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 I 

Sammanfattning 

Kommuner har en unik position i säkerhetsarbetet genom att vara nära både 

medborgarna och de olyckor och skador som drabbar befolkningen. Trots 

långtgående framsteg inom teknologi och ett etablerat välfärdssamhälle utgör 

personskador till följd av olyckor ett betydande folkhälsoproblem i Sverige 

liksom i övriga nordiska länder. De svenska kommunerna har ålagts ett 

vidsträckt ansvar och förväntas vidta åtgärder inom flera samhällsområden för 

att värna människornas trygghet och säkerhet. De senaste två decennierna har 

utvecklingen i allt högre grad inneburit olika former av systematiskt och 

tvärsektoriellt säkerhetsarbete i kommunerna. I detta arbete används olika 

verktyg och metoder som hjälpmedel och stöd. Vissa verktyg är obligatoriska 

att använda enligt lagstiftning medan andra är frivilliga. 

Denna uppsats syftar till att kartlägga kommunernas användning av några av 

dessa säkerhetsverktyg, samt att för ett av verktygen – olycksutredning – 

undersöka i vilken utsträckning några särskilda utredningsmetoder förmår 

stödja den samlade praktiska hantering som en olycksutredning innebär. 

Uppsatsen bygger på två delarbeten, varav det ena är publicerat i en 

internationell vetenskaplig tidskrift och det andra är inskickat för bedömning till 

en annan tidskrift. 

Artikel I bygger på en enkätstudie till 1283 tjänstemän i 73 kommuner. En fråga 

handlade om användningen av 16 olika säkerhetsverktyg. Denna fråga 

besvarades av 50 % av de tillfrågade personerna. Resultaten tyder på att 

verktygen skyddsrond, riskanalys och riskinventering hade utbredd användning 

i samtliga sektorer medan övriga verktyg användes begränsat inom vissa 

sektorer eller nästan inte alls.  

Artikel II studerar hur olika olycksutredningsmetoder stödjer den praktiska 

utredningsprocessen. Analysen grundas i en processmodell särskilt framtagen 

för utvärdering av metoderna. Slutsatserna stöds av data från 114 tester av 

sådana metoder i kursen Kvalificerad olycksutredningsmetodik vid Karlstads 

universitet. Över 170 kursdeltagare från olika branscher har medverkat i 

testerna, som en del i undervisningen. Resultaten visar att bland de bedömda 

metoderna så är det endast metoderna Avvikelseutredning och STEP som ger 

ett bra stöd i hela utredningsprocessen. Övriga metoder stödjer huvudsakligen 

endast själva analysdelen i en olycksutredning.  



 II 

De sammanfattande slutsatserna visar att kommunerna använder sig av verktyg 

i sitt säkerhetsarbete, men att endast ett fåtal av verktygen används brett i alla 

kommunsektorer. Bland de undersökta metoderna för verktyget 

olycksutredning konstateras att det finns stora skillnader i hur dessa stödjer 

utredningsprocessen. Flera metoder borde kanske snarare benämnas 

olycksanalysmetoder, istället för olycksutredningsmetoder, då de främst ger stöd 

för själva analysdelen i utredningsarbetet. 

 

Nyckelord 

Kommunalt säkerhetsarbete, lokalt säkerhetsarbete, riskhantering, verktyg för 

säkerhetsarbete, riskanalys, olycksutredning, metoder för olycksutredning, 

olycksutredningsprocess, olycksanalys 

 



 III 

Summary 

Municipalities have a unique position in safety work by being close to both the 

citizens and the accidents and injuries that affect the population. Despite far-

reaching advances in technology and an established welfare state, injuries 

resulting from accidents constitute a significant public health problem in 

Sweden as well as in other Nordic countries. Swedish municipalities are 

subjected to wide-ranging responsibilities and are expected to take action in a 

number of societal areas to safeguard people's safety and security. The last two 

decades are increasingly characterized by systematic and cross-sectorial safety 

work of various forms in municipalities. In this endeavor a variety of tools and 

methods intended to aid and support safety work have been introduced. Some 

tools are required by law while others are optional. 

This thesis aims to identify to what extent local authorities utilize a number of 

these safety tools, and secondly to examine whether a set of particular methods 

aimed to guide one of the tools – accident investigation – are actually 

supportive to the entire practical investigative process. The thesis is based on 

two papers, the first of which has been published in an international scientific 

journal, and the second has been submitted to another journal. 

Article I is based on a survey targeting 1283 officials in 73 municipalities. One 

question was about the use of 16 different safety tools. This question was 

answered by 50 % of the officials. The results show that safety round, risk 

analysis and risk inventory were reported to be used frequently in all sectors 

while other tools were used only in certain sectors or virtually not at all. 

Article II analyzes how different accident investigation methods support the 

practical investigative process. The evaluation is based on a process model 

intended to illustrate this process. The analysis comprises data from 114 tests of 

nine selected methods taught in a recurrent course entitled Advanced Accident 

Investigation Methodology at Karlstad University. More than 170 participants 

representing various industries and sectors were involved in the tests. The 

results show that among the nine assessed methods, only Deviation Analysis 

and STEP gives good support throughout the entire investigative process. 

Other methods provide support primarily during the analysis phase of an 

accident investigation. 



 IV 

In summary, our findings show that local authorities make use of safety tools, 

but only a few of the tools are broadly used across all municipal sectors. 

Regarding the assessed methods of the tool accident investigation it can be 

concluded that there are major differences in their way to support throughout 

the investigative process. It is suggested that several methods should rather be 

described as accident analysis methods instead of accident investigation 

methods since they provide support mainly for the analysis step. 

 

Key words 

Municipal safety management, local safety management, risk management, tools 

for safety management, risk analysis, accident investigation, methods for 

accident investigation, accident investigation process, accident analysis 
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Förord 

Efter att jag under några år arbetat med riskhantering i samhällsplanering och 

kommunalt säkerhetsarbete fick jag erbjudande 2004 om att påbörja 

forskarutbildning på deltid, med finansiering från Räddningsverket, som då var 

min arbetsgivare. Inledningsvis var fokus att studera hur samhällsplaneringen 

bättre kan bidra till ökad säkerhet. Ganska snart blev intresset mer inriktat på 

kommunernas arbete med säkerhet samt möjligheten att systematiskt utvinna 

erfarenheter från olyckor genom arbete med olycksutredning. 

En anledning till intresset för metoder och processer i det lokala 

säkerhetsarbetet är att detta är relativt lite beforskat. Samtidigt tror jag att det 

finns en stor potential för en fortsatt utveckling och integrering av 

säkerhetsarbetet och därigenom möjligheter att bidra till färre olyckor och 

mindre allvarliga konsekvenser av de olyckor som sker. Detta är min drivkraft 

både när det gäller den forskning och utbildning som jag medverkar i vid 

Karlstads universitet samt det utvecklingsarbete och de handläggande 

arbetsuppgifter jag har vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, där 

jag nu är verksam. 

 

Forshaga 2013-04-29 

Mattias Strömgren 
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Introduktion 

Säkerhet och trygghet är grundläggande behov för alla människor. Att 

människor dödas och skadas allvarligt vid olyckor och liknande händelser är ett 

stort folkhälsoproblem. Enligt WHO avled globalt över 5 miljoner människor 

2008 av skador från olycksfall och våldshandlingar. Av dessa var 3,6 miljoner 

dödsfall orsakade av oavsiktliga skador. Den enskilt största olyckstypen är 

vägtrafikolyckor som tog 1,2 miljoner människors liv (WHO, 2011). Olyckor 

medför även omfattande personskador samt stora egendoms- och miljöskador. 

Hot- och risksituationen samt förutsättningarna för att skapa säkerhet och 

trygghet är väldigt skiftande över världen men också inom en nation. Många 

olyckor och skadehändelser är dock ganska lika och orsakar stora personliga 

lidanden, skador på egendom och miljö och störningar i samhällsfunktioner, 

oavsett var de inträffar. Människor lever och verkar lokalt och det är i 

lokalsamhället som många säkerhetsfrågor behöver hanteras (Svanström, 2012; 

WHO, 1989). Människor har ett stort personligt ansvar för sin egen säkerhet, 

men ansvaret är också kollektivt och delas av många samhällsaktörer.  

Denna uppsats ska ses som ett bidrag till både det utvecklingsarbete som sker 

inom systematiskt säkerhetsarbete och det praktiska säkerhetsarbete som 

bedrivs inom offentliga organ och inom näringslivet.  

 

Systematiskt säkerhetsarbete 

Ett modernt säkerhetsarbete innehåller många olika komponenter. Under de 

senaste 50 åren har en omfattande forskning och utveckling bedrivits som 

bidragit med en uppsjö av olika system, verktyg och former för arbete med 

säkerhet (Haddon, 1970; Hale, 2006; Heinrich, 1959; Hollnagel et al., 2006; 

Leveson, 2011; Rasmussen & Svedung, 2007; Reason, 1997). I denna uppsats 

relaterar ordet säkerhet i huvudsak till olyckor och skador till följd av olyckor 

och liknande händelser och utgår i allt väsentligt från en svensk eller 

västeuropeisk kontext. En stor tonvikt ligger på den typen av olyckor och 

skadehändelser som den kommunala räddningstjänsten i Sverige hanterar. Även 

självtillfogade skador och uppsåtliga händelser som exempelvis självmord och 

anlagd brand ses allt oftare som en del i detta arbete (Andersson, 2003; 

Pettersson & Szymanski, 2008; Wibble et al., 2009).  
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Säkerhetsarbete kan beskrivas och benämnas på många olika sätt. Svenska 

Akademins ordbok definierar exempelvis säkerhetsarbete som ”arbete för att 

uppnå (större) säkerhet” och Harms-Ringdahl föreslår följande definition 

”Säkerhetsarbete är aktiviteter och åtgärder som kan bidra till minskade skador och 

förluster” (Harms-Ringdahl, 2007; SAOB, 2013). Termen riskhantering (risk 

management) är i hög grad synonym med begreppet säkerhetsarbete (All et al., 

2006).  

Riskhantering som begrepp har länge haft en stark förankring inom 

ingenjörsdominerade branscher och industrin, medan begreppet 

säkerhetsarbete, framför allt på senare tid, används i lite skiftande sammanhang 

inom den offentliga sektorn. Gemensamt är att man vanligen betonar en 

kontinuerlig arbetsprocess som avses leda till kontroll över riskerna och i 

vanliga fall även till ökad säkerhet i något avseende. Processerna kännetecknas 

av olika arbetssteg som genomförs i en viss bestämd ordning. Termen 

systematisk har i dessa sammanhang fått stort genomslag som ett försök att 

betona att säkerhetsarbetet ska vara ständigt närvarande och ske på ett ordnat 

sätt (jämför med begreppen Systematiskt arbetsmiljöarbete, Systematiskt 

brandskyddsarbete, etc.). Här betonas även kretsloppstanken, det vill säga att 

processen för säkerhetsarbetet ständigt upprepas, fortlever och även utvecklas 

(Rosenberg, 2001; Räddningsverket, 2006). Rent praktisk kan säkerhetsarbete 

innehålla en mängd skiftande aktiviteter och moment, exempelvis: planering 

och analys, utbildning och information, tekniska anordningar, regler och 

rutiner, akut ingripande, utredning och uppföljning samt tillsyn. 

