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Förord 
Föreliggande rapport har utarbetats inom ramen för det femåriga forsknings-
programmet ”Säkerhetsarbetets relevans och effekter”. I forskningsprogrammet 
medverkar forskare från kirurgi, omvårdnad, beteendevetenskapliga mätningar, 
kulturgeografi och statsvetenskap. Eftersom forskarna har verkat inom olika 
vetenskapliga traditioner har det varit viktigt att tidigt i forskningsprocessen 
diskutera och enas om de gemensamma utgångspunkterna och hur 
frågeställningarna ska studeras. I forskningsansökan redovisas detta översiktligt, 
men det har funnits ett behov av att närmare diskutera utgångspunkterna och 
programmets genomförande. Diskussionerna har varit öppna, konstruktiva och 
framåtsyftande. Forskarna har dock inte kunnat enas på alla punkter, men det ligger i 
sakens natur att forskare med olika bakgrund och kompetens tänker och närmar sig 
problem på olika sätt, vilket vi också ser som en fördel. De utgångspunkter och 
ställningstaganden som redovisas i rapporten är väl förankrade i forskargruppen.  
 
Anders Hanberger har haft huvudansvar för rapporten. Ulf Björnstig har skrivit 
avsnittet om begreppen olycka och skada, Britt-Inger Saveman avsnittet om 
teorianknytning och Per-Olof Bylund bilaga 1. Övriga delar i rapporten har Anders 
Hanberger skrivit. 
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Programmets begreppsdefinitioner 

Begrepp  Definition  

Bruttoeffekt inkluderar interventionseffekt, effekter av andra processer 
och designeffekter av utvärderingen/mätningen 

Effekter vidare effekter och konsekvenser av en intervention 
(outcome) 

Lokalt säkerhetsarbete  lokala insatser som syftar till att hantera risker och 
förebygga, åtgärda eller följa upp skadehändelser som kan 
orsaka/har orsakat skador på människa, produkt och/eller 
miljö i en eller flera kommuner 

Intervention (säkerhets) policy, program, åtgärd, insats etc. 

Interventionseffekt påverkan av en intervention  

Relevans  säkerhetsarbetets problem-, effekt- och användnings-
relevans 

Risk  möjlighet (sannolikhet) eller upplevelsen av möjligheten 
(sannolikheten) att en handling eller händelse leder till 
negativa konsekvenser för människa, produkt eller miljö 

Riskbeteende beteende som kan leda till skada på människa, produkt 
eller miljö 

Riskmedvetenhet en individs insikt om möjligheten (sannolikheten) att en 
handling eller händelse kan leda till skada på människa, 
produkt eller miljö 

Skada fysisk skada, psykisk skada, egendomsskada eller 
miljöskada 

Skadehändelse/ 
personskadehändelse 

oavsiktlig eller avsiktlig skadehändelse (riktad mot den 
drabbade själv respektive mot annan person) 

Säkerhetsarbete insatser som syftar till att hantera risker och förebygga, 
åtgärda eller följa upp skadehändelser som kan orsaka/har 
orsakat skador på människa, produkt eller miljö 

Säkerhetsarbete kopplat 
till tågincidenter 

insatser som syftar till att förebygga, åtgärda eller följa upp 
tågincidenter (skadehändelser) som kan orsaka/har 
orsakat skador på människa, tågutrustning eller 
omkringliggande miljö 

Säkerhetsarbete kopplat 
till översvämningar 

insatser som syftar till att förebygga, åtgärda eller följa upp 
översvämningar (skadehändelser) som kan orsaka/har 
orsakat skador på människa, produkt (t.ex. byggnader, 
vägar, ledningssystem, bilar) eller naturmiljö 

Utfall  omedelbart utfall eller direkta effekter av en intervention 
(output) 
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1. INLEDNING 

Bakgrunden till detta forskningsprogram är en utlysning som Räddningsverket, 
numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), gick ut med våren 
2008. Forskare inbjöds att utveckla förslag på forskningsprogram med utgångspunkt 
i den av Räddningsverket formulerade frågan: ”Finns det positiva eller negativa 
samband mellan lagstiftarens intentioner, myndighetens och kommunernas 
initiativ, vidtagna åtgärder och effekter i samhället?” och tillhörande frågor: 
 

- Hur, med vilka metoder, och utifrån vilka restriktioner kan sådana samband 
studeras?  

- Hur ser de för ändamålet relevanta programteorierna (verksamhetslogikerna/ 
effektlogikerna) ut? 

- Hur ska/kan/bör effekter av säkerhetshöjande åtgärder i samhället mätas? 
- Vilka evidenskrav är rimliga/möjliga att ställa för effektmätningar inom olika 

åtgärdsområden?  
- Hur ser kunskapsläget ut; inom vilka åtgärdsområden har effektmätningar 

gjorts och med vilken grad av evidens? 
I utlysningen efterlystes också: 
- utvärderingar av systematiskt översiktsarbete [läs säkerhetsarbete, forskarnas 

anm.] rörande kunskapsläge och evidens  
- effektmätningar inom vissa prioriterade områden  

 
Först inbjöds forskarna att lämna in en skiss och därefter att utveckla en komplett 
ansökan om skissen gick vidare till en andra omgång. I den första omgången valdes 
bland annat två skisser från Umeå universitet ut. Projektledarna för de båda 
projekten uppmanades att utveckla ett gemensamt forskningsprogram vilket de också 
beslutade sig för att göra. Den gemensamma ansökan beviljades medel för fem år. 
Utlysningens frågeställningar har formulerats av Räddningsverket, medan forskarna i 
ansökan har redogjort för hur de kommer att studera frågorna, tillvägagångssätt och 
andra överväganden. I rapporten kommer detta att utvecklas ytterligare. 
 
Huvudsyftet med rapporten är att diskutera och motivera forskningsprogrammets 
metodologiska utgångspunkter och lägga en god grund för dess genomförande. Den 
primära målgruppen är Umeåforskarna, MSB och referensgrupperna. Rapportens 
syfte är också att bidra till en diskussion om utvärderingsmodellers och mätningars 
användbarhet och begränsningar när det gäller att producera kunskap om 
säkerhetsarbetens relevans och effekter. Rapporten vänder sig i andra hand till 
forskare, myndigheter, kommuner och personer som vill tränga in i metodfrågor om 
hur man kan studera/utvärdera/ mäta/ bedöma ”genomslag av lagstiftarens 
intentioner” och ”relevans och effekter” av säkerhetsarbete. Rapporten utgår från 
frågeställningarna ovan och i rapporten diskuteras hur dessa kan och kommer att 
studeras så långt det är möjligt i början av forskningsprocessen. 
  
Rapporten kommer inte att utmynna i ett färdigt recept för hur olika frågeställningar 
i detalj kommer att behandlas. Istället diskuteras kritiska metodfrågor kopplat till 
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utlysningens frågeställningar. Eftersom forskningsprogrammet kommer att 
konkretiseras efterhand kommer inte heller alla metodfrågor att kunna klargöras från 
början. Metodfrågorna kommer att vara levande under hela programmet och det är 
först i slutrapporten som slutsatser om metodfrågorna kommer att kunna 
presenteras. 
 
Forskningsprogrammet utgår från en pluralistisk kunskapssyn som beskrivs 
kortfattat i nästa kapitel. Inom ramen för programmet kommer olika typer av 
analyser av säkerhetsarbete att göras. Dels kommer empiriska analyser, dvs. hur 
något är och kan förklaras, dels normativa analyser, dvs. hur något bör vara och hur 
detta kan rättfärdigas, att genomföras. Även konstruktiva analyser, dvs. hur något 
kan vara och hur detta kan uppnås, kommer att ingå i analyserna (Baldersten, 
2006:38).  
 
Forskningsprogrammet kommer att producera olika typer av kunskap. Dels 
metodkunskap, kunskap om metoder att mäta och utvärdera säkerhetsarbete, dels 
kunskap baserad på kunskapsöversikter, dvs. kunskap som sammanfattar vad 
forskningen visar om effekter av en viss typ av säkerhetsarbete och dels primär 
kunskap, dvs. ny kunskap som forskargruppen producerar i egna utvärderingar och 
studier av säkerhetsarbete. Primär kunskap kommer främst att utvecklas om 
genomslag av lagstiftarens intentioner i kommunalt säkerhetsarbete och effekter av 
lokalt säkerhetsarbete. Vilka egna primärstudier eller utvärderingar som kommer att 
genomföras har inte bestämts i detalj utan kommer att bestämmas efterhand av 
forskargruppen efter att synpunkter inhämtats från referensgruppen.  
 
I kapitel 2 presenteras forskningsprogrammets analysram, därefter hur centrala 
begrepp kan och kommer att definieras inom programmet. Kapitel 3 sammanfattar 
lagstiftarens intentioner på området skydd mot olyckor vilket bildar utgångspunkt för 
genomslagsanalyser. I kapitel 4 diskuteras hur genomslag av intentionerna kan 
studeras. I det femte kapitlet definieras lokalt säkerhetsarbete, säkerhetsarbete vid 
tågincidenter och översvämningar. Kapitel 6 behandlar relevansbedömningar och 
kapitel 7 hur effekter av säkerhetsarbete kan utvärderas, samt hur 
forskningsprogrammet avser studera/bedöma effekter av säkerhetsarbete. I kapitel 8 
utvecklas en metodologi som kommer att användas i forskningsprogrammets 
kunskapsöversikter. Bilaga 1 beskriver Skadedatabasen vid Norrlands 
universitetssjukhus som på olika sätt kommer att användas inom programmet. 

 6



2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel presenteras först programmets vetenskapliga utgångspunkter och 
därefter den analysram som har utvecklats för forskningsprogrammet. I kapitlet 
definieras och diskuteras också programmets centrala begrepp.  

2.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Programmets kunskapsteoretiska utgångspunkt är pluralistisk. Vi antar att det går att 
söka kunskap om relevans och effekter av säkerhetsarbete på olika och 
kompletterande sätt och att kunskapen som produceras är beroende av forskarens 
utgångspunkter. Av detta följer också att det inte går att komma fram till en enda 
sann kunskap om t.ex. risker, skador, säkerhetsarbete och effekter.  
 
Forskningsprogrammet utgår från att det finns en verklighet oberoende av 
människan och att det även finns olika former av säkerhetsarbete oberoende av 
enskilda betraktare och aktörer. Likaså att all kunskap som produceras om 
säkerhetsarbete är perspektivberoende och begränsad och att ingen kunskap per 
definition är överlägsen. Hur man definierar forskningsprogrammets begrepp är av 
central betydelse för vilken kunskap man väljer att söka.  
 
Utifrån dessa utgångspunkter kommer den kunskap som utvecklas inom programmet 
och andra forskares kunskap att prövas kritiskt. Kunskap om säkerhetsarbetens 
relevans och effekter måste också vara reproducerbar och öppen för omprövning. En 
ytterligare utgångspunkt är att den kunskap som produceras måste vara tillgänglig 
och kunna förstås och uppfattas som meningsfull av fler än forskarna. Såväl 
procedur, tillvägagångssätt som metod att producera kunskapen måste vara 
transparant och möjlig att förstå och följa (se Badersten, 2006:75).  
 
När olika mät- och utvärderingsmodellers användbarhet, begränsningar och 
evidensfrågan diskuteras är den pluralistiska utgångspunkten central. De 
jämförelsepunkter och kriterier som kommer att utvecklas och användas i analyser 
kommer att diskuteras och motiveras. Att problematisera i vilken utsträckning 
resultaten påverkas av metod, de valda kriterierna, gjorda avgränsningar etc. är 
självklart utifrån dessa utgångspunkter. 

2.2 Analysram och teorianknytning  

Forskningsprogrammets analysram beskriver centrala begrepp och relationer mellan 
dessa och hur kunskap om myndigheters och kommuners säkerhetsarbete kommer 
att sökas. Analysramen visar vilka förhållanden och faktorer som beaktas när 
programmets frågeställningar studeras. I programmet undersöks hur styrningskedjan 
från lagstiftarens och säkerhetsaktörernas intentioner får genomslag i myndigheters 
och kommuners säkerhetsarbete, vilket illustreras med en fylld lodrätt pil. 
Programmets andra huvudfrågeställning om effekter av säkerhetsarbete studeras och 
bedöms mot det som anges i ”effekt- och konsekvensrutan”, illustrerat med en fylld 
vågrät pil. Övriga pilar visar exempel på relationer mellan centrala begrepp och 
fenomen som kommer att studeras, t.ex. mellan risker och skador och mål och 
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intentioner för olika typer av säkerhetsarbete. Det säkerhetsarbete som studeras 
närmare inom forskningsprogrammet är lokalt säkerhetsarbete, regionalt och 
nationellt säkerhetsarbete vid tågincidenter respektive översvämningar.  
 
En utgångspunkt för forskningsprogrammet är att det vid en given tidpunkt finns ett 
risk- och skadetillstånd i samhället. Detta tillstånd förändras och lagstiftaren och 
säkerhetsaktörerna utvecklar fortlöpande säkerhetsprogram och åtgärder för att 
förebygga och lindra skador på olika områden. Ett risk- och skadetillstånd kan i sin 
tur förklaras med olika faktorer (streckad ruta i figuren). Kunskap om dessa faktorer 
kommer att uppmärksammas och beaktas vid bedömning av ett säkerhetsarbetes 
relevans och effektivitet.  
 



 

Skadehändel-
ser och skador 
 
 
t.ex. vid 
- lekplatser  
- tågkollisioner 
- kraftigt oväder 
 

Säkerhetsarbete  
lokalt/regionalt/nationellt 
 
*lokala miljöer 
*tågincidenter 
*översvämningar 

Effekter och 
konsekvenser 
 
- skaderisker 
- riskmedvetenhet 
- riskbeteende 
- skador och 
skadehändelser 
- konsekvenser för 
människa och miljö 

Mål och intentioner med säkerhetspolicy/program (lagstiftarens 
och säkerhetsaktörernas) 

Risker 
 
 
För:  
- personskador 
- materiella 
skador 
- naturskador 

Figur 1 Modell för utvärdering av samhällets säkerhetsarbete och dess effekter 

Individ och omgivnings-
faktorer som påverkar 
säkerhetsarbetes effekter 
används i analys och tolkning 
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Teorianknytning 
I litteraturen finns flera möjliga teoretiska utgångspunkter för studier av relevans och 
effekter av säkerhetsarbete. En central teoretisk utgångspunkt för 
forskningsprogrammet är Haddons teori om faktorer som påverkar skadeutfall. Det 
innebär att olika mänskliga faktorer, produkt - och miljöfaktorer, samt 
socioekonomiska faktorer kommer att uppmärksammas när relevans och effekter av 
säkerhetsarbete bedöms. I programmet används den matris (tabell 1) och de 
strategier som beskrivits av Haddon (1980a, b). Haddons matris är väl beprövad och 
har haft stor spridning både i Sverige och internationellt. Syftet med matrisen är att 
forskare skall kunna bedriva ett systematiskt skadepreventionsarbete, samt att 
studera direkta och bidragande faktorer som påverkat olika skadeutfall. Matrisen kan 
också, som i forskningsprogrammet, användas vid utvärdering av effekter av 
säkerhetsarbete. Exemplet i tabell 1 bygger på ett scenario där säkerhetsarbetet är 
inriktat på att förebygga skador bland barn som vistas på en lekplats. 
 
Tabell 1. Haddons matris över faktorer som påverkar skadeutfall (modifierad för 
forskningsprogrammet) 

 Mänskliga 
faktorer 

Produkt/ 

utrustning 

Fysisk miljö Socioekonomisk 

miljö 

Före olyckan Bristande tillsyn 
och erfarenhet 

Defekt klätter- 
ställning 

Underlag på 
marken 

Information om 
faror på lekplats 

Vid olyckan Fallteknik, 
användning av 
lekhjälm 

Kvalitet på 
lekhjälm 

Fasta och 
rörliga föremål 
på marken 

Säkerhetspolicy 

Krav på hjälm 

Efter 
olyckan 

Kunskap i första 
hjälpen 

Tillgång till 
mobiltelefon 

Nära till 
sjukhus 

Kompetent 
ambulanspersonal 

 
Mänskliga faktorer, utrustning, fysisk och socioekonomisk miljö kan ha betydelse för 
att förebygga och begränsa olika skador. Modellen lämpar sig som utgångspunkt för 
att studera effekter av lokalt säkerhetsarbete. Ett säkerhetsarbete kan vara inriktat på 
att stärka en eller flera av dessa faktorer.  När relevans och effekter av 
säkerhetsarbete utvärderas och analyseras kommer också Haddons strategier för 
skadeprevention att användas. 
 
Antagandet bakom Haddons strategier är att skador uppkommer genom en oönskad 
överföring av energi (t.ex. mekanisk eller termisk energi) som bärs av en vehicle (t.ex. 
gunga, hett vatten etc.). De viktigaste faktorerna vid skadereduktion är att: 
 

• Förhindra att den energi som når människan är i sådan mängd att 
personskada inträffar. 

• Om skada ändå sker skall skadans allvarlighet minimeras  
 
Åtgärderna skall inte enbart begränsas till primär prevention utan skall involvera alla 
stegen i den skadeproducerande processen. I första hand skall prioritet ges till de 
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åtgärder som mest effektivt reducerar skador. Målet skall vara att varken mekaniskt 
eller mänskligt misslyckande resulterar i personskador. Ovanstående resonemang 
gav upphov till att Haddons utvecklade tio strategier . Dessa exemplifieras här med 
insatser för att förebygga skador bland barn som vistas på en lekplats. 
 
