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Samhällssäkerhet är ett brett fält inom riskhantering. Riskerna finns inom många olika 
sektorer i samhället och orsakerna bakom är komplexa. 1  Den här uppsatsen tar sin 
utgångspunkt i folkhälsovetenskap, som är ett mångvetenskapligt ämne med fokus på 
människors livsvillkor och hälsa. Att undersöka hur det är möjligt att undvika risker i 
samhället och främja säkerhet för människor är ett naturligt inslag i ämnet. 
Vanligtvis definieras säkerhet som kontroll av risker och att dessa är under kontroll eller 
föremål för åtgärder. Den upplevda känslan av säkerhet hos individer är en subjektiv 
bedömning och har ofta att göra med upplevelsen att någonting görs åt riskerna. Säkerhet 
och trygghet brukar som begrepp användas tillsammans när det rör sig om människors 
upplevelse av risk och säkerhet i sin vardag.2 
 
Skador ses numera ur politisk synvinkel som ett folkhälsoproblem som är möjlig att 
åtgärda genom att sätta in väl anpassade resurser i ett förebyggande steg, för att minska 
skadorna för både den enskilda som för samhället. Ur ekonomisk synvinkel är det dyrt för 
samhället med skador. Det går inte alltid att värdera skador i ekonomiska termer. Att 
skada sig allvarligt kan vara en tragedi för den enskilda individen som drabbas och 
innebära försämrad livskvalitet.  
 
I riktning mot att öka det skadeförebyggande arbetet och skapa tryggare och säkrare 
samhällen för medborgarna har en ny lag trätt i kraft, Lagen om skydd mot olyckor. Den 
nya lagen lägger ett större ansvar på kommunerna i det skadeförebyggande arbetet. 
Tidigare har målen för hur det skadeförebyggande arbetet ska utföras legat på nationell 
nivå. Med den nya lagen ska kommunerna nu istället anpassa dessa mål och utveckla nya 
verksamhetsmål som gäller de egna lokala förhållandena och på så sätt skapa ett tryggare 
och säkrare lokalsamhälle. 
  
För kommuner som vill utvecklas och förbättra säkerheten på egen hand finns 
möjligheten att uppnå certifieringen till konceptet En trygg och säker kommun. Det är ett 
tvärsektoriellt arbete med alla aktörer i samhället såsom kommunerna, landsting, 
förvaltningar, näringsliv och frivilliga organisationer inblandade.3 
 
Ett problem som folkhälsoarbetet haft är att få med sig kommunerna och andra lokala 
aktörer i det förebyggande arbetet. Med ikraftträdandet av Lagen om skydd mot olyckor 
och populariteten hos koncept som ”en Säker och trygg kommun” så borde detta intresse 
öka. Att bli utnämnd till en Säker och trygg kommun är inte bara en framgång för 
kommunen i sig, utan innebär också god marknadsföring gentemot andra organisationer 
och företag som har med kommunen att göra. Det är en sorts garanti på att kommunen tar 
ett aktivt ansvar i att förbättra tryggheten för sina medborgare, både på det individuella 
och samhälleliga planet.  

                                                 
1 Andersson, Ragnar, Riskhantering ur ett folkhälsoperspektiv 2002. s.6 
2 Rosenberg, Tommy, Kommunbaserat säkerhetsarbete 2004 s.5 
3 Andersson, Ragnar 
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För att utveckla det skadeförebyggande arbetet på lokal nivå har det utarbetats en 
ambition att integrera folkhälsoarbete med kommunal riskhantering och en 
organisationsutveckling för att stödja en bredare kommunal samverkan. 4 För att 
kommunerna ska kunna implementera och anpassa sin verksamhet till den nya 
lagstiftningen och på ett systematiskt sätt lära sig att jobba med säkerhets- och 
trygghetsfrågor har utbildningen kommunbaserat säkerhetsarbete genomförts.  
 

Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att på uppdrag av Räddningsverket göra en 
utvärdering av utbildningen KBS- Kommunbaserat säkerhetsarbete, där Karlstad, Kil och 
Filipstads kommuner medverkade. Ambitionen är att vår studie ska belysa de starka och 
svaga sidorna av utbildningens innehåll, upplägg och praktiska användbarhet. 
Utvärderingens resultat skall sedan ligga till grund för framtida förbättringar och 
utveckling av kommunbaserade utbildningar för Sveriges kommuner inom ramen för det 
skadeförebyggande arbetet.  
 

Beskrivning av utbildningens innehåll 
Utbildningen kommunbaserat säkerhetsarbete är till för Sveriges kommuner som vill öka 
sin kompetens på området och ta inspiration från konceptet En säker och trygg kommun. 
Den vänder sig till tjänstemän och politiker som arbetar med säkerhetsfrågor i kommuner, 
t.ex. beredskapssamordnare, räddningschefer, skyddsombud, samhällsplanerare och 
skyddsingenjörer för att nämna några. Utbildningen har förut genomförts i Nyköping och 
Falköping och nu senast på Karlstads universitet för kommunerna Filipstad, Karlstad och 
Kil. Den ges av Nationella skadeförebyggande programmet inom Räddningsverket, 
Länsstyrelsen i Värmland, Svenska kommunförbundet och Karlstads universitet. 
Ambitionen är att få fram en organisationsutveckling mot ett mer systematiskt och 
tvärsektoriellt samarbete kring risk och säkerhetsfrågor i kommuner. De samlade 
resultaten från utvärderingar från utbildningarna i Falköpings kommun (våren 2002), 
Nyköpings kommun (hösten 2003) samt denna utbildningsomgång med Filipstads, Kils 
och Karlstads kommuner (2004) kommer att ligga som underlag till beslut om att planera 
en nationell utbildning i kommunbaserat säkerhetsarbete. Det är viktigt att följa upp 
effekterna av förebyggande åtgärder för att kunna förbättra och utveckla den lokala 
riskhanteringen. 
 
Kursen gavs under fem tillfällen och innehöll teoretiska pass med grundläggande 
kunskaper i de olika verktyg som behövs i kommunbaserat säkerhetsarbete. De tre 
kommunerna som deltog, Kil, Karlstad och Filipstad, genomförde mellan 
utbildningstillfällena egna projektarbeten som redovisades kontinuerligt under 
utbildningens gång. Kil valde att arbete med förbättringsarbete i säkerheten på 
äldreboendet Sannerudshemmet, Filipstad gick in på att se över säkerhetsarbetet för 

                                                 
4 Informationspärm om KSA, Bakgrund till Kurs i kommunbaserat säkerhetsarbete – regional version. 
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Filipstadsbostäders personal och tryggheten för de boende och Karlstad tittade på 
framkomligheten på Kungsgatan och krogrelaterat våld där. 
De områden som berördes under hela utbildningen var i första hand riskinventering, 
riskvärdering, aktörsinventering och arbetssätt samt strategi och organisation.5  
 
Vid det första tillfället gick man igenom konceptet En trygg och säker kommun, med 
betoning på lagstiftningen om skydd mot olyckor. Länsstyrelsernas funktion gentemot 
kommunerna togs upp liksom metodiken för kommunal riskanalys. 
Vid det andra tillfället fokuserades kursen på landstingens roll och innebörden av mål och 
prioriteringar för stat och kommun. 
Den tredje träffen handlade om En säker och trygg kommun både nationellt och 
internationellt. Här togs även kundfokus och behovsstyrning upp. Det fjärde tillfället 
handlade om innebörden av kommunala handlingsprogram, organisation och ledarskap. 
Den femte och sista träffen utgjordes av en slutredovisning av kommunernas 
projektarbeten och en diskussion kring uppföljning, utvärdering och behovet av ständiga 
förbättringar. 

                                                 
5 Larsson, Matz och Schenning, Christina, Uppsats i kommunbaserat säkerhetsarbete- analys av 
Rosersbergs arbetssätt kring utbildningsprocesser s.5 
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Det finns två grupper av metoder att förhålla sig till inom samhällsvetenskaplig forskning; 
det ena är den kvalitativa metoden och den andra den kvantitativa. Med metod menas den 
ansats eller perspektiv som undersökningen har sin grund i. Metoden ska integreras och 
prägla innehållet i hela uppsatsen gällande syfte, analyser och resultat. 6 

Kvalitativ metod 
Den kvalitativa forskningen grundar sig i en djupare förståelse av det undersökta 
fenomenet vilket innebär en studie på en eller ett fåtal områden, ett sätt att söka efter 
sanningen. Denna djupare förståelse fås genom intervjuer, observationer där frågan 
varför ställs för att komma problemet nära. I den kvalitativa metoden menar man att det 
finns specifika egenskaper och kvaliteter som inte går att mäta. Den som använder sig av 
den kvalitativa metoden ingriper i vad som händer och deltar vilket gör att det neutrala 
förhållningssättet suddas ut. Den personliga erfarenheten framstår som central då 
forskaren själv är med och styr. 7En viss form av kvantifiering är emellertid svårt att 
komma ifrån, i de flesta kvalitativa studier ingår formuleringar som de flesta, många, 
enstaka m.fl. Dessa är inte en exakt värdering med likväl en uppskattning om än att det 
sker i textform istället för en presentation i siffror. 8 Av de kvantitativa anhängarna 
kritiseras den kvalitativa metoden för att vara subjektiv då analyser och slutsatser 
påverkas av vem som utför dem. 9  Den kvalitativa metoden har en låg grad av 
strukturering medan flexibiliteten är hög för undersökarna vid upplägget av 
undersökningen.  

Kvantitativ metod 
Den andra gruppen den kvantitativa utmärks av att mätbarheten är viktig, resultatet ska 
kunna mätas i siffror för att kunna värderas och därför ska måtten kunna rangordnas för 
att kvantifieras. Bakgrunden till varför siffrorna har det givna utfallet är i sig ointressant. 
Undersökningen sker på forskarens villkor vilket innebär en envägskommunikation.10  

Val av metod 
Val av metod grundar sig i ämnet, hur ämnet uppfattas och syftet med undersökningen.  
Enligt Pål Repstad kan val av metod ha en viktig påverkan på det kommande resultatet.  
 
Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden då vi vill undersöka vad deltagarna 
i kursen kommunbaserat säkerhetsarbete anser vara bra/dåligt och vad som bör förbättras 
eller ändras. Vi vill därmed veta deras åsikter och vad som ligger till dess grund. För att 
erhålla denna typ av information krävs en kvalitativ metod som ger en djupare förståelse 
och grundligare analys. Det spelar ingen roll hur många personer som tycker en sak, utan 

                                                 
6 Sunnemark Fredrik och Åberg Martin, Tvärvetenskap: fält, perspektiv eller metod, 2004 
7 Bring, Gunilla m fl, Metod som praktik, 1999 
8 Repstad Pål, Närhet och distans, 1999 
 
9Andersen, Heine, Vetenskapsteori och metodlära, 1994  
10 Svenning, Conny, Metodboken, 2003 
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det viktiga är själva förekomsten, att problemet eller styrkan nämns. Att därefter försöka 
hitta förklaringar i analysen är viktigt för oss.    

Kvalitativa intervjuer 
Intervjuer används i många sammanhang, både som forskningsmetod och som ett verktyg 
i vardagen, t.ex. när man söker jobb, gör urval, vill få reda på folks åsikter, vid TV- och 
radiointervjuer för att sprida kunskap eller få reda på mer om en person. Allmänt sett är 
en intervju ett samtal som syftar till att samla in information. En intervju passar in om 
undersökaren söker bestämda egenskaper om ett visst område där någon eller några sitter 
inne på information som behövs för att kunna ge en helhetsbeskrivning, istället för att 
göra observationer som i dessa fall inte generar lika mycket som en intervju. 11En intervju 
är ett samtal mellan två individer där intervjuaren vill inskaffa information från 
respondenten. För att erhålla informationen kan intervjuaren ha färdigställda frågor, en 
bandspelare mm och styr därmed intervjun. Intervjun är dock en tvåvägskommunikation 
vilket innebär att båda parter har en påverkan på varandra och styr därmed även 
tillsammans innehåll och struktur. Från intervjuarens sida ska frågorna ställas klart och 
tydligt för att minska risken för missförstånd.12 
 
För att få vetskap om vad deltagarna anser om kursen, upplägget, kursledning, 
tidsplanering och för att gå mer på djupet och få fram mer uttömmande tankar kring 
kvalitén och användbarheten av utbildningen, anser vi att den bästa metoden är att fråga 
deltagarna själva. Intervjuerna är strukturerade efter en indelning i tre delar: frågor som 
berör vad som låg till grund till deltagande innan utbildningen påbörjades och 
erfarenheter och reflektioner under pågående kurs samt tankar som kommit upp efter 
avslutningen kring hur kunskaperna ska börja användas och vad som upplevdes som 
styrkor respektive svagheter. 
 
Det finns två typer av kvalitativa intervjuer, den standardiserade och den 
ostandardiserade. I den standardiserade intervjun ligger färdigformulerade frågor och en 
bestämd struktur till grund för intervjun. I den ostandardiserade intervjun däremot kan 
frågorna omformuleras efterhand då vikten av att kunna jämföra resultaten inte är så stora 
i den kvalitativa studien.13 En kvalitativ intervju behöver inte följa samma frågeformulär 
och mönster gång efter gång, dyker det upp nya väsentliga punkter kan frågeformuläret 
utökas eller anses en fråga överflödig kan denna strykas. Temat för intervjun är klart och 
respondenten styr mot en önskad riktning från intervjuarens sida. Även följdfrågor är 
vanligt förekommande i själva intervjun och likaså att i efterhand söka upp respondenten 
för att ställa ytterligare frågor.14  
  
Vi genomförde ostandardiserade intervjuer och kunde således anpassa frågorna efter 
situationen och ställa följdfrågor i de fall vi ville veta mer eller undrade varför saker och 
ting förhöll sig på ett visst sätt. Sedan kunde frågor som vi inte tänkt på komma fram och 
dessa frågor kunde vi då ställa i de kvarstående intervjuerna. På detta sätt anser vi att vi 

                                                 
11 Repstad, Pål, Närhet och distans,  1999. 
12 Andersen, Heine, Vetenskapsteori och metodlära, 1994 
13 ibid 
14 Repstad, Pål 
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får ut mer av intervjuerna än att hålla oss till ett strikt frågeformulär. Jämförelserna 
intervjuerna emellan kanske blir svårare men det är heller inte vårt främsta syfte utan att 
få veta vad deltagarna tycker om kursen i så stor utsträckning som möjligt.  
 
Vid val av respondent tittar intervjuaren på vilken information och erfarenheter olika 
personer kan tänkas besitta, det är syftet med undersökningen som styr valet av 
respondent. 15  I vårt fall där syftet är att utvärdera kursen Kommunbaserat 
säkerhetsarbete blev valet av informanter kursens deltagare och utifrån det ville vi att alla 
deltagande kommuner skulle få vara med och säga sitt. För att skapa en bredd i 
undersökningen bör respondenter som är olika väljas. Vi har därför valt att intervjua 
personer med så olika befattningar som möjligt med förhoppning att bredda underlaget.  
 