En av anledningarna till att tala om säkerhetsarbete som ett specifikt begrepp 

eller särskild företeelse, är att markera och tydliggöra behovet av att på ett 

medvetet sätt åstadkomma god säkerhet i en verksamhet eller inom ett visst 

område. Formerna för säkerhetsarbete sträcker sig från väldigt vardagliga, 

ibland närmast triviala, arbetsmoment till starkt formaliserade och 

institutionaliserade processer. Styrningen och drivkrafterna för säkerhetsarbetet 

kommer både från lagstiftning och egna ambitionsnivåer. De formella kraven 

kan ibland vara väldigt detaljerade och föreskriva särskilda arbetssätt, men ofta 

finns det stora frihetsgrader i hur säkerhetsarbetet ska bedrivas. Det finns 

därför vanligen förutsättningar för ett lokalt anpassat säkerhetsarbete samtidigt 

som det också finns hög grad av standardiserade arbetssätt. Denna dynamik ger 

olika förutsättningar att lyckas med säkerhetsarbetet, men ger också möjligheter 
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att anpassa arbetsformer, ansvarsfördelning och organisation efter den lokala 

riskbilden och ekonomiska förutsättningar, etc. 

 

Olycksutvecklingen  

Olyckor har funnits genom människans hela historia. Det är först de senaste 

100-150 åren som man på ett systematiskt sätt har följt olycksutvecklingen 

inom olika områden (Strömgren, 2008). I Sverige finns emellertid viss statistik 

över dödsorsaker ända från slutet av 1600-talet (Demografisk Databas Södra 

Sverige, 2007). Statistik från Lindberg och Rosén (2000) visar att antalet 

dödsfall till följd av olyckor i förhållande till befolkningsstorleken har varit 

förvånansvärt konstant under perioden 1750-1970. 

Många av de olyckstyper som vi har idag är ett resultat av den teknologiska 

utvecklingen. Inte minst transport- och industriolyckor har i modern tid orsakat 

många dödsfall. Å andra sidan har både den teknologiska och ekonomiska 

utvecklingen med stor sannolikhet varit viktiga faktorer som också bidragit till 

att minska antalet svåra olyckor och skador (Blank, 1997; Moniruzzaman, 

2006). 

Inom flera områden (t.ex. vägtrafik, arbetsmiljö, el och flyg) ser vi hur de 

allvarliga olyckorna och antalet omkomna har minskat under de senaste 

decennierna, se figur 1. Det långsiktiga säkerhetsarbetet tycks här ha fått god 

effekt. Samtidigt ser vi att antalet döda i vissa olyckstyper ökar eller ligger på en 

fortsatt hög nivå, se figur 2. Sammantaget kan sägas att teknikrelaterade olyckor 

tycks minska medan socialt relaterade olyckor ökar. Antalet olyckor är ofta 

svåra att mäta och i diagrammen nedan redovisas istället skadeutfall i form av 

dödsfall och andra skadetyper. 
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Figur 1: Exempel på olyckstyper där antalet döda
1
 per år har minskat under lång tid. 

Källor: Trafikanalys, ISA/Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket (egen bearbetning) 

 

 

Figur 2: Exempel på olyckstyper där antalet döda per år ökar eller fortsatt ligger på en 

hög nivå. Källa: DOR/Socialstyrelsen (egen bearbetning) 

 

                                                 
1
 Några personer kan ha räknats dubbelt i diagrammet på grund av att samma olycksfall kan ha 

registerats i flera olika register. 
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En studie gjord av MSB visar att skador och dödsfall till följd av olyckor 

dominerar inom flera samhällsområden eller arenor där det systematiska 

säkerhetsarbetet har låg grad av styrning och inriktning (MSB, 2012). Detta 

gäller framför allt hem- och fritidssektorn. Inom dessa områden är även 

skadetrenden ökande. Diagramen i figurerna 3 och 4 visar hur fördelningen för 

dödsfall och skadefall som krävt akutsjukvård fördelat sig 2011 respektive 2010. 

Totalt har Socialstyrelsen uppskattat att närmare 658 000 personer i Sverige 

uppsökte akutsjukvården 2010 till följd av skada (Lundqvist, 2011). 

 

 

Figur 3: År 2011 dog 2818 personer i olyckor. Diagrammet visar fördelning av 

dödsfallen på olika arenor. Källa: DOR/Socialstyrelsen och ISA/Arbetsmiljöverket 

(egen bearbetning) 
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Figur 4: Diagrammet visar fördelningen av personskador på olika arenor och bygger 

på uppgifter från 42 567 personer som besökte akutsjukhus efter olycksfallsskador 

2010. Denna statistik kommer från skaderegistrering vid några sjukhus i Sverige och 

omfattar ca 9 procent av befolkningen. Källa: IDB Sverige/Socialstyrelsen (egen 

bearbetning) 

 

Olyckor orsakar också stora kostnader för samhället. I en studie som MSB gjort 

beräknas den totala kostnaden för olyckor som inträffade i Sverige år 2005 till 

59 miljarder kronor i 2005 års priser. Av detta var drygt 18 miljarder kronor, ca 

30 % av den totala summan, kostnader för vård, läkemedel och rehabilitering. 

Drygt 40 % av de totala kostnaderna 2005, eller ca 25 miljarder kronor, 

utgjordes av indirekta kostnader i form av produktionsbortfall. Sammantaget är 

ungefär 45 av 59 miljarder kronor relaterade till personskador. Kostnaderna för 

egendomsskador utgjorde 12,4 miljarder kronor, vilket motsvarade 21 % av den 

totala kostnaden. De olyckstyper som helt dominerar när det gäller 

egendomsskador är trafikolyckor och bränder, med 7,9 respektive 4,2 miljarder 

kronor (MSB, 2011).  

Kommunernas arbete med säkerhet 

Kommunerna har i flera avseenden en särställning i säkerhetsarbetet, bland 

annat genom att de utgör basen i det svenska lokalsamhället. Kommunen är 

arenan för den lokala demokratin och flera folkhälsoinsatser riktar sig till 

befolkningen utifrån den kommunala nivån. Olycksrisker och faror är i hög 

grad en lokal företeelse och de händelser som inträffar sker i en kommun.  
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Kommunerna styr och påverkar medborgarna på en mängd olika sätt. Genom 

skola, barnomsorg, äldreomsorg, kultur- och fritidssatsningar och annan service 

som vänder sig direkt till medborgarna, ges möjlighet att påverka människors 

kunskaper och riskbeteenden. I dessa verksamheter ligger också ett stort 

omhändertagandeansvar som kan inkludera olika former av 

säkerhetsarrangemang. Inom andra delar påverkar kommunen säkerheten 

genom att styra utformningen av den fysiska miljön samt ange säkerhetsnivåer 

genom tillsyn och tillståndsgivning. Kommunen har också stort ansvar för 

direkta åtgärder i form av räddningstjänst och krishantering vid olyckor och 

kriser.  

Kommunerna har olika roller vilket även påverkar hur de arbetar med säkerhet. 

Tre olika roller kan urskiljas – koncernrollen, myndighetsrollen och 

förvaltarrollen (Björkman & Lundin, 2007). Dessa tre roller är dock inte 

varandra helt uteslutande, utan överlappar i olika grad. Säkerhetsarbetet är 

väsentligt utifrån alla tre rollerna men utövas på delvis olika sätt beroende på 

roll (Hermelin, 2013; Rimsler, 1995; Strömgren, 2006), vilket har sammanfattats 

i tabell 1 samt i efterföljande text. 

Tabell 1: En sammanställning över tre olika roller som kommunerna har samt koppling 

till säkerhetsarbetet. 

Roll Koncern Myndighet 

Förvaltare (lokal 

samhällsaktör) 

Uppgift Arbetsgivare och 

serviceproducent.  

Reglerings-, tillsyns- och 

tillståndsgivande 

myndighet. Kommunen 

har även en roll som 

operativ myndighet. 

Demokratisk aktör för lokal 

förvaltning, utveckling och 

administration. 

Fokus Verksamhet Formella regler Befolkning 

System-

perspektiv 

Egen organisation Geografiskt område Geografiskt område 

Drivkrafter  Kvalitet 

 Juridik (skyldigheter) 

 Ekonomi 

 Politik 

 Juridik (skyldigheter) 

 Rättvisa och opartiskhet 

 Makt 

 Politiska ambitioner 

 Utveckling 

 ”Skapa förutsättningar 

för…” 

Säkerhets-

arbete 

Säkerhetsarbetet är starkt 

kopplat till lagstiftning 

(främst arbetsmiljö och 

speciallagar) och inriktat 

på egen organisation samt 

kvalitetsaspekter i 

levererad service. 

Säkerhetsarbetet bygger 

mycket på 

speciallagstiftning och 

regelefterföljnad. 

Säkerhetsarbetet är friare 

och styrs i högre grad 

utifrån politisk vilja samt 

lokalbefolkningens och 

kommunala tjänstemäns 

initiativ och engagemang. 
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Enligt denna sammanfattning innebär koncernrollen att sörja för medborgarnas 

behov av service och tjänster. I denna dominerar arbetsmiljöarbetet samt frågor 

kring kvalitet och leveranssäkerhet för den kommunala servicen. 

Säkerhetsarbetet tar bland annat utgångspunkt i systematiskt arbetsmiljöarbete 

som berör både anställda och elever i kommunala verksamheter. Som 

serviceproducent är kommunen skyldig att följa en stor mängd 

speciallagstiftning som anger en lägsta nivå på serviceåtaganden till 

medborgarna. Säkerhet kan här specifikt avse säkerhetsaspekter, t.ex. 

kommunal räddningstjänst, eller kvalitetsaspekter på levererad service, t.ex. att 

dricksvatten uppfyller hygeniska livsmedelskrav. I koncernrollen ingår även 

anlitandet av entreprenörer som tar över delar av det praktiska genomförandet 

från kommunen. 

I rollen som myndighet agerar kommunen för att se till att andra parter 

(verksamhetsutövare och privatpersoner) arbetar med säkerhet och uppfyller de 

lägsta säkerhetkrav som samhället ställer upp. Säkerhetsarbetet är här mer 

formellt och inbegriper främst myndighetsbeslut och aktiviteter som 

tillståndsgivning och tillsyn. Tillstånds- och tillsynsarbetet riktar sig även till den 

egna kommunala organisationen. 