1) Eliminera risken, t.ex. genom att inte tillverka klätterställningar  
 
2) Minska mängden skadebringande energi, t.ex. lägre fallhöjd på klätterställningar 
 
3) Förhindra frigörelse av skadebringande agens, t.ex. att påverka människans 
beteende, se till att det finns skyddsräcken 
 
4) Modifiera risken, t.ex. att använda skyddshjälm 
 
5) I tid och rum separera det skadebringande från det som skall skyddas, t.ex. 
separata lekområden för barn i olika åldrar 
 
6) Med fysisk barriär separera det skadebringande från det som skall skyddas, t.ex. 
staket runt gungorna 
 
7) Modifiering och mjukbehandling av strukturer hos den skadebringande produkten, 
t. ex. mjuka gummilister som minskar klämskador. 
 
8) Öka motståndskraften hos personer utsatta för skaderisker, t.ex. träna balans och 
motorik 
 
9) Hindra att redan inträffad skada förvärras, t.ex. utbildning i första hjälpen, bra 
utbildning av personal inom ambulanssjukvård och räddningstjänst  
 
10) Återställa och rehabilitera den skadade, t.ex. högklassig rehabiliteringsvård. 
 
Dessa tio åtgärdsstrategier kan sammanföras till fem och användas för att t.ex. 
klassificera syftet med myndigheters och kommuners säkerhetsarbete och 
säkerhetsåtgärder: 
 
- eliminera risker 
- begränsa risker 
- begränsa traumaenergin som når människan 
- stärka motståndskraften hos de som riskerar att skadas 
- begränsa inträffad skada 

2.3 Utgångspunkter för begreppsdiskussionen 

Diskussioner om begreppsinnebörder kompliceras ofta av att flera termer kan 
användas för samma begrepp. Ett begrepp med hög precision är entydigt och klart, 
medan ett begrepp med låg precision är mångtydigt och vagt (Badersten, s 84-85). 
Om man utgår från de tre komponenterna, som grafiskt illustreras i form av en 
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Begrepp  

Term  Objekt, 
fenomen 

Entydighet  Klarhet 

Figur 2 Begreppstriangeln 

Anm. Figuren bygger på Badersten, 2006:85 

begreppstriangel (figur 2) kan man säga att begreppet säkerhetsarbete är mångtydigt 
och oklart. Det kan syfta på många olika fenomen, t.ex. direkta insatser för att 
förebygga eller lindra skador på människa, produkt och miljö och på indirekta 
insatser i samma syfte i form av t.ex. utbildning, information och handlingsprogram. 
Många olika termer används för samma begrepp t.ex. räddningstjänst, 
säkerhetsinsatser och olycksförebyggande arbete. 
I tabell 2 exemplifieras begreppstriangelns tre komponenter. Det fenomen i 
verkligheten som ska utforskas är i detta exempel insatser och handlingar som 
förekommer i anslutning till olyckor, skadehändelser och risker. Exempel på en 
definition av begreppet säkerhetsarbete är ”åtgärder som syftar till förhöjd/förbättrad 
säkerhet”. När förekommande säkerhetsarbete ska beskrivas kommer man att få söka 
efter det under olika termer som säkerhetsarbete, räddningstjänst, program/insatser 
för säker och trygg kommun etc.  
 
Tabell 2 Exempel på fenomen, begrepp och termer kopplade till säkerhetsarbete 

Objekt/ fenomen i 
verkligheten 

Begrepp  Term 

Insatser i anslutning till 
skadehändelser och risker 

Åtgärder som syftar till 
förhöjd/förbättrad 
säkerhet  

Säkerhetsarbete, 
räddningstjänst mm  

 
Hur man definierar ett begrepp bestämmer vad och hur man uppfattar en företeelse 
eller ett fenomen. För att inte tala förbi varandra behöver man klargöra hur man 
använder och definierar mångtydiga begrepp. 
 
Programmets centrala begrepp diskuteras utifrån dessa utgångspunkter och med 
fokus på tre frågor: 

- Hur definieras centrala begrepp i forskning och praktik?  
- I vilken utsträckning är definitionerna förenliga med varandra? 
- Ansluter sig forskningsprogrammet till befintliga definitioner eller utvecklas 

egna definitioner? 
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2.4 Centrala begrepp 

Följande begrepp är centrala i forskningsprogrammet: säkerhet, säkerhetsarbete, 
skadehändelse/skada, risk, riskbeteende, riskmedvetenhet och effekter.  I detta 
kapitel diskuteras och klargörs dessa begrepp med undantag för begreppet effekter 
som tas upp i kapitel sju. 
 
Begreppet säkerhet 
Svenska akademins ordbok definierar säkerhet som egenskapen eller tillståndet att 
vara skyddad mot fara. Fara är också mångtydigt och syftar bland annat på ”läge, 
ställning, situation som hotar bringa olycka, skada eller obehag av något slag” 
Harms-Ringdahl (2007) definierar säkerhet som låg sannolikhet att utsättas för 
”risker” i form av oönskade händelser eller tillstånd som leder till skador eller 
förluster (ibid. s 14).  
 
Säkerhet används för olika typer av säkerhet t.ex. patientsäkerhet och trafiksäkerhet. 
Inom forskningen definieras ofta säkerhet som ett tillstånd av trygghet eller liten risk. 
Säkerhet, risk och trygghet har i många folkhälsovetenskapliga definitioner både en 
objektiv och subjektiv dimension.  
 
”Säkerhet är ett tillstånd där faror och förhållanden som ger upphov till fysisk, 
psykologisk eller materiell skada är under kontroll i syfte att skydda individers 
och samhällets hälsa och välbefinnande.” WHOs definition (ibid. s 10 hämtad från 
Maurice m fll 2001). 
 
All m fl (2006) inkluderar också båda dimensionerna, men skiljer på olika 
risktillstånd. Säkerhet innebär kontroll av risk, frånvaro av eller få olyckor [läs 
skadehändelser] och skador, avsaknad av risk och också trygghet i betydelsen 
upplevd säkerhet. 
 
Torstensson Levander (2007:16) gör en avgränsning och använder begreppet säker 
för riskfri och syftar på den objektiva dimensionen medan hon använder 
trygghetsbegreppet för den subjektiva eller emotionella dimensionen.  
 
”Safety” och ”security” är de engelska termer som närmast används för säkerhet. 
Safety definieras i Cambridge Dictionary som ”a state in which or a place where you 
are safe and not in danger or at risk” 
http://dictionary.cambridge.org/define.asp?key=69408&dict=CALD. Safety är ett 
tillstånd eller en plats där det inte finns eller inte upplevs finnas risker eller faror. 
”Safetybegreppet” omfattar också både en subjektiv och en objektiv dimension.  
Definitionen av security i samma lexikon skiljer sig så till vida att den syftar på skydd 
mot hot, brott och attacker.  Security definieras som ”protection of a person, building, 
organization or country against threats such as crime or attacks by foreign countries” 
http://dictionary.cambridge.org/define.asp?key=71105&dict=CALD. Security 
används med andra ord för faktiska skydd och säkerhetsanordningar, men inte för 
hur dessa upplevs. Laiksjö (odaterat, sid10) framhåller att ”safety”, ”security” och 
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”certainty”, som alla har vissa betydelseskillnader, motsvarar det svenska begreppet 
säkerhet. 
 
Sociologerna Carter, Jordan & Watson (2008) framhåller att säkerhet har olika 
innebörd i olika sociala sammanhang och världar. Säkerhet (security) avser olika 
typer av skydd mot fysiska, finansiella, sociala eller psykologiska osäkerhetstillstånd. 
När säkerhet undersöks ur ett symboliskt interaktionsperspektiv skiftar begreppet 
mening och innehåll (ibid.). 
 
Van Den Berg m fl (2006) gör i stort sett samma distinktion mellan safety och 
security som Cambridge Dictionary. “Safety concerns particularly physical protection 
(for example, against robberies, violence and traffic accidents). Security also concerns 
more intangible threats, such as terrorist attacks, natural disasters and war.” (sid 7). 
De har undersökt och jämfört säkerhetsarbete i europeiska städer och använder 
security och safety synonymt.  
 
Tabell 3 Definitioner av säkerhet 

Säkerhet Betydelse 

Svenska akademins ordbok egenskapen eller tillståndet att vara skyddad mot 
fara 

WHO ”ett tillstånd där faror och förhållanden som ger 
upphov till fysisk, psykologisk eller materiell skada 
är under kontroll i syfte att skydda individers och 
samhällets hälsa och välbefinnande” 

All m fl (2006) kontroll av risk, frånvaro av eller få olyckor 
[skadehändelse] och skador, avsaknad av risk och 
också trygghet i betydelsen upplevd säkerhet 

Torstensson Levander 
(2007) 

säker eller riskfri saknar den subjektiva eller 
emotionella dimensionen som trygghetsbegreppet 
har 

Safety i Cambridge 
dictionary 

”a state in which or a place where you are safe and 
not in danger or at risk” 

Security i Cambridge 
dictionary 

“protection of a person, building, organization or 
country against threats such as crime or attacks by 
foreign countries”

Carter m fl 2008 “Physical, financial, social and psychological safety” 
Security shifts meaning across different social 
worlds: 

 
Begreppet säkerhet definieras på olika sätt och vissa definitioner är förenliga med 
varandra, men inte alla. Torstensson Levanders definition avgränsas till den 
”objektiva dimensionen” och är därmed inte förenlig med definitioner som inkluderar 
den subjektiva dimensionen.  
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Forskningsprogrammet utgår från All m fl definition av säkerhet, men där 
skadehändelse används istället för olycka. 

 
Begreppet säkerhetsarbete 
Svenska akademins ordbok definierar säkerhetsarbete som arbete för att uppnå 
(större) säkerhet, arbete som skyddar mot fara. Harms-Ringdahl (2007) avser med 
(säkerhetsinriktat) arbete aktiviteter som utförs av aktörer. Aktiviteterna kan vara 
avsiktligt eller oavsiktligt förebyggande. I det senare fallet är den förebyggande 
effekten en bieffekt. Säkerhetshöjande säkerhetsarbete kan vara formellt eller 
informellt organiserat.  
 
I utlysningen till forskningsprogrammet definierades ”säkerhetsarbete” som 
”åtgärder, interventioner syftande till förhöjd/förbättrad säkerhet…”.  
 
Räddningstjänst är den term som används för säkerhetsarbete i Lagen om skydd mot 
olyckor (LSO, 2003) och avser ”räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall 
ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att förhindra och 
begränsa skador på människor, egendom eller miljön” (1 kap 2 §). I lagtexten skiljs 
också på förebyggande verksamhet, räddningstjänst och efterföljande åtgärder. 
Notera att olycks- och skadeförebyggande åtgärder inte omfattas av termen 
räddningstjänst. Det framgår inte heller vad som avses med ”överhängande fara”. 
 
I förordningen till Räddningsverket användes inte heller termen säkerhetsarbete utan 
i instruktionen för Statens Räddningsverk angavs att verket skulle ”bedriva arbete 
med olycks- och skadeförebyggande åtgärder med målet att skydda människors liv, 
säkerhet och hälsa mot olyckor samt att förhindra eller begränsa skador på egendom 
och miljö” (Förordning 2007:857, 2§). Utgångspunkten var LSO, men termen 
räddningstjänst användes inte, sannolikt för att den språkliga innebörden i termen 
räddningstjänst endast syftar på en del av Räddningsverkets uppdrag och ansvar. 
 
Nationellt Centrum för lärande från olyckor (NCO) (Harms-Ringdahl, 2007) 
understryker att begreppet säkerhetsarbete inte har preciserats i Räddningsverkets 
instruktion. Det är mångtydigt och den definition man utgår från får ”stark påverkan 
på hur den mer konkreta verksamheten sedan ska utformas”. NCO tog därför initiativ 
till en förstudie om begreppets olika betydelser för olika intressenter (ibid.). 
 
I en SKL-rapport om öppna jämförelser som handlar om kommuners säkerhetsarbete 
framhålls att säkerhetsarbete inom området “skydd mot olyckor” omfattar hela 
skalan av insatser mot olyckor, krishantering och brottsförebyggande arbete och att 
detta säkerhetsarbetsområde har få motsvarigheter i andra länder (Öppna 
jämförelser 2008, s. 12). 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har numera ansvar för frågor 
om skydd mot olyckor och för frågor om krisberedskap och civilt försvar. 
Säkerhetsfrågorna har i den nya myndigheten fått en ny och vidare inramning där 
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arbetet mot olyckor och kriser integreras. MSB ska enligt förordningen arbeta med 
fem uppgifter där termerna för säkerhetsarbete har kursiverats:  
1. utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser och vara 
pådrivande i arbetet med förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder, 
2. arbeta med samordning mellan berörda aktörer i samhället för att förebygga och 
hantera olyckor och kriser, 
3. bidra till att minska konsekvenser av olyckor och kriser, 
4. följa upp och utvärdera samhällets krisberedskapsarbete, och 
5. se till att utbildning och övningar kommer till stånd inom myndighetens 
ansvarsområde. 
(1 § Förordning, 2008) 
 
I MSBs uppdrag sammanförs säkerhets- och krisarbete vilket gör det svårt att urskilja 
och tolka vad som avses med enbart säkerhetsarbete. De termer som används för 
säkerhetsarbete är ”sårbarhetsreducerande åtgärder” och ”samordningsarbete för att 
förebygga och hantera olyckor och kriser”. I MSBs tvååriga utbildning för arbete 
inom Räddningstjänsten och andra kommunala förvaltningar eller statliga 
myndigheter, används termen räddnings- och säkerhetsarbete för insatser mot 
olyckor. Under utbildningen lär man ut ”metoder för olycksförebyggande och 
skadebegränsande åtgärder” och hur man kan ”genomföra och följa upp 
räddningsinsatser” 
(http://www.msbmyndigheten.se/ui/templates/pages/StandardPage____389.aspx?
epslanguage=SV, 090820).  
 
Harms-Ringdahl (2007) föreslår, efter en rad exempel som illustrerar begreppets 
mångtydighet, att säkerhetsarbete kan definieras som:  
 
”Aktiviteter och åtgärder som kan bidra till minskade skador och förluster” (s 14)  
 
Det är, enligt Harms-Ringdahl, bra med en vid definition som täcker ”användningen 
och tankesätten inom de flesta områden som berörs”.  Han nämner också några 
alternativa definitioner som avgränsar och kontextanpassar begreppet: 
 
”Skolans säkerhetsarbete är aktiviteter avsedda att minska sannolikhet och 
konsekvens för olyckor som kan drabba elever och personal”( s 37). 
 
Med utgångspunkt i den vida definitionen diskuterar Harms-Ringdahl olika 
”parametrar” eller egenskaper kopplade till säkerhetsarbete. Exempel på så kallade 
huvudparametrar är aktörer, arenor, typer av konsekvenser ( s 15). Kopplat till dessa 
huvudparametrar ger han många exempel på aktörer (t.ex. verksamhetsutövare och 
skyddande organisationer) och arenor (t.ex. arbetsplatser och bostäder) där 
säkerhetsarbete pågår. Han uppmärksammar också vilka modeller och teorier som 
olika forskningsinriktningar utvecklat kring risk och säkerhet (s 22). För det 
mångtydiga begreppet utvecklar han en ”generaliserad modell” som utgår från sex 
parametrar: aktörer, aktörsroller, arenor, typer av konsekvenser, avsikt relativt 
skadan, aktiviteter och verktyg, samt tiden (s 26). De sex parametrarna sätts sedan 
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samman i en ”superkub” som föreslås kunna användas som ett raster vid fortsatta 
analyser av säkerhetsarbete.   
 
Är definitionerna förenliga med varandra? 
Genomgången visar att begreppet säkerhetsarbete är mångtydigt och vagt. Flera 
definitioner är förenliga med varandra eftersom de är vida. Men en vid definition som 
t.ex. inkluderar allt säkerhetsarbete (före, vid och efter) och som utförs av 
myndigheter, kommuner, organisationer, företag och enskilda är inte förenlig med en 
definition som avgränsar säkerhetsarbetet i något avseende. Få definitioner anger vad 
som avses med arbete (undantag Harms-Ringdahl) och ingen av definitionerna ger 
exempel på säkerhetsarbete i form av säkerhetsprogram eller säkerhetspolicy.  
 
Det finns också en maktaspekt som inte bör glömmas bort när begrepp som 
säkerhetsarbete diskuteras. Några har definitionsmakt och därmed makt över tanken 
(Petersson, 1987). Det är oftast en pionjärs eller inflytelserik grupps förståelse av ett 
samhällsfenomen som vid en given tidpunkt kommit att dominera och styra hur 
fenomenet uppfattas och diskuteras i samhället. Sett över tid sker 
betydelseförskjutningar som kan förklaras med samhällsförändringar och vem som 
har definitionsmakt. Forskare väljer ofta att definiera centrala begrepp som stämmer 
med deras forskningsintresse och olika säkerhetsaktörer med hur de förstår den egna 
verksamheten och vilket mandat de har. 
 