Antalet intervjuer baseras på innehållslig mättnad, det vill säga när ingen ny information 
tillkommer finns det ingen anledning att fortsätta sökningen. Vi kände efter att ha 
intervjuat nio av sjutton deltagare från alla tre kommunerna att informationen var mättad, 
det vill säga under de sista intervjuerna tillkom inget nytt som skulle kunna användas i 
utvärderingen och vi beslöt därmed att de nio intervjuerna fick vara ett tillräckligt 
underlag för att kunna utvärdera kursen. En annan begränsande faktor är tidsaspekten 
ifråga om att genomföra utvärderingen.  
 
Att använda bandspelare vid intervjuer medför många fördelar, intervjuaren kan 
koncentrera sig på vad respondenten säger istället för att anteckna vilket innebär större 
inlevelse, förståelse och det ges större frihet att ställa följdfrågor. Att kunna höra tonfall 
och ansiktsuttryck ökar också känslan för vad informanterna egentligen menar. Även den 
egna insatsen kan granskas för att skapa förbättringar till kommande intervjuer. När 
bandspelare används ska respondenten bli tillfrågad i förväg så att det finns chans att 
avböja och även få information om att materialet senare ska skyddas för att inte kunna 
spridas vidare. När intervjun är slutförd ska materialet skrivas ut, där kan även andra 
tankar och känslor skrivas in som inte tagits upp på band. 16  Vi valde att spela in 
intervjuerna på band för att kunna koncentrera oss på själva intervjuandet och för att 
försäkra oss att vi inte missade eller missförstod något. När vi intervjuat klart skrev vi ut 
det väsentligaste ur intervjuerna. Vi valde därmed inte att skriva ut varje ord på grund av 
att metoden är tidskrävande och vissa saker nämns flera gånger och allt tillhör inte 
utvärdering av kursen.  
 
En gruppintervju kan ge fylligare svar då respondenterna leder in varandra i nya 
tankegångar och sedan fyller på den andres svar. Att inte bara få de personliga åsikterna 
utan att koncensusuppfattningar från en grupp kan vara värdefullt. En gruppintervju 
liknar mer ett samtal eller diskussion än en enskild intervju.17 Vid ett tillfälle beslutade vi 
att intervjua två respondenter samtidigt för att undersöka om det gav mer när 
respondenterna fick diskutera och hjälpa varandra att friska upp minnet. Givetvis har val 
av personer en stor inverkan på hur resultatet blir. Vår erfarenhet av detta var att 
respondenterna till viss del inspirerade varandra men inte tänkte till ordentligt själva utan 

                                                 
15Repstad, Pål, Närhet och distans, 1999.  
16 ibid 
17 Svenning, Conny, Metodboken¸ 2003. 
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instämde ofta med vad föregående respondent svarat på frågan. Om detta har med 
respondenterna att göra, deras relation till varandra eller typen av frågor är svårt att 
besvara. Resterande intervjuer valde vi att genomföra en och en.  

Vår egen roll 
Under arbetets gång med att välja ut informanter, formulera intervjufrågorna, genomföra 
intervjuerna och sammanställa dessa, har vi reflekterat en del över vår egen påverkan på 
utvärderingen som helhet. Vi har bland annat funderat över tidsperspektivet; hur det 
inverkar att vi genomför intervjuerna fyra månader efter att utbildningen i 
Kommunbaserat säkerhetsarbete avslutades i december 2004. Är detta kort eller lång tid 
efteråt med tanke på att deltagarna kanske har hunnit glömma en del av det de upplevde 
under kursen eller att de inte hunnit börja jobba med de ”verktyg” som de fick med sig i 
sina respektive organisationer? Många människor har en tendens att främst minnas sådant 
som har varit bra än det som upplevdes som dåligt och kanske överdriva dessa positiva 
sidor. Relativt sett är det inte så lång tid efteråt, det är vanligt att utvärderingar inte görs 
förrän efter något/några år har gått.  
I det här fallet anser vi att några månader efteråt är lagom lång tid att genomföra 
intervjuerna, deltagarna har då hunnit få lite perspektiv på dels själva innehållet i 
utbildningen och även sin egen roll i hur de kan använda sig av de kunskaper som de 
erhållit. Om vi hade intervjuat dem direkt efter avslutad kurs, hade de kanske inte hunnit 
fundera över vad som var bra respektive mindre bra med upplägget, den praktiska 
anknytningen i projektuppgifterna eller hur detta ska mynna ut i konkreta 
handlingsprogram i kommunerna. 
 
Ett halvår är dock inte så lång tid gällande kommunala beslutsprocesser då ett politiskt 
beslut kan krävs för att kunna starta arbetet.  Det kan därför vara komplicerat att fastställa 
hur implementeringen av utbildningen fungerat ute i kommunerna, då de långa 
beslutsvägarna fördröjer ett snabbt igångsättande. Den andra sidan av myntet är om lång 
tid passerat kan effekten bli att deltagarna glömt väsentliga delar gällande utbildningen. 
Ett optimalt tillvägagångssätt vore då att genomföra två utvärderingar en som tar upp 
kursens innehåll, lärarnas kompetens och pedagogiska förmåga etc. Därefter vänta med 
nästa utvärdering i kanske ett år för att undersöka verkan av utbildningen ute i 
kommunerna, vilket avslöjar utbildningens användbarhet samt om det finns önskemål 
kring ytterligare delmoment i kursen. Å andra sidan vet man då inte med säkerhet vad 
som har kommit till på grund av utbildningen i sig eller inte.  
 
En annan viktig aspekt att ha i åtanke är vår egen påverkan på informanterna och deras 
svar under intervjuerna. Vi styr i valet av vilka frågor vi ställer respektive inte ställer, hur 
vi ställer dem och den personliga interaktionen under själva intervjusituationen 
(kroppsspråk, tonfall, hur mycket uppmärksamhet man visar personen, hur stort utrymme 
varje fråga får och så vidare.) Valet av plats för intervjuerna spelar också in. I vår studie 
har samtliga intervjuer skett på informanternas arbetsplatser. Vi tror att det är 
övervägande positivt eftersom personerna som blivit intervjuade har befunnit sig ”på 
hemmaplan” och haft tillgång till arbetsmaterial och anteckningar som kan komma till 
nytta när vi har ställt frågor om utbildningen. Vi har upplevt det som om informanterna 
har kunnat koncentrera sig helt på frågorna i intervjun istället för att bli distraherade av 



 11 

miljön eller andra personer som har kommit förbi. Under endast två intervjuer blev vi 
avbrutna av telefonsamtal och en medarbetare som kom in i rummet för att fråga om en 
sak. Vi upplevde inte det som besvärande utan såg det som någonting man får ta med i 
beräkningen när man träffar personen på dennes arbetsplats. Vi har genomfört alla 
intervjuer tillsammans och då meddelat respondenterna innan att vi är två. Själva 
frågorna delade vi på men lät den andre ställa följdfrågor om den så ville och försökte 
därmed skapa en öppen dialog bland alla. 
I genomsnitt tog intervjuerna mellan 30 och 40 minuter att genomföra, om vi räknar in 
lite prat före och efter själva intervjun då vi presenterade oss själva, varför vi genomför 
den här utvärderingen och lite annat smått och gott om informantens syn på 
skadeförebyggande arbete i sin yrkesroll. Vi upplevde det bemötande vi fick av 
informanterna som uteslutande positivt, samtliga var välkomnande mot oss och gav 
intrycket av att ta det på allvar och vara intresserade av att vi gjorde utvärderingen.  

Analys och tolkning 
En kvalitativ analys tar sin utgångspunkt från ett litet material som sedan studeras på 
djupet. Att kunna vara uppmärksam och se detaljer som sedan kan sättas in i ett 
sammanhang som en helhet är en väsentlig del i den kvalitativa analysen, vilket även 
underlättas med lite kreativitet. Analysen går ut på att hitta mönster.18 
 
Att analysera intervjuer kan bidra till att analysen bara fastnar i respondenternas uttalande 
och det blir den enda synvinkeln då undersökaren inte går vidare med en egen analys. Om 
så är fallet resulterar vanligtvis i att analysen består av citat från respondenterna. Kritik 
mot analystolkningen är att olika tolkare hittar olika mönster i samma intervjumaterial.19 

Innehållsanalys  
Metoden har sin grund i journalistiken och utvecklades för att analysera dokument, 
innehållet kodas och identifieras utifrån syftet för att kunna förklaras. Innehållsanalysen 
söker efter sådant som uttrycks explicit, manifesta inslag i texter eller samtal. Den kan 
också användas för att komma åt det som inte uttrycks fullt ut.  
 
För vår del hjälper denna metod oss att få en struktur på vårt material (intervjuerna) och 
få fram de olika teman eller kategorier som informanterna lyft fram som viktiga när de 
bedömer sitt deltagande i utbildningen Kommunbaserat säkerhetsarbete.  
Ambitionen är att identifiera sambandet mellan data och försöka förstå meningen med det 
insamlade materialet, att visa trender, skillnader och mönster. I innehållsanalysen 
bearbetas materialet för att skapa en bättre förståelse om en text är obearbetad eller om 
det finns oklarheter. Innehållsanalysen tillåter undersökaren att koda om materialet så att 
det lättare kan förstås. Även en kvantifiering av innehållet kan ske i form av text 20   
 
I vår utvärdering har vi använt kvalitativa kriterier i analysen och genom hela processen 
för att få kunskap på djupet om deltagarnas syn på utbildningen. Vi har dock även tagit in 
kvantitativa inslag genom att kvantifiera svaren på frågorna, exempelvis hur många av 
                                                 
18 Svenning, Conny, Metodboken (2003) 
19 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) 
20 Conny Svenning 
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informanterna som hade en klar bild innan över vad utbildningen skulle ge i form av 
verksamhetsutveckling. Det behöver inte betyda att det är mer värt bara för att fler 
personer ger uttryck för en viss åsikt eller omdöme. 
 

Validitet  
Validitet benämns ofta som giltighet och hållbarhet, något som kan försvaras och ska 
kunna svara på frågan om det som mäts, är avsett att mätas.21 
 
I intervjuer är det viktigt att frågorna fångar upp studiens problemställning för att kunna 
svara på frågorna och skapa validitet i undersökningen. Hur hög validiteten är kan bara 
bedömas efter varje enskild undersökning och hur väl genomförandet svarar mot 
forskningsfrågan.22  
 
Förkunskap hos undersökaren inom det studerande ämnet ökar validitet då denne kan ha 
ett mer kritiskt synsätt. Desto mer kontrollerande, ifrågasättande kritik arbetet utsätts för 
och prövas, desto mer validitet uppnås. Därtill måste även den sociala prägeln och 
förförståelsen hos forskaren räknas med. Exempelvis kan det handla om att vara kritisk 
till sitt eget tillvägagångssätt, om alla aspekter togs med, kunde undersökningen ha gjorts 
på ett annat sätt, vilken betydelse har de frågor som inte ställdes osv.  Kvalitén av själva 
intervjun bestämmer validiteten hur kritisk intervjuaren har varit till informationen som 
framkommit genom intervjuerna. För att få en valid slutsats ska den grundas på studiens 
utgångspunkter och ta hänsyn till sammanhanget. 23 
 
Den kvalitativa metoden bygger på tolkning och kan då vara svår att validera. Validiteten 
i kvalitativa undersökningar behöver dock inte bero på svagheten i den kvalitativa 
metoden utan snarare på metodens förmåga att spegla den komplexa verkligheten.24  

Teoretisk referensram 
Vid studier av kvalitativ inriktning där ambitionen är att analysera ”på djupet” istället för 
att mäta och kvantifiera förekomsten eller frekvensen av någonting, utgör Grounded 
Theory eller grundad teori på svenska, en viktig analysmetod. I det här arbetet har vi tagit 
inspiration från denna teoriansats när vi har analyserat intervjumaterialet och tagit ut de 
olika kategorier som har varit framträdande.  
Metoden utvecklades på 1960-talet av de två amerikanska sociologerna Anselm Strauss 
och Barney Glaser, som forskade om statistisk analys och sociologisk metodutveckling. 
Metoden utgår från att man grundar sin teori utifrån de data man har funnit. Grundad 
teori är empirisk, det vill säga att den utgår från erfarenhetsmässig och verklighetsbaserad 
kunskap istället för filosofiska resonemang. Iakttagelser av verkligheten ses som den 
enda källan till kunskap. I början av en studie är det forskarens reflektioner och 
iakttagelser som styr analysen. De flesta forskare som använder sig av grundad teori 

                                                 
21 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) 
22 Bergström, Göran, Textens mening och makt (2000) s. 78 
23 Kvale, Steinar 
24 Ibid 



 13 

väntar med att väva in teoretiska resonemang till slutet av studien, för att inte riskera att 
bli för påverkade av dessa källor.25 
Modellen utvecklades för att användas inom sociologin och har nästan uteslutande 
förekommit i kvalitativa undersökningar. Sedan 1980-talet har grundad teori börjat 
användas i allt fler ämnesområden, t.ex. företagsekonomi, folkhälsovetenskap, pedagogik 
och omvårdnadsforskning. 
 
Det mest centrala inom grundad teori är alltså att forskaren grundar sin teori utifrån data. 
Arbetssättet kan alltså betraktas som datastyrt, eftersom det är denna som styr hur 
utvecklingen av teorin kommer att ut. Man ska ha så få förutfattade meningar som 
möjligt när man ger sig ut och söker efter kunskap. Frågorna ska vara så öppna som 
möjligt för att inte styra resultaten.  
Datainsamlingen och kodningen sker samtidigt i grundad teori och teorin som växer fram 
styrs av idéer som uppkommer ur själva materialet.26 Exempelvis när det är ett arbete 
som består av att genomföra intervjuer, så ställs på förhand utvalda frågor till 
informanten. Under intervjun och när man sedan läser igenom denna/lyssnar på 
inspelningen, uppstår nya idéer och förslag till nya frågor. När nästa person intervjuas, 
låter man dessa nya idéer leda till ytterligare frågor. Följande intervjuer inspireras på 
samma sätt av frågor som uppkommit under tidigare samtal. På det här sättet genereras 
hela tiden ny teori utifrån insamlad data. Det som är utmärkande för grundad teori är 
ödmjukheten och öppenheten för nya influenser under ”resans gång” istället för att på 
förhand bestämma vilken teori man vill utgå ifrån och sedan hitta tecken i verkligheten på 
att denna stämmer.27 
 
Vid intervjuer är det viktigt att i ett tidigt skede ta reda på vad som är huvudfrågan och 
sedan låta denna styra det övriga urvalet eller frågeställningar. I vårt fall är den centrala 
frågan vilken betydelse deltagarna på kommunutbildningen ger kunskaperna de har fått 
och hur dessa kan komma till användning i deras arbete med risk- och säkerhetsfrågor. 
 