Förvaltarrollen är en friare roll där säkerhetsarbetet mer styrs och utförs utifrån 

omsorgen om medborgarna. Formerna och uttrycken för säkerhetsarbetet kan 

här bygga på medborgarinitiativ eller engagemang från politiker och tjänstemän. 

Kommunens förvaltarroll i säkerhetsarbetet handlar främst om att skapa goda 

miljöer och aktiviteter som främjar medborgarnas säkerhet. Exempel kan vara 

högre ambitionsnivå för simundervisning av skolelever, skyddsronder i 

bostadsområden eller så kallade fixartjänster2 för äldre. Även ekonomisk 

förvaltning och säkerhet, t.ex. ekonomisk styrning, ekonomisk brottslighet och 

försäkringar, är centralt i den kommunala förvaltarrollen. 

Som vi tidigare konstaterat (figur 3 och 4) dominerar hem- och fritidssektorn 

stort när det gäller olyckor och skador. Detta är arenor som av tradition ofta 

tilldrar sig stort kommunalpolitiskt engagemang, men dessvärre har det politiska 

intresset för säkerhet inte alltid varit lika stort. Här borde finnas en naturlig och 

angelägen möjlighet för kommunerna att satsa på medborgarnas säkerhet och 

trygghet. 

                                                 
2
 Särskild stödverksamhet till äldre personer i syfte att få de äldre att undvika särskilt riskfyllda 

aktiviteter, t.ex. att klättra på stege för att byta lampor. 
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Metoder och verktyg för säkerhetsarbetet 

Arbetet med att förebygga olyckor och skador har kommit att involvera en 

ökande arsenal av metoder och verktyg som stöd och hjälpmedel för olika typer 

av säkerhetsarbete, se exempel i tabell 2. Med metoder och verktyg avses här 

systematiserade procedurer, tekniker och tillvägagångssätt för att analysera, 

undersöka, följa upp eller förbättra säkerheten i ett system eller sammanhang. 

Exempel på sådana metoder och verktyg för säkerhetsarbete är riskanalys, 

skaderegistrering, ledningssystem, olycksutredning och tillsyn. Användningen av 

dessa verktyg finns också reglerad inom allt fler områden, t.ex. arbetsmiljö, 

vägtrafik, flyg, industri och sjukvård.  

 

Tabell 2: Exempel på styrmedel och verktyg i säkerhetsarbete. Tabellen är hämtad 

från Harms-Ringdahl (2007) och Strömgren et al. (2008). 

Område 

Typ av styrmedel 

och verktyg Kommentarer och exempel 

Samhälle Lagar Allmänna lagar, föreskrifter etc. 

Myndigheter Myndigheters påverkan och maktmedel  

Uppföljning Regler, inspektion, tillstånd, statistik, 

räddningstjänst, polisarbete (delvis del av 

myndigheter)  

Sanktioner Straff, vitesförelägganden, ekonomiska krav, 

verksamhetsförbud (delvis del av myndigheter) 

Verksamhetsutövare Riskhantering  Regler, policy, rutiner, riskanalys, avtal 

Utformning av system Tekniska utformningen ger grundläggande 

säkerhet. Robusta system ger minskad sårbarhet 

vid problem. 

Utveckling och 

lärande 

Allmänt Olika aktörer kan lära sig genom erfarenheter; 

gäller både samhälle och verksamhetsutövare 

Analys av olyckor och 

skador 

Olycksutredningar, olycksstatistik 

Analys av system Riskanalys, inspektion, tillsyn, information om 

olyckor, etc. 

Revision och 

utvärdering 

Oberoende granskningar av olika aktörer - av vad 

de gör, resultat och hur de lär sig 

Värdering av 

säkerhetsarbete 

Utveckling av kriterier för effektivitet och effekt. 

Granskning av målsättningar och avgränsningar 

Forskning Utvärdering och utveckling av säkerhetsarbete och 

vetenskapliga studier av risker 

 

Ett verktyg är normalt namngivet, både i form av ett kategorinamn utifrån det 

övergripande syftet med verktyget (t.ex. riskanalys, olycksutredning) och med 

ett individuellt namn som kopplar till en specifik metod. Metoder och verktyg 
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är beskrivna i litteraturen, antingen i form av manualer eller mer allmänt utifrån 

syfte och förväntat resultat. Det finns ett flertal sammanställningar över verktyg 

och metoder med olika egenskaper, t.ex. Eurocontrol and Federal Aviation 

Administration (2005). 

 

Olycksutredning och lärande 

Att ta del av erfarenheter från inträffade händelser för att lära sig anses numera 

vara en viktig hörnsten i modernt säkerhetsarbete. Utredning och analys av 

olyckor ger värdefull kunskap som är central i förbättring och utveckling av 

säkerheten (Kjellén, 2000; Ziedelis & Noel, 2011). Att ta lärdom av inträffade 

händelser och därigenom förebygga olyckor har förmodligen varit en mer eller 

mindre medveten strategi under lång tid. På 1800-talet när tekniken med 

ångmaskiner var ny dog många människor i olyckor med exploderande 

ångpannor. Genom förbättrad utrustning och säkerhetsventiler minskade 

sådana olyckor undan för undan (Hult, 1995/1996). Inom flyget talar man om 

fly-fix-fly som en framgångsrik strategi för lärande och ökad säkerhet (Leveson, 

2003). Strategin innebär att man flyger och när ett plan störtat tar man reda på 

vad som gick snett, fixar till felaktigheterna och flyger igen.  

Organiserade undersökningar av olyckor har av och till genomförts under lång 

tid. Redan i 1400-talets England genomfördes en form av olycksutredningar 

efter dödsfall genom att så kallade coroners3 hade till uppgift att utreda och 

dokumentera dödsfall som förorsakats av mord, dråp eller olycka (Towner & 

Towner, 2000). Sedan 150 år tillbaka genomförs officiella olycksundersökningar 

av alla brittiska fartyg som är inblandade i olyckor (PortCities Southampton, 

2008). Exempel från Sverige visar att formella undersökningar genomfördes av 

tidiga järnvägsolyckor under andra halvan av 1800-talet (Sten, 2000). 

Utredningar av flygolyckor genomfördes i Australien redan före 1927 och i 

England så tidigt som 1915 (AAIB, 2013; Leslie). 

Olyckor och olycksförlopp är ofta komplexa och svårgripbara företeelser. 

Modern säkerhetsforskning har visat att det är komplexa tekniska, 

organisatoriska och psykologiska samband med många aktörer inblandade som 

tillsammans förklarar orsaker och förhållanden vid en olycka (Hollnagel, 2004; 

Perrow, 1999; Rasmussen & Svedung, 2007; Reason, 1997). Förståelsen av vad 

                                                 
3
 Rättsmedicinalverket har idag samma uppgifter i Sverige. 
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en olycka är blir central i samband med olycksutredning och lärande från 

olyckor. Därför har ett flertal olycksmodeller och utredningsmetoder utvecklats 

för att kunna rekonstruera händelser, identifiera orsaker och orsakssamband 

och därigenom hitta säkerhetsförbättring (DOE, 1999; Oakley, 2005; Sklet, 

2002).  

En fortgående utveckling av metoder och arbetsformer för olycksanalys och 

olycksutredning har skett under hela 1900-talet. Emellertid så har 

olycksutredning främst kommit att utvecklats som en praktik och ett hantverk. 

Det är först på senare tid som arbetsformer och metodik kring olycksutredning 

och lärande av olyckor, har blivit föremål för forskning, systematisk utveckling 

och kritisk granskning. Ett resultat av detta är att de mer systematiska 

kunskaperna om olycksutredningarnas praktiska användning, betydelse och 

potential som verktyg i ett systematiserat säkerhetsarbete, är relativt begränsade. 

Olycksutredning ses här som ett verktyg, eller en grupp av verktyg, i 

säkerhetsarbetet. Inom ramen för olycksutredning finns en stor mängd olika 

metoder. Att dessa metoder skiljer sig åt i analytiskt hänseende genom att ge 

stöd i olika riktning och leda utredaren mot fokusering på skilda aspekter är 

känt sedan tidigare (Hollnagel & Speziali, 2008; Katsakiori et al., 2009; 

Lundberg et al., 2009). Däremot saknas i stor utsträckning forskning kring 

metodernas processtödjande egenskaper vad gäller det praktiska arbetet med 

olycksutredningar.  

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera användandet av ett antal etablerade verktyg 

som hjälpmedel och stöd i säkerhetsarbetet i svenska kommuner, med särskilt 

fokus på olycksutredning. Uppsatsen omfattar två delsyften: 

 Att undersöka vilka verktyg som används i säkerhetsarbetet i svenska 

kommuner, samt hur användningen fördelar sig bland de kommunala 

sektorerna och i vilka sammanhang verktygen används.  

 Att empiriskt utvärdera nio etablerade olycksutredningsmetoder med 

avseende på deras förmåga att stödja de praktiska momenten i en 
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generell olycksutredningsprocess. Avsikten är att kunna bidra till ett mer 

systematiskt och övervägt val av olycksutredningsmetoder.  

 

Metod 

Uppsatsen baseras huvudsakligen på en kartläggning av och systematiska 

jämförelser mellan ett antal verktyg och metoder för säkerhetsarbete med 

avseende på deras användning och egenskaper. Uppsatsen innehåller två 

delstudier med varsin empiri och metodansats. I artikel I har en kvantitativ 

metod, i form av enkätundersökning, använts. Enkäten sändes till ett stort antal 

yrkesverksamma tjänstemän i olika kommunförvaltningar. Artikel II har en mer 

kvalitativ ansats och bygger på erfarenheter och resultat från strukturerade 

tester i samband med kursverksamhet. Dessa tester har genomförts av personer 

som arbetar med säkerhet inom många olika sektorer. 

Forskningsområdet har bland annat ringats in genom litteraturstudier, dialog 

med forskarkollegor och kommunala företrädare. Fokus har varit att få ett brett 

underlag både vad avser kommunernas säkerhetsarbete, särskilda verktyg och 

metoder för säkerhetsarbete samt metoder för olycksutredning. Detta 

kunskapsunderlag har bidragit till utformningen av de två undersökningarna i 

artikel I och II. Egna kunskaper och erfarenheter från mångårigt arbete med 

riskhantering och säkerhet har naturligtvis också präglat undersökningarna, 

både vad gäller innehåll och genomförande. 

En viktig utgångspunkt för båda studierna har varit att försöka få kunskap om 

det praktiska säkerhetsarbetet för att förstå mönster, funktion och 

användbarhet hos några vanliga verktyg. Det har också varit viktigt att det är 

användarna av verktygen som själva fått delge sina erfarenheter av verktygen. 