Ansluter sig forskningsprogrammet till en befintlig definition av säkerhetsarbete? 
Forskningsprogrammets definition är förenlig med Svenska Akademins definition 
”att uppnå (större) säkerhet”. Den är även förenlig med Harms-Ringdahls definition 
”aktiviteter och åtgärder som kan bidra till minskade skador och förluster”. Men för 
att öka precisionen i begreppet, utan att avgränsa det mot särskilda policyområden 
eller sektorer, definieras säkerhetsarbete inom forskningsprogrammet som:  
 

Inom forskningsprogrammet definieras säkerhetsarbete som ”insatser som syftar 
till att hantera risker och förebygga, åtgärda eller följa upp skadehändelser som 
kan orsaka/har orsakat skador på människa, produkt eller miljö”. 

 
Definitionen är relativt vid och inkluderar enskilda insatser och kedjor av insatser 
(program och policy) som görs för att påverka riskmedvetenhet, risker, riskbeteende 
och olyckors/skadehändelsers uppkomst och omfattning. Den är förenlig med 
Haddons matris över faktorer som påverkar skadeutfall och hur man inom statliga 
myndigheter och kommuner ofta organiserar olika typer av säkerhetsarbete (före, vid 
och efter olyckor). Den inkluderar insatser för risker och skadehändelser som är 
”objektivt” påvisbara och upplevda. Men den täcker inte allt tänkbart 
säkerhetsarbete. Den inkluderar inte enskilda personers säkerhetsåtgärder för egen 
del, t.ex. att använda bilbälte eller cykelhjälm, men inkluderar en fastighetsägare (en 
aktör) som sandar trottoaren för att förebygga skador för andra. Enskilda personers 
skadeförebyggande åtgärder för egen del kommer emellertid att uppmärksammas i 
forskningsprogrammet när de kan kopplas till kommuners och myndigheters 
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säkerhetsarbete. Det kan t.ex. handla om en kommunal (informations) insats för att 
främja cykelhjälmsanvändning.1 Definitionen inkluderar inte säkerhetsarbete som 
görs med andra syften än de uppräknade och där det inte finns en klar koppling till 
att förebygga, åtgärda eller följa upp. Det kan exempelvis handla om registreringar 
och analyser av skadehändelser eller undersökningar av riskmedvetenhet. Sådant 
arbete kan föregå ett konkret säkerhetsarbete. Om en kommun eller myndighet 
tillfälligt eller återkommande samlar in statistik om skadeutvecklingen på ett område 
är detta inte i sig ett säkerhetsarbete som omfattas av definitionen. Det är de insatser 
och åtgärder som vidtas, med utgångspunkt i t.ex. skadestatistik och andra 
överväganden, för att förebygga eller begränsa skador som avses med 
säkerhetsarbete.  
 
Tabell 4 Definitioner av säkerhetsarbete 

Säkerhetsarbete Betydelse 

Svenska akademins ordbok  arbete för att uppnå (större) säkerhet, arbete som 
skyddar mot fara. 

Harms-Ringdahl (2007)  

 

aktiviteter och åtgärder som kan bidra till minskade 
skador och förluster. (utförs av aktörer och kan vara 
avsiktligt förebyggande eller informellt 
organiserade, dvs. oorganiserade eller spontana) 

I forskningsutlysningen  

 

”åtgärder, interventioner syftande till 
förhöjd/förbättrad säkerhet…”. 

I LSO (2003: 1 kap 2 §). ”räddningsinsatser som staten eller kommunerna 
skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara 
för olyckor för att förhindra och begränsa skador på 
människor, egendom eller miljön” I lagtexten skiljs 
också på förebyggande verksamhet, 
räddningstjänst och efterföljande åtgärder. 

Öppna Jämförelser 2008:2 “skydd mot olyckor” omfattar hela skalan av 
insatser mot olyckor, krishantering och 
brottsförebyggande arbete  

MSBs tvååriga utbildning 
för arbete inom 
Räddningstjänst och andra 
kommunala förvaltningar 
eller statliga myndigheter 

räddnings- och säkerhetsarbete för insatser mot 
olyckor. Under utbildningen lär man ut ”metoder 
för olycksförebyggande och skadebegränsande 
åtgärder” och hur man kan ”genomföra och följa 
upp räddningsinsatser” 

 

                                                 
1 Man kan överväga att lägga till ett ord framför insatser, t.ex. kollektiva eller aktörers insatser, för att 
markera att det är det som avses. 
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Begreppen olycka och skada 
Först anges hur dessa två begrepp definieras i Svenska akademins ordlista och 
Nationalencyklopedin. Därefter beskrivs hur begreppen tolkas och används i vanligt 
språkbruk och inom den medicinska professionen. Vad avser skador kommer främst 
fysiska skador på människa att behandlas. Avslutningsvis sammanfattas hur 
begreppen kommer att användas inom forskningsprogrammet. 
 
Olycka 
I Svenska Akademins ordlista (1998, uppdaterad 2008-09-24) finner man att olycka 
används i ett flertal sammanhang, varav två huvudbetydelser kan urskiljas;  

(i) hemsökas av lidande (sju undergrupper med lite varierande betydelse) 
(ii) enskild händelse som ”som vållar någon lidande, materiell förödelse, 

olyckshändelse eller missöde”.  
 

I Nationalencyklopedin definieras olycka, olycksfall, olyckshändelse, plötsligt 
händelseförlopp som något som oavsiktligt leder till skador på människor, materiel 
eller miljö. Olyckor kan orsakas av t.ex. ”den mänskliga faktorn” eller farliga 
betingelser i den tekniska och organisatoriska miljön. 
 
Olycka definieras således som en oavsiktlig skadehändelse. Dock finns exempel på 
officiell statistik där detta inte följs fullt ut. Ett exempel är den officiella 
trafikskadestatistiken - ”Trafikolyckor med personskada” – där man inkluderar 
självmord (cirka 10-30/år) och sannolikt enstaka mord (Ahlm m fl, 2001). Dessa 
händelser är ju att klassificera som avsiktliga skadehändelser (se nedan). Dessa 
inkonsekvenser kan givetvis ge upphov till oklarheter i tolkning av data.  
 
Lagen om skydd mot olyckor (LSO, 2003:778) behandlar till stor del bränder och 
brandrisker. Det egendomliga i detta sammanhang är att en betydande del av just 
bränder är avsiktliga och således knappast kan kallas olyckor. 
 
Skada 
I Svenska Akademins ordlista, (1998, uppdaterad 2008-09-24) definieras skada som 
”något ont som genom en verkande kraft (vid olycklig händelse, våldshandling eller 
dylikt) tillfogats person, djur, sak … levande organism och medfört en försämring av 
dennas normala tillstånd”. Skada kan också användas i andra sammanhang såsom 
”drabbat sak och medfört förstörelse, försämrad funktion, värdeminskning etc.” 

 
I ordlistan nämns också ”skada” i betydelsen ”kroppsskada”. genom yttre våld, 
sjukdom, inverkan av giftiga ämnen, kyla, värme och dylikt. Särskilt konkret talas om 
sår, blessyr och dylikt genom yttre våld .av persons eller djurs kropp”. 
 
I Nationalencyklopedin definieras skada endast i relation till skadeståndsrätt. 
Trafikskada hänvisar till Trafikmedicin, ett avsnitt uppbyggt med samma 
grundstruktur som i Haddons matris (se nedan). 
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Inom den medicinska profession som sysslar med skadeprevention och 
skadebegränsning används begreppen skadehändelse, krasch eller ”händelse” (se 
nedan) istället för olycka. Professionen har präglas starkt av Dr. W.Haddon Jr:s och 
Professor Susan Bakers epokgörande arbeten från 1960 och 1970-talen. Den grund 
som före dess lagts av Gordon och Gibson (Gordon, 1949; Gibson, 1961) visade att 
man kunde betrakta och hantera skadeproblematiken med samma epidemiologiska 
strategier som smittsamma sjukdomar. Detta tänkande utvecklade Dr. W.Haddon Jr. 
till sina 10 strategier (Haddon, 1970) och senare i ”Haddons matris” (Haddon 1972; 
Haddon, 1980a), vilken idag utgör strukturen i framförallt seriös 
trafikskadeforskning (se kapitel 2). Dr. Haddon brukade använda analogin med 
malaria där malariaparasiten ”the agent” bärs till människan av myggan ”the vehicle” 
(Haddon, 1974). 
 
Personskada kan ses som ett kontinuum - från minimal skada såsom en mindre 
kapillärskada med läckage av några enstaka blodkroppar - till massiva och multipla, 
var för sig dödande, skador. Skador orsakas av att energi som överskrider vävnadens 
hållfasthet drabbar kroppens vävnader. Energin betraktas som en skadebringande 
”agent” som bärs fram av en ”vehicle” exempelvis en kula (ibid.). Den skadebringande 
energin kan vara av flera olika slag: mekanisk, elektrisk, kemisk, strålning, termisk 
eller avsaknad av energi – kyla. 
 
Begreppen skada, olycka, sjukdom etc. har olika innebörd inom olika arenor. Inom 
hälsoområdet är sjukdom det överordnade begreppet där skada ses som en 
underkategori, det vill säga en typ av sjukdom bland övriga. I den mån begreppet 
olycksfall förekommer, är det förbehållet oavsiktliga skador. Våldsskador och 
självskador är parallella begrepp. På arbetsmiljöområdet används begreppen precis 
omvänt, det vill säga skada (arbetsskada) är det överordnade begreppet och sjukdom 
ses som en typ av skada. Våldsskador räknas in bland olycksfallen, som jämställs med 
sjukdomar. Inom räddningstjänstområdet ses olycka som ett samlingsbegrepp för 
händelser, oavsett avsikt, som har direkta konsekvenser för liv/hälsa, egendom 
och/eller miljö. Skada ses här närmast som ett delbegrepp under det vidare 
begreppet ”liv och hälsa”.  
 
Skadehändelse eller olycka 
Inom forskningsprogrammet undviker vi att använda termen olycka (eng. accident) 
av två skäl;  

- ordet olycka är ospecifikt – en olycka kan mycket väl inträffa utan att skador 
uppkommer  

- ordet olycka har i sig en innebörd av att en högre makt låter olyckor drabba oss 
människor, men t.ex. en brand kan vara anlagd.  

 
Detta senare står i bjärt kontrast till den medicinska professionens syn på 
skadeprevention dvs. att skador inte är slumpmässiga och att de är möjliga att 
förebygga. (”Injuries are non-random and preventable”) (ibid.; Davis & Pless, 2001). 
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I detta sammanhang kan nämnas att British Medical Journal Group år 2001 i en 
ledare angav att ordet ”accident” = olycka inte skulle användas i vetenskapliga 
artiklar som förväntades publiceras i deras tidskrifter av ovan nämnda skäl (ibid.). 
 
Skadehändelse  
Mer adekvat är därför att använda termen skadehändelse, eller personskadehändelse, 
för den typ av händelser som ger upphov till personskador. Eftersom både egendoms- 
och personskadehändelser kan innefattas i begreppet skadehändelse krävs en 
tydlighet i uttryckssättet för att inte osäkerhet skall uppstå. I engelskspråklig 
litteratur är det något lättare eftersom ”damage” används för skada på egendom och 
”injury” för skada på person. Begrepp som används i engelskspråkig facklitteratur för 
att beteckna en händelse, och som inkluderar avsiktliga och oavsiktliga händelser, 
utan att definiera om skada inträffat eller ej, är ”incident” eller ”crash” – ord som i 
svensk översättning snarast blir ”incident” respektive ”krasch”. 
 
Skadehändelser som är oavsiktliga motsvarar snarast vad man enligt exemplen ovan 
kallat olyckor.  Avsiktliga skadehändelserna kan vara antingen riktade mot annan 
person (mord, homicid), eller mot personen själv (självtillfogad skada, suicid). Denna 
struktur återfinns i klassifikationen av bakomliggande orsak till dödsfall som anges i 
dödsorsaksintyg i Sverige. 
 
I Socialstyrelsens termdatabank (Socialstyrelsen, 2010) används numera också 
skadehändelse som här definieras som ”händelse som orsakar skada på människor, 
miljö eller egendom”. Personskadehändelse avser skadehändelse där personskador 
uppstår. 
Skadors svårighetsgrad   
Att jämföra olika skadors svårighetsgrad är en utmaning som Association for the 
Advancement of Automotive Medicine (AAAM) antog redan i mitten av 1970-talet, då 
man publicerade den första versionen av Abbreviated Injury Scale (AIS). Detta är 
numera den internationellt mest använda skalan som definierar ”anatomisk” skada 
och den har undergått ett flertal modifieringar under årens lopp. Den senaste 
versionen utkom år 2005 (International Injury Scaling Committee, 2005). Denna 
skala går från AIS=1 (lindrig skada) till AIS=6 (maximal skada).  
 
AIS 1  lindrig skada 
AIS 2 moderat skada 
AIS 3  allvarlig skada 
AIS 4  svår skada 
AIS 5  kritisk skada 
AIS 6  maximal skada (nästa alltid dödlig) 

 
Skalan går knappast att betrakta som kontinuerlig, eftersom det är närmast omöjligt 
att hävda att skillnaden mellan ett par beskedliga skador som AIS 1 respektive AIS 2 
är lika stor som mellan AIS 5 och AIS 6. Skalan har konstruerats genom brett samråd 
med traumakirurger i hela världen där traumaenergi, skadeomfattning och risk för 
död vägs in. En manual ger data angående olika skadors AIS-värde. Maximum AIS 
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(MAIS) anger individens svåraste skada och är ett lämpligt mått att använda vid 
multipla skador. 
 
Skalans validitet och reliabilitet är mycket lite, eller inte alls, undersökta. Två 
uppenbara ”fallgropar” kan identifieras. Vid varje revision förekommer att skadors 
AIS-värde förändras, vilket man måste ta hänsyn till i longitudinella studier. 
Exempelvis har AIS-värdet för ganska vanliga handledsfraktur av en lite komplicerad 
typ ändrats från AIS 3 till AIS 2 i senaste revisionen, vilket medför att antalet 
”allvarliga” skador (AIS 3) i många register minskat – detta är således beroende på 
förändringar i skalan och inte på en reell minskning. Vidare innebär ofullständiga 
journaldatauppgifter att man klassar skadan konservativt (lågt), vilket då givetvis 
innebär en risk för underskattning av den verkliga skadans svårighetsgrad. Detta kan 
bli uppenbart om vederbörande avlidit, men MAIS-värdet hamnat på 2 eller 3 pga. 
ofullständiga uppgifter. 
 
För att relatera till risken för död används Injury Severity Score (ISS) (Committee on 
Injury Scaling, 1998; Champion m fl, 1991) som baseras på kvadraten av de högsta 
AIS-värdena i tre olika kroppsregioner.  
 
ISS = (AIS 1)2+ (AIS2)2+(AIS3)2

 
Professor Susan Baker konstruerade denna skala på 1970-talet utgående från AIS-
värdena i rättsmedicinska data. Hon provade sig helt enkelt fram och fann att om 
man kvadrerade AIS-värdena från allvarligaste skada inom tre olika kroppsregioner, 
så kunde man korrelera dessa tal (1-75) till risken för död (personligt meddelande 
prof. Baker).  AIS 6 blir alltid ISS 75 = ”dödlig skada”. ISS-värdet används till 
exempel i Transportstyrelsens sjukvårdsbaserade registreringssystem för 
trafikskador. Även när det gäller ISS finns fallgropar – dödsrisken varierar mellan 
individer av olika ålder, samt är beroende av den vårdkvalitet som aktuell 
sjukvårdsinrättning levererar.  
 
Officiella trafikskadeklassifikationen  
För att beskriva trafikskadors svårighetsgrad används i den officiella skadestatistiken 
de tre grupperna: 
 

- lindrig skada 
- svår skada (= vårdade i sluten vård) 
- dödlig skada (död inom 30 dagar). 

 
Denna klassificering blandar in vårdnivån i klassifikationen dvs. drabbade som läggs 
in i sluten vård på sjukhus klassificeras som ”svårt” skadade. Här finns då en fallgrop 
som bör beaktas speciellt vid longitudinella studier. Ändrade vårdprinciper med 
större benägenhet att behandla drabbade ambulant, dvs. i öppen vård, kan flytta 
skadefall från gruppen ”svår” till ”lindrig”, utan att skadan i sig är annorlunda. Ett 
exempel är att man genom förbättrad diagnostisk teknik av skallskador 
(datortomografi), lättare kan avgöra om en drabbad behöver sjukhusvård eller inte, 
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vilket medfört att dessa patienter i betydligt mindre grad läggs in på sjukhus idag 
jämfört med tidigare.  
 
Här kan också nämnas att den svenska översättningen av ovanstående tre 
klassifikationskriterier har blivit så oklar att den kan tolkas annorlunda än som 
angivits ovan och den är till och med närmast obegriplig även för en medicinskt 
skolad person. 
 
Nollvisionen anger att allvarliga, invalidiserande och dödliga skador skall utgöra 
primärt mål för trafiksäkerhetsarbetet, vilket för akuta traumatiska skador skulle 
innebära AIS 3+ skador. 
 
Invalidiserande skador 
Medicinsk invaliditet innebär ett kvarstående stationärt funktionellt resttillstånd och 
brukar bestämmas tidigast ett par år efter skadetillfället. Den fysiska 
funktionsinskränkningen bestäms efter en gemensam skala som 
försäkringsbranschen använder (Försäkringskasseförbundet, 2004). Skalan går från 1 
– 100% och beskriver huvudsakligen rent fysisk funktionsnedsättning. Smärta kan i 
vissa fall också beaktas, men psykiska resttillstånd beaktas endast i speciella fall. 
 