En annan viktig del inom grundad teori är begreppet mättnad. Det innebär att forskaren 
inte kan bestämma innan sin undersökning vilken mängd material som ska samlas in. 
Datainsamlingen får istället styras av när man upplever att det som kommer in i form av 
till exempel svar i intervjuer, böjar bli likartade och inget väsentligt tillförs längre. Då har 
det skett en mättnad eftersom begreppen har blivit mer än tomma ord. Det är inte alltid så 
lätt att avgöra när det har blivit mättat, utan det handlar mer om att gå på känsla. Det är 
upp till den enskilda forskaren att dra slutsatsen om att det känns rätt att avsluta en del i 
sitt projekt. Om det skulle visa sig vid en senare genomgång av materialet att det finns 
vissa aspekter som kan fyllas på lite mer, är det tillåtet att gå tillbaka och komplettera det 
i efterhand så att det känns fullständigt.28 
Vi valde att avsluta våra intervjuer när vi märkte att svaren började bli mer och mer 
likriktade. Det kom inte fram något nytt längre, utan vi ansåg att vi hade nog på fötterna 

                                                 
25 http://sv.wikipedia.org/wiki/Grundad_teori 
26 Svensson, Gunnar Kvalitativa studier s.106f 
27 Guvå, Gunilla Hylander, Ingrid, Grundad teori- ett teorigenererande forskningsperspektiv s.35ff 
28 Ibid s.35 
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för att täcka det viktiga i utvärderingen och påbörja bearbetningen och analysen av 
intervjumaterialet. 
I arbetet med denna utvärdering har vi väntat med att läsa in oss på teorier och metoder 
för utvärderingsprocessen till efter att samtliga intervjuer var genomförda med deltagarna. 
Det var först under senare delen av intervjufasen som vi började titta efter hur andra 
utvärderingar av liknande program har sett ut och efter vilka metoder man har arbetat. 
Vi har använt oss av den del i grundad teori som kallas kodning och kategorisering av 
materialet. Det går ut på att man i genomläsningen av sitt datamaterial försöker märka ut 
olika indikatorer i intervjun som visar på ett specifikt tema. Ett exempel på hur det kan gå 
till är att man frågar människor som är sjuka eller genomgår en viss medicinsk 
behandling hur de upplever sin livssituation. I samtalen med dessa informanter 
framkommer det att flera upplever det som en förlust av sitt sociala vardagliga liv att 
ligga på sjukhus. Efter detta samlar man ihop de olika indikatorerna som pekar på denna 
åsikt och kan sedan jämföra dessa och kategorisera det som ”social förlust”. I 
analysarbetet försöker man därefter nå fram till en förståelse för vad den sociala förlusten 
innebär och vilka egenskaper den har för personerna.29 
 

                                                 
29 Hartman, Jan, Grundad teori- teorigenerering på empirisk grund s.80f 
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Den här första delen ger en allmän överblick över centrala definitioner och begrepp när 
det gäller utvärdering samt hur utvecklingen har sett ut. Enligt Åke Jerkedal, forskare 
inom utvärderingsmetodik, är den absolut viktigaste grundbulten inom utvärdering att få 
resultaten att komma till användning:  
 

”En utvärdering vars resultat inte kommer till användning, borde 
aldrig ha gjorts!”30  

 
Det har under årens lopp skett en stor förändring i synen på hur utvärderingar ska göras 
och användas till. Samhällsutveckling, forskning och praktisk erfarenhet, har gett en 
bredare syn på vilka utmaningar som finns. I dagens läge är man mer intresserad av 
frågor som rör god etik, maktfrågor, utvärderarrollen och hur resultaten kommer till 
nytta.31 Det är mer tillåtet nu än förr att ifrågasätta en utvärderings kvalitet på grundval av 
dess spännvidd, syfte och användbarhet. 
Det finns inte något ”rätt” sätt att definiera vad utvärdering är, enligt 
utvärderingsforskarna Guba och Lincoln. De säger att de helst vill se på utvecklingen 
inom utvärdering som en process, där olika typer av utvärderingar avlöser varandra 
utefter samhällsförändringar och nya problem.32 Om man ändå ska göra ett försök att 
ställa upp en allmängiltig definition på utvärdering, kan den formuleras som att beskriva 
och värdera ett program.33 
 
Syftet med utvärderingar är att kunna undersöka om de uppsatta målen har infriats och 
om de stämmer överens med de effekter och konsekvenser exempelvis utbildningen hade 
på deltagarna. Utvärderingen är även värdefull för det fortsatta arbetet när det gäller 
förbättringar och andra framtida satsningar för att lyckas.34  
  
När man gör en utvärdering av en programaktivitet eller utbildning, kommer många 
frågor in i bilden; om vem som är beställare av utvärderingen, oberoende och kritiskt 
förhållningssätt och vad resultatet av utvärderingen ska användas till. Grundstenarna är 
återkoppling, granskning och kontroll. Man vill genom att utvärdera kontrollera att målen 
har uppnåtts och om själva arbetssättet (processen) har varit väl fungerande. Det 
förekommer ofta en sammanblandning av uppföljning, utvärdering, utredning och 
revision. Det är skilda typer av arbete och någonting som försvårar ytterligare, är att 
dessa på senare år brukar kallas utvärdering kort och gott.35  
Det finns några centrala frågeställningar som bör finnas med när en utvärdering görs. 
Dessa kan sammanfattas med följande:  

- Varför sker utvärderingen? 
- Vilken kunskap söks och vilka frågor ska besvaras? 

                                                 
30 Jerkedal, Åke, Utvärdering – steg för steg. Om projekt- och programbedömning (1999) s.10 
31 ibid s.11 
32 Jerkedal s.17 
33 ibid s.19 
34 Stervin, Peter Utvärdering för förändring, 1991 
35 Karlsson, Ove, Utvärdering – mer än metod s.12f 
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- Hur ska bedömningen göras och mot vilka kriterier? 
- Hur ska utvärderingen utformas, med vilken modell eller design? 
- Vilka är utvärderarnas roller? 
- Hur förhåller sig utvärdering till politik? 
- Hur kommer utvärderingen till användning? 

 
Att utvärdera för mätandets skull är inte poängen, utan ett medvetet sätt att få kunskap 
om det som varit för att få till en förbättring.36 En utvärdering kan vara kontrollerad vilket 
innebär att det planerade syftet jämförs med de faktiska effekter som framkommit. Sedan 
finns det friare och inte så strikta utvärderingsformer som inriktar sig mer på att inhämta 
idéer om åtgärder som hjälper till att uppfylla de planerade målen. Det finns även enligt 
Stervin ett lärande syfte med utvärderingar vilket ska ge kunskap om hur olika beslut kan 
ge olika effekter, utvärderingen blir ett sätt att lära in och få ny kunskap. Syftet med en 
utvärdering behöver inte bara vara en utan det går givetvis att kombinera med flera.37  
 

Olika utvärderingsmodeller 
Anledningen till att man väljer att följa en viss indelning i olika typer av utvärderingar, är 
att det blir lättare att kritiskt granska hur en utvärdering har genomförts. Det betonas i 
litteraturen att det inte finns någon enhetlig och fastställd klassificering av olika modeller, 
utan de flesta forskare tar inspiration från flera olika modeller beroende på vad som skall 
utvärderas. Ove Karlsson, som är forskare kring pedagogisk utvärdering, ger en 
övergripande beskrivning av de vanligast förekommande typerna av utvärdering: 

1. Systemanalys som innebär att ett system jämförs med ett annat, t.ex. sjukvårds- 
eller skolsystem. Man tittar på utfallen av systemen för att reda ut deras 
effektivitet och kostnad. 

2. Beslutsmodellen tar fasta på beslutsfattarnas möjlighet att kontrollera och 
besluta om vilka mål som ska gälla, hur verksamheten ska genomföras eller 
avbrytas och med vilka medel. Utvärderingen sker mot uppsatta kriterier för vad 
som anses vara ”bra” i termer av exempelvis kostnad/nytta och effektivitet. 

3. Mål- resultatmodellen har som intention att jämföra målen med resultaten och 
här ska man kunna mäta resultaten med t.ex. kvantitativa metoder, testmetodik 
eller observationer. Utvärderingen fokuserar på slutresultatet och har en 
summativ inriktning.  

4. Expertmodellen innebär att den som gör utvärderingen tar sina sakkunskaper 
som utgångspunkt och ställer upp kriterierna för vad som ska utvärderas. 
Antingen är personen specialist på området eller verksamheten som ska 
utvärderas eller på utvärderingsmetodik. 

5. Självutvärdering innebär att verksamma inom en viss verksamhet själva 
reflekterar över och bedömer sitt konkreta handlande i relation till uppsatta mål. 

6. Brukarmodellen utgår som namnet avslöjar, från de berörda parternas synsätt på 
hur utvärderingen ska utformas. En person är ansvarig för 

                                                 
36 Berg Lars och Bjärås Gunilla, Utvärdering av hälsofrämjande och förebyggande arbete – en metodbok, 
1996 
37 Stervin, Peter Utvärdering för förändring, 1991 
 



 17 

utvärderingsprocessen men denne tar hela tiden in intryck från de personer som 
finns i den aktuella organisationen. Det är viktigt att ha demokratiska kriterier så 
att de berörda kan påverka. 

7. Aktionsforskningsinriktad intresseutvärdering är en modernare variant som är 
mer radikal. De berörda ges en mer aktiv roll och utvärderaren fungerar mest 
som en resurs för intressenterna att utvärdera de frågor som de anser vara 
viktiga. En variant av denna typ av utvärdering har empowerment som centralt 
begrepp, där deltagarnas förmåga till makt och inflytande ska stärkas.38  

 
I praktisk användning har utvärderingstyperna inslag av flera olika modeller, utan strikta 
gränsdragningar emellan. Generellt kan trenden inom utvärderingsmetodik beskrivas som 
en ökad intresseinriktning mot att lägga lika stor vikt vid slutresultatet som vid hur 
arbetsprocessen har sett ut.  
I grova drag är de två dominerande inriktningarna mål- och resultatinriktade 
utvärderingar (oftast kvantitativa), där man är ute efter tydliga mätbara mål som kan 
värderas och processinriktade utvärderingar (oftast kvalitativa) där själva 
arbetsprocessen är intressant för att man ska lära sig mer om arbetssätten och processen 
fram till slutresultatet. Den sistnämnda typen av utvärdering ska göras under processen 
och inte enbart efter avslutat arbete.39 
 

Externa…  
Fördelen med att använda sig av externa utvärderare är neutraliteten inför projektet och 
att man får in kunskaper och erfarenheter utifrån. Nackdelen kan vara bristen i förståelsen 
för informationen och att uppföljningen inte blir ett naturligt inslag vid ett uppdrag.40 
  

eller interna utvärderare? 
Fördelen med en intern utvärderare är den goda kännedomen om verksamheten, 
förståelse för informationen och att projektet kan följas på lång sikt.  Nackdelen kan vara 
att utvärderaren själv är involverad i processen, har svårt att behålla ett neutralt 
förhållningssätt och har egna intressen som prioriteras.41  

Mätning av effekter och förändringar 
När en utvärdering är genomförd ska dess resultat även in i verksamheten så att det inte 
stannar vid kunskapen om vilka brister som finns utan att dessa även åtgärdas. Vad 
undersökaren önskar få ut av utvärderingen styr i stor grad vilken undersökningsmetod 
som väljs. För att kunna mäta effekten av en verksamhet eller utbildning krävs det bra 
bakgrundsinformation i form av tankar och grundidéer, kunskap om att det kan finnas 
mätproblem.42  

                                                 
38 Karlsson, Ove, Utvärdering – mer än metod (1999) 
39 Föreläsning med Stefan Backe, Karlstads universitet om utvärderingsmodeller 
40 Berg Lars och Bjärås Gunilla, Utvärdering av hälsofrämjande och förebyggande arbete – en metodbok,  
41 ibid 
 
42 Stervin, Peter Utvärdering för förändring, 1991 
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Hälsa som begrepp definieras på olika sätt inom olika inriktningar. Den biomedicinska 
inriktningen har kroppen i fokus och ser på hälsa som frånvaro av sjukdom. Idealet är att 
kroppen ska fungera normalt utan några åkommor eller brister som behöver behandlas 
med mediciner eller ingrepp.  
I den humanistiska inriktningen har hälsa ett bredare perspektiv än bara frånvaro av 
sjukdom. Hälsa sätts in i en social kontext, där man ska finna insikt om hur ohälsa 
uppstår i förhållande till individens omgivning, egna målsättningar och levnadssätt.43 
 
WHO:s definition av hälsa har utvecklats mot en mer humanistisk syn från att ha tagit 
utgångspunkt i den biomedicinska sjukdomsmodellen med fullständigt fysiskt, psykiskt 
och socialt välbefinnande. På senare tid har det skett en breddning av hälsobegreppet till 
att handla om en persons hela välbefinnande i livet; möjligheter att uppnå sina viktigaste 
mål. Att ha god hälsa betyder i det här sammanhanget att ha de ekonomiska, sociala och 
kulturella förutsättningarna för att kunna förverkliga sina strävanden mot det som 
individen tycker är viktigt i livet.  
Världshälsoorganisationen (WHO) har sju nyckelprinciper för hälsobegreppet: 
empowerment, deltagande, helhetssyn, tvärsektoriellt arbete, jämlikhet och 
vidmakthållande.44  
 
Hälsofrämjande arbete har utvecklats mot att bli mer motiverande till att motverka risker 
i samhället istället för att enbart koncentrera sig på att förebygga sjukdomar och skador. 
Att få med sig de berörda grupperna i samhället ställer krav på att kunna motivera till 
aktivt deltagande i det hälsofrämjande arbetet och få satsningarna att bli långvarigt 
verksamma. I likhet med hur sjukvården jobbar, bygger också folkhälsoarbetet på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (evidensbaserat).45 
I hälsofrämjande arbete kan preventivt förebyggande arbete inkluderas men vanligtvis 
brukar man skilja på dessa begrepp. Hälsofrämjande handlar som nämnts mer om att 
främja hälsa än att förebygga sjukdom.  
 