Detta har resulterat i att enkäter, standardiserade formulär och gruppvisa 

värderingsdiskussioner valts som metoder för insamling av empirisk data i 

forskningsstudierna. Utformningen av detta har anpassats till de olika studierna. 

I artikel I har analys skett genom frekvensanalyser och beräkning av 

procentuella andelar vilka använts för att kartlägga användningsmönster av 

utvalda säkerhetsverktyg. I artikel II har olika processegenskaper hos några 

olycksutredningsmetoder analyserats och systematiskt beskrivits genom 

värderings- och kategoriskalor. 
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Artikel I 

Artikeln grundar sig på data från en enkät till tjänstemän i 73 svenska 

kommuner. Enkätundersökningen genomfördes vårvintern 2005 och omfattade 

en bred kartläggning av kommunernas dagliga arbete med säkerhet och trygghet 

(Johansson, et al., 2006). Undersökningen genomfördes av en projektgrupp 

med tre doktorander vid Karlstads universitet med tekniskt och ekonomiskt 

stöd från Räddningsverket. Projektmedlemmarna höll på med var sitt 

doktorandprojekt som alla handlade om säkerhetsarbete på lokal samhällsnivå. 

Studien omfattade samtliga svenska kommuner som vid den aktuella tidpunkten 

var utnämnda till En trygg och säker kommun4 enligt WHO:s kriterier (WHO, 

2006), som anslutit sig till ett nationellt eller regionalt nätverk inom WHO-

koncpetet Healthy Cities (WHO, 2005) samt de kommuner som hade en ny 

översiktsplan5 antagen mellan åren 2000-2002. Den sistnämnda 

kommungruppen hade tidigare ingått i en studie kring trygghets- och 

säkerhetsaspekter i den kommunala fysiska planeringen (Johansson, 2004; 

Johansson, et al., 2006) och avsikten var nu att följa upp dessa kommuners 

säkerhetsarbete utifrån ett vidare perspektiv. Av de utvalda kommunerna var 

det endast ett fåtal som ingick i mer än en kommunkategori enligt ovan. De 

kommuner som ingick i undersökningen utgjorde ett brett urval med avseende 

på geografisk spridning, befolkningsstorlek, näringslivsstruktur och 

kommunorganisation. De utvalda kommunerna motsvarade 25 % (73 av 290) 

av landets alla kommuner och täckte ca 40 % av landets befolkning.  

Enkäten riktades till respondenter i ledande befattningar och experter inom 

olika förvaltningar och kommunsektorer. Identifiering och urval av 

respondenter gjordes i huvudsak av kommunerna själva, med hjälp av ett 

formulär som efterfrågade e-postadresser till ansvariga chefer/tjänstemän inom 

de olika förvaltningarna och områdena. Avsikten var att få respondenter från 

alla sakförvaltningar och kommunsektorer samt tjänstebefattningar med särskilt 

samordningsansvar för t.ex. folkhälso- och säkerhetsfrågor (i fortsättningen 

benämnt som specialfunktion). Respondenterna söktes främst inom följande 

områden:  

                                                 
4
 Utnämningen bygger på en internationell certifiering enligt WHO:s kriterier för konceptet Safe 

Communities. 
5
 Kommunerna var enligt plan- och bygglagen skyldiga att ha översiktsplaner för den långsiktiga 

utvecklingen av den fysiska miljön (mark- och vattenområden och den byggda miljön) och hur den 
skulle användas, utvecklas och bevaras. Säkerhetsfrågor var här en viktig del (Björnberg, 2004). 
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 Fysisk planering/stadsplanering 

 Kultur och fritid 

 Miljö- och hälsa 

 Räddningstjänst 

 Skola och barnomsorg 

 Socialtjänst 

 Teknisk förvaltning 

 Säkerhetssamordnare 

 Beredskapsplanerare 

 Brottsförebyggande råd 

 Folkhälsoplanerare 

 Agenda 21-samordnare 

 

Valet av områden grundade sig på bedömningen att dessa antogs vara mer eller 

mindre centrala för det dagliga arbetet med olika risk- och säkerhetsrelaterade 

frågor i kommunerna. Beroende på kommunstorlek och 

förvaltningsorganisation utsågs mellan 10-25 personer per kommun att svara. 

Detta resulterade i att sammanlagt 1283 personer inkluderades i studien. 

Undersökningen genomfördes som en internetenkät och en länk till denna 

distribuerades via e-post till respondenterna. 

Cirka 60 % besvarade hela eller delar av enkäten. Samtliga utvalda kommuner 

och sektorer var representerade bland svaren. Med utgångspunkt i 

respondenternas egna uppgifter om huvudsakliga arbetsuppgifter har varje 

respondent hänförts till en specifik förvaltning/sektor eller specialfunktion 

enligt en ”traditionell svensk kommunsektorsindelning”6. I de fall en 

respondent angivit arbetsuppgifter som återfinns inom flera av de traditionella 

kommunsektorerna har denne hänförts till en kategori (sektor) som här kallas 

Blandad sektor. På motsvarande sätt har en respondent klassificerats till en 

kategori (sektor) benämnd Flera specialfunktioner i de fall denne uppgivit 

arbetsuppgifter inom flera av de utvalda specialfunktionerna.  

Enkäten var interaktiv och antalet frågor varierade mellan 43-80 beroende på 

tidigare svar. Frågorna täckte många delar av kommunernas ansvar och 

verksamhet inom säkerhet och trygghet och behandlade bland annat de egna 

arbetsuppgifterna, typ av risker och olyckor som hanterades inom respektive 

sektor/förvaltning, samarbetsformer, planer och policys, medborgardeltagande, 

metoder och verktyg samt planering och övning. Undersökningen fokuserade i 

första hand på kommunernas dagliga arbete med risk- och säkerhetsfrågor som 

rörde människor, samhällsviktiga funktioner och naturmiljö. Detta innebar att 

frågor som rörde kommunernas bank- och försäkringsfrågor samt privata 

egendomsrisker inte hanterades i någon större utsträckning. 

                                                 
6
 Den valda indelningen bygger på hur många kommuner traditionellt har organiserat sig utifrån de 

obligatoriska och frivilliga åtaganden som kommunerna har (Karlsson, et al., 2009; SKL, 2013). 
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En av frågorna behandlade verktyg och metoder för säkerhetsarbete. Frågan 

löd: ”I vilken grad anser du att din förvaltning/funktion använder följande metoder, verktyg 

eller underlag som stöd i ert arbete för att öka säkerheten i kommunen?” Frågan kunde 

besvaras med något av alternativen Regelbundet, Oregelbundet, Inte alls samt Kan ej 

bedöma. Denna fråga besvarades av 50 % (n = 645) av respondenterna. Antalet 

som svarade på frågan varierande mellan 2-17 per kommun. Frågan innehöll 

ursprungligen 17 olika namngivna verktyg, underlag eller arbetsmetoder för 

lokalt säkerhetsarbete. Ett verktyg togs bort vid dataanalysen eftersom två av 

verktygen var snarlika och svaren för det borttagna verktyget inte tillförde 

ytterligare information. De 16 verktyg som ingår i artikel I finns listade i tabell 

4, som också återger svaren. Urvalet av verktyg skedde genom forskargruppens 

egna erfarenheter om relevanta verktyg, litteraturstudier, en provenkät till några 

kommuner samt genom dialog med kommunala företrädare. Respondenterna 

blev även ombedda att ge exempel i fritext på verktyg eller liknande underlag 

som förvaltningen/sektorn använt i säkerhetsarbetet under det senaste året.  

Kommunernas skiftande förvaltningsorganisationer försvårade en normal 

bortfallsanalys av undersökningen. Antalet respondenter som besvarade frågan 

om verktyg för säkerhetsarbete var dock relativt jämnt fördelat mellan de olika 

förvaltningarna/sektorerna som enkäten riktade sig till. Det var något färre 

respondenter som representerade specialfunktioner än förväntat. Detta kan 

förklaras av att alla kommuner inte hade sådana specialfunktioner 

(samordnare/koordinatorer etc.) i så stor utsträckning, samt att flera av dessa 

respondenter haft arbetsuppgifter inom flera områden och därmed hänförts till 

kategorin Flera specialfunktioner.  

 

Artikel II 

Artikeln bygger till stor del på observationer från ett stort antal praktiska tester 

av olycksutredningsmetoder i kursen Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7,5 hp, 

vid Karlstads universitet, där tre av artikelförfattarna varit kursledare och lärare. 

Kursen har genomförts en gång per år sedan 2003 och data till artikeln har 

inhämtats från åtta kurser som genomförts under perioden 2003-2010.  

En process- och utvärderingsmodell för olycksutredning har tagits fram för 

analys och jämförelse av metoderna. Modellen beskriver en generell 

olycksutredningsprocess i 6 steg eller sammanlagt 9 faser:  
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1) Planering av utredningsarbete 

2) Datainsamling 

a) Initial datainsamling 

b) Kompletterande datainsamling 

3) Analys 

a) Dataurval & sortering 

b) Aggregering & syntes 

c) Tolkning & reflektion 

4) Värdering 

5) Utveckling av säkerhetsförbättringar 

6) Slutsatser & rapportering 

 

Datainsamlingen är uppdelad i faserna 2a och 2b för att bättre beskriva ett 

verkligt utredningsarbete. Likaså är analysen uppdelad i 3 faser (fas 3a-c) för att 

tydliggöra analysens innebörd och betydelse i olycksutredningen. Värdering (fas 

4) av analysresultaten är en ofta förbisedd del i utredningsprocessen som kan ha 

stor betydelse för utredningens kvalitet samt utveckling av förslag till 

säkerhetsförbättringar. Avsikten med modellen var att den skulle återspegla de 

centrala faserna i praktiskt olycksutredningsarbete för flertalet olyckstyper och 

branscher. Modellen anknyter till flera andra generella modeller som beskriver 

olycksutredningsprocessen (DOE, 1999; ESReDA, 2009; Lundberg, et al., 

2009). 

Till modellen har en fyragradig värderingsskala (tabell 3) tagits fram som sedan 

har använts för att värdera i vilken grad en olycksutredningsmetod ger stöd för 

faserna 2-6 i olycksutredningsprocessen. 

 

Tabell 3: Värderingsskala för att bedöma i vilken grad metoderna stödjer de olika 

faserna i utredningsprocessen. 