Dödliga skador 
En skada som medför att man avlider (= skadan anges som omedelbar eller 
underliggande dödsorsak i dödsbeviset) kan ha orsakats på följande sätt: 
  

- skadan kan vara direkt dödande.  
- döden orsakas av dålig medicinsk handläggning, dvs. en i grunden ”icke-

dödlig” skada som inte behandlats optimalt (ex. blodförlust som inte ersatts i 
tid).  

- döden orsakas av en komplikation till en i grunden ”icke-dödlig” skada som då 
anges som ”underliggande orsak” i dödsbeviset. Exempel på sådana 
komplikationer kan vara: blodpropp i lungorna eller lunginflammation på 
grund av sängläge efter benfraktur. 

 
Masskadehändelser 
I Socialstyrelsens termdatabank (Socialstyrelsen, 2010) anges följande definitioner 
på masskadehändelser av olika storlek: 
 

- Stor olycka - allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i 
förhållande till det akuta behovet, men där det genom omfördelning av 
resurser och förändrad teknik är möjligt att upprätthålla normala 
kvalitetskrav. 

- Katastrof - allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i 
förhållande till det akuta behovet och belastningen är så hög att normala 
kvalitetskrav, trots adekvata åtgärder, inte längre kan upprätthållas. 
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Triagekriterier vid masskadehändelser 
Triage innebär att man prioriterar de drabbade utifrån deras medicinska tillstånd så 
att de svårast skadade får vård först. Det mest tydliga och stringenta systemet, som är 
utvecklat utifrån vetenskapliga kriterier baseras på ”chans till överlevnad”. Dessa 
triageprinciper härrör från MIMMS-programmet som är ett systematiskt program för 
genomförande och samverkan mellan olika aktörer vid en masskadehändelse. 
MIMMS står för Major Incident Medical Management and Support (Advanced Life 
Support Group, 2000; MIMMS, 2004) och är ursprungligen utvecklat i England. Det 
kan användas i både civila och militära sammanhang och får successivt allt större 
spridning över världen, så det kan vara av värde att känna till programmet också vid 
internationella insatser. 
 
På skadeplatsen görs därvid en översiktlig prioritering som kallas ”sållningstriage” 
och som i princip baseras på tre kriterier (i) kan gå (=prio 3), (ii) kan ej gå, men 
andningsfrekvens och puls inom acceptabla gränser (= prio 2) och (iii) 
andningsfrekvens och/eller puls utanför acceptabla gränser (=prio 1). 
”Sållningstriage” ska göras snabbt (10-20 sekunder/drabbad) och avgör i vilken 
ordning de drabbade tas från en skadeplats till en uppsamlingsplats, eller vårdplats. 
Där görs en noggrannare triage som kallas ”sorteringstriage”, vilken förutom andning 
och blodtryck också inkluderar medvetandegrad. Denna sorteringstriage utgör sedan 
en grund för i vilken ordning de drabbade tas till sjukhus. Dessa 
prioriteringsprinciper används numera i allt större utsträckning i svensk 
ambulanssjukvård på grund av sin enkelhet och tydlighet. 
 
Emellertid kan det i en katastrofsituation bli aktuellt att koncentrera sig på dem som 
har rimliga förutsättningar till överlevnad, varvid man kan tvingas att klassificera 
svårt skadade utan sådana förutsättningar som en fjärde grupp kallad ”expectant” 
dvs. vederbörande är vid liv, men man avvaktar med medicinska insatser. 
 
Triagekriterierna kan också användas för att beskriva personskadors omfattning vid 
masskadehändelse. Eftersom kriterierna är enkla att tolka är utrymmet för subjektiva 
bedömningar litet. 
 
Trauma 
I svenska akademins ordlista definieras medicinskt trauma som (svår) kroppslig 
skada (uppkommen genom yttre våld); även med inbegripande av det våld som 
orsakar skadan. Psykologiskt eller psykiatriskt definieras som bestående psykisk 
skada hos person, eller grupp av personer, förorsakad av skrämmande, eller 
tragisk(a), eller på annat sätt uppskakande händelse(r), eller situation(er). 
 
Traumatologi används som beteckning på en medicinsk specialitet som behandlar 
skadefall. I många länder bl.a. USA finns speciella ”traumacentra” som är 
specialiserade på att behandla allvarligare trauma/skadefall. Sådana 
selektionsmekanismer bör man vara uppmärksam på vid jämförelser av data mellan 
specialistkliniker och sjukvårdsinrättningar som behandlar alla typer av skadefall. 
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Traumatologi omfattar normalt alla typer av skadefall, dock finns i Östeuropa en 
tendens till att ”traumatologi” snarast är synonymt med ortopediska skadefall. 
 
Psykotatrumatologi är ett psykiatriskt specialområde som oftast handläggs vid 
psykiatriska kliniker. 
 

Inom forskningsprogrammet kommer vi att undvika att använda begreppet olycka. 
Med följande begrepp avses inom programmet: 

Skadehändelse/personskadehändelse (händelse där skada uppkommit) 
- Oavsiktlig skadehändelse 
- Avsiktlig skadehändelse (riktad mot den drabbade själv respektive mot annan 

person – i sin yttersta yttring suicid respektive homicid/mord) 
 

Skada   
- Fysisk skada 
- Psykisk skada 
- Egendomsskada 
- Miljöskada 

 
Skadegrad (vid personskada) 
Anatomisk skada representerad av Abbreviated Injury Scale (AIS) 
 
Trauma 

- Fysiskt trauma 
- Psykiskt trauma 

 
Masskadehändelse 

- ”Stor olycka” 
- Katastrof 

 
Triage 

Prioritering av skadade 

 
 
Begreppen risk, riskmedvetenhet och riskbeteende 
Vissa forskare använder begreppet risk för objektiv risk som definieras genom 
statistiska beräkningar av händelsers negativa utfall. Om det finns en objektiv risk för 
en olycka (skadehändelse) kan den beräknas statistiskt. Andra forskare inkluderar 
uppfattad risk, dvs. hur människor uppfattar sannolikheten att något negativt ska 
inträffa i begreppet (Boholm, 1996:65). Torstensson Levander definierar risk som 
motsatsen till säker (2007:16) och syftar på objektiv risk eller osäkerhet. I likhet med 
säkerhet kan en subjektiv dimension inkluderas eller exkluderas i riskbegreppet. 
 
Risk syftar oftast på negativa konsekvenser av handlingar och händelser, men 
risktagande kan också kopplas till positiva följder av handlingar. Sociologerna 
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Olofssons & Öhmans (2009) definition av risk täcker både negativa och positiva 
följder: ”Risk är möjligheten, eller upplevelsen av möjligheten, att mänsklig 
handling eller andra händelser leder till konsekvenser som påverkar något som 
människor värdesätter” (sid 22). Inom sociologisk forskning görs också en skillnad 
mellan risker som orsakas av (industri)samhället och faror som orsakas av naturen 
(Beck, 1992).  
 
Lajksjö (odaterad, sid 9) pekar på att termen risk används i olika betydelser: 
uppkomst till en oönskad händelse (t. ex lungcancer), orsak till en händelse (t.ex. att 
rökning orsakar cancer) och sannolikheten för en händelse (t.ex. att rökning leder till 
lungcancer). En annan vanligt förekommande betydelse är väntevärde, dvs. 
”produkten av sannolikheten för en oönskad händelse och ett värde på 
konsekvenserna om händelsen inträffar” (ibid.). Väntevärde motsvarar närmast 
”objektiv risk”.  
 
Riskbeteende definieras ofta på ett liknande sätt som risk. Även om begreppen risk 
och riskbeteende har mycket gemensamt kan riskbeteende inte användas för risker 
som orsakas av naturkrafter (t.ex. jordbävningar). Prins (1996) definierar 
riskbeteende som en chans eller möjlighet till önskade eller oönskade konsekvenser 
eller sannolikheten att en händelse uppstår. Men riskbeteende förknippas ofta enbart 
med negativa följder av ett beteende (McKie m fl., 1993; Nikolova m fl.,2004). Det 
kan syfta på risktagande som är vanligt bland yngre människor, t.ex. rökning (Richter 
m fl., 2002), farlig bilkörning (Karlsson m fl., 2003) eller risktagande i samband med 
sex (Johnson m fl., 2002). Riskbeteende bland äldre har också uppmärksammats. 
Nikolova m fl. (2004) har utvecklat ett riskbeteendeinstrument för äldre, “PARBAS 
(psychogeriatric and risk behaviour assessment scale), som omfattar 34 frågor om 
riskbeteende. Instrumentet baseras på kunskap om vad som orsakar skador på äldre. 
Frågorna är organiserade i tio riskkategorier bland annat missbruk, risktagande mot 
en själv eller andra, aggressivt beteende, självmordsbeteende, personlig säkerhet.  
 
Inom forskningsprogrammet används begreppen risk och riskbeteende för 
handlingars och händelsers möjlighet eller sannolikhet att leda till någon form av 
skada och riskmedvetenhet för insikt om möjligheten (sannolikheten) för att en skada 
kan uppstå. 
 

Inom forskningsprogrammet används följande definitioner: 

Risk definieras som möjlighet (sannolikhet) eller upplevelsen av möjligheten 
(sannolikheten) att en handling eller händelse leder till negativa konsekvenser för 
människa, produkt eller miljö. 

Riskbeteende definieras som beteende som kan leda till skada på människa, produkt 
eller miljö. 

Riskmedvetenhet definieras som en individs insikt om möjligheten(sannolikheten) 
att en handling eller händelse kan leda till skada på människa, produkt eller miljö. 
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3. LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR 

 
En central fråga i forskningsprogrammet är att undersöka genomslag av lagstiftarens 
intentioner. Utgångspunkten för programmet är vad lagstiftaren vill uppnå med lagen 
om skydd mot olyckor (LSO). I kapitlet granskas intentionerna i förarbetena till 
lagen, själva lagen och vilket ansvar stat och kommun har att förverkliga 
intentionerna, samt vad lagstiftaren avser med tillsyn på området.  

3.1 Intentioner i förarbetena till LSO 

Den lag som ligger till grund för myndigheters och kommuners säkerhetsarbete är 
lagen om skydd mot olyckor (Lag 2003:778). År 2004 ersatte den 
Räddningstjänstlagen som i förarbetena ansågs vara i behov av en modernisering och 
revidering. Först togs ett utredningsförslag fram (SOU 2002:10), som 
remissbehandlades, varefter regeringen presenterade en proposition om en reviderad 
lagstiftning (prop. 2002/03:119). Riksdagen antog därefter lagförslaget.2  
 
Av propositionen framgår att den dåvarande socialdemokratiska regeringen med 
lagen ville öka kommunernas handlingsutrymme så att de skulle kunna anpassa 
räddningstjänstorganisationen efter lokala förhållanden (prop. 2002/03:119). I 
utredningen (SOU 2002:10) framhölls också behovet av att modernisera den gamla 
räddningstjänstlagstiftningen (RäL) och att den behövde förtydligas på vissa punkter. 
 
Ett annat motiv som framfördes var behovet av att införa en ny styrningsmodell 
eftersom den hittillsvarande inte fungerade väl. Tilltron till detaljstyrning, den gamla 
styrningsmodellen, hade minskat och regeringen sökte efter en mer effektiv modell. 
LSO innebar en övergång från detaljreglering till nationell målstyrning kombinerat 
med stärkt tillsyn. De argument som framfördes var att ”en minskad detaljreglering 
och en större erfarenhetsåterföring kommer att öka effektiviteten i det 
olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbetet” (prop. 2002/03:119, s. 34). 
Målstyrningsmodellen innebär att staten utvecklar nationella övergripande mål som 
sedan kompletteras med kommunala verksamhetsmål. I propositionen betonades 
också att målstyrningen ställer höga krav på att det finns en utvecklad och 
fungerande tillsynsfunktion. Med tillsyn avses både kontroll och rådgivning riktad 
mot enskilda, kommuner eller statliga myndigheter. Tillsyn, i form av både kontroll 
och rådgivning, beskrevs som ”viktiga medel för att uppnå lagstiftningens syften” 
(ibid.).  
 
En fråga som också diskuterades i förarbetena var kommunernas 
kompetensförsörjning. Det framhölls att behovet av kompetens varierar i 
kommunerna, ”bland annat på grund av storlek, befolkningstäthet och aktuell 
industriell verksamhet… Kompetensbehovet ”… kan också variera över tiden, på 
grund av förändringar i den lokala riskbilden”. Den slutsats som drogs av detta var 
att regelverket måste göras mer flexibelt och utrymme skapas ”för en kontinuerlig 

                                                 
2 Socialdemokraterna och centern röstade för, moderaterna mot förslaget, och övriga partier avstod. 
Samtliga tilläggsmotioner avslogs. 
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anpassning till olika kommuners skilda behov” (ibid.). Personalen måste skaffa sig 
den kompetens som krävs för att allmänheten skall få en ”tillfredsställande säkerhet”. 
Om personalen i praktiken har den kompetens som behövs skulle bli en uppgift för 
tillsynen att kontrollera. 
 

3.2 Lagstiftarens intentioner i LSO 

Som framgår av LSOs portalparagraf betonas att syftet är att ”ge människors liv och 
hälsa samt egendom och miljö ett, med hänsyn till lokala förhållanden, 
tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet” (kap 1, §1 i Lag 
2003:778). De två övergripande intentionerna är att: 
- ge ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet och att  
- anpassa skyddet/insatserna efter lokala förhållanden.  
 
I förarbetena betonas att lagstiftaren vill decentralisera inflytandet över 
genomförandet av lagstiftningen utan att åsidosätta likvärdigheten. 
 
Räddningstjänst, en term som används för säkerhetsarbete i lagen, avser 
”räddningsinsatser som staten och kommunerna ansvarar för vid olyckor och 
överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, 
egendom och miljön”(kap 1, §2). Stat och kommun ansvarar för att 
räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och kan genomföras på ett 
effektivt sätt (§ 3). Lagstiftarens intention är att räddningsinsatserna ska:  
- sättas in inom godtagbar tid 
- vara effektiva 
 
Det sägs inget i lagen om vad som är godtagbar tid eller vad som avses med effektiva 
räddningsinsatser. 
 
I lagen finns en särskild paragraf om att länsstyrelserna ska svara för rådgivning och 
informera kommunerna i deras verksamhet (§5). Intentionen är här att: 
- länsstyrelserna ska stödja kommunerna genom råd och information 
 
Lagstiftaren vill också att kommuner och myndigheter med ansvar för 
säkerhetsarbete (räddningstjänst) ska samordna sina verksamheter och samarbeta 
med varandra och andra som berörs (§6). Intentionen är att: 
- stat och kommun ska samordna (räddningstjänsts)verksamheten 
- stat och kommun ska samarbeta med varandra och andra som berörs 
 
Lagen klargör också ansvarsfördelningen mellan stat, länsstyrelser, kommuner och 
enskilda. Statens skyldighet omfattar bl.a. flyg- och sjöräddningstjänst, 
länsstyrelsernas tillsyn och kommunernas att förebygga bränder. Enskilda är skyldiga 
att, om det är möjligt, larma om brand eller svår olycka. Likaså är ägare och 
nyttjanderättsinnehavare bland annat skyldiga att vidta förebyggande åtgärder vid 
brand. 
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3.3 Kommunernas ansvar 

Lagstiftaren vill bland annat att kommunerna ska utveckla förebyggande 
säkerhetsarbete som inkluderar att:  
- vidta åtgärder för att förebygga bränder och skador till följd av bränder 
- verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder (utan att 
inskränka andras ansvar) 
- informera enskilda för att underlätta att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter 
- upprätta ett handlingsprogram för kommunens förebyggande säkerhetsarbete 
- handlingsprogrammet ska antas av fullmäktige för varje ny mandatperiod 
- ansvara för att sotning sker 
 
Det är också kommunens uppgift att  
- ansvara för räddningstjänst inom kommunen om inte annat avtalats 
- ta fram ett handlingsprogram för räddningstjänsten3  
- kommunen ska samråda med myndigheter som ”kan ha ett väsentligt intresse i 
saken” 
- handlingsprogrammet ska också antas av fullmäktige för varje ny mandatperiod. 
 
Kommunerna ska med andra ord utveckla två handlingsprogram som båda ska 
förankras i fullmäktige för varje ny mandatperiod. Lagstiftaren vill försäkra sig om att 
handlingsprogrammen blir levande dokument och har fortlöpande politiskt stöd. 
Beslut om handlingsprogrammet för räddningstjänsten ska även föregås av 
samverkan och samordning med berörda myndigheter. Regeringen har rätt att, vid 
synnerliga skäl, besluta om ändringar i det senare programmet.  
 
När det gäller efterföljande åtgärder vill lagstiftaren att: 
- räddningsledaren, som leder en räddningsinsats, fattar beslut om när den är 
avslutad 
- om det behövs bevakning med hänsyn till risken för nya olyckor men kommer inte 
bevakningen igång, får räddningsledaren utföra bevakningen på ägarens 
bekostnad 
- att kommunen(i skälig omfattning) kartlägger orsakerna till olyckan, 
olycksförloppet och hur insatsen har genomförts (polisen ska lämna den hjälp som 
behövs) 
 
Lagstiftaren har också uttryckt intentioner när det gäller organisation av 
verksamheten: 
- uppgifterna ska utföras av en eller flera nämnder 
- en kommun kan också bilda en gemensam organisation med en annan kommun 
- personalen som ska utföra säkerhetsarbetet ska ” genom utbildning och erfarenhet 
ha den kompetens som behövs” (kap 3, 15 §) 
 
Lagstiftaren vill att kommunerna skall göra allt det som räknats upp med ett 
undantag. Kommunen kan om den vill införa en gemensam organisation med en 
                                                 
3 Kommunerna kan utveckla ett gemensamt handlingsprogrammen för det förebyggande arbetet och 
för räddningstjänsten. 
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annan kommun. Lagen och lagstiftarens intentioner är en del i statlig ”politik för 
skydd mot olyckor” där kommunerna uppträder som underliggande förvaltningsnivå 
i staten med ett visst självförvaltningsutrymme. 