Är det någon skillnad mellan hälsofrämjande och prevention? Ja, säger vissa inriktningar, 
nej säger andra, som inte gör någon distinktion mellan dessa båda begrepp. De 
folkhälsoforskare som skiljer på betydelsen anser att prevention syftar till att skydda mot 
sjukdom och hälsofrämjande till att öka välbefinnandet och har hälsa istället för sjukdom 
som utgångspunkt.46 Nordenfelt inkluderar alla försök att vidmakthålla eller förbättra en 
persons hälsotillstånd i begreppet hälsofrämjande. En antagen syn bland dem som skiljer 
på begreppen är att prevention är mer inriktat på att skydda individen från sjukdom. 
Skillnaden anses ligga i utgångspunkten för arbetet, om man är ute efter att förhindra att 
sjukdom uppstår eller utöka en redan frisk persons välbefinnande genom olika åtgärder.47 

                                                 
43 Medin och Alexanderson, Begreppen hälsa och hälsofrämjande s.18 
44 Ahnquist, Johanna,  Hälsa och hälsofrämjande i skolan s.19 
45 Andersson, Ragnar s.52 
46 Medin s.140f 
47 ibid s.141 
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Nationell folkhälsopolitik 
Sedan 2003 har Sverige fått en folkhälsopolitik, som utgår från regeringspropositionen 
Mål för folkhälsan48. Regeringen har valt att basera folkhälsoarbetet på vetenskaplig 
grund och utgår från elva målområden. Dessa målområden kompletteras av en rad 
politikområden som exempelvis bostads- och arbetsmarknadspolitik. Det övergripande 
målet med den nya politiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för 
hela befolkningen. Det ses som särskilt angeläget att prioritera hälsoproblem hos utsatta 
grupper.49 Anledningen till att folkhälsa har blivit ett eget politikområde är att en god 
hälsa är en förutsättning för så mycket annat. Att vara vid god hälsa innebär mycket mer 
än bara avsaknad av sjukdom. Det innefattar även att man upplever god livskvalitet, 
kontroll över sin egen livssituation och möjlighet att ha inflytande i samhället.  
Folkhälsopolitiken utgår från målområden istället för specifika hälsoproblem och 
sjukdomar för att ringa in de faktorer i människors levnadsförhållanden som leder till 
försämrad hälsa. På det sättet blir målen direkt åtkomliga för politiska beslut och det blir 
lättare att se vilka samhällsinsatser som ger effektiva resultat.50 
 
På lokal kommunal nivå har det skadeförebyggande arbetet fått en tydligare roll. 
Traditionellt har det varit Statens folkhälsoinstitut som har haft ansvaret för forskningen 
kring detta i Sverige. På senare år har arbetet delats upp i olika sektorer och det är en del 
av detta som har kommit att bli Räddningsverkets ansvar inom Nationella 
skadeförebyggande programmet.  
Programmet bygger på forskning, insamling och bearbetning av statistik, utbildning, 
information samt prioritering av särskilt utsatta grupper och när det gäller skador, främst 
barn och äldre. Konceptet En trygg och säker kommun är en satsning på att få ner 
skadefrekvensen och framför allt att arbeta preventivt på kommunal nivå. 
Åtgärdsprogrammen utgår från en modell som ska innehålla fyra steg: information, 
utbildning, tillsyn och förändringar av den fysiska miljön.51  
Exempel på olika skolor inom skadeförebyggande ansatser utifrån olika arenor  
(hem/fritid, trafik och arbete) är: Skillnad mellan management- ansatsen (uppifrån 
ledningen i en organisation), trafiksäkerhetens Nollvision (människan som sårbar, felbar 
varelse inför energimängd, Haddons mekanismer), produktsäkerhet (teknisk design 
kombinerat med konsumentinformation) och Safe Communities, på svenska Trygg och 
säker kommun, som är tänkt att omfatta ett brett spektrum av vardagsrisker i samhället 
som kan förebyggas genom tvärsektoriell samverkan på det lokala planet.)  
Safe Communities- ansatsen skiljer sig från den ledningsorienterade genom att den utgår 
från ett nerifrån och upp- perspektiv istället för att se ledningen i företaget/kommunen 

                                                 
48 Proposition Mål för folkhälsan, Socialdepartementet 2002, http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1259 
 
49Ågren Gunnar,  Den nya folkhälsopolitiken, nationella mål för folkhälsan s.3 
50 De elva målområdena har som syfte att skapa en jämlik och jämställd hälsa för hele befolkningen: 
1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomisk och social trygghet 3.Trygga och goda 
uppväxtvillkor 4. Ökad hälsa i arbetslivet 5. Sunda och säkra miljöer och produkter 6. En mer 
hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7. Gott skydd för smittspridning 8. Trygg och säker sexualitet och en 
god reproduktiv hälsa 9. Ökad fysisk aktivitet 10. Goda matvanor och säkra livsmedel 11.Minskat bruk av 
alkohol och tobak, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av 
överdrivet spelande. 
51 Nationella skadeförebyggande programmet, Räddningsverket, föreläsningsmaterial Inger Larsson  16/3 
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som den part som ska driva det preventiva arbetet. Det är en ambition att arbetet ska 
organiseras utifrån ett demokartiskt befolkningsinriktat samarbete mellan de aktörer som 
är berörda. Det kan innefatta kommuner, länsstyrelser, landsting, näringslivet, frivilliga 
organisationer och enskilda intresserade individer.52 
 

Konceptet En säker och trygg kommun 
Erfarenheter från säkerhetsfrämjande insatser i lokalsamhällen har sammanställts och 
bildat underlag för konceptet En säker och trygg kommun (efter WHO:s Safe 
Community).  
Idag finns det 14 kommuner i Sverige som har blivit utnämnda. Ett 15- tal jobbar mot att 
bli certifierade och anda jobbar efter konceptet men har inte som strävan att bli en säker 
och trygg kommun fullt ut. I hela världen finns det ungefär 80 kommuner som är 
certifierade.53 
 
En säker och trygg kommun ska uppfylla följande punkter: 
 

1. Kommunen ska ha en infrastruktur som är baserad på kommuninvånarnas 
deltagande och samarbete, det vill säga tvärsektoriella arbetsgrupper som 
involverar kommunen, hälso- och sjukvård, frivilligorganisationer och media för 
att nämna några. 

2. Långsiktiga, varaktiga program som omfattar båda könen, olika åldergrupper, 
miljöer och situationer. 

3. Program som riktas till högriskgrupper och miljöer. Det kan vara t.ex. speciellt 
barn, ungdomar och äldre människor. 

4. Program som dokumenterar lokala data om skadors frekvens och orsaker. 
5.  analys och utvärdering av mönster och utveckling och för att bedöma 

programmens processer och effekterna av förändringarna. 
6. Aktivt deltagande i ”Safe Community”- nätverk; t.ex. konferenser och seminarier 

och kontakt med vänorter. 
 

I slutet av 1970- talet initierades en modell för lokalt skadeförebyggande i Falköping. 
Idéerna som låg till grund för detta program bildade underlag för WHO- konceptet. 
Arbetet i Falköping grundades på en kombination av en ”nerifrån och upp” och 
en ”uppifrån och ner”- strategi. Det första perspektivet handlar om individens egen 
förmåga att agera för att förbättra sin egen och andras hälsa och säkerhet. Uppifrån- sättet 
innebär att beslutsfattarnas agerande står i centrum för hur det förebyggande arbetet 
utformas. En samverkan mellan landstinget, Falköpings och Lidköpings 
(kontrollkommun) kommuner samt Karolinska Institutet bildades och tog fram lokal 
statistik över olyckor, som sedan blev underlag för vilka åtgärder som ansågs nödvändiga 
att driva igenom. Olycksfallen minskade med nära 30 % efter arbetet med att utveckla 
säkerheten. Det kunde röra sig om informationskampanjer i skolorna för att få barnen att 
använda cykelhjälm eller att ändra farliga trafikkorsningar.54 

                                                 
52 Andersson, Ragnar, Riskhantering ur ett folkhälsoperspektiv s.47f 
53 Föreläsning 16/3 med Inger Larsson, Räddningsverket  
54 Backe, Stefan Systematiskt kommunbaserat säkerhetsarbete (2003)s.14 
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Traditionellt sett har säkerhetsfrågor haft störst prioritet/ansvar hos den operativa delen 
av kommunen, det vill säga räddningstjänst (brandkår, ambulans, polis, tekniska 
kontoret).  
Kommunal riskhantering i sin traditionella bemärkelse har omfattat ansvaret över 

- internt skydd, d.v.s. av egna anläggningar och personal 
- skydd mot olyckor, t.ex. industriolyckor och bränder 
- samt civilförsvar i händelse av krig eller krissituation. 

 
Denna typ av kommunal riskhantering har varit inriktad mot risker som för med sig 
räddningsinsatser. Dessa skador utgör dock inte mer än några procent av händelser där 
människor skadas eller dör. 55  För att utöka kommunernas ansvarstagande gällande 
samhällssäkerhet har räddningstjänstlagen ersatts med den nya lagen om skydd mot 
olyckor.  
 

Lagen om skydd mot olyckor 
Efter att Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) trädde i kraft 2004, har ansvaret för en 
kommuns riskförebyggande arbete flyttats till att omfatta hela kommunens organisation. I 
den nya lagen har fokus flyttats från ett mer räddningstjänstinriktat perspektiv till ett mer 
olycksförebyggande perspektiv som ska främja människors liv, hälsa, miljö och egendom. 
För att lyckas med det olycksförebyggandearbetet ska enligt lagen, staten och 
kommunerna samarbeta med varandra.56 Målet med den nya lagen är att skapa en bättre 
förmåga att minska olycksriskerna och förebygga situationer som kan leda till 
räddningsinsatser. Det är meningen att kommunerna ska formulera om de nationella 
målen till lokala förhållanden och till sin egen riskbild genom så kallade verksamhetsmål. 
I fokus står medborgarna, riskbilden, tvärsektoriellt samarbete, politiska beslut och 
engagerade kommuninvånarna.57 Kommunerna har det övergripande lokala ansvaret och 
räddningstjänsten är bara en av de lokala aktörerna bland professionella (polis, 
socialtjänst, sjukvård) och frivilliga (organisationer, Röda Korset, kyrkan, 
idrottsföreningar, näringslivet). 
Lagen om skydd mot olyckor reglerar kommunens skyldigheter att ha en organisation för 
en eller flera nämnder, för flera kommuner, att personalen har rätt kompetens, 
anställningsförhållanden samt utse en ledning med en räddningschef och räddningsledare.  
Ambitionen som ligger till grund för Lag om skydd mot olyckor är att få ned 
skadestatistiken, dödsstatistiken samt skadestatistiken för miljö och egendom. 
Kommunerna ska förebygga på sin nivå genom att använda sig av ett systematiskt 
säkerhetstänkande. Det arbetet ställer krav på flexibilitet och omställningsförmåga, att 
utgå från ett medborgarperspektiv, öka effektiviteten, kompetensutveckling, försök att 
påverka medborgarnas förståelse och förändra värderingar.58 De sistnämnda punkterna 
handlar om att få människor att själva vara aktiva och intresserade av att göra vad de kan 

                                                 
55 Andersson, Ragnar och Rosenberg, Tommy, Kommunbaserat säkerhetsarbete – en integrerad 
arbetsmodell för ett säkrare och tryggare lokalsamhälle s.10 
56 www.srv.se/templates/SRVPage1271.aspx 
57 Föreläsning med Tommy Rosenberg 10/2 
58 Rosenberg Tommy, föreläsning 10/2 



 22 

för att förbättra säkerheten för sig själva och sin närmaste omgivning. Att öka säkerheten 
kan ibland innebära vissa uppoffringar i form av nya vanor, tidsåtgång och ansträngning 
att ta in ny information. Det är ett växelspel mellan stat och kommun och den enskilda 
individens vilja till förbättring av trygghet och högre säkerhetsnivå. 
 
För den förebyggande verksamheten ska kommunerna utfärda ett handlingsprogram för 
att systematiskt kunna jobba med uppföljning, utvärdering och förbättring. I 
handlingsprogrammet ska kommunernas mål för verksamheten framgå samt de risker till 
olyckor som skulle kunna leda till en räddningsinsats.59  
I handlingsprogrammet finns exempelvis information om: 

• hur man arbetar med systematiskt säkerhetsarbete och handlingsprogram enligt en 
process  

• underlag och stöd som kan vara användbara i arbetet med att ta fram och arbeta i 
enlighet med handlingsprogrammen.  

• litteratur och annat underlag  
• aktuella utbildningar60 

Enligt lagen ska nu kommunen genom handlingsprogrammet samordna den 
olycksförebyggande och skadebegränsande verksamheten. Konkret medför lagen att 
kommunen, företag och privatpersoner får ett förtydligat ansvar för att förhindra att 
olyckor inträffar. Med detta ska färre personer skadas och dö. Men det är kommunen som 
har skyldigheten att underlätta detta arbete för den enskilde.61 

Strategier för skadeförebyggande satsningar 
Några av de vanligast förekommande strategierna för skadeförebyggande programarbete 
är  

- Att besluten är professionella, man använder sig av expertis på området, stöder sig 
på lagstiftning och epidemiologisk kartläggning av problemområden som ska 
åtgärdas. Om lokalsamhället vill delta sker det på den medicinska expertisens 
villkor. 

- Ett tekniskt, management-inriktat angreppssätt som innebär folkupplysning, 
analys av behov och föreliggande problem och även här inslag av expertis på 
området. 

- En medverkansbaserad väg där det är viktigt med demokrati, att alla inblandade 
intressenter är fullt delaktiga, man strävar efter att uppnå ett gemensamt synsätt 
och att samtliga ska få tillgång till information som behövs för att kunna analysera 
behoven. Hälsoförändringar ses som en effekt av utbildning på området där alla i 
lokalsamhället deltar och tar ansvar för sitt eget välbefinnande. 

                                                 
59 www.notisum.se 050322 

60 http://www.srv.se/templates/SRV_AreaPage____1270.aspx 050308 

61 http://www.srv.se/templates/SRV_Page1271.aspx 050308 
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- Ett nerifrån- upp arbete som består av folkhälsoinriktad prevention, 
behovsstyrning, förändringar av den riskfyllda miljön och hjälp av media för att 
nå ut med information och utbildning.62 

 
Att skilja dessa olika strategier från varandra är svårt, eftersom det ofta är en blandning 
av dem som används av kommuner som arbetar med skadeförebyggande programarbetet. 
Det finns många svårigheter med att hålla ihop ett tvärsektoriellt arbete, även inom en 
liten organisation som en medelstor svensk kommun. Det är inte bara antalet 
medverkande som är av betydelse hur väl arbetet ska lyckas, utan också från vilka 
områden de olika aktörerna kommer och vilka deras intressen är. För att förebyggande 
insatser i en kommun ska bli framgångsrika och att de samverkande aktörerna ska bli 
engagerade ”hela vägen” så att inte insatserna dör ut efter ett tag, måste arbetet riktas in 
mot områden som berör befolkningen ifråga och upplevs som angelägna 
problemområden. Det är därför Lagen om skydd mot olyckor är utarbetad så att det ska 
finnas stort utrymme att anpassa den till lokala förhållanden. På det sättet blir lagen mer 
användbar och inte bara en tvingande myndighetsåtgärd. Det är viktigt att allmänheten 
tidigt blir introducerade för att vara med och påverka processen mot ett effektivt 
arbetssätt. 
 