Värde Innebörd 

0 Inget stöd 

1 Begränsat stöd 

2 Påtagligt stöd 

3 Utförlig vägledning 

 

I utredningsprocessens fas 1 (Planering av utredningsarbete) har dock 

utredningsmetoderna kategoriserats i tre grupper (se tabell 6), baserat på om 

metodbeskrivningarna ger en detaljerad vägledning eller allmän ram för 
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utredningsarbetet. Denna kategorisering beskriver i någon mån metodernas 

karaktär och stöd i hela utredningsprocessen och har bedömts ge en bättre 

beskrivning av fas 1 än värderingsskalan i tabell 3. 

Även metodernas utbildnings-/träningsbehov, utredaroberoende (reliabilitet) 

och resultatens redovisningsformat är kategoriserade som en del i jämförelsen 

mellan metoderna. Utbildnings-/träningsbehovet har värderats i en 5-gradig 

skala, från 1 = Ingen träning/endast enkel manual till 5 = Expertkunskap med lång 

erfarenhet, som indikerar metodens svårighetsgrad när det gäller att lära sig och 

kunna tillämpa metoden. De bedömningar som gjorts är baserade på elevernas 

omdöme efter att de prövat metoden på ett olycksfall. Utredaroberoende 

innebär i vilken omfattning man kan förvänta sig samma eller avvikande resultat 

av en utredningsmetod om olika utredare självständigt använder metoden på 

samma händelse och samma data. Resultatens format beskriver vilken typ av 

förväntat resultat metoderna ger, främst med avseende på olika typer av grafiska 

framställningar av olycksförlopp och olika orsaksparametrar. 

Totalt har ett 15-tal olycksutredningsmetoder använts i kurserna och nio av 

dessa metoder ingår i artikeln. Några metoder har valts bort då de inte ingått i 

metodtesterna. Inlärning och övning av olycksutredningsmetoderna har skett på 

ett likartat sätt varje gång. Efter genomgång av metoderna har gruppvisa 

strukturerade tester av utredningsmetoderna skett som en del i undervisningen.  

Varje grupp bestod av 4-6 deltagare och de testade tre eller fyra metoder på en 

och samma händelse. Testerna begränsades huvudsakligen till analysfaserna (3a-

c) men med reflektioner kring metodernas betydelse för faserna datainsamling 

(2a-b), värdering (4) och utveckling av säkerhetsförbättringar (5). Likaså 

bedömde kursdeltagarna utbildningsbehov/svårighetsgrad, utredaroberoende 

(reliabilitet), metodernas styrkor och svagheter, etc. Till metodtesterna har 36 

riktiga olyckor eller tillbud använts som inträffat i Sverige det senaste decenniet. 

Varje grupp har använt en specifik olycka som de tagit del av genom dokument, 

foton, tidigare utredningsrapporter samt särskild utsedd informant i gruppen. 

Grupperna gjorde själva en sammanställning och värdering av metoderna 

utifrån ett standardiserat formulär. Detta följdes sedan upp en i 

klassrumsdiskussion och en gemensam värdering genomfördes.  

Tre av författarna till artikel II, som också varit lärare i kursen, har sammanställt 

resultaten från de totalt 114 metodtesterna och genomfört en sammanvägd 

slutvärdering av i vilken grad metoderna stödjer de olika faserna i en generell 
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utredningsprocess. Detta har först gjorts individuellt av författarna och därefter 

tillsammans för att ta fram en gemensam bedömning.  

Deltagarna i kursen har representerat många olika branscher, som arbetsmiljö, 

kommunal räddningstjänst, energiproduktion, sjukvård, process- och 

tillverkningsindustri, tekniska konsulter, försvarsmakten samt alla transportslag. 

Sammantaget har 172 kursdeltagare deltagit i de kurser som utgör underlag för 

artikeln. Av dessa kommer ca en fjärdedel från kommunala förvaltningar. 

Urval av metoder i kursen och i artikel II baseras dels på allmänt etablerade 

olycksutredningsmetoder, dels på att metoderna förväntades spegla en bredd 

och variation i olika angreppssätt, struktur och typ av resultat. Metoderna skulle 

helst också vara beskrivna i den vetenskapliga litteraturen. Flertalet metoder 

som har ingått i kursen finns sammanställda av Sklet (2002). De metoder som 

ingår i studien i artikel II är AcciMap, AEB (Accident Evolution and Barrier 

Function Method), Avvikelseutredning, DREAM (Driving Reliability and Error 

Analysis Method), Felträdsanalys, MTO Händelseutredning, SCAT (Systemic 

Cause Analysis Technique), SFA (Säkerhetsfunktionsanalys) och STEP 

(Sequential Timed Events Plotting). Referenser till metoderna finns i en särskild 

tabell i artikel II. 

 

Resultat 

Studierna som är gjorda i artikel I och II redovisar praktiska erfarenheter kring 

användning av verktyg i säkerhetsarbetet. Artikel I visar att verktyg har en tydlig 

roll i kommunernas säkerhetsarbete. Artikel II visar att olika metoder, inom 

verktyget olycksutredning, i varierande grad stödjer en generell 

olycksutredningsprocess som en del i säkerhetsarbetet. Både artikel I och II 

tydliggör emellertid att det är stora variationer i vilka verktyg som används och 

hur verktygen och metoderna ger stöd i säkerhetsarbetet. 

 

Artikel I 

Resultatet i artikel I visar att alla 73 kommunerna använde verktyg i sitt 

säkerhetsarbete. Verktyg användes även inom samtliga kommunsektorer. Dock 

var det endast ett fåtal av de 16 efterfrågade verktygen som användes i större 
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omfattning. Ur tabell 4 kan man utläsa att mellan 40-64 % av respondenterna 

har angett att verktygen skyddsrond, riskinventering och riskanalys användes 

regelbundet. Med respondenter avses här de personer som besvarade 

enkätfrågan om verktyg. Nästan en tredjedel har svarat att 

miljökonsekvensbeskrivning användes regelbundet. Resultatet visar att övriga 

verktyg användes regelbundet endast i begränsad eller liten omfattning. 

Omkring en tredjedel av respondenterna har uppgett att riskinventering, 

riskanalys, sårbarhetsanalys, olycksutredning, bullerutredning, polisstatistik 

(brottsstatistik), miljökonsekvensbeskrivning och räddningstjänststatistik 

användes oregelbundet som verktyg i säkerhetsarbetet. Oregelbunden 

användning innebär att verktygen ibland används i säkerhetsarbetet. 

 

Tabell 4: Tabellen redovisar andelen svar i procent för varje verktyg (n=628-642
7
). 

I vilken grad anser du att din 

förvaltning/funktion använder 

följande metoder, verktyg eller 

underlag som stöd i ert arbete för 

att öka säkerheten i kommunen?  

Regel-

bundet 

% 

Oregel-

bundet 

% 

Inte 

alls 

% 

Kan ej 

be-

döma 

% 

Summan av 

regelbunden och 

oregelbunden 

användning 

% 

Skyddsrond 64 16 10 10 80 

Riskinventering 41 42 5 12 83 

Riskanalys 40 42 6 12 82 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 29 28 18 25 57 

Bullerutredning 22 33 20 25 55 

Olycksutredning 22 33 20 25 55 

Polisstatistik (brottsstatistik) 18 30 27 25 48 

Räddningstjänststatistik 15 27 28 30 42 

Sårbarhetsanalys 14 40 20 26 54 

Strategisk miljöbedömning (SMB) 8 18 34 40 26 

Skaderegistrering (akutmottagning) 7 11 46 36 19 

Geografiskt informationssystem (GIS) 7 19 38 36 26 

Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) 6 21 37 36 27 

Trygghetsundersökning (polisen) 5 10 43 42 15 

Miljömedicinsk bedömning 3 17 39 41 20 

Ambulansstatistik 3 9 48 40 12 

 

                                                 
7
 Antalet respondenter som besvarade denna fråga var totalt 645 men antalet varierade mellan 628-

642 för var och en av de uppräknade verktygen. Detta berodde på internt bortfall i enkäten. 
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För att tydliggöra vilka verktyg som totalt sett är framträdande i det kommunala 

säkerhetsarbetet har svaren för regelbunden och oregelbunden användning 

summerats. Detta ger en bild av att riskinventering, riskanalys och skyddsrond 

dominerar i kommunerna, då över 80 % av respondenterna har svarat att dessa 

tre verktyg används regelbundet eller oregelbundet. Verktygen 

miljökonsekvensbeskrivning, olycksutredning, bullerutredning, sårbarhetsanalys 

och polisstatistik får på motsvarande sätt en summerad regelbunden och 

oregelbunden användning av ca 50 % av respondenterna. 

Upp till 42 % av respondenterna kunde inte bedöma i vilken omfattning den 

egna förvaltningen/sektorn använde de uppräknade verktygen. En stor del av 

respondenterna uppgav att de inte använde flera av verktygen. För verktyget 

ambulansstatistik svarar 48 % att de inte använder det medan endast 5 % 

uppgav att de inte använde riskinventering. 

Ett syfte med undersökningen var också att ta reda på hur användningen av 

verktygen fördelar sig mellan de olika sektorerna. Eftersom respondenterna 

klassificerats efter en generell förvaltningsstruktur så kunde svaren knytas till 

hur verktygen används inom olika kommunsektorer. Andelen av de summerade 

svaren regelbunden och oregelbunden användning analyseras i förhållande till totala 

antalet respondenter inom varje sektor. Med detta som grund kan man se att 

riskinventering, riskanalys och skyddsrond är de enda verktyg som får mycket 

hög användningsgrad (67-100 % av respondenterna angav regelbunden eller 

oregelbunden användning) inom praktiskt taget samtliga sektorer och 

specialfunktioner. Sårbarhetsanalys och olycksutredning får mycket hög 

användning inom räddningstjänsten. Även respondenter inom skola och 

barnomsorg uppger hög användningen av olycksutredning. 

Miljökonsekvensbeskrivning och bullerutredning används i hög grad inom 

fysisk planering, miljö- och hälsoskydd, teknisk förvaltning, blandad sektor och 

Agenda 21-samordnare. Säkerhetssamordnare och sektorn flera 

specialfunktioner använder i hög grad verktygen sårbarhetsanalys, polisstatistik 

och räddningstjänststatistik. Miljömedicinska bedömningar används nästan 

enbart inom miljö- och hälsoskydd. Det kan också konstateras att samtliga 

sektorer använder 4-6 verktyg i hög eller ganska hög omfattning. 

Sammanfattningsvis framträder tre grupper av verktyg (tabell 5). I grupp 1 

återfinns de tre verktyg som används mest i det kommunala säkerhetsarbetet. 

Grupp 2 omfattar de verktyg som får medelhög användning och grupp 3 

innehåller de verktyg som används i mer begränsad omfattning. 
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Tabell 5: Verktygen grupperade efter användningen. 