3.4 Statens ansvar 

Regeringen bestämmer vilken myndighet eller vilka myndigheter som har ansvar för 
räddningstjänsten på olika områden. Den utsedda myndighetens ansvar innefattar 
att:  
- i fjällområden efterforska och rädda personer som försvunnit vid fara om liv eller 
allvarlig risk för hälsan. 
- i fjällområden rädda den som råkat ut för olycka eller drabbats av sjukdom och är 
i behov av snabb hjälp. 
- vid flyghaverier inom Sveriges sjöterritorium och inom Sveriges ekonomiska zon, 
samt Vänern, Vättern och Mälaren ansvara för räddningstjänst. 
- vid sjönöd efterforska och rädda människor och svara för sjuktransporter från 
fartyg. 
- att efterforska försvunna personer i andra fall. 
- att utföra miljöräddningsinsatser till sjöss 
- att ansvara för räddningstjänst vid radioaktiva utsläpp. 
 
När det gäller efterföljande åtgärder ska  
- räddningsledaren besluta om att avsluta en räddningsinsats och redovisa detta 
skriftligt. 
- ansvara för efterbevakning. 
- den myndighet som regeringen bestämmer ansvarar för eftersanering vid 
radioaktiva utsläpp. 
 
Lagstiftaren ger regeringen i uppdrag att utse vilka myndigheter som ska ansvara för 
olika statliga räddningstjänster. I förordningen om skydd mot olyckor (2003:789) 
anges bland annat att Sjöfartsverket ansvarar för flygräddnings- och 
sjöräddningstjänster och att polismyndigheterna i Dalarna, Jämtlands, Västerbottens 
och Norrbottens län ansvarar för fjällräddningstjänster. 
 

3.5 Tillsyn  

Lagstiftaren vill att tillsynen av genomförandet och efterlevnaden av lagen sköts av 
kommunen inom kommunens område och av länsstyrelsen inom länet. Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) eller den myndighet som regeringen 
bestämmer ska utöva den centrala tillsynen. 
 

Inom forskningsprogrammet kommer de punkter som kursiverats ovan och som 
sammanfattar lagstiftarens intentioner med LSO att användas som utgångspunkt 
när genomslag av lagstiftarens intentioner studeras och bedöms empiriskt.  

 30



4. ATT STUDERA GENOMSLAG AV LAGSTIFTARENS INTENTIONER 

I kapitlet beskrivs kort hur den parlamentariska styr- och implementeringskedjan är 
tänkt att fungera i Sverige. Därefter diskuteras hur man kan undersöka genomslag av 
lagstiftarens intentioner med policyanalys och utvärderingsmetodologi.  
 

4.1 Den parlamentariska styr- och implementeringskedjan 

Grovt sett kan man tala om fyra huvudelement eller aktörer i en demokratisk 
styrkedja på nationell nivå (Dahlberg och Vedung, 2001:9; Olsen 1978). Folket, den 
första aktören i styrkedjan, diskuterar politiska frågor, bildar opinioner och väljer 
representanter till parlamentet och legitimerar den fortsatta politiska styrningen i 
samband med val. Parlamentet, den andra aktören, skapar spelregler för 
samhällslivet genom lagstiftning, utser regering och beslutar om skatter. Regeringen, 
den tredje aktören i styrkedjan, förbereder ärenden för parlamentet och verkställer 
lagstiftarens intentioner genom att ge instruktioner och på annat sett leda 
förvaltningsapparaten (bl.a. genom att kontrollera att besluten genomförts). 
Förvaltningsapparaten inkluderar statliga myndigheter, regionala och lokala 
förvaltningar som styrs av staten. Beskrivningen av den demokratiska styrkedjan är 
normativ. Det är så den normativa representativa demokratiteorin förespråkar att 
styrningen och implementeringen av lagstiftarens intentioner ska gå till.  
 
Observera att ansvarsutkrävande inte uppmärksammats som en del av styrkedjan, 
annat än att regeringen har ett ansvar att kontrollera att förvaltningen genomfört 
fattade beslut. Men uppföljningar och resultatkontroller har blivit allt viktigare i 
styrningen av förvaltningsapparaten (se mer om detta i kap 7). 
 
När man diskuterar genomslag av lagstiftarens intentioner är det inte folkets vilja 
utan de valda ombudens eller folkmajoritetens vilja som står i fokus. Före 1970-talet 
diskuterades inte problem kring implementering av politiskt fattade beslut eftersom 
man antog att besluten genomfördes som det var tänkt. Men 1973 presenterades ett 
banbrytande arbete om implementeringsproblem i staten av två amerikanska 
policyforskare som bidrog till att implementeringsproblem började diskuteras också i 
Sverige. I boken Implementation: How great expectation in Washington are dashed 
in Oakland, or why it’s amazing that federal programs work at all … initierade 
Jeffery L. Pressman och Aaron Wildavsky ett nytt forskningsfält. 
Implementationsforskning, som det kom att kallas, har bl.a. uppmärksammat vilka 
förutsättningar som krävs för att beslut ska kunna genomföras i praktiken och likaså 
vilka faktorer som kan förklara implementationsproblem (Matland, 1995; Sabatier, 
1986; Sannerstedt 1991).  
 
Begreppet offentlig policy är lämpligt att använda när man vill referera till 
auktoritativt beslutsfattande och handlingslinjer på olika nivåer och där den 
offentliga politiken formas och genomförs av många aktörer.  Premfors (1989:9) 
använder offentlig policy för offentliga handlingslinjer som har beslutats eller på 
annat som kommit att omfattas av stat eller kommun. Termen innefattar också olika 
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åtgärder som görs för att förverkliga riktlinjer, intentioner eller program. En policy 
syftar på kedjor av beslut eller åtgärder och inte på enskilda åtgärder eller beslut. 
Observera att det inte enbart är intentionerna som avses, vilket ofta är fallet när 
termen policy används i vanligt språkbruk. Heclo framhåller att en policy även kan 
inkludera att avstå från att handla:”a course of action or inaction rather than specific 
decisions or actions” (Heclo 1972). Benny Hjern, en uttalad bottom-up-forskare, 
definierar offentlig policy som: ”en eller flera idéer och försöken att skapa 
institutionella arrangemang som gör idéerna möjliga att förverkliga (Hjern, 
1983:8). Ingen av definitionerna avgränsas mot en bestämd aktör utan lämnar öppet 
för att flera nivåer eller aktörer kan forma och genomföra policyn. Lagstiftningen 
(LSO) anger vilken policy lagstiftaren vill ska genomföras. 
 

4.2 Analys av genomslag av lagstiftarens intentioner 

Inom policyanalys, implementations- och utvärderingsforskning har olika ansatser 
och modeller utvecklats som kan användas för att studera genomslag och följder av 
offentlig policy. I policylitteraturen diskuteras tre perspektiv för hur genomförandet4 
av offentlig policy (och lagstiftning) kan undersökas. Det första perspektivet, top-
down eller uppifrån och ned-perspektivet, utgår från intentioner som beslutats på 
central nivå. Bottom-up eller nedifrån och upp-perspektivet tar i motsats till TD-
perspektivet utgångspunkt i den lägsta implementeringsnivåns förutsättningar. Det 
tredje perspektivet är ett kombinerat top-down och bottom-up perspektiv (Parsons, 
1995; Premfors, 1989; Sannerstedt, 1991; Hill & Hupe, 2002; Hjern och Porter, 
1983). Under senare år diskuteras också implementering genom nätverk, 
nätverksstyrning och governance (Marcussen & Torfing, 2007; Pierre and Peters, 
2000; Pierre, 2000) där genomförandet av offentlig policy analyseras med 
utgångspunkt i nätverksamhället och olika aktörers inflytande över kollektiva 
problemlösningar (Abrahamsson, 2007; Fischer, 2003; Hajer and Wagenaar, 
2003;Hanberger, 2001; Hertting, 2003; Yanow, 2000).  
 
Om det går att skilja på policyformulering och policyimplementering är en omtvistad 
fråga. För att kunna tala om implementering förutsätts att det finns något färdigt att 
genomföra, men i verkliga policyprocesser sker ofta policyskapande och 
implementering i en utforskande-, lärande- och anpassningsprocess (Hill & Hupe, 
2002:43-45). 
 
Top down-perspektiv 
Top-down (TD)-perspektivets utgångspunkt är offentligt beslutade handlingslinjer 
och de intentioner, visioner, policy eller programmål som har utvecklats centralt. 
Vanligtvis används TD-perspektiv för analys av genomförande av statlig policy, 
reformer eller annan lagstiftning. Det som främst undersöks är om myndigheter, 
kommuner och andra aktörer genomfört intentionerna och om målen uppfyllts. 
Perspektivet utgår från att det finns en policy som är färdigutvecklad och klar att 
genomföra. Generellt sett kan man skilja på teori- och implementeringsmisslyckande 

                                                 
4 Termerna implementering och genomförande används synonymt. 
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som förklaring till om beslutade insatser (inte) lett till önskade effekter (Weiss, 
1998).5 Att utgå från lagstiftarens intentioner eller uttalade policy eller programmål 
anses inte behöva rättfärdigas eftersom dessa har legitimerats genom en demokratisk 
beslutsprocess. Men att välja ett TD-perspektiv har vissa begränsningar. Perspektivet 
förklarar inte kontextuellt varför genomförandet av en reform, lag eller ett program 
blev som det blev, t.ex. varierade i landet. När förklaringar till variationer i 
implementering söks är det generella villkor för framgångsrik implementering som 
undersöks (Sabatier, 1986). Uppifrån- och ned-perspektivet tenderar också att förbise 
betydelsen av annan offentlig policy och andra faktorer som kan inverka på 
implementeringen.  
 
Vid utvärdering av genomslag av lagstiftarens intentioner bör man skilja mellan det 
som i lagen uttrycks som ”skall” respektive ”kan” göras. Ur ansvarsutkrävande 
synpunkt är genomförandet av skyldigheter viktigare och ”skall-intentioner” kan 
också antas få ett större genomslag särskilt om sanktioner är kopplade till detta. Att 
undersöka genomslag av ”kan-intentioner” fordrar att man undersöker de lokala 
förhållandena. Om t.ex. två kommuner bildar ett kommunalförbund för att förstärka 
sin kompetens i säkerhetsfrågor så ligger detta i linje med lagstiftarens 
”kanintentioner”. Men om mindre kommuner, som har otillräcklig kompetens för att 
bedriva ett godtagbart säkerhetsarbete på egen hand, inte utnyttjar möjligheten till 
kommunsamarbete har de inte agerat i enlighet med lagstiftarens intentioner. I en 
analys av genomslag av ”kanintentioner” måste med andra ord lokala förutsättningar 
och förhållanden beaktas. 
 
En utvärdering med TD-perspektiv börjar i lagstiftningen och följer genomförandet 
genom den parlamentariska styr- och implementeringskedjan som slutar i 
närbyråkraters (lärares, sjukvårdspersonals, brandmäns) beslut och handlingar. I 
figur 3 illustreras sex steg i kedjan med lagen om skydd mot olyckor som 
utgångspunkt. 
 
Genomslag av intentionerna i LSO (1) kan undersökas uppifrån och ned via 
Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, Förordningen (2003:477) om 
utbildning i skydd mot olyckor och Förordningen (2008:1002) med instruktion för 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2). Därefter kan intentionerna följas 
i t.ex. MSBs utbildning i skydd mot olyckor (3) och i kommunala handlingsprogram 
för förebyggande säkerhetsarbete och räddningstjänsten (4). Nästa steg blir att 
undersöka konkreta åtgärders överensstämmelse med intentionerna på 
organisationsnivå (5) och längst ut i implementeringskedjan där närbyråkrater möter 
brukare och servicemottagare (6). 
 
 
 
 
 

                                                 
5 En del policyforskare använder istället begrepp som marknadsmisslyckande och 
governancemisslyckande (Howlett, 2009). 
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1.lagen om skydd mot olyckor  

2.förordning om skydd mot 
olyckor 

3.myndigheters normgivning, 
utbildning, uppföljning och 
utvärdering

4.beslut och insatser i 
myndigheter och kommuner 

5.åtgärder på skolor, 
brandstationer, vårdcentraler 

6.lärares, sjukvårdspersonals, 
brandmäns insatser 

Figur 3 Genomslag av lagstiftarens intentioner utifrån ett top-down-perspektiv 
 
En förutsättning för att det ska vara meningsfullt att följa hela implementerings-
kedjan i figur 3 är att lagstiftarens intentioner sträcker sig hela vägen ner till 
närbyråkraters insatser. Eftersom LSO är en ramlag där stat och kommuner har olika 
uppdrag, att i lagens anda, genomföra lagstiftarens intentioner är det rimligt att göra 
det. Även om precisionen i uppifrånstyrningen är otydlig kan varje led i 
implementeringskedjan studeras. Att utvärdera om lagstiftarens intentioner har fått 
genomslag innebär t.ex. att undersöka om myndigheter eller kommuner upprättat 
handlingsprogram och om målsättningen att räddningsinsatser sätts in inom 
godtagbar tid har uppfyllts. Genomslaget kan också studeras i form av hur 
länsstyrelser utfört sitt tillsynsuppdrag eller hur kommuner samordnat sina 
förebyggande räddningsinsatser med andra aktörer.  
 
Den kunskap som finns om implementeringsproblem visar på svårigheter att styra 
verksamheter uppifrån och ned, vilket också gäller målstyrning (Brunsson, 2006; 
Rombach, 1991). Det räcker inte med lagstiftning eller politiskt beslutade mål för att 
uppnå centrala intentioner lokalt. Forskningen har också visat att det är särskilt svårt 
att styra uppifrån på policyområden där många intressenter och nivåer är 
involverade. ”Genomförandefasen har en egen dynamik som i betydande grad 
bestäms av bland annat oförutsedda händelser och av nya aktörers försök att 
påverka” (Premfors, 1989:120). Graham Allison har beräknat att genomförandefasen 
ofta kan röra sig om 90 procent av de totala aktiviteterna i en policyprocess (ibid.). 
Inom det policyområde som här diskuteras är det förutom byråkrater på olika nivåer, 
lokala beslutsfattare, intresseorganisationer och företag med intresse för att t.ex. sälja 
säkerhetstjänster, säkerhetssystem och säkerhetsprodukter som kan tänkas påverka 
genomförandeprocessen och utfallet av myndigheters och kommuners 
säkerhetsarbete. Det är många förhållanden och faktorer som påverkar centrala 
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intentioners genomslag på lägre nivåer (resurser, problemsyn, sanktioner, lokala 
prioriteringar etc.) 
 
Bottom up-perspektiv 
Att undersöka genomförandet av genomslag av lagstiftarens intentioner och offentlig 
policy ur ett bottom-up(BU)-perspektiv, nedifrån- och upp-perspektiv, innebär att 
använda en referensram som tar utgångspunkt i lokala förutsättningar och faktorer 
som har betydelse för implementeringen av en policy. En BU-undersökning utgår 
från lokala förutsättningar, visioner och strävanden och försöker ge en samlad bild av 
genomförandet av en policy. Här kan man tala om underifrånstyrning eller 
nätverksstyrning. Nätverk står ofta för en form av styrning där många aktörer är 
delaktiga och har inflytande. Abrahamsson framhåller att i nätverk finns i regel inte 
någon över- eller underordning (2007: 17).  
 
Det lokala sammanhang där verksamheter bedrivs, t.ex. i klassrum, på 
vårdinrättningar, lekplatser, gångvägar, inom räddningstjänsten och som utförs av 
närbyråkrater bildar utgångspunkt i BU-analyser. Även andra aktörer i 
lokalsamhället (företag, frivilligorganisationer, enskilda) tas ofta med i en BU-studie. 
Policyanalytikern använder ett induktivt tillvägagångssätt där den policy eller 
verksamhet som bedrivs för en viss målgrupp, ett visst problem eller utmaning 
beskrivs och förklaras. Exempelvis söker BU-forskaren svar på frågor som: Varför 
organiseras det förebyggande arbetet och räddningsinsatserna på det sätt som görs? 
Varför sätts den och den åtgärden in och varför? Vilken betydelse har lokala 
förutsättningar, ansvarigas agerande, personalens kompetens, lokala rutiner, 
samordningen med andra aktörer, kommunala beslut och prioriteringar, samt om 
man så vill, lagstiftningen, för det som görs? Utifrån ett BU-perspektiv undersöks 
lagstiftningens betydelse och genomslag i utförarnas eller närbyråkraternas 
handlande. I detta perspektiv är det en empirisk fråga om lagstiftningen har fått 
något genomslag och om någon påverkan på det som görs eller sker framträder. 
Resultatet av en BU-analys kan bli att lagstiftningen har haft stor betydelse för den 
säkerhetspolicy (det säkerhetsarbete) som bedrivs eller att den inte har haft någon 
direkt betydelse för hur arbetet organiserats eller genomförts. 
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3. analys av betydelsen av 
LSO för policyproblemets 
lösning 

2. beskrivning och 
bedömning av olika 
aktörers arbete mot 1  

1. policyproblem, lokala 
förutsättningar, lokal 
säkerhetspolicy 

Figur 4 Genomslag av lagstiftarens intentioner utifrån ett bottom-up-perspektiv 
 
I figur 4 illustreras hur genomslag av lagstiftarens intentioner kan undersökas ur ett 
BU-perspektiv. Lägg märke till att utgångspunkten är policyproblemet och de lokala 
förutsättningar där policyn genomförs och inte lagstiftningen. Två exempel på 
policyproblem där lagstiftarens intentioner kan undersökas är: ”Hur skapas en säker 
och trygg kommun?” ”Hur skapas en säker och trygg utemiljö?”.  
 