Organisationens betydelse 
För att kunna använda den kunskap och de praktiska arbetsverktyg som utbildningen 
Kommunbaserat säkerhetsarbete syftar till att generera, är det av betydelse hur 
organisationen och ledarskapet ser ut i den aktuella kommunen eller företaget. 
Organisationen inom verksamheten är lika viktig som den utåtblickande eller 
omvärldsbevakande. Det handlar om att följa förändringar i omgivningen i form av 
problem, risker och ta in inspiration från hur andra nätverk eller kommuner har styrt upp 
säkerhetsarbetet. Organisationen ska vara öppen och ta fasta på bra samarbete mellan 
olika verksamheter och ta del av nätverk som finns för att utbyta erfarenheter. Ett smidigt 
informationsflöde är viktigt för att allting ska fungera, kommunikationerna bör vara 
snabba och enkla att hantera. Det spelar stor roll att det finns registreringssystem för t.ex 
olyckstillbud och personskador, som är smidiga att hantera och få tillgång till. De ska 
vara lätt att sätta sig in i hur registreringen går till och att få fram informationen som 
efterfrågas.  
   Flera kommuner har i egen regi eller i samarbete med angränsande län, satt igång olika 
kanaler för att medborgarna ska kunna tipsa om faror via telefonlinjer eller hemsidor. Om 
en olycka väl är framme, ska dessa kanaler vara ett komplement för att få reda på hur 
läget ser ut (t. ex om det har skett ett utsläpp av farliga ämnen). Folkhälsoinstitutet har i 
samarbete med SOS Alarm utvecklat Risklinjen. När någon ringer och anmäler en risk 
för telefonmottagaren informationen vidare till kommunen, som får vidta åtgärder. 
Tanken är att Risklinjen ska bli rikstäckande.63 

                                                 
62 Föreläsning med Stefan Backe 9 mars 2005, Riskhantering och samhällssäkerhet, Avd. för 
Folkhälsokunskap, Karlstads universitet. 
63  På väg mot ett skadefritt Sverige, Folkhälsoinstitutet (1996) s.37 



 24 

Allmänhetens insatser och kunskaper för riskförebyggande ansatser är också en viktig del 
av organisationen och det visar på att det inte bara är tjänstemän inom en kommun som är 
nödvändiga att ”få med sig” i ett väl organiserat samarbete. 
Att ha ett effektivt resursutnyttjande i form av hur väl man tar vara på personalens 
kompetens, och de materiella resurser som finns till hands. Det kan handla om att se till 
att utbilda, uppdatera och följa med i utvecklingen och inte se det hela som en statisk 
process utan som någonting som hela tiden kan förbättras utefter olika samhällsaktörers 
krav. 
 
Enligt Gunilla Bjärås utmärks ett misslyckat projekt av att de deltagande upplever 
programmet som för långt bort från verkligheten eller det som ”ska åtgärdas”. Efter 
utvärderingar som hon har gjort i sina studier, tar hon bland annat upp att för lite tid 
ägnas åt olycksprevention i det ordinarie vardagsarbetet.  
Den som leder och koordinerar arbetet är viktig dels för att utveckla planen och se till att 
resurser finns tillhands, men framför allt för att hålla igång ett aktivt deltagande. I 
kommunprogram som har bytt ledare mitt under pågående projekt, har det ofta visat sig 
att programmet inte lyckas lika bra som de som har haft samma ledare under hela fasen. 
 
Effekterna av ett skadeförebyggande projekt kan relateras till hur mottaglig en individ är 
för ett visst budskap. En studie i Australien som handlade om att mäta befolkningens 
medvetenhet om hjärt- och kärlsjukdomars problem visade på lågt gensvar. Det berodde 
inte på bristande kunskap utan att det fanns andra områden i samhället som man ansåg att 
det var viktigare att rätta till, t.ex. kriminalitet och trafikskador. Det var dock vissa 
grupper som tog till sig det hälsofrämjande arbetet, främst tidigare hjärtinfarktpatienter 
och deras anhöriga samt kvinnor som idrottar mycket för att hålla sig sunda.64 De tyckte 
att det var mycket värt att lära sig mer om problem kring hjärtinfarkter. Detta exempel 
visar att det är lättare att ta till sig ett budskap om man känner ett sammanhang och berörs 
av ämnet personligen. 
 
Vid utvärderingar kan det vara idé att ta med i undersökningen hur arbetsprocessen har 
sett ut och att utvärdera under tiden som det pågår och inte bara i slutet. I det 
skadeförebyggande programmet i Sollentuna var det svårt att engagera allmänheten på 
grund av en rad orsaker, bl.a. hög befolkningsomflyttning, många aktörer som 
konkurrerade om medborgarnas fritid och en komplex, krånglig kommunorganisation. 
Brist på tid, kunskap om programmet och om skador som ett folkhälsoproblem var andra 
orsaker till dåligt deltagande hos både invånare, politiker och tjänstemän. 
Hälsoplaneraren som hade samordningsansvaret hoppade av och ingen tog över ansvaret i 
styrgruppen. Det gjordes heller ingen effektutvärdering eftersom det inte fanns någon 
ordentlig skaderegistrering och detta tillsammans gjorde att engagemanget för 
programverksamheten minskades.65 
Hur man väljer att prioritera riskfrågor i en kommun beror dels på hur man har kommit i 
kontakt med påfrestande händelser och olyckor förut och hur viktigt medarbetarna anser 
att trygghetsfrågor är. Det kan ha sin grund i att det finns ett gammalt synsätt att det bara 
är räddningstjänsten som har kapacitet och ansvar för att ta hand om risker i 
                                                 
64 Backe, Stefan s.22 
65 Backe, Stefan s.21f 
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lokalsamhället. Om den ansvariga chefen anser att bara vissa verksamheter i kommunen 
är i behov av denna typ av förebyggande arbete, t.ex. tekniska, industriella 
objekt/verksamheter och inte sociala inrättningar som exempelvis skolor, vårdinrättningar, 
servicehem och översyn av arbetsmiljörelaterade frågor. Även erfarenhet av tidigare 
genomförda satsningar på säkerhet och utåtblickande för att ta inspiration från hur andra 
har gjort för att lyckas bra spelar stor roll för hur viljan att arbeta vidare ser ut. Det 
påverkar också hur man väljer att implementera programmet så att det passar strukturen 
på organisationen.  Det finns en fördel med att de övriga sätter sig in i varandras sektorer 
för att kunna ge ett ”utifrån- perspektiv”, det vill säga uppmärksamma saker som den 
aktuella intressenten inte själv har tänkt på.  
Att organisera arbetet med tanke på tidsåtgång och ekonomiska resurser kanske låter som 
en självklarhet, men det är inte alltid som så är fallet.  
 

Det sociotekniska systemet  
Det sociotekniska systemet utgörs av olika systemnivåer i en hierarkisk modell, där 
mänskligt handlande blandas med tekniska system och där de olika nivåerna påverkar 
varandra på olika sätt genom utveckling, beslut och agerande. De olika nivåerna är 
fysisk-, individ-, organisations-, myndighets-, lagstiftande- och demokratisk nivå och 
varje nivå kan ses som en aktör i det sociotekniska systemet som i grupp eller individuellt 
påverkar varandra.  
 
Inom nivåerna finns det villkor som ska vara uppfyllda och villkoren är de samma i 
respektive nivå, och bygger på att det finns kommunikation mellan nivåerna för att det 
ska fungera.  

• Syften och mål - Att syfte och mål är välformulerade så att de kan förstås 
och att alla kan koppla dem till sin egen yrkesroll.  

• Situationskännedom - Att alla har kännedom om nuläget. 
• Individuell förmåga – Att förståelsen finns hos alla både när det gäller den 

teoretiska delen och den erfarenhetsmässiga.  
• Riskmedvetenhet – Att alla är införstådda med vilka risker som kan 

inträffa och hur dessa ska hanteras.  
• Prioriteringar – nödvändig riskhänsyn  
• Kapacitet – Att de resurser som krävs finns tillgängliga.66  

 
Safe Communities- ansatsen skiljer sig från den ledningsorienterade genom att den utgår 
från både ett nerifrån och upp- perspektiv och ett top-down- perspektiv. Ansatsen är att 
inkludera både formella och informella aktörer istället för att se enbart ledningen i 
företaget/kommunen som den part som ska driva det preventiva arbetet. Det är en 
ambition att arbetet ska organiseras utifrån ett demokartiskt befolkningsinriktat samarbete 
mellan de aktörer som är berörda. Det kan innefatta kommuner, länsstyrelser, landsting, 
näringslivet, frivilliga organisationer och enskilda intresserade individer.67  
 

                                                 
66 Svedung, I,Kan enklare bli säkrare, 2004 
67 Andersson, Ragnar, Riskhantering ur ett folkhälsoperspektiv s.47f 
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Lyckade exempel 
Det finns flera svenska och internationella goda exempel. En framgångsrik lokal 
organisation för att förebygga skador var ett projekt som började med ett sjukhus-
anknutet program, Harlem Hospital Injury Prevention Programme i New York. Där valde 
man att rikta in sig på barn och ungdomar som levde i låginkomstområden i närheten av 
Harlems sjukhus och övervaka skaderegistreringen för att få reda på orsakerna bakom 
skadorna. Arbetet organiserades som en tvärsektoriell koalitionsgrupp som bestod av 
sakkunniga på hälsoområdet. Man upprättade ett preventionsprogram som innehöll 
utbildningsplan, säkra lekområden och aktiviteter för barnen som övervakades av vuxna. 
Några exempel på åtgärder var upprustning av lekplatser, en ”Safety City”, där barnen 
gavs lektioner i säkerhet, lagstiftning för att det ska finnas fönsterspärrar på höghus, 
konst-, dans- och sportprogram och utdelning av gratis cykelhjälmar. Utfallet av dessa 
satsningar blev att sjukhusinläggningarna till följd av skador minskade med totalt 55% 
under en tioårsperiod, varav 46% för skador på fotgängare (övergångsställen och 
liknande), 46% för skador uppkomna på lekplatser och med 46% för våldsrelaterade 
skador.68  
 
I Sverige har man också framgångsrikt valt att organisera förebyggande 
säkerhetsfrämjande program med många olika aktörer inblandade. Falköpings kommuns 
förebyggande arbete står som tidigare nämnts som modell för kommunalt säkerhetsarbete 
och WHO- konceptet En säker och trygg kommun. Den tvärsektoriella gruppen som 
arbetade ihop bestod av bland annat representanter från primärvården, miljö- och 
stadsbyggnad, hyresgästföreningar, pensionärsföreningar, Röda Korset och 
idrottsföreningar. 69  Falköpings Skadepreventiva Program är det första utvärderade 
heltäckande programmet för säkerhet och skademinskning inom alla områden, alla åldrar, 
miljöer och situationer. Interventionerna organiserades utifrån nätverksskapande med 
ökande grad av delaktighet av befolkningen i det skadeförebyggande arbetet. Det var en 
kombination av ”top- down” och ”bottom- up”- strategi som genomfördes i åtta steg: 1. 
Epidemiologisk kartläggning, uppbyggnad av registreringssystem 2. val av fokus och 
prioritering av riskgrupper- samt miljöer 3. bildande av tvärsektoriella grupper, både 
arbetsgrupper och referensgrupper 4. gemensam planering av programmet i nätverket 5. 
genomförande 6. utvärdering 7.analys och modifiering av programmet 8. spridning av 
kunskaperna och erfarenheterna till resten av landstingsområdet.70 Idag finns det flera 
utvärderingar av heltäckande program som det i Falköping och resultaten visar att det är 
ett framgångsrikt koncept; redan efter ett par års insatser har minskningen av antalet 
olyckor varit upp till 30% i de nordiska länderna men även i USA och Australien.71 
Enligt forskning som baserar sig på både studier utomlands och i Sverige, visar att riktade 
insatser gentemot vissa avdelningar i kommunens förvaltningar och styrelser nådde större 
framgång än att försöka få med sig alla eller hela kommunfullmäktige i arbetet. Att 
arbetet var riktat gjorde att politikerna tog det på större allvar (gav dem mer tid) och 
prioriterade frågorna.  

                                                 
68 Carlson-Gielen, Andrea & Sleet, David, Application of Behavior- Change Theories, s.70 
69 Backe, Stefan s.14 
70 Haglund, Bo, Evidensbaserad skadeprevention s. 91f 
71 ibid s.92 
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Ett annat exempel är Nyköpings kommun, som har en bred olycksförebyggande 
verksamhet. Kommunen har en säkerhetspolicy som anger att Nyköping ska skapa en 
trygg och säker kommun för alla som berörs av den samlade verksamheten. Den 
kommunala verksamheten ska pågå med ett minimum av driftstörningar, olyckor, skador 
et.c. Man genomför även säkerhetsronder. Syftet med dessa är att med stöd av 
verksamhetsföreträdare öka riskmedvetenheten och få ett underlag för ett förebyggande 
arbete. All personal är inblandad vilket ökar engagemanget för säkerheten på 
arbetsplatserna. Kommunen är insatt i det samlade försäkringsskyddet och har en speciell 
kontaktperson för detta. Det finns även en säkerhetsfond som ska finnas för att hjälpa 
enheterna vid en större olycka eller alternativt flera små skador. Nyköpings 
olycksförebyggande verksamhet omfattar konceptet En säker och trygg kommun med 
riskanalyser, en antagen beredskapspolicy och bred samverkan med Oxelösunds kommun 
när det gäller beredskapsplanering inför kris, katastrof och krig. Länsstyrelsen är med i 
ett projekt för att nå målet att reducera antalet olyckor, larm och skadade med minst 30% 
fram till 2008. I detta ingår bland annat ett databaserat riskhanteringsverktyg (RiskCore) 
som innehåller en rad GIS- verktyg. RISKERA72 är en av grunderna för att få fram en 
samlad riskbild för områden som brand, Kemikalieolycka naturolycka och allvarlig 
samhällsstörning.73 
 