Grupp 1 (Hög 

användning) Grupp 2 (Medelhög användning) Grupp 3 (Låg användning) 

Skyddsrond 

Riskinventering 

Riskanalys 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Bullerutredning 

Olycksutredning 

Polisstatistik (brottsstatistik) 

Räddningstjänststatistik 

Sårbarhetsanalys 

Strategisk miljöbedömning (SMB) 

Skaderegistrering (akutmottagning) 

Geografiskt informationssystem (GIS) 

Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) 

Trygghetsundersökning (polisen) 

Miljömedicinsk bedömning 

Ambulansstatistik 

 

Två tredjedelar (430 st) av respondenterna som besvarat frågan om användning 

av verktyg gav exempel på verktyg och i vilka sammanhang dessa hade använts 

under det senaste året. Exemplen utgörs huvudsakligen av enstaka ord eller en 

kort mening. Många har angivit att skyddsrond, riskanalys och riskinventering 

använts i det dagliga arbetet och i planering och tillsyn. Även 

miljökonsekvensbeskrivning och bullerutredning är nämnda, främst i samband 

med planering, tillståndsgivning och tillsyn. 

 

Artikel II 

Den jämförande värderingen och kategoriseringen av olycksutredningsmetoder 

visar stora variationer i hur metoderna stödjer en generell utredningsprocess, se 

tabell 6. Resultatet visar att ingen metod ger fullt stöd för alla faser i 

utredningsprocessen. Metoderna stödjer de olika faserna i processen i olika grad 

och flertalet av de jämförda utredningsmetoderna får låga värden, det vill säga 

inget eller endast begränsat stöd, för många faser. En övergripande värdering 

visar att metoderna Avvikelseutredning (Harms-Ringdahl, 2010) och STEP 

(Hendrick & Benner, 1987) överlag får ganska höga värden, vilket innebär 

påtagligt stöd eller utförlig vägledning för många faser.  
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Tabell 6: Tabellen visar resultatet av värderingen och kategoriseringen av metoder för 

olycksutredning. Kategorierna A-C visar hur manualerna stödjer utredningsprocessen. 

Värdena 0-3 visar styrkan i hur metoderna stödjer varje utredningsfas. Värden inom 

parentes är alternativa bedömningar. 

Utredningsfas 

Acci-

Map AEB 

Av-

vikelse-

utred-

ning DREAM 

Fel-

träds-

analys 

MTO 

Händel-

se-

utredning SCAT SFA STEP 

1. Planering av 

utrednings-

arbete C A A A B B A A A 

2a. Initial 

datainsamling 1 0 1 (2) 1 0 0 2 1 3 

2b. 

Kompletterande 

datainsamling 1 0 2 1 0 1 0 1 2 

3a. Dataurval & 

sortering 1 (2) 2 (3) 3 3 1 1 (2) 2 3 3 

3b. Aggregering 

& syntes 2 (1) 2 2 3 2 2 2 2 3 

3c. Tolkning & 

reflektion 1 1 1 0 2 0 0 0 3 (2) 

4. Värdering 0 1 3 0 1 0 (1) 0 3 1 

5. Utveckling av 

säkerhets-

förbättringar 0 2 (3) 3 0 0 1 1 2 (3) 2 

6. Slutsatser & 

rapportering 1 1 1 1 0 1 0 (1) 1 (2) 2 (1) 

Förklaringar: A = Steg-för-steg, B = Iterativt/kreativt, C = Ramverk (fri användning) 

0 = Inget stöd, 1 = Begränsat stöd, 2 = Påtagligt stöd, 3 = Utförlig vägledning 

 

I fas 1 (Planering av utredning) jämförs på vilket sätt manualer eller 

arbetsinstruktioner för metoderna ger stöd i processen. Här används tre 

kategorier med följande resultat: metoderna AEB, Avvikelseutredning, 

DREAM, SCAT, SFA och STEP placeras i kategori A som innebär stegvis 

stöd, metoderna Felträdsanalys och MTO Händelseutredning inordnas i 

kategori B vilket betyder att metodbeskrivningen ger stöd utifrån ett 

iterativt/kreativt förhållningssätt, och slutligen metoden AcciMap som hamnar i 

kategori C där stödet utgörs av ett ramverk med relativt fri användning. 

Bara några få metoder stödjer datainsamlingen (faserna 2a-b) i nämnvärd grad. 

Metoderna STEP och Avvikelseutredning, och i viss mån SCAT, är de enda 
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som ger bra stöd (värde 2 - 3) i datainsamlingsfaserna. Övriga metoder får här 

värde 0 eller 1, vilket innebär inget eller svagt stöd (se värderingsskalan i tabell 

3). 

De flesta metoderna får relativt höga värden för hur de stödjer de tre 

analysfaserna (3a-c) i modellen. Alla metoder ger bra stöd (värde 2 eller 3) i 

analysfas 3b (Aggregering & syntes). Även analysfas 3a (Dataurval & sortering) 

får överlag ganska höga värden (värde 2-3) för flera metoder. I analysfas 3c 

(Tolkning & reflektion) ger metoderna dock sämre stöd (många får värde 0 eller 

1). Endast STEP och i viss mån Felträdsanalys ger bra stöd för fas 3c (värde 2-

3).  

I fas 4 (Värdering) ger Avvikelseutredning och SFA starkt stöd (värde 3), 

medan övriga metoder i huvudsak saknar stöd för denna fas (värde 0 eller 1). 

De jämförda metoderna ger ganska blandat stöd för fas 5 (Utveckling av 

säkerhetsförbättringar). Några metoder, AEB, Avvikelseutredning, SFA samt 

STEP ger bra stöd (värde 2-3) medan de andra metoderna knappast alls ger 

stöd i denna fas. Metodernas stöd för processens sista fas 6 (Slutsatser & 

rapportering) är överlag mycket svagt då alla metoder får värde 0 eller 1 utom 

metoden STEP som här får en svag 2:a. 

Ytterligare parametrar som har bedömts ger en kompletterande bild av de olika 

metoderna. Behovet av utbildning och träning bedöms inte variera så mycket 

mellan metoderna. De flesta metoder får värde 2 eller 3 vilket motsvarar 

praktisk träning och utbildning i några timmar respektive dagar. Metoderna 

AcciMap och Felträdsanalys bedöms som svåra och får värde 4 som innebär 

behov av någon veckas träning och praktiserande.  

Bedömningen av metodernas reliabilitet (grad av utredaroberoende) visar att de 

flesta metoderna ligger i mitten av skalan och anses variera något eller vara 

ganska utredaroberoende. Metoden AcciMap bedöms dock variera mycket, 

vilket här betyder lågt utredaroberoende och att olika utredare sannolikt får 

väldigt skiftande resultat vid tillämpning av metoden på data från samma 

olycka. Metoden DREAM bedöms istället som reproducerbar vilket här innebär 

relativt högt utredaroberoende. Det senare innebär att olika utredare troligen får 

ungefär samma resultat vid användning av metoden på data från samma olycka.  

Metodernas resultat eller utdata har kategoriserats utifrån olika former av 

grafiska element, tabeller, listor, fritext eller övrigt. Grafiska uttryckssätt som i 
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olika skepnader beskriver olycksorsaker, orsaksfaktorer, olycksförlopp etc. 

dominerar bland metoderna. Ibland kombineras grafiska resultat med olika 

listor. Metoderna Avvikelseutredning och SFA skiljer sig från de övriga då dessa 

metoder huvudsakligen redovisar resultat i tabellform. De olika formerna, 

främst karakteristiska grafiska mönster på utdata, har i viss mån blivit ett 

kännetecken för många av metoderna. 

I artikel II finns även en sammanställning över de allmänna intryck som 

kursdeltagarna haft av de olika utredningsmetoderna. Kommentarer finns 

listade över metodernas styrkor och svagheter. Kommentarerna handlar både 

om metodernas praktiska användning och om analysmässiga och teoretiska 

aspekter. 

 

Diskussion 

Uppsatsens båda delstudier utgör dels en kartläggning vad gäller användning 

och utbredning av olika verktyg för säkerhetsarbete bland landets kommuner, 

dels en bedömning i vilken mån några särskilda analysmetoder kan stödja den 

praktiska tillämpningen för ett av verktygen. Studierna diskuteras närmare 

nedan dels med avseende på resultaten och dess implikationer, dels 

metodologiska aspekter som kan påverka resultatens generaliserbarhet och 

tillförlitlighet. Mot bakgrund av dessa överväganden dras slutligen ett antal 

slutsatser.  

Det är svårt att hitta andra forskningsstudier med liknande inriktning som 

denna licentiatuppsats. En del sökningar i artikeldatabaser har genomförts men 

de artiklar som hittats berör oftast andra typer av områden, exempelvis 

livsmedelssäkerhet, biokemi, mekanisk konstruktion samt ekonomi och 

projektledning, och har därför bedömts ha liten relevans för denna studie. I 

artikel I och II finns emellertid några referenser till tidigare forskning som 

behandlar verktyg och metoder för lokalt säkerhetsarbete. 

Forskning som beskriver säkerhetsverktyg utifrån teknisk och analytisk ansats 

finns men det är få studier som belyser kommunernas användning av verktyg i 

säkerhetsarbetet. De studier som beskriver verktyg i kommunalt säkerhetsarbete 

belyser vanligen endast ett verktyg, t.ex. riskanalys (Kylefors, 1995; Nilsen & 

Olsen, 2004), hälsokonsekvensbeskrivning (Svenska Kommunförbundet & 
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Landstingsförbundet, 2002) och skyddsrond (Bjärås et al., 1990). Det finns ett 

antal studier som beskriver och jämför olycksutredningsmetoder utifrån olika 

aspekter men de berör främst olika inriktningar för olycksanalysen, t.ex. 

orsaker, orsaksfaktorer, omgivningsparametrar, teoretiska olycksmodeller (t.ex. 

människa-teknik-organisation, olika hierarkiska samhällsnivåer, tidsförlopp) 

(Energy Institute, 2008; Hollnagel & Speziali, 2008; Morrison, 2004; 

Nivolianitou et al., 2004; Tinmannsvik et al., 2004; Ziedelis & Noel, 2011). 

Empiriska studier kring utredningsmetoders praktiska tillämpning tycks i stor 

utsträckning saknas.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet var att studera hur säkerhetsarbetet i svenska kommuner bedrivs utifrån 

ett antal etablerade verktyg som kan vara användbara samt mer specifikt ge 

underlag för val av särskilda metoder för verktyget olycksutredning. Artikel I 

visar att kommunerna använder olika verktyg och metoder som hjälpmedel och 

stöd i säkerhetsarbetet. Det är dock endast ett fåtal verktyg som används i 

större omfattning inom samtliga kommunala sektorer. Verktyget 

olycksutredning granskas närmare i artikel II där ett urval specifika metoder för 

olycksutredning värderas och jämförs utifrån deras förmåga att stödja faserna i 

en generell olycksutredningsprocess. Artikeln visar att de jämförda 

utredningsmetoderna ger relativt starkt stöd för analysfaserna medan ingen 

metod ger fullt stöd för alla faser i utredningsprocessen.  