I exemplet i figur 4 är startpunkten en beskrivning av policyproblemet och de lokala 
förutsättningarna (1). Därefter återskapas de insatser och aktörer som bidragit till 
policyproblemets lösning (2). Vem har t.ex. gjort vad för att skapa säkra och trygga 
utemiljöer? BU-undersökningen inleds med att intervjua några aktörer som man vet 
aktivt jobbar med frågan och samtidigt tillfrågas de om vilka andra aktörer som har 
bidragit med insatser för utemiljön. Snöbollsmetodiken fortsätter med att dessa 
aktörer också intervjuas och samtidigt tillfrågas om vilka andra aktörer som de vet 
har utvecklat insatser för att skapa en säker och trygg utemiljö. På detta sätt kan 
insatserna och den lokala säkerhetspolicyn beskrivas (2). Genomslaget av 
lagstiftarens intentioner relativiseras i en BU-undersökning och om lagstiftningen 
haft någon direkt eller indirekt inverkan på handlandet eller policyproblemets 
lösning undersöks genom att inblandade aktörer tillfrågas om varför de har agerat 
som de gjort (3). 

Det finns begränsningar med BU-analyser. En kritik som ofta framförs handlar om 
att BU-analyser är aktörsberoende och om t.ex. en lärare eller brandman tillfrågas om 
lagstiftningens betydelse för handlandet finns en risk att de inte ser något sådant 
inflytande och att betydelsen underskattas. Om en närbyråkrat som har liten 
erfarenhet av sitt yrke tillfrågas om lagstiftningen haft betydelse kan han eller hon 
svara att det är andra saker som haft betydelse för den verksamhet och de 
prioriteringar som har gjorts. Men ett sådant svar kan bedömas ha lågt 
förklaringsvärde om det inte stöds av annat material. 

Det har också diskuterats vilket av de två perspektiven, eller en kombination av de 
två, som är mest lämpligt att använda för att beskriva en implementeringprocess. 
Lipsky, som utvecklat metoden backward-mapping för att nedifrån och upp fånga 
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implementeringsprocessen, anser att BU-metoder är mest lämpade att använda inom 
politikområden där professionalitet och kontakt med många människor förekommer 
(Sannerstedt, 1991:20). 

Inom forskningsprogrammet kommer både TD- och BU-analyser att genomföras för 
att belysa genomslag av lagstiftarens intentioner. 

 
Kombinerat TD/BU-perspektiv 
Genomslag av lagstiftarens intentioner kan också studeras ur ett kombinerat TD- och 
BU-perspektiv. Både statens och kommunernas intentioner kommer då att 
uppmärksammas och beaktas i analysen.  
 
Exempel på utvärderingar av genomslag av lagstiftarens intentioner 
Ett exempel på en implementeringsstudie är den uppföljning som en intern 
arbetsgrupp inom Försvarsdepartementet har gjort av genomförandet av reformen 
skydd mot olyckor (Ds 2009:47). I arbetsgruppens uppdrag ingick att ”beskriva, 
analysera och värdera hur reformen, som varit i kraft i fem år, har förverkligats i 
första hand i kommunerna och i vilken grad intentionerna bakom reformen har 
uppnåtts ” (bilaga till departementsprotokoll, 2009). Uppföljningen är exempel på en 
TD-analys.  
 
Uppföljningen av reformen baseras på tidigare gjorda studier och rapporter. Sjuttio 
handlingsprogram från 35 kommuner/räddningstjänstförbund har följts upp. Vidare 
har fyra hearingar med totalt ca 140 deltagare från kommuner, länsstyrelser och 
enskilda/näringsliv genomförts i syfte att hämta in de viktigaste säkerhetsaktörernas 
erfarenheter av reformen. En större enkät om förändringen av det utmönstrade 
brandsyneinstitutet och införandet av skriftliga redogörelser har sänts ut till samtliga 
kommuner och ett antal branschorganisationer för fastighetsägare/ 
verksamhetsansvariga. En enkät, med frågor om hur reformens olika delar införts 
och uppfattats av olika säkerhetsaktörer, har genomförts i samband med de fyra 
hearingarna.  
 
Besök har också gjorts och underlag hämtats in från ett antal kommuner och 
organisationer som grund för arbetsgruppens redovisningar, överväganden och 
förslag. 
 
Under hearingar som genomfördes diskuterades tre frågor: ”Har reformen påverkat 
olycks- och skadeutvecklingen? Hur har säkerhetsarbetet förändrats? Vad kan 
förbättras och hur? Metoden kan beskrivas som en form av fokusgruppsintervju. 
Under hearingen diskuterades bl.a. frågor om ”målstyrning och handlingsprogram, 
intentionerna med ett utökat och samordnat arbete för skydd mot olyckor i 
kommunerna, kommunernas arbete med olycksundersökningar och 
erfarenhetsåterföring, samt kompetens och utbildning för kommunernas arbete med 
skydd mot olyckor”.  
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Från hearing i Stockholm framkom att ” Diskussionsinläggen gav tydliga bevis för att 
LSO-kravet på handlingsprogram har stärkt räddningstjänstens ställning. Att beslutet 
tas i fullmäktige ger dessutom tyngd i arbetet med att påverka i rätt riktning”, ansåg 
t.ex. en intervjuperson från Upplands Väsby. 
 
Detta är ett exempel på en TD-undersökning som kan komma att analyseras vidare 
inom forskningsprogrammet. Det finns t.ex. flera metodfrågor som 
reformuppföljningen aktualiserar: 

- Är underlaget för slutsatserna relevanta, tillförlitliga och tillräckliga? 
- Hur har analysen av tidigare rapporter och studier genomförts och är 

tolkningen av resultaten rimliga? 
- Medger urvalet av kommuner och deltagare i hearings slutsatser för hela 

landet och alla kommuner? 

Ett annat exempel på utvärdering av genomslag av lagstiftarens intentioner i 
praktiken är Nässjö och Vetlanda kommuners ”utvärderingsmodell”. Kommunerna 
har tillsammans skrivit ett handlingsprogram om hur de vill utveckla tryggheten och 
säkerheten på Höglandet, vilket samtidigt är ett exempel på att lagstiftarens ”kan-
intention” har fått genomslag.6 I utvärderingen undersöks också om 
handlingsprogrammet har fått genomslag. Sett ur lagstiftarens perspektiv kan man 
här följa implementeringskedjan ytterligare ett steg eller så kan man ta fasta på 
förbundets egna intentioner.  

Höglandets räddningstjänstförbund gjorde en trygghetsmätning eller ”nollmätning” 
våren 2008. Av denna mätning, som dels bestod av en sammanställning av statistik, 
dels resultatet av en telefonintervju, kunde kommunerna utläsa regionens 
trygghetsstatus. När utvärderingen av handlingsprogrammet sedan ska göras kan 
kommunerna jämföra uppnådda resultat mot nollmätningen. Denna utvärdering, 
som utgår från ett BU-perspektiv, är också ett exempel på en utvärdering som 
forskningsprogrammet kan komma att studera.  

                                                 
6 Kommunerna har bildat ett kommunalförbund och överfört det kommunala uppdraget till 
Höglandets räddningstjänstförbund 
(http://p.nassjo.se/content/search?SearchText=handlingsprogram). 
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4.3 Kriterier för analys av genomslag av lagstiftarens intentioner  

Med utgångspunkt i lagstiftningens intentioner kan också specifika 
utvärderingskriterier ställas upp. I tabell 5 ges några exempel:  
 
Tabell 5. Kriterier för utvärdering av genomslag av lagstiftarens intentioner med 
utgångspunkt i LSO 

Kriterier för bedömning av genomslag av lagstiftarens intentioner 

Kommuner har byggt upp ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor 
i hela landet 

Kommuner har anpassat skyddet/insatserna efter lokala förhållanden 

Räddningstjänsten sätter in räddningsinsatser inom godtagbar tid 

Länsstyrelser stödjer kommuner genom råd och information 

Myndigheter och kommuner samordnar räddningsinsatser 

Kommunala handlingsprogram för räddningstjänsten finns 

Kommunala handlingsprogram för räddningstjänsten har antagits av 
fullmäktige under mandatperioden 

Räddningspersonal har tillräcklig kompetens  

Analyser av skadehändelser har genomförts 

 
Dessa och ytterligare kriterier kopplade till lagstiftarens intentioner (se kapitel 4) 
kommer att utvecklas och användas i programmets genomslagsanalyser.  
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5. TRE TYPER AV SÄKERHETSARBETE  

I detta kapitel redogörs för hur lokalt säkerhetsarbete, säkerhetsarbete vid 
tågincidenter och översvämningar definieras inom forskningsprogrammet.  
 
Först uppmärksammas hur några kommuner definierar säkerhetsarbete. Därefter 
anges hur begreppet definieras inom forskningsprogrammet. I avsnittet utvecklas 
också en matris för att synliggöra och underlätta analyser av lokalt säkerhetsarbete. 
Avslutningsvis uppmärksammas WHOs kriterier för ”safe community” som exempel 
på kriterier som kan användas vid jämförelser av kommunalt säkerhetsarbete. 

5.1 Lokalt säkerhetsarbete  

Lokalt säkerhetsarbete är inte ett etablerat begrepp och olika termer används för 
begreppet. I svenska kommuner används ofta kommunalt säkerhetsarbete eller säker 
och trygg kommun för insatser och åtgärder som görs inom området skydd mot 
olyckor. På engelska används bl.a. ”public safety & security measures”, ”safe city”/ 
”safe community” där motsvarande arbete återfinns. I kapitel 2 uppmärksammades 
några betydelser som begreppen säker, säkerhet och säkerhetsarbete har i forskning 
och praktik. Där utvecklades också den definition som forskningsprogrammet valt att 
utgå från och som här anpassas till lokalt säkerhetsarbete (se nedan). Men först några 
exempel på hur kommuner definierar lokalt säkerhetsarbete.  
 
Exempel på hur kommuner definierar lokalt säkerhetsarbete 
Bergs kommun utgår från en bred definition av säkerhetsarbete utan att precisera 
vad som egentligen avses. Säkerhetsarbete definieras som ”åtgärder vars syfte är att 
öka säkerheten" 
http://www.berg.se/index.php?option=com_content&task=view&id=279&Itemid=5
 
Nyköpings kommun använder också en bred definition men preciserar något mer vad 
som avses: Med ”samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete menas de samlade 
åtgärder inom en kommun som syftar till att skapa ett säkrare och tryggare 
samhälle.” 
http://www.nykoping.se/upload/Räddning%20och%20säkerhet/pdf/Handlingsprog
ram%20Nyköping%20-%20Beslutat%20i%20KF%202008-06-24.pdf
 
Andra kommuner har på olika sätt avgränsat och preciserat lokalt säkerhetsarbete. I 
Kalmar kommun definieras säkerhetsarbete som ”… samlade åtgärder inom Kalmar 
kommuns verksamhet som syftar till att förhindra, förebygga och begränsa skador på 
människor, egendom och miljö, samtidigt som lagreglerade krav på tillgänglighet 
uppfylls.” 
http://www.kalmar.se/upload/NYA%20HEMSIDAN/DEMOKRATI/kris/Riktlinjer_
sakerhetsarbete_KK.pdf
 
Nacka kommun har en liknande definition, men här betonas också att ”… genom en 
god planering ska kommunen förhindra eller minimera negativa konsekvenser för 
människor, verksamhet, egendom, ekonomi och miljö.” 
http://www.nacka.se/web/politik_organisation/sa_styrs/regelverk/Documents/sake
rhet_beredskap/riktlinjer_sakerhetsarbete.pdf
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Sundbybergs kommun har valt en definition där samordning och krishantering också 
ingår: ”Med säkerhetsarbete avses samordning av alla frågor inom personskydd, 
informationssäkerhet, krishantering, beredskap, säkerhetsskydd och 
egendomsskydd.” 
http://diarium.sundbyberg.se/sundbybergsstad/famdok.asp?DSN=2&P=211202

Örkelljunga är ett exempel på en kommun som framhåller att också insatser för 
upplevd trygghet och insatser för att höja säkerhetsmedvetandet ingår i definitionen: 
”Med säkerhetsarbete menas alla aktiviteter som i planering och genomförande av 
en verksamhet 
- förhindrar eller avses förhindra dels skador på människor, egendom och 
omgivande miljö, dels störningar i verksamheten 
- skapar en upplevd trygg fysisk miljö 
- söker säkerhetsförbättringar genom ökad kunskap 
- söker bästa balans mellan förebyggande och reparerande/avhjälpande 
insatser 
- höjer säkerhetsmedvetandet hos alla anställda” 
http://www.orkelljunga.se/upload/104/dokument/sakerhetspolicy.pdf

Dessa exempel visar att lokalt säkerhetsarbete definieras väldigt olika i kommunerna. 
I vilken utsträckning som definitionerna har praktisk betydelse för att avgränsa det 
säkerhetsarbete som bedrivs i kommunen är en fråga som inte har undersökts.  
 
Forskningsprogrammets definition av lokalt säkerhetsarbete 
Programmets definition av lokalt säkerhetsarbete utgår från definitionen av 
säkerhetsarbete i kapitel 2 . Definitionen omfattar såväl offentliga som privata 
aktörers säkerhetsarbete inom en eller flera kommuner. Om flera kommuner 
samverkar för att t.ex. utveckla ett gemensamt handlingsprogram omfattas det av 
definitionen. När t.ex. fastighetsägare eller företag utvecklar säkerhetsarbete inom en 
kommun är det lämpligare att använda ”lokalt” och när kommunen utför 
säkerhetsarbete kan ”kommunalt” användas.  
 

I forskningsprogrammet definieras lokalt säkerhetsarbete som lokala insatser som 
syftar till att hantera risker och förebygga, åtgärda eller följa upp skadehändelser 
som kan orsaka/har orsakat skador på människa, produkt och/eller miljö i en eller 
flera kommuner. 

 
Matris för klassificering och analys av lokalt säkerhetsarbete 
I tabell 6 sammanfattas hur forskningsprogrammet avser att studera lokalt 
säkerhetsarbete. Det behövs kunskap och information om säkerhetsarbetets 
inriktning och omfattning för att kunna bedöma effekter av det. Inom programmet 
skiljer vi på tre kategorier av lokalt säkerhetsarbete: planarbete, tillfälligt och 
systematiskt säkerhetsarbete. Med planarbete avses säkerhetsarbete som resulterar i 
någon typ av policy, program eller plan. Konkret eller faktiskt säkerhetsarbete kan 
vara tillfälligt (genomförs en gång) eller systematiskt (återkommande). Till dessa tre 
kategorier finns underkategorier. Exempelvis kan ett planarbete vara inriktat mot att 
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utveckla en lokal säkerhetspolicy eller ett kommunalt handlingsprogram 
(underkategori).  
 
Säkerhetsarbetet kan vara inriktat mot människa, produkt eller miljö (”mot vad”). 
Beträffande insatser inriktade mot ”människa” kan dessa gälla hela eller delar av 
befolkningen t.ex. kommunal personal eller pensionärer (”för vem”). Målet för 
säkerhetsarbetet kan vara att uppnå en säker och trygg kommun eller vara avgränsat 
till någon av Haddons strategier t.ex. att eliminera eller begränsa skador vid 
lekplatser. I matrisen preciseras omfattningen i form av hur många aktörer 
respektive enheter som är aktivt delaktiga i säkerhetsarbetet. 
 
I en utvärdering av ett säkerhetsarbete behöver man klargöra vem som har ansvar för 
en åtgärd. Oklara ansvarsförhållanden kan bidra till att förklara skillnader i effekter. 
Vem som är utförare av säkerhetsarbetet kan också behöva klargöras när effekter 
utvärderas eftersom sättet att organisera och vem som utför säkerhetsarbetet kan 
påverka vilka effekter insatserna får.  
 