Tvärsektoriella program har visat sig minska skaderisker kraftigt, i vissa fall upp till 50%. 
I Sverige finns det idag genomtänkta satsningar på både nationell, regional och lokal nivå. 
På det nationella planet finns SAMS- gruppen, som är en samverkansgrupp för 
skadeförebyggande frågor. Den tillhandahåller en kunskapsöversikt och så kallade 
viljeförklaringar som visar inom vilka områden insatser bör göras. Dessa viljeförklaringar 
ses över av berörda myndigheter som skriver under och reglerar vem som bär ansvaret.  
På regional nivå är Länsstyrelserna centrala aktörer för olika projekt och 
Landstingsgruppen för skaderegistrering och skadeprevention. På den lokala nivån finns 
En säker och trygg kommun och utbildningen KBS- Kommunbaserat säkerhetsarbete, 
som vänder sig till den enskilda kommunen.74 
 
När det gäller att utvärdera effekterna av trygghetsfrämjande program, är det viktigt att 
utvärderingen inte endast görs i slutet, utan kontinuerligt under arbetsprocessen. Metod 
väljs utifrån vad man vill ha reda på, är det enbart effekterna (utfallet) av satsningarna 
som ska mätas eller processen, sättet att arbeta eller bådadera? Det ska även finnas en 
plan för vad man ska göra av utvärderingens resultat, hur de ska spridas och hur man på 
bästa sätt tar vara på svaren i form av lärande. Stefan Backe gav exempel på fyra 
utvärderingssteg som är vanligt förekommande: 
 

- formativ (förberedande) 
- Process 
- Impact, d.v.s. inverkan 
- Outcome, d.v.s slutresultatet 

                                                 
72 RISKERA är ett program som använder GIS som verktyg. Vänder sig i första hand till kommuner, som 
alla har tillgång till programmet. 
73 www.nykoping.se – Räddning & Säkerhet, Kommunskydd 
74 Föreläsning med Mona Pütsep 10/3, Nationella skadeförebyggande programmet, Räddningsverket  
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Risk och sårbarhetsanalyser 
Risk och sårbarhetsanalyser används för att kartlägga och identifiera risker, genom dessa 
analyser ska även verktyg och metoder för att kunna minska riskerna tas fram. Att göra 
en riskinventering brukar vara det inledande steget i en kommuns förebyggande arbete, 
för att sedan följas upp av mer detaljerade åtgärdsprogram. Det finns ett flertal olika risk- 
och sårbarhetsanalyser, en av dem är den så kallade ”olycksfjärilen” som består av en 
orsaksanalys och ett händelseträd. I denna typ av riskanalys kartlägger man olika 
tänkbara orsaker (störningar eller brister) som leder fram till en olyckshändelse 
respektive händelser som blir följden av en särskild negativ händelse. Det går att använda 
orsaks- och händelseträd på både tekniska system som inom andra mjukare områden, som 
exempelvis en kommuns sårbara punkter. 
 
Haddon´s modell  
William Haddon har utvecklat en modell som delat in en olycka i tre tidsfaser före, under 
och efter. Dessa tre faser bildar en matris tillsammans med människa, miljö och fara och 
samspelet dem emellan. Tidsaspekten är det centrala i denna modell kring olyckor och 
skador då orsaken till en olycka alltid ligger före själva effekten av olyckan. I denna 
modell kan därför belysas hur det i olika tidsskeden går att motverka att olyckan inträffar. 
I den första fasen handlar det om att eliminera orsaken till olyckan eller tillbudet så att 
den ej inträffar. I den andra ”under perspektivet” handlar det om att eliminera de skador 
en olycka kan åstadkomma och i den tredje och sista fasen ”efter” ska en skada behandlas, 
lindras och rehabiliteras.75  
 
Ett viktigt inslag i Haddon´s modell är energi, där det i första hand handlar om att ta bort 
källan till energin, minska mängden energi, mildra energin, skilja energin i tid och rum 
från människa och miljö och till sist absorbera eller sprida ut energin.76 Meningen med 
det hela är att eliminera energin så att den inte påverkar eller träffar det som ska 
beskyddas. När man tar hänsyn till energimängden i olika typer av riskkällor, kan det 
vara till hjälp att använda sig av Haddon’s modell för olycksförebyggande strategier. Den 
baseras på att skadekällan är energi av mekanisk, kemisk, termisk, elektrisk e.t.c. Haddon 
systematiserade dessa principer för skadeprevention i tio strategier. Dessa delas upp i tre 
fält; energikällan, barriärer och människan.  
 
1. Strategier som är relaterade till energikällan:  

• Förhindra uppkomsten av faran  
• Minska farans omfattning  
• Förhindra att faran utlöses  
• Modifiera mängden eller den rumsliga fördelningen av faran när den utlöses  
• Modifiera relevanta basegenskaper. 

 
2. Strategier relaterade till barriärer: 

                                                 
75Andersson, R Riskhantering ur ett folkhälsoperspektiv, 2002.  
76 Backe, S Systematiskt kommunbaserat säkerhetsarbete, 2003 
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• Placera ut barriärer mellan människan och faran, t.ex. staket och bommar. 
• Separera personen och faran i tid och rymd 

Barriärer kan vara både aktiva och passiva. Aktiva kan vara t.ex. nödbroms, 
skrämselsignal, omhändertagande. Passiva barriärer kan vara information och att sätta 
upp olika fysiska hinder, t.ex. staket eller bommar. 
 
3. Strategier relaterade till det utsatta målet, människan: 

• Starkt skydd mot faran  
• Upptäcka faran i tid 
• Reparera det som har skadats 

 
 

������	��	������������		

Svaren från intervjuerna är strukturerade efter olika teman, som vi har bestämt utifrån 
vilka aspekter som har berörts. Den inledande och största delen av frågorna berör åsikter 
om själva utbildningen som sådan och den sista delen handlar om vad deltagarna har för 
omdömen om utbildningens användbarhet och framtid.  
Dessa teman är följande: 
 

- Upplägg av kursen 
- Tidsåtgång 
- Möjlighet att påverka kursens innehåll 
- Föreläsningstillfällen 
- Kursledning 
- Relevans för den egna verksamheten 
- Projektuppgifterna 
- Förslag på ändringar 
- Min egen roll 
 
- Verksamhetsutveckling hittills 
- Antalet kommuner i framtiden 
- Kursmaterialets relevans efter utbildningens slut 
- Utbildningens framtid 

 

Upplägget av kursen 
Omdömena om kursens upplägg var överlag positiva. Deltagarna upplevde det som om 
de stod för innehållet själva, att de träffades vid dessa fem utbildningstillfällen och 
däremellan arbetade på egen hand med sina respektive projekt. En del ansåg att det 
kändes lite ovant i början och att det var oklart vad det skulle handla om. Men det löste 
sig ganska snabbt och någon uttryckte det som 
 

 ”Det var lite flummigt i början, sen blev det bra och i slutändan riktigt 
bra.” och ”skarpt läge direkt. Suveränt upplägg.” 
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Vår uppfattning av informanternas syn på kursens upplägg är att de var nöjda med 
fördelningen av föreläsningstillfällen och att få disponera tiden fritt för projekten. Det var 
redan från början klart beskrivet hur upplägget skulle se ut under kursen som helhet. 

Naturliga steg  
Hela upplägget av föreläsningar och projektuppgifter gick hand i hand och i slut ändan 
resulterade det i ett färdigt system som gav en mening åt allt. Många förklarade det med 
att det gick steg för steg och på så vis blev det en naturlig följd från den förra punkten till 
nästa punkt. Ett orsak och verkan upplägg som var mycket tydligt. Blandningen mellan 
teoretiska kunskaper och praktiska moment upplevdes som givande eftersom det hörde 
samman under hela förloppet. Det fanns en röd tråd och arbetsgången beskrevs som ett 
orsak- verkan- upplägg. 

Tidsåtgång 
Deltagarna har haft vetskap om utbildningen en tid innan och därför planerat sitt 
deltagande och avsatt tid. Det var ingen som hade några svårigheter med att delta eller 
ansåg att för mycket tid togs i anspråk. Flertalet nämnde tidspressen med projekten men 
det var heller ingen överraskning då de räknat med att det skulle ta en viss tid. 
Informanterna uttryckte medvetenheten om att tid kan man aldrig få för mycket av. 
Någon nämnde att skulle någonting åtgärdas kunde det vara att dra in på några timmar på 
vissa föredragshållare för att spara in lite tid, men inte på antalet föreläsningstillfällen.     
 

”Man vill ju alltid ha mer tid men så är det ju alltid.” 
 
Första intrycket när vi ställde frågan om tidsåtgång var att de hade positiv inställning till 
tidsplaneringen. Vår uppfattning under samtalen var att ingen av respondenterna hade 
några direkta klagomål på tidsplaneringen utan ansåg denna vara lagom avvägd.  Det var 
istället när respondenterna fick tid att tänka som det framkom att tid är alltid en bristvara. 
Det kom fram förslag på hur detta skulle kunna åtgärdas men vår uppfattning är att det 
inte har med själva utbildningen att göra utan den allmänna tidsbristen i det vardagliga 
arbetet.  
 

Möjlighet att påverka kursens innehåll 
När frågan ställdes om deltagarna kände att de kunde påverka kursens innehåll var 
samtliga deltagare överens om att de inte ville ändra på någonting i kursen. Sedan var det 
vissa som antog att ville de påverka kursens innehåll så var det möjligt, medan andra inte 
trodde att det var möjligt. Intrycket var att deltagarna kände att ramen var given men att 
de själva stod för innehållet, vilket bidrog till att de kunde styra sitt eget arbete. Någon 
uttryckte det som att de fick tips och råd och en annan att det var fritt under ansvar. 
 
”Ramen var given, pilen visade riktningen, inte åt vilket håll eller vilken väg. 
Kursupplägget som sådant gick inte att påverka men det var inte nödvändigt heller Fritt 
under ansvar. Jag vill inte ändra något. Var aldrig aktuellt att ändra, köpte konceptet 
som det var.” 
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Känslan vi fick under intervjuerna var att alla var nöjda med innehållet i kursen och 
därför fanns inget behov att ändra något. Friheten i utbildningen har varit stor vilket 
bidragit till att deltagarna själva har haft ansvaret att utnyttja de kunskaper de fått under 
föreläsningarna. Detta ansvar att själva välja hur de vill använda och ta till sig saker tror 
vi är en bidragande orsak till att de inte har något behov eller vilja att påverka. Indirekt 
har de påverkat genom sina projektuppgifter. När sedan deltagarna har haft skilda 
meningar om att de tror att de kan påverka eller inte tror att de kan påverka innehållet har 
de haft olika utgångspunkter. De som inte antog att de kunde påverka innehållet har haft 
själva utbildningens koncept i bakhuvudet. De andra har tänkt mer på om de kunnat 
påverka lärare under föreläsningarna genom diskussioner. Sammanfattningsvis är alla 
deltagare nöjda med kursens innehåll och har inget behov av att ändra detta. Vilket vi 
tycker oss se bero på det ansvar och den frihet deltagarna har när det gäller de egna 
arbetena där de själva väljer hur de vill använda kunskaperna. 
Det kom också fram att de fanns ett engagemang hos deltagarna sedan tidigare och det 
bidrog naturligtvis till att de flesta tog ämnet på allvar och tyckte att det var viktigt att 
utöka sin kompetens. Eftersom de redan jobbar med frågor som har med riskhantering att 
göra, har de en positiv inställning. 
 

Föreläsningstillfällena 

Pedagogik, kvalitet och engagemang 
 

Föreläsarnas pedagogiska förmåga beskrevs finnas i spännvidden mellan att kunna sitt 
område men inte lyckas föra ut det till deltagarna, till att engagera och ha viljan att 
deltagarna skulle förstå. Det som genomsyrar alla intervjuer är att det bland föreläsarna 
fanns både bra och dåliga exempel. Vissa föreläsare ansågs mycket duktiga medan andra 
inte höll måttet på grund av att de inte var uppmärksamma på hur deras lyssnare tog emot 
det som sades. Innehållsmässigt höll alla lärarna måttet/ en hög kvalitet. En del av 
föreläsarna var mer åt handledarhållet och andra lade fram sina kunskaper utan att ge 
utrymme åt reflektioner eller notera om huruvida deltagarna var införstådda med det som 
berördes.  

 
”De flesta var jättebra men sen fanns det rena skräckexempel också. 
Vissa väldigt bra, andra bra och vissa riktigt dåliga. Alla får inte fram 
sitt budskap, de slänger fram en overhead med en massa text men man 
begriper inte vad de menar.  
En del ville verkligen att vi skulle förstå, andra drog sitt och sedan var 
det upp till oss att ta del av det eller ej. Jag tyckte inte att allt var så 
spännande att lyssna på. Det fanns ett par stycken som man kunde ha 
hittat någon annan istället. Varierat.” 

 
Kontentan av det hela är att den pedagogiska förmågan bland föreläsarna hade stora 
variationer men att det innehållsmässiga ansågs vara relevant. Det var presentationerna 
som skulle ha sett ut på ett annat sätt och engagemanget skulle ha varit större bland 
föreläsarna. Den allmänna bilden är då att överlag ansågs föreläsarna vara OK eller 
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acceptabla. Alla verkar infinna sig i variationen bland föreläsarna då det sällan inträffat 
att alla skulle vara lysande på en och samma utbildning. Att ta till sig föreläsningarna 
handlar också om vilka utgångspunkter och intressen som deltagarna har innan. Det kan 
som föreläsare vara svårt med en varierande grupp att lägga sig på en bra nivå. Vi kan 
inte dra slutsatsen att det är samma föreläsare som inte håller måttet. Det kan ha sin orsak 
i förkunskaperna hos deltagarna och därför existerar denna typ av problem antagligen så 
länge alla deltagare inte är lika.      

Kursledningen 
Alla intervjuade deltagare är enligt samtalen överens om att kursledningen har tagit hand 
om utbildningen och deltagarna och hållit ihop det hela på ett bra sätt. Bemötandet har 
varit mjukt och pedagogiskt, det många trycker på är den positiva feedback som gavs. 
Kritiken som gavs var konstruktiv. Någon ansåg att det egna tänkandet tilläts och 
uppmuntrades vilket innebar ett lagom styrande. Presentationen av de olika kursavsnitten 
var tydliga och gjordes på ett trevligt sätt, även återkopplingen avsnitten emellan var 
tydliga och konkreta. 
Det negativa som kom fram i samband med kursledningen var att för mycket fokus hade 
lagts på presentationerna av arbetena och inte på det innehållsmässiga. Då kommunerna 
beroende på storlek har olika resurser har inte alla samma möjligheter, därför bör fokus 
inte ligga på presentationerna utan på själva innehållet. 

 
”Projektarbetena, det var en miss att det blev så fokuserat på Karlstads 
framställning istället för innehållet. De andra kommunerna glömdes 
bort, detta bör man tänka på till nästa gång. 
”Väldigt bra och konkret, var lagom styrande o tillät oss att flyta iväg i 
eget tänkande. Gav positiv feedback och tillät kreativitet.  
Det var ordning och reda, de hade tänkt igenom det här, bra!” 