Den rapporterade användningen av verktyg i kommunerna tycks påverkas 

bland annat av om verktygen är obligatoriska eller frivilliga att använda. 

Skyddsrond, riskanalys, olycksutredning och miljökonsekvensbeskrivning var de 

verktyg som vid tidpunkten för enkätundersökningen var obligatoriska enligt 

lagstiftning. Dessa verktyg fick överlag högre användning än frivilliga verktyg 

enligt studien i artikel I. Även några andra verktyg, t.ex. riskinventering, 

bullerutredning och sårbarhetsanalys kunde ses som obligatoriska genom då 

aktuella myndighetsrekommendationer och etablerad praxis. Kommunerna är 

tvingade att använda de obligatoriska verktygen med viss regelbundenhet eller 

vid specificerade situationer. Utöver formella krav styrs användningen av lokal 

praxis i den egna organisationen/förvaltningen, kunskaper och resurser, aktuella 

behov i kommunerna samt genom påtryckningar från intresseorganisationer 

och myndigheter.  
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Olycksutredning är ett obligatoriskt verktyg framför allt genom lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor och arbetsmiljölagen (1977:1160). Det finns 

däremot inga regler som styr vilka särskilda metoder som ska användas när 

verktyget olycksutredning tillämpas. Artikel I ger inte några svar på vilka 

olycksutredningsmetoder kommunerna använder. Även om man använder 

obligatoriska verktyg finns det ofta en stor frihet i att välja metod (variant eller 

inriktning på verktyget). Exempelvis finns det en mycket stor mängd olika 

metoder för riskanalys och olycksutredning. När det gäller verktygen 

skyddsrond8 och miljökonsekvensbeskrivning är den praktiska tillämpningen 

mer enhetlig och variationen förefaller inte vara så stor. Kommunerna är i vissa 

sammanhang bundna av de obligatoriska verktygen men har i övrigt stor frihet 

att välja lämpliga metoder samt att komplettera med frivilliga verktyg.  

Sedan studien i artikel I genomfördes har nya verktyg och metoder tillkommit 

som kan stödja säkerhetsarbetet. Ett exempel är en sammanslagning av två 

tidigare verktyg som har skapat en ny typ som kallas risk- och sårbarhetsanalys. 

Detta verktyg har också blivit obligatoriskt för kommunerna att använda genom 

lagen (2006:544) om kommunernas och landstingens åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. På Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskaps webbplats finns tre olika metoder för risk- och 

sårbarhetsanalys uppräknade (MSB, 2009).  

De verktyg som är mer generella och inte bundna till en viss sektor eller särskild 

olyckstyp har fått mer spridd användning i kommunernas olika sektorer än 

sektors- eller olycksspecifika verktyg. Exempelvis kan verktygen riskanalys, 

skyddsrond, sårbarhetsanalys och olycksutredning ses som generella och dessa 

har också fått relativt hög användning bland många kommunsektorer. Verktyg 

för särskilda ändamål, som exempelvis bullerutredning, är inte relevanta för alla 

sektorer utan används främst av kommunsektorerna fysisk planering och miljö 

och hälsoskydd.  

Verktyget olycksutredning är ett generellt verktyg, som kan användas för alla 

typer av tillbud, olyckor, skador och andra former av störningar och oönskade 

händelser. Därför är det naturligt att det också får relativt hög användning i de 

flesta kommunsektorer, enligt artikel I. Det är endast sektorerna miljö och 

hälsoskydd samt Agenda 21 som angett mycket låg användning av 

olycksutredning. Detta är i sig något anmärkningsvärt då särskilda händelser 

                                                 
8
 Skyddsrond genomförs huvudsakligen genom rundvandring eller sammanträde (Arbetsmiljöverket, 

2013). Även checklistor förekommer.  
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som påverkar miljön negativt borde utredas i syfte att klarlägga eventuella 

brister för att kunna förbättra miljö- och hälsoskyddsarbetet. 

Som vi tidigare sett visar artikel II att olycksutredningsmetoderna ger olika stöd 

i det praktiska arbetet med olycksutredning. Det finns ibland en förväntan på 

att en viss metod ska ge stöd i hela utredningsarbetet, men det är endast två-tre 

metoder, av de nio utvärderade metoderna, som kan sägas ge stöd för samtliga 

faser i någon större omfattning. Olycksutredningsmetoderna stödjer främst 

analysfaserna (3a-c) och borde därför snarare benämnas olycksanalysmetoder. Även 

Hollnagel och Speziali (2008) gör bedömningen att de flesta metoder, både 

etablerade och nyare, främst fokuserar på olycksanalys istället för 

olycksutredning. Begreppet olycksanalys innebär kanske en mer rättvisande 

benämning samtidigt som det kan ge större utrymme för att utveckla mer 

generell och specifik metodik för t.ex. faserna datainsamling och utveckling av 

säkerhetsförbättringar.  

Datainsamlingen är ofta så allmängiltig att den inte har någon klar koppling till 

en specifik olycksanalysmetod. Datainsamling efter olyckor innebär å ena sidan 

många praktiska moment som är generella för de flesta olyckstyper och 

branscher, exempelvis olycksplatsundersökning (bland annat fotografering och 

annan dokumentering av förhållandena på plats), intervjuer och 

dokumentgranskning (Vincoli, 1994). Å andra sidan kan datainsamlingen i hög 

grad vara avhängig vilken typ av olycka eller tillbud som ska utredas, eller inom 

vilken bransch eller geografiskt område händelsen inträffat. Det kan t.ex. vara 

stor skillnad i hur man praktiskt går tillväga med datainsamlingen om det är en 

brand, tillbud på kärnkraftverk eller undvikbar vårdskada inom sjukvården. 

Olycksplatsen ser väldigt olika ut och typ av data och datakällor varierar högst 

betydligt.  

Det saknas ofta enhetliga definitioner och beskrivningar av processer, verktyg 

och metoder för det kommunala säkerhetsarbetet. En övergripande process kan 

till exempel innehålla stöd- och delprocesser som i sin tur innehåller verktyg, 

metoder, procedurer, funktioner, aktiviteter och andra hjälpmedel. Ett verktyg 

kan i sig innebära ett processorienterat arbetssätt, exempelvis riskanalysprocess 

eller olycksutredningsprocess (Rosenberg, 2001; Räddningsverket, 2006; 

Sjölander, 2003). Ett förslag till en övergripande struktur och hierarki för 

kommunalt säkerhetsarbete redovisas i modellen i figur 5. Denna modell är inte 

fullständig men bör kunna tjäna som underlag för diskussioner och framtida 

utveckling kring systematiskt säkerhetsarbete. Det systematiska säkerhetsarbetet 
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utgör en ram för kommunens ansvar och ambitioner. Ett antal olika processer 

skapar aktivitet och progression i säkerhetsarbetet. Processerna kan stödjas av 

olika verktyg som ger substans och kvalitet i arbetet. Ett verktyg kan finnas i 

olika varianter, vilket här kallas metoder. En metod innehåller ett antal specifika 

arbetsmoment som typiskt sett utförs i en viss ordning och på ett standardiserat 

sätt. 

 

 

Figur 5: Modell för övergripande struktur och hierarki för kommunalt säkerhetsarbete 

med avseende på hur verktyg och metoder, etc. stödjer arbetet. 

 

Användningen av processer, verktyg och metoder bör ske strukturerat och 

planerat (Räddningsverket, 2006). Verktyg och metoder kan dels användas var 

för sig men också som ett strategiskt komplement till varandra (Baumann & 

Cowell, 1999). I artikel II förs en diskussion kring användandet av flera 

utredningsmetoder för utredning och analys av samma olycka. I ett bredare 

sammanhang bör verktygen kunna knytas närmare varandra även i de 

övergripande processerna för kommunalt säkerhetsarbete. Ett förslag till hur 

verktygen riskanalys, insatsplanering (förberedelser för räddningsinsats), 

olycksutredning samt funktionen räddningsinsats kan sammanlänkas i en 

övergripande process visas i figur 6. Räddningsinsats ses i detta sammanhang 

som en säkerhetsfunktion. Dessa skulle kunna samspela och komplettera 

varandra bättre. Inte minst utifrån den kunskap, erfarenheter och det värde som 
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dessa verktyg skapar. Pilarna i figuren visar hur verktygen skulle kunna 

interagera med varandra, till exempel i form av informationsflöde och utvecklad 

feedback. Då artikel I visar att exempelvis verktygen riskanalys och 

olycksutredning används relativt brett i kommunernas säkerhetsarbete, borde 

det finnas förutsättningar för en process där dessa verktyg samverkar mer 

explicit. Liknande tankegångar finns i handboken Systematiskt säkerhetsarbete, som 

med utgångpunkt i lagen om skydd mot olyckor visar exempel på integrerade 

processer för kommunalt säkerhetsarbete (Räddningsverket, 2006). 

Tankemodellen i figur 6 ansluter även till CHAIN, som är en processmodell i 

fem steg för systematisk erfarenhetsåterföring (Lindberg, 2010). En diskussion 

om relationen mellan verktygen riskanalys och olycksutredning, som stödjer 

modellen i figur 6, förs också av Harms-Ringdahl (2004). 

 

 

Figur 6: Exempel på hur ett antal verktyg och funktioner kan sammanlänkas i en 

övergripande process i det kommunala säkerhetsarbetet. 

 

Det kan också noteras att det finns en viktig principiell skillnad mellan 

riskanalys och olycksutredning. Riskanalysen är framåtblickande och försöker 

bedöma vad om kan hända och vad som behöver åtgärdas, vilket kan ge 

osäkerhet i resultaten. Olycksutredningen ser på vad som verkligen inträffat och 

har förutsättningar att ge en sannare bild av vad som behöver förbättras. 

En bärande tanke med att använda specifika verktyg och metoder i 

säkerhetsarbetet är att underlätta och effektivisera arbetet, men också för att 
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säkerställa god kvalitet och systematik i arbetet. Användningen av vedertagna 

verktyg och metoder skapar också enhetlighet, igenkänning, jämförbarhet och 

kan vara en hjälp att hitta nya infallsvinklar i en komplex säkerhetsfråga. För att 

få ut bästa möjliga nytta av verktygen och metoderna är det av betydelse att 

organisationen har kompetens och resurser men även väljer metoder som ger 

relevant stöd för den specifika uppgiften. Artikel I kan ge en översiktlig bild av 

vilka verktyg som faktiskt används i kommunerna, i vilka sammanhang och 

inom vilken sektor kompetens och erfarenhet av de olika verktygen kan finnas. 