I forskningsprogrammet kommer matrisen (tabell 6) att användas för att studera 
förekommande lokalt säkerhetsarbete i Umeå kommun och några 
jämförelsekommuner (se vidare kapitel 7). 
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Tabell 6. Matris för beskrivning och analys av lokalt säkerhetsarbete (några exempel) 

Kategori  Under-
kategori 

För vem/ 
mot vad  

Mål Omfattning  Ansvariga Utförare  

planarbete  t.ex. 
handlingsplan 

människa, 
produkt, miljö 

säker och trygg 
kommun 

liten kommunstyr-
else/ kommun-
fullmäktige  

t.ex. fyra 
förvaltningar 

tillfälligt t.ex utbildning  människa öka riskmed-
vetenheten  

stor t.ex 
skolstyrelsen 

t.ex. konsult 

systematiskt t.ex. brand-
säkerhet  

människa, 
produkt 

eliminera, 
begränsa risker 

stor räddnings-
chefen 

t.ex. brand-
inspektör 

Kategori: planarbete (policy, program, planer eller riktlinjer); systematiskt säkerhetsarbete (brand, internkontroll, tillsyn, 
systematiskt väg-, cykel- och gångarbete); tillfälligt säkerhetsarbete (projekt, ej formaliserat) 
Underkategori: (planarbete: t.ex. policy, handlingsplan; tillfälligt: t.ex. utbildning, informationskampanj; systematiskt: t.ex. 
brandsäkerhetsarbete, inspektion av säkerhet vid lekplatser, efteranalys) 
För vem/mot vad: människa (kommunens anställda resp. kommuninvånare); utrustning/ produkter (övervakningskameror, larm, 
skyddsräcken etc.); miljö (byggnader/ anläggningar, gator, gång- och cykelbanor, torg, parker, badplatser)  
Mål: eliminera, begränsa risker, stärka motståndskraften hos de som riskerar att skadas, förhindra skador, begränsa inträffad 
skada, öka riskmedvetenheten och minska riskbeteende 
Omfattning: stor= >50 aktörer7 involverade, viss= 10-50 aktörer, liten<10 aktörer, ingen=0 
alternativt stor= omfattar > 50 % av alla enheter/delar, viss= omfattar 25-50 % av alla delar/enheter, liten= omfattar < 25% av alla 
delar/enheter, ingen=0 delar/enheter 
Ansvariga: politiskt: KF, KS, nämnd resp. administrativt: brandchef, skolchef, rektor eller oklart) 
Utförare: medverkande aktörer från kommunen och andra samhällsaktörer 
 
 

                                                 
7 Personer som arbetar med säkerhetsarbetet/ åtgärden 



Kriterier för bedömning av kommunalt säkerhetsarbete 
För att främja kommunalt skadeförebyggande arbete lanserades 1989, på svenskt 
initiativ, en strategi för ”En säker och trygg kommun” (”A Safe Community”). Bland 
initiativtagarna fanns Lidköpings och Falköpings kommun som tillsammans med en 
australiensisk konsult utvecklade tolv kriterier för ”A Safe Community”. Kriterierna 
och strategin anammades därefter av Världshälsoorganisationen (WHO):s globala 
nätverk för skadeförebyggande arbete.  I WHO:s ”Safe Community”- nätverk ingick 
fram till år 2005 ett tjugotal länder världen över (Rahim, 2005). Idag är drygt 180 
kommuner, kommunalförbund (eller motsvarande) certifierade och anslutna till 
nätverket och fler står på tur att bli certifierade (se Karolinska institutets (KI:s) 
hemsida).  
 
Kriterierna, som omväxlande refereras till som kriterier, strategier och principer för 
hur kommuner kan bygga upp ett välfungerande lokalt säkerhetsarbete, har studerats 
och jämförts i olika avseenden (Nielsen, Hudson, Gabrielsson, Lindqvist, 2006; 
Rahim, 2005). Forskning och utvärdering av ”A Safe Community” tyder bland annat 
på att det behövs nationella uppifrån- och ned-strategier och lokalt engagemang och 
nedifrån- och upp-strategier för att konceptet ska vara framgångsrikt (se Johansson-
Hidén & Wreder, 2009 för studier om detta).  
 
År 2002 kortades de ursprunglig tolv kriterierna ned och omformulerats till sex 
kriterier (KI:s hemsida). För att kunna utnämnas till en säker och trygg kommun ska 
kommunen (motsvarande) svara upp mot följande sex kriterier: 

1. en infrastruktur baserad på kommuninvånarnas deltagande och samarbete, 
ledd av en tvärsektoriell grupp som är ansvarig för främjande av säkerhet i 
kommunen. 

2. långsiktiga, varaktiga program omfattande båda könen och alla åldrar, miljöer 
och situationer. 

3. program som riktas mot högriskgrupper och –miljöer samt program som 
främjar säkerhet för utsatta grupper. 

4. program som dokumenterar skadors frekvens och orsaker. 
5. utvärdering för att bedöma programmens processer och effekten av 

förändringar. 
6. fortgående deltagande i nationella och internationella Safe Community 

nätverk.” (Karolinska institutets hemsida) 
 
För att bli certifierad som en säker och trygg kommun lämnas en ansökan in som 
därefter behandlas av ett certifieringsinstitut (ibid.). En kommun som lever upp till 
kraven undertecknar samtidigt ett avtal med Karolinska institutet och WHOs globala 
nätverk. 
 
Kriterierna, som också har ett visst vetenskapligt stöd, kan övervägas att användas för 
att bedöma relevans i lokalt säkerhetsarbete vilket närmast motsvarar 
problemrelevans (kriterium 1, 2, 3 och 4) och effektrelevans (kriterium 5) i kapitel 6. 
En certifierad kommun kan beskrivas som en spjutspetskommun ifråga om lokalt 
säkerhetsarbete, men det är en empirisk fråga i vilken utsträckning programmen och 
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intentionerna genomförs i praktiken och hur effektivt säkerhetsarbetet är. 
Utvärderingskriteriet, det femte kriteriet, anger att utvärdering ska göras men inte 
mer än så.  
 

5.2 Säkerhetsarbete vid tågincidenter 

 

Med säkerhetsarbete kopplat till tågincidenter avses i forskningsprogrammet 
insatser som syftar till att förebygga, åtgärda eller följa upp tågincidenter 
(skadehändelser) som kan orsaka/har orsakat skador på människa, tågutrustning 
eller omkringliggande miljö. 

5.3 Säkerhetsarbete vid översvämningar 

 

Med säkerhetsarbete kopplat till översvämningar avses i forskningsprogrammet 
insatser som syftar till att förebygga, åtgärda eller följa upp översvämningar 
(skadehändelser) som kan orsaka/har orsakat skador på människa, produkt (t.ex. 
byggnader, vägar, ledningssystem, bilar) eller naturmiljö. 
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6. ATT BEDÖMA SÄKERHETSARBETENS RELEVANS  

I detta kapitel diskuteras hur säkerhetsarbetens relevans kan studeras och bedömas. 
Först uppmärksammas några olika relevansbedömningar och relevanskriterier. 
Därefter beskrivs hur forskningsprogrammet kommer att bedöma relevans. 
 
Svenska akademins ordbok definierar relevans som något som är av vikt, betydelse, 
intresse i föreliggande fall eller sammanhang. I det engelska lexikonet Merriam-
Webster definieras relevans på ett liknande sätt: “having significant and 
demonstrable bearing on the matter at hand” eller “affording evidence tending to 
prove or disprove the matter at issue or under discussion”. En tredje betydelse som 
nämns är “having social relevance”. Relevans är ett mångtydigt begrepp som omfattar 
olika typer av relevans.  

6.1 Relevansbedömningar 

En typ av relevansbedömning är mot det underliggande problem som en intervention 
försöker lösa (Vedung, 2009:116-118). Att bedöma relevans mot det underliggande 
problemet förutsätter att utvärderaren/forskaren har kunskap om problemområdet 
och de faktorer som kan påverka problemet. Ett alternativ är att tillfråga 
intressenterna om problemrelevansen, vilket öppnar för olika relevansbedömningar. 
Ett säkerhetsarbete som baseras på skadedata kan bedömas vara problemrelevant 
genom att skadeutvecklingen speglar det underliggande problemet. 
 
En annan typ av relevansbedömning är kopplad till säkerhetsarbetets effektivitet. Om 
ett säkerhetsarbete baseras på kunskap om insatser som är effektiva kan man tala om 
effektrelevans (ibid. s 116). Ett säkerhetsarbete som t.ex. baseras på evidensbaserad 
kunskap om olika metoders eller interventioners effekter kan bedömas vara 
effektrelevant.  
 
I fall då man har att göra med sammansatta, svårlösliga (säkerhets)problem (Harmon 
and Mayer 1986, Fischer 1993) kan ett säkerhetsarbete bedömas vara 
problemrelevant och/eller effektrelevant. För vissa problem, hot och risker kanske 
det saknas effektiva insatser för att komma åt det underliggande problemet, t.ex. 
anlagda bränder, våldtäkter eller jordbävningar. Säkerhetsarbete för sådana faror 
eller problem kan bedömas vara problemrelevanta om det kan påverka det 
underliggande problemet eller effektrelevant om det kan begränsa skadorna (t.ex. 
begränsa brandspridning, underlätta räddningsinsatser och bearbeta 
skadehändelser).8

 
Många problem uppfattas på olika sätt (Dery 1984, Kingdon 1995, Primm and Clark 
1996, Bacchi 1999, Hanberger 2003) vilket innebär att samma säkerhetsarbete kan 
uppfattas ha olika problemrelevans. För vem är ett säkerhetsarbete relevant? Det kan 
t.ex. vara relevant för att uppnå statens eller en kommuns målsättning. En insats kan 

                                                 
8 Kommunal policy som svarar på lokala problem har hög problemnärhet och upplevs av många som 
relevanta även om de inte bidrar till att lösa problemen (Hanberger, 1997). 
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också vara relevant för en viss grupp t.ex. beslutsfattare, kommunal personal eller 
allmänhet. Ett säkerhetsarbete som är inriktat mot att skapa en effektiv 
säkerhetsorganisation är relevant för beslutsfattare och personal, medan en 
informationskampanj riktad till allmänheten kan vara relevant för allmänheten. Den 
upplevda relevansen påverkas i det senare fallet av om informationen möter ett 
informationsbehov alternativt att den lyckas väcka ett intresse. 
 
Relevansen kan kopplas till människa, produkt, miljö och även organisation. Ett 
säkerhetsarbete kan även vara relevant för t.ex. både människa och miljö. En 
säkerhetsbroschyr riktad till en viss målgrupp kan vara relevant för att höja 
riskmedvetenheten, påverka riskbeteendet hos målgruppen vilket samtidigt kan vara 
relevant för miljön.  
 
En myndighets eller kommuns säkerhetsarbete kan bedömas relevant om det följer 
lagstiftarens intentioner. Ur ett lokalt självstyrelseperspektiv kan ett lokalt 
säkerhetsarbete bedömas vara relevant om det ligger i linje med kommunalt fattade 
beslut. Men relevansbedömningen kompliceras av att lagstiftaren framhåller att 
säkerhetsarbetet ska, och när det gäller organisering kan, anpassas till lokala 
förhållanden. 
 
Inom informationsvetenskaplig forskning diskuteras olika informations relevans för 
slutanvändare. Schamber m fl (1990) framhåller i en ofta citerad artikel att det 
saknas konsensus om hur man ska definiera relevans i informationssammanhang.9 
Författarna argumenterar för ett dynamiskt, situationsanpassat angreppssätt för 
bedömning av relevans där framförallt brukarna eller användarna bör bestämma 
relevanskriterierna. Deras svar på för vem-frågan är att det är brukarnas 
relevansbedömning som ska väga tyngst.  
 
Om t.ex. information vid händelse av brand eller läckage är tillgänglig, begriplig och 
adekvat kan man tala om användningsrelevans. Till olika typer av relevans kan man 
också utveckla specifika relevanskriterier.  

                                                 
9 De uppfattar relevans som ett mångdimensionellt begrepp som bestäms av kognitiva och situations-
anpassade faktorer och där själva bedömningen också är en komplex process. 
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6.2 Relevansbedömning och relevanskriterier  

I tabell 7 ges exempel på kriterier som kan användas vid olika relevansbedömningar. 
 
Tabell 7 Tre relevansbedömningar med exempel på relevanskriterier 

Relevansbedömning Exempel på kriterier 

Problemrelevans Säkerhetsarbete baserat på risk- och olycksanalys  

Problemrelevans Säkerhetsarbete baserat på skadedata 

Effektrelevans  Säkerhetsarbete baserat på vetenskaplig kunskap om 
effektfaktorer  

Effektrelevans  Säkerhetsarbete baserat på erfarenhetsbaserad kunskap 
om effektfaktorer  

Användningsrelevans Säkerhetsinformation är tillgänglig, begriplig och 
adekvat 

Användningsrelevans Säkerhetsskydd är funktionellt och smidigt 

 
 

Inom forskningsprogrammet kommer problem-, effekt- och användningsrelevans att 
bedömas och det är sammanhanget som avgör vilken typ av relevans som bedöms. 
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7. UTVÄRDERING AV EFFEKTER AV SÄKERHETSARBETE  

Hur effekter av säkerhetsarbete kan utvärderas och mätas diskuteras närmare i detta 
kapitel. Hur-frågan diskuteras först generellt, därefter uppmärksammas hur 
interventionseffekter och olika typer av policyinstrument kan utvärderas. För- och 
nackdelar med några generella utvärderingsmodeller och forskningsdesigner för 
effektbedömning uppmärksammas också i kapitlet. Avslutningsvis ges exempel på 
kriterier som kan användas för bedömning av effekter av säkerhetsarbete. 
 
En central fråga i forskningsprogrammet är hur man kan utvärdera och mäta effekter 
av säkerhetsarbete. I utvärderings- och policylitteraturen används olika termer för 
begreppet effekter, dvs. verkan och följder av en intervention (t.ex. en 
säkerhetsåtgärd eller ett program). Ofta skiljer man på direkta effekter och andra 
effekter eller konsekvenser av en intervention. Den engelska termen output används 
för direkta effekter eller utfall och outcome för vidare effekter och konsekvenser av en 
intervention (Wildavsky, 1980:354-355). Evert Vedung använder termen 
”slutprestation” för konkreta resultat av ett program t.ex. en informationsbroschyr, 
utdelning av cykelhjälmar eller brandvarnare, utbildning, tillhandahållande av 
skyddsutrustning etc. Ifråga om effekter delar Vedung upp dessa i ”utfall 1” som 
syftar på det omedelbara utfallet, ”utfall 2”, det mellanliggande utfallet och ”utfall 3” 
för det slutliga utfallet (Vedung, 1998:25). 
 
Inom forskningsprogrammet kommer termerna utfall (output) och effekter/ 
konsekvenser (outcome) att användas i betydelsen ovan. Termerna ”påverkan” 
(impact) och ”betydelse av” (implication) används synonymt med 
effekter/konsekvenser (outcome). I vissa sammanhang passar de senare termerna 
bättre att använda.  

7.1 Att bedöma interventionseffekter 

Ett säkerhetsarbete kan beskrivas som en intervention i en pågående process eller i 
ett (skade) tillstånd. Med interventionseffekt avses påverkan av en intervention 
(säkerhetspolicy, program, åtgärd etc.). När effekter av en intervention ska bedömas 
försöker man isolera den relativa effekten från den samlade effekten i ett eller flera 
utfallsmått. Rossi & Freeman (1993) kallar interventionseffekten för nettoeffekt (net 
outcome) och den samlade effekten för bruttoeffekt (gross outcome). Rossi & 
Freemans bruttoeffekt omfattar även effekter av själva utvärderingen eller 
mätningen. 
 

[Bruttoeffekt] = [nettoeffekt] + [effekter av andra processer] + [designeffekter av 
utvärderingen/mätningen] 
 
Bruttoeffekten inkluderar alla observerade förändringar i ett effektmått. Idealt sett 
finns tillgång till observationer före och efter en intervention. Att bedöma om en viss 
intervention skapar den önskade effekten är dock en komplicerad fråga eftersom 
många faktorer förutom interventionen kan påverka de förhållanden som 
interventionen försöker påverka.  
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Interventionseffekten kan illustreras med hjälp av observationer före och efter 
interventionen (figur 5). Den beroende variabeln kan till exempel vara 
skadehändelser på gångvägar eller i ett bostadsområde. En intervention för att 
påverka sådana skadehändelser kan exempelvis vara sandning eller belysning av 
gång- och cykelvägar. 
 
 

Beroende 
variabel 

T1 T2 T4 T5 T6 

Insats: säkerhets-
policy/arbete 

O1 
O2 

O4 
O5 O6 

Tänkbar 
effekt 

Tid 

Faktisk skadeutveckling 

Kontrafaktisk skadeutveckling 

O3 

T3 T7 

Inter-
ventions-
effekt 

O7 

Figur 5. Effekter av säkerhetsarbete bedömt mot vad som skulle ha hänt utan 
intervention 
 
O=observation, T=tid 
Källa: Figuren baseras på Vedung (2009:138) och Rossi & Freeman (1993:218-222)  
 
I figuren illustreras sju observationer före (O1-O3) och efter (O4-O7) en insats. En 
tänkbar effekt är skillnaden mellan vad som skulle kunna antas ha hänt om inte 
interventionen gjorts och den faktiskt uppmätta skadeutvecklingen. Tänkbar effekt 
motsvarar här Rossi & Freemans ”bruttoeffekt”. Den kontrafaktiska 
skadeutvecklingen (vad som skulle hänt utan intervention) kan antas följa den trend 
som följer av tidigare observationerna O1, O2 och O3. Observationerna O4, O5, O6 
och O7 skulle följa den heldragna linjen om inget förändrades. I exemplet har en 
intervention genomförts och den faktiska eller uppmätta skadeutvecklingen (O4-O6) 
har vikit av nedåt.  
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Om, och i så fall i vilken utsträckning, skillnaden i ”trendbrottet” beror på insatsen är 
den centrala effektbedömningsfrågan. Det kan finnas andra förklaringar till att 
skadorna minskat, t.ex. andra åtgärder, mildare klimat eller en specifik händelse.  
 
Tidsfaktorn illustreras också i figuren. En intervention kan vara av engångskaraktär 
eller pågå under hela den studerade perioden. Interventionen kan också, som i 
figuren, upphöra eller minska i omfattning. Vid bedömning av effekten måste man ha 
information om interventionen omfattning och vad som pågår samtidigt med 
interventionen, samt kännedom om andra händelser och faktorer som kan påverka 
händelseutvecklingen (utfallsvariabeln). 
 