 
Kursledningen ha skött det hela bra enlig deltagarna, det fanns ingen som under samtalen 
hade något negativt att säga om det praktiska. Allt ser ut att ha flutit på bra då inga 
deltagare tagit notis om några avvikelser eller brister. Det fanns tydliga och klara 
riktlinjer och kursledningen var inte för styrande. Feedbacken tycker många var viktigt, 
vilket tyder på att man vill ha gensvar för det som görs, på om det är åt rätt håll.  
På denna utbildning verkar de mer ha lärt sig att anpassa arbetet efter respektive 
kommunorganisation, vilket visat sig genom att kursledningen tillät eget ”tänk”. Det är 
viktigt att ha grunden till hur de ska arbeta när de kommer ut och ska jobba på egen hand 
med frågorna. Det som framkom under samtalen var mer den personliga framställningen 
som ödmjuk, trevlig men även pedagogisk och konstruktiv i kritiken.  
 

Relevans för den egna verksamheten  
När det gäller relevansen till den egna utbildningen blir resultaten varierande. Alla anser 
att utbildningen är relevant men motiveringarna bakom är av varierande karaktär. Vissa 
ser det som en del i utbildningen att nå konceptet ”En trygg och säker kommun”. Andra 
vill utveckla verksamheten och höja kompetensen samtidigt som de lär känna sina 
medarbetare bättre och hur samarbetet kan byggas upp. Vissa jobbar med liknande frågor 
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som utbildningen består av och tycker att det är intressant. Andra ser på utbildningen mot 
bakgrund av att det är ett jobb de är tvungna att göra inom kommunen i vilket fall.  
Ambitionsnivåerna varierar på grund av att man har olika ingångsförutsättningar, allt 
ifrån att se på det som en nödvändig investering att genomgå kursen till att det är en 
motivationsgivande satsning. 

 
”Ett lämpligt tillfälle att utveckla verksamheten. Nära besläktat med 
mitt arbete. Det är inte alldeles lätt att få genomslag i förvaltningen, vi 
ser det som en process. En kompetenshöjning samtidigt som vi lär 
känna varandra.” 

Projektuppgifterna 
Angående projektuppgifterna fick varje kommun själva välja ett projekt som de ville 
angripa med hjälp av de metoder och verktyg de fick under kursens gång. Uppgifterna 
skapade aktivitet, det gick enligt deltagarna inte att luta sig tillbaka, utan de fick jobba 
och lära utav de egna misstagen. Arbetet krävde samarbete mellan deltagarna vilket 
bidrog till att de lärde känna varandra och varandras sätt att jobba och tänka. Att de själva 
fick välja projektuppgifter medverkade till att arbetet kunde kopplas till verkligheten och 
de kunde ta itu med frågeställningar som gav dem något i det verkliga livet. En lärdom 
från uppgifterna var att inte gå för snabbt framåt och försöka hitta lösningen med en gång. 
Istället fick de lära sig att ifrågasätta om problemet ifråga verkligen var bekymret och om 
det kan finnas fler alternativa lösningar. Ambitionsnivån ifråga om projektarbetena 
upplevdes som hög samtidigt som flera uttrycker lite kritik mot sig själva, att de kunde ha 
lagt ner lite mer tid på dem.  
 

”Vi fick bestämma helt själva vad vi skulle gå in på och det var bra. Vi 
kom från olika kulturer, vi möttes i grupperna i en ram, samma tänk. 
Oerhört givande. ” 

 
Samtliga respondenter var nöjda med att själva välja uppgifter som berörde dem och 
skapade engagemang. Då verktyget är konkret och alla är nöjda borde ett upplägg eller 
plan ha upprättats för hur arbetet ska utformas. Vissa tar upp kommunernas beslutsgång 
som ett hinder mot att de satt igång medan andra menar att det tar tid att få med sig 
kollegorna i denna typ av frågor. Är inte kollegorna införstådda i arbetet blir resultatet 
inte bra. Det är kollegorna som ska jobba med det säkerhetsfrämjandearbetet som bäst vet 
hur arbete ska systematiseras. Vad vi har fått ut av intervjuerna var att projektuppgifterna 
var bra men inte gav tillräckligt underlag för att vilja utöka det påbörjade arbetet med 
tanke på att ett halvår har gått sedan utbildningen avslutades. Projektuppgifterna var ett 
ämne som många av deltagarna återkom till flera gånger i intervjuerna. Vilket vi tror 
beror på att det var en så stor del av utbildningen, kommunerna hade själva valt vad de 
ville angripa för befintligt problem i sina egna kommuner. Alla respondenter är nöjda 
med projektuppgifterna och verkar ha tagit det på stort allvar, vi har inte sett hos någon 
av dem vi intervjuat att de hade en negativ inställning till uppgifterna eller ansåg dem 
oviktiga i lärandet. Istället var det många som förknippade just projektuppgifterna till 
utbildningen och ansåg att utbildningen var projektuppgifterna och föreläsningarna var en 
hjälp för att kunna lösa uppgifterna.  
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Förslag på ändringar 

     saknas någonting? 
På frågan om kursdeltagarna sakande något under kursens gång svarade samtliga att de 
hade för lite förkunskaper för att kunna förstå om det är något de saknar. Något utryckte 
det som att det man inte vet om det saknar man inte. Det enda som framkom var att vissa 
skulle vilja göra ännu bättre ifrån sig vad det gäller projektuppgifterna och ville därmed 
ha mer tid till förfogande.  
 

”Nej man saknar inte det man inte vet om. Saknar möjlighet att jobba 
mer på varje grej på grund av tidsbrist.” 

 
I det stora hela är utbildningen något nytt för deltagarna och något de inte har haft eller 
har vetskap om innan är svårt att sakna. När vissa deltagare har fått lite tid att tänka 
kommer de på att de kanske skulle vilja ha haft lite mer tid för att kunna prestera bra. 
Någon annan anser att det alltid går att göra mer med betoning på alltid. Men dessa 
åsikter tycker vi är mer allmänt tagna, deltagarna vill ha mycket tid för att göra ett bra 
jobb. Men de verkar veta med sig att det de säger gäller även det ordinarie jobbet, därför 
lägger vi inte någon tyngd på dessa påståenden då de inte verkar rikta sig direkt till 
utbildningen. Slutsatsen av detta anser vi vara att deltagarna inte har vetat vad som väntat 
dem och har inte heller gått någon liknande kurs vilket gör det svårt för dem att veta vad 
kursen anses sakna.  
 

mer av något inslag? 
Någon hade en önskan om mer information kring upplägget vid introduktionstillfället, 
vilket skulle resultera i att de olika stegen kändes igen och ihopkopplingen blir enklare. 
Denna ihopkoppling skulle underlätta den mentala förberedelsen så att deltagarna vet vad 
som förväntas av dem. En annan skulle vilja ha kunskap om hur det går att övertyga folk 
att det är viktigt att jobba med säkerhets- och trygghetsfrågor. Det skulle även finnas med 
ett avsnitt om hur en presentation skulle kunna se ut och hur deltagarna ska agera inför 
den/de som ska övertygas, helt enkelt lite psykologi. Någon önskade sig fler exempel 
men då inte utbildningen genomförts så många gånger förstår de att det är svårt. Ett annat 
önskemål var att beröra hur man gör uppföljningar av effekterna, som skulle kunna ligga 
antingen i slutet av utbildningen eller vid ett senare tillfälle. Enligt beskrivningen av 
kursinnehållet fanns det med ett moment om uppföljning. Vi förstår det som om det fanns 
önskemål om att det kunde ha funnits med lite mer av det kunskapsområdet i kursen. 
 

”Lite tips o råd om hur man presenterar. Det kanske ligger utanför 
utbildningen men det är viktigt. Man går lätt på minor”. 

 
Vad vi tycker oss se här är att deltagarna har svårt att själva nå ut med sitt budskap som 
de skaffat sig under utbildningens gång. Några vill gärna veta hur de ska nå ut till andra. 
Detta är inte utbildningens syfte men om utbildningen övertygar deltagarna borde 
deltagarna ha lättare att föra ut sitt budskap då de måste tro på vad de säger.   
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Min egen roll 

Förväntningar innan kursens start? 
Generellt hade informanterna ingen särskild bild av vad de skulle möta i utbildningen. 
Flera säger att de var ganska nollställda inför innehållet, de ville lära sig men visste inte 
vad. Förväntningarna på utbildningens nytta var höga hos de flesta eftersom den nya 
lagstiftningen har gett upphov till ändrade krav på kommunernas kompetens. Flera 
nämner att de trodde att utbildningen skulle vara mer inriktat på traditionellt 
säkerhetsarbete istället för trygghetsfrågor och helhetsbilden av samhällets riskhantering. 
Samtliga anser att deras förväntningar på utbildningen har infriats helt och hållet. Några 
av deltagarna hade sedan tidigare haft kontakt med kursledningen och därigenom fått 
information om vad som skulle beröras i utbildningen. 
 

”Jag var ganska oförberedd, visste inte riktigt vad det handlade om. 
Jag visste bara att det var säkerhetsarbete i kommunal regi, men det 
var det enda.” 

 
 Det är så mycket som är nytt inom området riskhantering; samhällets riskbild ser 
annorlunda ut idag, lagstiftningen och riktlinjerna för enskilda myndigheter och 
kommuner har ändrats från att omfatta den egna personalen och egendom till att beröra 
bredare områden med tanke på lagen om skydd mot olyckor. Att deltagarna var 
nollställda inför innehållet men hade höga förväntningar på nyttan av utbildningen, kan 
tolkas som ett bra betyg, anser vi. De har skaffat sig kunskaper som de har haft 
användning av och ett bättre betyg är det svårt att nå.  
 

Relatera till de övriga enskilda deltagarna (yrkesroller) eller kommuner? 
Vi ställde frågan hur deltagarna upplevt utbytet med övriga deltagare på utbildningen, om 
de hade fått nya insikter i andras yrkesroller och därigenom fått en ny syn på sin egen 
situation. Deltagarna anser att olika infallsvinklar behövs för att få fram helheten och 
komplexiteten i det säkerhetsfrämjande arbetet. Det var fördelaktigt att deltagarna kom 
från olika kulturer, det vill säga olika typer av förvaltningar/områden och hade olika 
synsätt. En informant uttryckte att det handlade om att 
 

 ”öppna dörrarna, skapa förståelse och nya sätt att tänka” 
 
När det gäller de utbildningsansvariga, var det uppskattat att det fanns med folk med 
erfarenhet från kommunal verksamhet såväl som Länsstyrelsen och Räddningsverket. 
Att möta andra organisationer och se att man närmar sig ämnet/området utifrån skilda 
förutsättningar ger en utveckling för den enskilde. Deltagarna insåg att arbetet med att 
skapa ett tryggare och säkrare samhälle bedrivs på ett likartat sätt även på 
myndighetsnivå. Någon uttryckte förvåning över att Räddningsverket även jobbade med 
vardagliga problem och risker och inte bara med katastrofer liknande den i Thailand. 
Kontaktnätet breddades när deltagarna fick utbyte med andra kommuner, myndigheter 
och verksamheter. Flera deltagare uttryckte att en del av syftet med utbildningen var att 
bredda kontaktnätet och att detta uppfylldes. 
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Vår uppfattning på denna fråga har varit att deltagarna har fått en större insikt i andras 
kompetenser och betydelsen av den. Dels har de fått med sig kunskaps innehåll i kursen 
men att det har stärkts genom att deltagarna har olika bakgrunder och uppfattar saker och 
ting på olika sätt. Insikten om att ett brett perspektiv på frågorna behövs för att kunna 
skapa en helhet och kunna jobba med trygghet och säkerhet. Vetskapen om hur mycket 
information det finns att hämta hos varandra när man angriper en problembild är viktigt.      
 

Efter utbildningen 

Verksamhetsutvecklingen hittills? 
På frågan om hur långt kommunerna har kommit med sitt arbete har vi fått varierande 
svar. En kommun har fortsatt att träffas i den grupp som bildades under utbildningens 
gång och har utökat både bredden och antalet projekt. Projektet handlar om att skapa 
trygghet i utvalda bostadsområden och kommunens centrala delar. En annan kommun har 
tagit upp frågan om att arbeta med dessa frågor men inväntar den politiska 
beslutsprocessen, innan arbetet kan förankras. En kommun har börjat angripa problemen 
men har inte upprättat någon struktur för det ännu. En tillgång som kommit till utifrån 
utbildningen är att kommunerna fått verktyg för att systematiskt sätta igång. Sedan är det 
några som trycker på tidsperspektivet att det tar tid att få med sig medarbetarna på flera 
nivåer. Även att se hur långt kommunerna kommit är svårt att mäta då det tar lång tid. 
Någon anser att det får ta sin tid då det viktiga är att få med sig medarbetarna.  
 

”Hur långt vi har kommit vet jag inte ännu men vi är i starten på något 
betydligt större. Utbildningen blev startskottet för arbetet. Arbetet tar 
sin utgångspunkt i utbildningen vilket visar att det absolut gåt att 
använda kunskaperna i det vardagliga arbetet. Vi fick en bra modell 
som är applicerbar på åtminstone 80 % av kommunens verksamhet så 
det var ju bra.” 

 
Kommunerna har kommit igång men ligger på lite olika nivåer. Det är många faktorer 
som kan ha inverkan på hur utvecklingen ter sig; olika ambitioner, bristande resurser, 
inställningar, om man väljer att invänta beslut eller att verkställa etappvis. Då 
utbildningen ger ett konkret verktyg och alla kommunerna har genomfört varsina 
projektuppgifter skulle man kunna efterfråga mer konkreta exempel på genomförda steg. 
Det är en sak att prata och en annan att visa på handling, varför invänta beslut.   
 

Antalet medverkande kommuner i framtiden? 
Många hade åsikter om antalet kommuner i utbildningen. De flesta ansåg det bra att det 
var flera kommuner med för att kunna lära sig av andra och få en ny syn på saker och ting. 
En viss skillnad kunde ses i denna fråga mellan den större kommunen Karlstad och de 
mindre Filipstad och Kil. De mindre kommunerna ansåg det vara bra med en större 
kommun att jämföra sig med. Även att kommunerna gränsar till varandra var positivt då 
de dras med liknande problem. Medan Karlstad gärna sett en jämförelse med en liknande 
stor kommun då de har samma förutsättningar och personella resurser. Positivt var dock 
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att de mindre kommunerna söker enklare lösningar vilket även är bra för större 
kommuner att lära sig. Någon ansåg också att om kommunen var tillräckligt stor kanske 
det skulle räcka med en kommun då arbetet ska fortsätta på den nivån efter utbildningen.  
 

”Att lära av varandra var jättebra. Det där med fler kommuner var bra, 
men det kommer nog inte att funka med mer än fem per 
utbildningstillfälle.” 

