operative 
hændelser, men det er de mere spektakulære eller specielle hændelser, der fylder. I relation 
til den skabte mening så viste analyseeksempel 1., at det har markant betydning for indsats-
lederens meningsskabelse, at de har vanskeligt ved at finde adressen, og derved ankommer 
senere end de øvrige styrker. Indsatslederen forsøger at komme på forkant af indsatsen. Det 
er dog vanskeligt, og indsatslederen vælger derfor at kalde både sin bagvagt samt supple-
rende styrker frem. Indsatslederen kommunikerer dog hans usikkerhed ud til sine holdledere. 
Holdledernes mening er markant anderledes, og sammen får de skabt fælles opfattelse af 
hvad de står over for. I forhold til det videre arbejde med læring, så viser casen, at det er 
givende at arbejde med, hvad det betyder, hvis indsatslederen kommer skævt ind på en ind-
sats, samt hvordan holdlederne kan støtte indsatslederens meningsskabelse i den konkrete 
opgave. Indsatslederen er jo i sin gode ret til at ændre den iværksatte indsats, men afventer 
til han har skabt en forståelse for, hvad han står over for, hvilket virker som en fornuftig di-
sposition.  

I forhold til analyseeksemplet fra gasalarmen, så skulle indsatslederen som nævnt ikke have 
deltaget i indsatsen som udgangspunkt. Indsatslederen forventer en markant sivning af gas, 
men eftersom dette hurtigt bliver afkræftet, handler det mere om at skabe et plausibelt grund-
lag for at afslutte indsatsen. I forhold til det videre arbejde med læring er det relevant at se 
på, hvordan indsatslederen reagerer på udefrakommende oplysninger fra ressourceper-
sonerne på stedet. Indsatsen viser desuden, hvor vanskeligt det kan være at kommunikere 
præcist, hvilket bliver tydeligt, da ressourcepersonerne skal svare på, hvordan ”gassen lug-
tede”. Selvom ovenstående hændelser hører til i den kategori, der hurtigt bliver en ”tur til sta-
tistikken”, så er der et læringspotentiale i indsatserne knyttet til skabelsen af mening.   

Der bliver håndteret rigtig mange hændelser, hvor der ikke er en eller anden markant diskre-
pans, der virkelig blokerer for den konkrete skabelse af mening. Det er dog ikke det samme 
som, at der ikke er et læringspotentiale fra hverdagens hændelser. Ved at arbejde med me-
ningsskabelse i Redningsberedskabet bliver det muligt at rette fokus mod beredskabets ker-
neydelse – deres praksis. Vi forventer, at vores beredskab er klar til at håndtere alle tænkeli-
ge hændelser forsvarligt, men hvis vi kun skal trække læring ud af de ekstraordinære hæn-
delser, så bliver læring i hverdagen fraværende, og så kommer indsatslederens praksis til at 
blive udfoldet i et vakuum, hvor ingen stiller spørgsmål til det vi gør – for vi fik jo slukket 
branden. 
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