Kategoriseringen och värderingen av metoder för olycksutredning i artikel II 

(tabell 6) bör kunna ge stöd för val av olycksutredningsmetod utifrån lokalt 

arbetssätt och utredningsprocess. Metoderna Avvikelseutredning och STEP kan 

här vara lämpliga metoder för kommunerna i de fall ett bra praktiskt metodstöd 

önskas för hela utredningsprocessen. Även andra metodegenskaper kan behöva 

beaktas vid metodval, se artikel II och t.ex. Energy Institute (2008) och 

Hollnagel och Speziali (2008). 

Uppsatsen utgår från en förhållandevis bred bild av kommunalt säkerhetsarbete 

och de verktyg som används av kommunerna i detta arbete. Här ryms en 

mångfald perspektiv som anknyter till folkhälsoarbetet, såsom förebyggande av 

olyckor, skador, våldsbrott och trygghetsaspekter men också andra typer av 

samhällsrisker och störningar. Fokus har dock i hög grad hamnat kring olyckor 

och skador. Detta kan vara en bias utifrån författarens egen bakgrund och 

intresse. Avsikten med studien i artikel I var att försöka kartlägga användningen 

av alla verktyg som är relevanta i det kommunala säkerhetsarbetet. Även om det 

finns flera verktyg som mer tydligt fångar in t.ex. brottsliga aspekter och 

självtillfogade skador så borde det finns en potential för att dels kunna utnyttja 

fler av de generella verktygen inom dessa områden samt anpassa eller utveckla 

nya verktyg. Särskilt användbart borde verktyget olycksutredning vara för 

brottsutredande verksamhet. Det höjs även många röster i det svenska 

samhället om att suicid borde utredas i större omfattning i syfte att lära och 

kunna förhindra framtida suicid (Landberg & Malmberg, 2013). Här kan 

olycksutredning vara ett användbart verktyg (Rådbo, 2008).  

 

Metoddiskussion 

Uppsatsen bygger på två artiklar som främst tar sin utgångspunkt i en svensk 

kontext. Detta kan ses som en brist då resultaten skulle kunna bli svåra att 
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tillämpa i andra länder eller sammanhang. De nordiska länderna har emellertid 

liknande kommunal struktur och arbetar också med verktyg i det kommunala 

säkerhetsarbetet och olika metoder inom olycksutredning tillämpas i dessa 

länder (Nilsen & Olsen, 2004; Tinmannsvik, et al., 2004). Sammantaget bör 

diskussioner och implikationer från denna uppsats därför vara relevanta både 

för svensk del och för andra länder och sammanhang. 

De kommuner som ingick i studien i artikel I bedömdes utgöra ett brett urval 

av kommuner samt omfatta olika traditioner och angreppssätt kring hälsa och 

säkerhet. Tre olika urvalsgrupper har använts för att identifiera kommuner till 

undersökningen. Kommunerna i två av dessa urvalsgrupper, gruppen En säker 

och trygg kommun samt gruppen Healthy cities borde i någon mening ha ett mer 

utvecklat säkerhetsarbete, och skulle då kunna anses vara ”bättre” i sitt 

säkerhetsarbete än kommunerna i den tredje gruppen, kommuner med nyligen 

antagna översiktsplaner. Några indikationer på att kommunerna i vissa 

urvalsgrupper skulle var bättre än andra har dock inte framkommit. Det ingick 

inte i studien att undersöka skillnaderna mellan urvalsgrupperna, så någon mer 

fördjupad analys av detta har inte gjorts. Osäkerheten kring möjligheterna att 

generalisera resultaten till alla svenska kommuner borde delvis uppvägas av att 

en fjärdedel av alla kommuner ingick i undersökningen samt det breda urvalet 

av kommuner. Studien bedöms därför i stort spegla svenska kommuners 

användning av säkerhetsverktyg ganska väl. 

Även om båda studierna har svagheter i urval av respondenter och datakällor så 

har grunden varit att fånga data från praktiska tillämpningar och erfarenheter av 

verktyg och metoder för säkerhetsarbete. Detta torde ändå ha skett i tillräcklig 

omfattning. 

Enkätundersökningen till artikel I genomfördes månaderna efter tsunamin i 

Sydostasien 2004 och stormen Gudrun i södra Sverige i januari 2005, vilket kan 

ha påverkat svarsbenägenheten i både positiv och negativ riktning. Validiteten 

på svaren bedöms ändå som relativt god. 

Urvalet av de verktyg som ingår i artikel I samt de metoder för olycksutredning 

som ingår i artikel II kan brista i representativitet och relevans. De verktyg och 

metoder som valts ut för båda studierna har emellertid tagits fram utifrån 

aktuell lagstiftning, forskning och genom dialog med kommuner och 

myndigheter. Detta borde innebära att urvalen totalt sett har tillräcklig relevans 

för studiernas syfte.  
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I den utskickade enkäten för artikel I beskrevs inte de uppräknade verktygen i 

någon större omfattning, eftersom respondenterna förväntades veta 

benämningar och innebörd av de verktyg som användes inom de egna 

sektorerna. I studien har inte ingått att granska kvaliteten i användningen av 

verktygen. Det innebär att en del respondenter kan ha svarat att de använt ett 

verktyg fast det är tveksamt om deras aktivitet borde ha benämnts verktyg, och 

att det därigenom har blivit en överrapportering av verktygsanvändningen. 

Exempelvis kan en enkel rapportering av ett olycksfall ha tolkats som att en 

mer formell olycksutredning har genomförts. En annan bias i resultaten är att 

de obligatoriska verktygen kan ha fått en överrapportering just för att det finns 

en skyldighet och förväntan på kommunerna att använda dessa. Fritextsvaren 

ger emellertid stöd för att de föreskrivna verktygen användes i praktiken. 

En hel del respondenter har svarat att de inte kan bedöma i vilken grad de 

uppräknade verktygen användes9 inom sin sektor. Detta svar kan både spegla 

att man inte visste i vilken omfattning den egna sektorn använde aktuellt 

verktyg, men kan också betyda att respondenten inte kände till verktyget. Detta 

skulle kunna ses som en validitetsbrist i undersökningen. Respondentsvaren 

som tydligt indikerar en användning (regelbunden eller oregelbunden) bör dock 

till viss del uppväga denna brist eftersom dessa svar borde innebära viss grad av 

kunskap om de efterfrågade verktygen. Även här har formuleringarna i 

fritextsvaren visat exempel på verklig användning av verktygen.  

En brist i artikel II skulle kunna vara att metodtesterna inte sker i verkliga 

utredningssituationer. Svårigheterna vid verkliga olycksutredningar är att i 

efterhand kunna göra en systematisk utvärdering av användningen av metoder, 

då förutsättningarna för varje enskild utredning kan se väldigt olika ut. I 

metodtesterna till artikel II kunde testerna ske systematisk och likartat vilket bör 

ha gett relativt stabila resultat just kring metodegenskaperna. Liknande tester av 

olycksutredningsmetoden AEB har genomförts tidigare och resultaten av dessa 

studier ligger i linje med de i artikel II (Fridleifer & Lindberg, 1996; Svenson et 

al., 1999). 

En annan svaghet skulle kunna vara att tre av artikelförfattarna själva fungerat 

som lärare i kurserna, då deras egna erfarenheter och förståelse av metoderna 

ger en bias i studien. Å andra sidan har detta inneburit att samma pedagogiska 

upplägg och systematik kunnat bibehållas genom alla åtta kurserna. Till detta 

                                                 
9
 Svarsalternativ ”kan ej bedöma”. 
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ska också läggas att det är ett mycket stort antal metodtester som genomförts 

och att kursdelagarna tillsammans representerar en stor bredd i kompetens och 

erfarenheter kring olycksutredning. Sammantaget bör detta ge en viss reliabilitet 

i resultaten och tillräcklig validitet. 

Val av enkätmetod samt formerna för genomförande av metodtester och 

metodvärdering kan diskuteras. Enkäten till kommuntjänstemän hade kunnat 

kompletteras eller ersättas med intervjuer eller dokumentstudier. För att fånga 

en övergripande bild av kommunernas användning av verktyg bedömdes 

enkätundersökning som en enkel och tillräckligt effektiv och tillförlitlig metod. 

Studien av olycksutredningsmetoder hade kunnat ske i form av 

aktionsforskning eller observerande forskning. Båda dessa forskningsmetodiker 

hade dock krävt mer forskningsresurser vilket inte bedömdes nödvändigt med 

tanke på studiens syfte.  

Även om det finns validitetsbrister i de två artiklarna som ligger till grund för 

licentiatuppsatsen så är den samlade bedömningen att resultaten i båda 

studierna med rimlig trovärdighet ger en bild av användningen av olika slags 

verktyg i de svenska kommunernas säkerhetsarbete, samt visar på hur olika 

utredningsmetoder stödjer en generell olycksutredningsprocess. 
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Slutsatser 

 De svenska kommunerna använder verktyg som hjälpmedel i sitt 

säkerhetsarbete.  

 Skyddsrond, riskinventering och riskanalys framstår som de oftast 

använda verktygen inom kommunalt säkerhetsarbete. 

 Användningsnivån och fördelningen av övriga verktyg varierar mellan 

olika sektorer inom en kommun.  

 Bland nio undersökta metoder för verktyget olycksutredning konstateras 

att det finns stora skillnader i hur dessa stödjer det praktiska 

utredningsarbetet. 

 Av de jämförda metoderna är det Avvikelseutredning och STEP som 

ger bäst stöd i hela olycksutredningsprocessen.  

 De flesta metoderna stödjer främst analysdelen i utredningsprocessen 

och i mindre utsträckning övriga delar av processen. Det skulle därför 

vara mer lämpligt att benämna dessa olycksanalysmetoder istället för 

olycksutredningsmetoder. Noterbart är att nästan ingen metod stödjer 

slutsatser och rapportering, som är den sista fasen i en generell 

utredningsprocess. 

 



 36 

Fortsatt forskning 

Studierna har inte närmare granskat hur säkerhetsverktygen i allmänhet, eller 

det särskilda verktyget olycksutredning, har fungerat i praktiken. Fortsatta 

studier inom området skulle kunna granska kvaliteten i verktygen och närmare 

undersöka nyttan av dessa. Det skulle även vara angeläget att utvärdera 

effekterna av kravet på olycksutredningar enligt lagen om skydd mot olyckor, 

exempelvis genom att studera vilka olyckor som utreds, hur utredningarna 

genomförs, vilka metoder som använts, hur resultaten nyttjas samt undersöka 

de säkerhetsmässiga effekterna. Ett annat utvecklingsspår skulle kunna vara att 

berika arbetet med brottsbeivring och suicidprevention med metoder för 

olycksutredning. 
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