 
På det hela taget verkar de flesta var nöjda med kommunsammansättningen. Det är 
gränsande kommuner som har liknande problem och har med varandra att göra. De 
utbytte bra erfarenheter med varandra och de små lär av den stora och vice versa då de 
har lite olika sätt att tänka och handla med tanke på resurserna. Sedan fanns det utstickare 
som ville genomföra utbildningen själva eller med kommuner av samma storlek för att på 
så sätt kunna få lika förutsättningar att jämföra med. Antagligen är det svårt att göra alla 
nöjda på denna punkt då åsikterna verkar variera. De flesta var dock nöjda med att se hur 
andra jobbar och lära sig därigenom.  
 

Det gemensamma synsättet 
På den här frågan i intervjuerna kom det inte fram så mycket olika synsätt, utan det var 
ganska likartade svar om att utbildningen hade medverkat till ett gemensamt synsätt hos 
de som var med. Flera lyfte återigen fram att det som var så bra med formen, var att det 
var systematiskt och enkelt på en basal nivå. Vi tolkar det som om flertalet tyckte att 
utbildningens styrka var just enkelheten och att fokus låg på verkliga konsekvenser av en 
viss typ av olycka eller risk. Informanterna tog upp att det märktes hur olika de var 
sinsemellan, både vad det gäller yrkesroller och synsätt på kommunbaserad riskhantering. 
Det upplevdes inte som ett hinder, utan snarare som en givande erfarenhet att få inblick i 
varandras ”tänk”. 
 

”Kanske inte skillnad i synsätt utan skillnad i hur viktigt man tycker det 
här är.”  

 

Kursmaterialet relevans efter utbildningens slut? 
Här varierar svaren mellan att materialet används delvis, valda delar till att det finns till 
hands om man skulle behöva slå upp någonting när man arbetar med just den frågan. 
Någon nämner att det innehåller metoder som kan användas både i stort och i smått. Det 
är kanske för tidigt att bedöma hur stor användning kommunerna har haft av det material 
som delades ut under kursen men vår uppfattning är att det ses som en bra resurs att ha 
tillgängligt. 

 
”Utbildningen går väl ut på att man ska skaffa sig någonstans att slå 
upp, för man kommer ändå inte ihåg det.”  
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Utbildningens framtid 
Kursdeltagarna tror på en ljus framtid för utbildningen kommunbaserat säkerhetsarbete. 
Någon tror att den kommer att modifieras eftersom mer erfarenhet tillkommer och menar 
att kursen inte var dålig utan snarare att det är tidens gång. Några önskar en 
påbyggnadsutbildning på kursen för att motivera till vidare arbete och för att repetera.   
 

”Jag tror att det finns alla möjligheter att fortsätta med den här 
utbildningen. Det skulle komma en uppföljningsutbildning för att 
motivera till vidare arbete, repetition. Att kunna motivera andra och 
inte bara bestämma.” 

 
I samtalen kom det fram att utbildningen var bra som den var men att det naturligtvis går 
att utveckla den. Det är svårt att sätta fingret på vad som deltagarna tycker kunde bli 
bättre men en sak som vi tycker oss ha sett, är att det finns önskemål om att integrera 
pedagogik och hur man når ut med ambitionerna till andra inblandade aktörer. Antagligen 
har det att göra med att det är ett relativt nytt område med nya arbetssätt och nya 
bestämmelser om vilka krav varje enskild kommun ska uppfylla. Av den anledningen är 
det viktigt att få med sig verktyg för att öka kommunens möjligheter att få gehör hos 
beslutsfattare och förvaltningar och externa myndigheter. 
 

Sammanfattande reflektioner  
I följande stycke tar vi upp de främsta dragen som har speglat intervjuerna.  
 
Orsakerna till det positiva resultat vi fått när vi genomfört en utvärdering på utbildningen 
kommunbaserat säkerhetsarbete kan ha många olika förklaringar. För att samla 
information om vad deltagarna ansett om utbildningen har vi valt att genomföra 
intervjuer. Vid intervjuerna är det vi som undersökare som valt vilka frågor vi ställer och 
vilka frågor vi inte ställer. Vi har även ett visst tonfall och uttryckssätt som kan påverka 
informanterna i en viss riktning, även om vi inte är medvetna om detta. Vi har i början av 
intervjuerna presenterat oss själva och berättat vad vi studerar vilket leder till att vi förstår 
varandra och ”pratar samma språk”. Det finns många faktorer som kan ha påverkat 
informanterna i en viss riktning, de kan ha glömt bort det de tycker var mindre bra med 
utbildningen och främst kommer ihåg det positiva. Sedan har vi ställt frågor om vad de 
anser att kursen saknar och om förväntningarna har uppfyllts. Dessa frågor anser vi vara 
öppna för kritik men den kom inte fram i utsträckning vi trodde den skulle göra.  
 
Sedan har de utvalda kommunerna själva valt ut vilka personer som ska genomgå 
utbildningen. Vi tror därför att personer som brinner för dessa frågor så 
kallade ”eldsjälar” har valts ut och personer som redan jobbar nära denna typ av frågor. 
Även att personer som jobbar nära varandra eller trivs ihop kan ha valts ut för att 
samarbetet i de grupper som bildades skulle underlättas. Det finns en mängd orsaker till 
att deltagarna därför har en så positiv syn. De jobbar med människor som har en liknande 
grundsyn, personer de ska jobba tillsammans med har redan valts ut på förhand. Även vår 
påverkan kan ha haft ett avgörande. Sedan har utbildningen säkerligen varit bra annars 
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skulle inte så många respondenter vara nöjda, men det kan finnas en viss kombination av 
bra utbildning och en positiv anda som förstärker utbildningen.    
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Styrkor hos utbildningen 
Vi kan ändå vara säkra på vår sak när vi drar slutsatsen att i det stora hela har det 
uppfattats som en bra utbildning med stora kvalitéer. Med en blick framåt tror vi att den 
här typen av utbildning kommer att ges i fortsättningen och att den kommer att utvecklas 
i takt med nya erfarenheter och ändringar i lagstiftning och samhällsstruktur. Om man ska 
lyfta fram den främsta styrkan i utbildningen, är det möjligheten att kunna påverka 
innehållet när det gäller valet av studieobjekt i projektarbetet. Även enkelheten och den 
basala nivån i metoderna har framträtt som ett ”vinnande koncept” av den anledningen att 
det har gått att direkt implementera och anpassa metodiken ute i verksamheterna.  
Förväntningarna på utbildningens användbarhet motsvarades för att man fick metoder 
och systematiska verktyg att börja jobba med. Mönster som har framträtt i intervjuerna är 
att upplägget av momenten har varit som en stege, med naturlig ordningsföljd. Det som 
man lärde sig i början gav förståelse för det som följde i kommande steg. 
 
Sammansättningen av deltagarna är också till utbildningens fördel, både när det gäller 
personerna och vilka deras yrkesområden är, samt kommunsammansättningen. Det har 
setts som en bra och givande sammansättning att det har varit personer med från både 
politiska poster, chefer, tjänstemän samt från polis- respektive räddningstjänst. Flertalet 
av deltagarna fick med sig en mer nyanserad bild av andras yrkesroller än vad de hade 
innan kursen. 
 

Svagheter/brister hos utbildningen 
Föreläsarna bedömdes ha olika bra förmåga att lära ut sina kunskaper och fånga intresset 
hos deltagarna. Det som kom fram tydligast var inte brister i innehållet, utan förmågan att 
få en lyhörd dialog med deltagarna, i den meningen att få dem att förstå och ta aktiv del i 
föreläsningarnas innehåll.  
 
Tidsbrist kom också fram som en negativ del, men de flesta nämnde att det är nästan 
alltid ett problem och ingenting som är specifikt utmärkande för den här utbildningen. 
Det är någonting som följer med i de flesta fall när man vill göra någonting ingående och 
bra. 
 
Vidare framträdde det i intervjuerna att det hade varit bra om introduktionen av kursen 
hade varit lite tydligare om vad som ska komma efter hand. Det kändes lite osäkert och 
abstrakt i början för flera, som hellre hade sett att det hade funnits en tydligare 
genomgång av de olika avsnitten, så att de hade känts igen när de kom. 
 
En annan del som saknades var hur uppföljning och kvalitetsmätning av säkerhets- och 
trygghetsarbete i kommunerna görs. Det fanns en del i kursen om uppföljning men vår 
uppfattning är att deltagarna skulle vilja ha mer av detta område. Det kan ha att göra med 
att utbildningen ännu är i försöksstadiet och att de flesta skulle vilja ha ”mer på fötterna” 
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för att kunna göra bedömningar av hur arbetet har fungerat i sina organisationer och 
sedan även kunna göra en kvalitetsmätning för vad som har varit lyckat och mindre bra. 
 
Vi har medvetet ställt frågor som är både allmänna till sin karaktär, som berör 
utbildningen och dels frågor som vänder sig lite mer till deltagarna personligen; deras 
yrkesroller och vad de personligen tillgodogjorde sig av utbildningen. 
Dels är det lättare att få fram mer utvecklade svar när de får fundera en liten stund på 
frågan och även att det kan vara närmare till hands att relatera när man pratar om sin egen 
medverkan och roll. Det blir på det sättet en djupare analys av bra och mindre bra 
aspekter inom kursen.  
 
Vi tror att förebyggande program och utbildningar av typen Kommunbaserat 
säkerhetsarbete är mycket användbara för att bygga upp ett genomarbetat sätt att få ett 
säkrare lokalsamhälle med kommunen som koordinerande kraft. Det är underlättande att 
ta till sig erfarenheter som lär aktörerna hur de ska organisera arbetet. Dock är det nog 
fortfarande svårt att få in ”säkerhetstänkandet” i det löpande arbetet inom de olika 
verksamheterna, enkelt uttryckt att detta område alltid finns med i bakgrunden vid 
planering och beslut. Men risken är att det isoleras och blir ett eget område istället för att 
integreras i all verksamhet. Att prioritera trygghet på ett brett plan är naturligtvis en reell 
fråga om kostnader, speciellt för små kommuner som inte har så god budget men vi tror 
att det går att komma långt med goda ambitioner och genomtänkta strategier och ta lite i 
taget. Organisation handlar inte bara om att kunna systematisera och planera på ett riktigt 
sätt, utan lika mycket om att anpassa till den organisation eller grupp av människor som 
är berörd och sist men inte minst, om attityder, gruppdynamik och möjligheter till lärande. 
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Intervjufrågor 
 
Vad var anledningen till att du deltog i utbildningen kommunbaserat säkerhetsarbete? 
 
Vad hade du för förväntningar på kursen? 
 
Anser du att kursplanen var relevant för innehållet i utbildningen? 
 
Hur bedömer du det innehållsmässiga upplägget av kursen? 
 
Vad anser du om kursens olika moment och dess ordningsföljd? 
 
Vad tycker du saknas i kursen? 
 
Vad tycker du om kursledningen? 
 
Vad tycker du om lärarnas pedagogiska förmåga? 
 
Vad tycker du om de praktiska övningarna (projektuppgifterna)? 
 
Hur mycket fick ni anpassa projektuppgifterna till era egna kommuner?  
 
Fick ni ut något av arbetet med projektuppgifterna, eller skulle de ha sett annorlunda ut? 
 
Hur upplevde du möjligheten att påverka kursens innehåll? 
 
Vad har du för åsikter om kursens tidsåtgång (möjlighet att anpassa till ordinarie 
arbetstider)? 
 
Motsvarade utbildningen dina förväntningar? 
 
Hur användbar har kursmaterialet varit med avseende till det framtida säkerhetsarbetet i 
kommunen? 
 
Har utbildningen bidragit till ett förbättringsarbete/verksamhetsutveckling i arbetet? 
 
Hur har det gått att implementera kunskaperna i det vardagliga säkerhetsarbetet i din 
kommun? 
 
Har utbildningen lett till ett gemensamt synsätt bland kursdeltagarna på säkerhet/ 
trygghetsarbete? 
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 Har utbildningen vidgat synen på säkerhetsarbetet? 
 
Finns det någon/några tillhands om ni skulle behöva hjälp i efterhand? 
 
Hur har det gått hittills att jobba systematiskt med säkerhetsarbetet?  
 
Inom vilka områden arbetar ni/du med skadeförebyggande verksamhet som kommit till 
utifrån kursen? 
 
Gav utb. Kunskap/verktyg att föra ut säkerhetsarbete till en bredare omgivning (dvs kan 
du lära ut det du lärt dig till andra?) 
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Deltagare här ska vi ha med en förteckning over samtliga deltagare i KBS- utbildningen. 
 
Filipstads kommun:  
Michael Björklund, beredskapsamordnare 
Monica Hjellström, informationsansvarig 
 
Karlstad: 
Stefan Bergström, räddningschef 
Torbjörn Tetzlaff, alkoholhandläggare 
Gunnar Dahl, trygghetssamordnare 
John Weslien, närpolischef 
Handikappkonsulent 
Social… 
 
Kils kommun: 
Lisbeth Wiklund, socialchef 
Jan Wadell, kommunstyrelsens ordförande 
En till kvinna  Kil 
Controller 
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Det här e- postbrevet skickades ut till deltagarna i utbildningen den 27 januari: 
 

Länsstyrelsen och Karlstads universitet utvärderar höstens utbildning i 
kommunbaserat säkerhetsarbete  
 
På uppdrag av Länsstyrelsen i Värmland och Karlstads universitet kommer Maria 
Sundström, student på programmet Riskhantering och samhällssäkerhet på Karlstads 
universitet, att under februari och mars utvärdera höstens utbildning i kommunbaserat 
säkerhetsarbete. 
 
Syftet med utvärderingen är att se hur du har uppfattat utbildningen, om målet med 
utbildningen uppnåddes och hur utbildningen har påverkat kommunens fortsatta arbete. 
Syftet är också att få erfarenheter och konkreta förbättringsförslag så att utbildningen kan 
utvecklas och bli bättre. 
 
Maria kommer, inom kort, att skicka ut en enkät till dig som vi hoppas du tar dig tid att 
besvara. Maria kommer också att genomföra personliga intervjuer med ett urval 
av deltagarna. Hon kommer i god tid kontakta dig för att boka in en tid för 
genomförandet av intervjun. 
 
Med vänliga hälsningar 

Tommy Rosenberg                Frida Billström 

Karlstads universitet              Länsstyrelsen 

Frida Billström 

Beredskapshandläggare 
Planeringsenheten 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 Länsstyrelsen i Värmlands län 
651 86 KARLSTAD 
Besöksadress: Våxnäsgatan 5-7 
Telefon: 054-19 71 26, Mobil: 0702-51 66 91 
Telefax: 054-15 39 74 

E-post: frida.billstrom@s.lst.se 
Hemsida: http://www.s.lst.se 