Saknas kvantitativa mätdata före en intervention kan det finnas annan information 
att tillgå som beskriver utgångsläget. Det kan t.ex. finnas uppgifter om att innan en 
kommun började kontrollera säkerheten vid lekplatser en gång per år skedde detta 
när en skadehändelse inträffade eller när någon larmat om ett tillbud. Interventions-
effekten av införandet av årliga kontroller av lekplatsers säkerhet kan bedömas som 
andel kontrollerade lekplatser i förhållande till noll. Om samtliga lekplatser 
kontrollerats är interventionseffekten lika med den tänkbara effekten eller 100 %. Om 
interventionseffekten istället bedöms mot tillbud, skadehändelser eller skadors 
omfattning vid lekplatser fordras data om dessa utfallsvariabler före och efter 
interventionen. Saknas skadedata går det inte att bedöma interventionseffektens 
storlek i det avseendet. Det går emellertid att resonera sig fram till om det finns 
någon interventionseffekt överhuvudtaget. Om kontrollerna av lekplatserna inte lett 
till några åtgärder eller väldigt få kan interventionseffekten bedömas vara obefintlig 
eller liten. Har kontrollerna lett till omfattande åtgärder är sannolikheten stor att 
åtgärderna också har förhindrat eller begränsat skador eller kommer att göra det, 
förutsatt att åtgärderna är relevanta. Men det går bara att uppskatta hur stor 
interventionseffekten är i detta fall. 
 
Bedömningar av interventionseffekter utan mätdata före en intervention måste bygga 
på logisk argumentation om effektsamband. Det går inte att uttala sig generellt om 
evidensvärdet i effektbedömningar utan tillgång till mätdata före en intervention, 
men om inga åtgärder gjorts före interventionen har det ändå ett uppenbart 
evidensvärde. Hur man bedömer evidensvärdet beror också på hur man värdera olika 
evidens vilket i sin tur är kopplat till vilka vetenskapsteoretiska utgångspunkter man 
har. Till denna fråga återkommer vi i nästa kapitel. 

7.2 Att utvärdera effekter av policyinstrument 

Stat och kommun använder olika styrmedel eller policyinstrument i sitt 
säkerhetsarbete. Inom policy- och utvärderingsforskningen brukar man skilja på fyra 
typer av policyinstrument: regleringar, ekonomiska styrmedel, information och 
reaktiva styrmedel (Linder & Peters, 1989; Vedung, 2009). Policyinstrument kan 
utvärderas med avseende på hur effektivt ett visst policyinstrument är eller hur 
effektiva olika tillämpningar av samma policyinstrument är. En utvärdering kan 
också undersöka hur effektiva olika policyinstrument är för samma problem.  
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Regleringar, det första policyinstrumentet eller styrmedlet, är någon form av 
bestämmelse som införts av ett politiskt eller administrativt organ, t.ex. en lag, 
förordning, föreskrift eller anvisning. För att styrmedlet/ policyinstrumentet ska 
fungera krävs att människor och organisationer accepterar och följer regleringen. Om 
instrumentet är kopplat till någon form av sanktion är sannolikheten större att den 
får önskad effekt. Men en sanktion som inte är kännbar kan vara verkningslös.  
 
En utvärdering av effekter av en reglering kan gälla införandet av en ny sanktion eller 
lag. Den faktiska interventionseffekten av en reglering (ny lag) kan bedömas på de 
sätt som diskuterades tidigare i kapitlet (i anslutning till figur 5). Effekter av en 
reglering kan också jämföras med andra policyinstrument eller åtgärder. Om en 
reglering i form av en hastighetsbegränsning, t.ex. 30 km utanför en skola, är en 
effektiv intervention kan t.ex. jämföras med effekter av att bygga väggupp på en 
jämförbar 30 km sträcka. 
 
Vid bedömning av effekter av ekonomiska policyinstrument bör man beakta att detta 
policyinstrument kan vara av två slag. Det kan antingen vara ett bidrag t.ex. ett 
statsbidrag för att stimulera åtgärder på en skadedrabbad vägsträcka eller en 
straffavgift för att förhindra att t.ex. bilister kör med dåliga däck. Mekanismen är 
olika för bidrag och (straff)avgifter. Effekten av ett bidrag handlar om att 
åstadkomma en stimulanseffekt (=morot) av något som inte skulle ha skett utan 
bidrag. Effekten av en straffavgift (=piska) förväntas uppstå genom att bilister vet att 
bilen inte går igenom besiktningen om mönsterdjupet är för litet.  
 
Ekonomiska bidrag eller stimulansmedel, t.ex. gratis eller rabatterade cykelhjälmar 
kan utvärderas med avseende på hur många som utnyttjat erbjudandet (hur många 
cykelhjälmar som delats ut) och om detta fått någon effekt. Här finns en effektkedja 
som kan följas: Hur många cykelhjälmar har delats ut? Hur många har använt 
utdelade hjälmar? Har hjälmarna påverkat skadehändelser och skadegrad?  
 
Information, som är ett tredje policyinstrument, bygger på antagandet att 
människors beteende kan påverkas genom upplysning och kunskap. Med rätt 
information antas människor och organisationer frivilligt anamma ett visst beteende 
och därmed avstå från ett annat eftersom man vill göra det som är önskvärt, rationellt 
eller premieras.  
 
En informationskampanj kan syfta till ökad riskmedvetenhet och/eller att påverka ett 
riskbeteende. För att en informationskampanj ska få någon effekt krävs bl.a. att det 
finns ett behov av informationen alternativt att den väcker intresse och blir 
uppmärksammad. Att bedöma effekten av informationskampanjen att vaccinera sig 
mot svininfluensan illustrerar många av de svårigheter som en utvärderare ställs 
inför. Informationen förmedlas på olika sätt och översätts och kommenteras av olika 
informatörer och bedömare. Människor söker även egen information och bedömer 
information från olika källor. Att i ett informationsflöde försöka isolera effekten av 
exempelvis MSBs information och uppmaning att vaccinera sig måste göras i relation 
till andra informationskällor.  
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Reaktiva styrmedel, en fjärde kategori policyinstrument, omfattar bl.a. uppföljning, 
resultatstyrning och tillsyn. Gemensamt för reaktiva policyinstrument är att i 
efterhand kontrollera prestationer, resultat och måluppfyllelse och vid behov 
korrigera beteenden mot det önskade.  
 
Forskning om utvärderingars användning visar att det är många faktorer som 
inverkar på om en utvärdering används och hur den används. Det som kommer fram 
i en utvärdering eller tillsyn kan leda till att åtgärder vidtas och först då har 
styrinstrumentet en effekt. Rossi & Freeman och andra framhåller att en utvärdering 
i sig kan ha en effekt, t.ex. att individer och organisationer som vet att de kommer att 
utvärderas åtgärdar det som kan behöva rättas till innan utvärderingen genomförs. 
 
Det finns även andra policyinstrument som används i myndigheters och kommuners 
säkerhetsarbete, t.ex. lärande policyinstrument (se Johansson, 2006: 27)och 
offentlig produktion av varor och tjänster (Linder & Peters, 1989) och vars effekter 
kan utvärderas.  

7.3 Att utvärdera policy och programeffekter  

Mycket av dagens säkerhetsarbete genomförs i form av policy och program. För att 
kunna utvärdera säkerhetspolicy och säkerhetsprogram finns ett stort antal 
utvärderingsmodeller och -ansatser som man kan överväga att använda.10 En grov 
indelning kan göras mellan process- och utfallsinriktade (outcome) 
programutvärderingar (Weiss, 1998). Med en sådan indelning förväntar man sig att 
effektbedömningar hör till den senare familjen. Men också processutvärderingar kan, 
som snart framgår, användas för att bedöma effekter och framförallt för att hitta 
förklaringar till effekter.11

 
En utvärdering kan omfatta hela eller delar av ett program eller en policy. 
Utvärdering av effektsamband kan också göras av delar av en policy- eller 
programprocess. I figur 6 illustreras sex steg eller komponenter som kan urskiljas i en 
policyprocess.  

                                                 
10 Mellan 1960 och 1990 utvecklade utvärderingsforskare ett 60-tal utvärderingsmodeller (Fitspatrick 
m fl., 2004; Stufflebeam, 2001). Modellerna behandlar effektfrågan på olika sätt. 
11Fitspatrick m fl (2004) skiljer på fem kategorier av utvärderingsansatser nämligen målinriktade, 
managementinriktade, konsumentmodeller, expertinriktade och deltagarinriktade modeller. Som 
benämningarna antyder har de olika inriktningar och därmed olika användningsområden. De är mer 
eller mindre lämpade för effektbedömningar och bedömningen av effekter får olika inramning.  
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  Andra faktorer 
 
 
 
 
 
 

1.Behov, 
problem 

2.Mål/ 
beslut  

3.Policy, 
program, 
insats 

4.Processer 6.Effekter 
konsekvenser 

5.Utfall/ 
prestationer  

Figur 6: Effektsamband kopplat till sex steg i policyprocessen  

 
Policyprocessen illustreras här som en stegvis process som tar sin början i ett 
policyproblem och slutar i någon typ av effekter och konsekvenser, men det finns 
effektsamband som kan studeras mellan alla steg. Det finns oftast uttalade mål i en 
säkerhetspolicy eller ett säkerhetsprogram och redan här kan man undersöka 
effektsamband. Att undersöka i vilken utsträckning målen baseras på identifierade 
behov eller kunskap om skadors uppkomst innebär att studera effektsambandet 
mellan ruta 1 och 2. Genomslag av lagstiftarens intentioner i myndigheters och 
kommuners säkerhetsarbete handlar om att bedöma effektsambandet mellan ruta 2 
och 3. Om insatserna inte har en tydlig koppling till målen kan man tala om ett svagt 
effektsamband mellan mål och medel (ruta 2 och 3).  
 
Ett säkerhetsprogram förväntas leda till någon form av utfall eller slutprestationer 
t.ex. sandade gång- och cykelvägar eller en informationsbroschyr om halkrisker. Här 
kan man undersöka effektsamband mellan kommunens mål och andel sandade gång-
och cykelvägar eller hur många personer som broschyren delats ut till (ruta 2 och 5). 
Programmet förväntas också leda till vissa effekter. Broddar eller cykelhjälm kan t.ex. 
börja användas mer än tidigare. Beteendeförändringen kan i sin tur leda till minskade 
skador eller lindringare skador. Effektsamband kan studeras mellan flera av rutorna 
(t.ex. ruta 2 och 6).  
 
Olika utvärderingsmodeller har utvecklats för att möta olika kunskaps- och 
informationsbehov. Alla utvärderingsmodeller handlar i någon mening om att 
bedöma resultat och effekter, men vilken effekt som bedöms och hur den bedöms 
skiljer sig.  

Målbaserade utvärderingar 

Kärnan i målbaserade utvärderingsmodeller (Fitspatrick m fl. 2004; Vedung, 2009) 
är en jämförelse mellan uppställda mål (ruta 2) och resultat (ruta 5 och 6). 
Målbaserade modeller utgår från att det går att styra med mål och att det går att 
åstadkomma önskade förändringar (effekter) genom att kontrollera måluppfyllelsen. 
Om det visar sig finnas brister i måluppfyllelsen är tanken med denna 
utvärderingsmodell att man ska gå vidare och undersöka de insatser som har gjorts.  
 
Den enklaste formen av målbaserad utvärdering är måluppfyllelsemodellen. Att 
utvärdera med hjälp av måluppfyllelsemodellen innebär att först klarlägga målen och 
därefter mäta och bedöma måluppfyllelsen. De resultat som undersöks är de som kan 
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kopplas till målen medan andra effekter inte uppmärksammas. Ofta handlar det om 
att undersöka effekter av ett program, t.ex. om en ny reglering lett till färre olyckor 
och/ eller lindringare skador. Men det finns också målbaserade utvärderingsmodeller 
som undersöker bieffekter, t.ex. om hastigheten ökar på sträckor där 
hastighetskameror inte är installerade (se bieffektmodellen i Vedung 2009).  
 
Användbar: 
- om det finns tydliga och mätbara effektmål 
- om man kan anta att programmets insatser kan leda till de effekter som anges i 

målen 
- om det råder enighet om målen  
 
Begränsningar: 
- om det inte finns enighet om målen uppfattas modellen som irrelevant eller 

otillräcklig  
- om målen är oklara, svåra att utvärdera mot eller förändras är den inte lämplig att 

använda 
- modellen ger inte några svar på varför målen uppfyllts eller inte uppfyllts och 

därmed vad som förklarar effekter 
- icke avsedda effekter och konsekvenser förbises (gäller inte bi-effektmodellen) 
 
Ekonomiska utvärderingsmodeller 
Ekonomiska utvärderingsmodeller brukar beskrivas som en kategori för sig men har 
mycket gemensamt med målutvärderingar. Dessa utvärderingsmodeller kan 
användas för att bedöma ekonomiska effekter och uppfyllelse av 
(samhälls)ekonomiska mål. Ekonomiska modeller fokuserar på hushållningsfrågor i 
allmänhet, medan produktivitetsutvärderingar inriktas mot att utvärdera 
resursanvändning inom en given resursram. Effektivitetsutvärderingar utvärderar 
effekter per krona vanligtvis med hjälp av kostnads-intäktanalys (”cost-benefit”) och 
kostnads-effektivitetsanalys (”cost-effectiveness”) (se Vedung, 2009:141—151). En 
begränsning med dessa modeller är att alla effekter inte kan mätas i kostnadstermer 
och att ekonomiska utvärderingar inte ger svar på alla effektfrågor, t.ex. effekter av 
genomslag av lagstiftarens intentioner i myndigheters eller kommuners 
säkerhetsarbete. För att bedöma interventionseffekter på t.ex. riskmedvetenhet, 
delaktighet eller ansvarstagande lämpar sig andra utvärderingsmodeller bättre.  
 
Programteoriutvärdering 
En programteoriutvärdering kan utformas och genomföras på flera sätt (jfr Chen, 
1990; Leeuw, 2003; Vedung, 1998; Weiss, 1998). Gemensamt för alla 
programteoriutvärderingar är att först återskapa programteorin bakom t.ex. ett 
säkerhetsprogram. Programteorin är antaganden om hur önskade effekter ska kunna 
uppnås. Enkelt uttryckt kan man tala om en önskad effektkedja t.ex. av en 
informationskampanj. I figur 7 illustreras en generell effektkedja eller programteori 
för en sådan kampanj. Programteorin är de antaganden som programmakarna utgår 
från när de utvecklar insatser för att uppnå önskade effekter. I exemplet är det en 
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kampanj (intervention) som steg för steg antas leda till en slutvariabel (exempelvis 
färre skadehändelser).  
 

Uppmärk-
samhet 

Kunskap  Attityder  Handling  Kampanj  Slutvariabel  
 

Figur 7: En generell effektkedja för en informationskampanj 

Källa: Sandahl 1996:17 
 
Men ofta innehåller ett program olika insatser och programteorin blir då 
sammansatt. Om programmet också omfattar utdelning av gratis cykelhjälmar blir 
antagandena bakom ”cykelhjälmseffektkedjan” också en del av programteorin. En 
programteoriutvärdering kan stanna vid att klargöra programteorin, men innehåller 
ofta flera analyser. Programteorin kan prövas för att bedöma programmets 
potentiella effekter. Dels kan programteorins logik och konsistens prövas, dels kan 
programteorin prövas i förhållande till teorier på området. En programteori kan 
bedömas vara hållbar och effektiv om den är förenlig med empiriskt beprövade 
teorier och metoder (Weiss, 1998).  
 
Användbar 
- programmets potentiella effekter kan prövas teoretiskt 
- hjälper utvärderingen att fokusera på osäkra effekter 
- kan ge förklaringar (teori- eller implementationsmisslyckande) till varför ett 

program inte får önskad effekt  
 
Begränsningar 
- kan inte bedöma effekter som inte är kopplade till programteorin  
- kan inte bedöma effekter av insatser som modifieras eller genomförs på annat sätt 

än vad som var tänkt 
- bedömer inte effektens storlek 
 
Per Nilsen (2007) har utvecklat en logisk modell för utvärdering av sammansatta 
kommunala/lokala skadepreventionsprogram (community-based injury prevention 
programs) som bygger på programteoriansatsen. I Nilsens modell beskrivs 
interventioner i form av resurser, aktiva strategier och ”levererade doser av 
programmet”. De effekter som utvärderas är effekter på attityder, beteenden, 
strukturer, samt objektiv och subjektiv säkerhet. 

Förklarande processutvärdering (fallstudie) 

Genom att undersöka processerna kan man finna förklaringar till varför ett program 
eller delar av det (inte) fått de effekter som eftersträvades. Processutvärderingar kan 
också ha som syfte att anpassa, förfina och utveckla ett program under tiden det 
genomförs och därmed bidra till att öka programmets effekt. En processutvärdering 
fokuserar på det som händer i processen, men det finns stora skillnader mellan olika 
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modeller.12 Såväl positiva som negativa resultat och effekter kan till en del förstås och 
förklaras med processutvärdering. Särskilt i förklarande processutvärdering 
undersöks interventionseffekter genom att identifiera vilka faktorer som påverkat 
utfall och effekter.  
 
Användbar: 
- för att förbättra genomförandet av ett program och därmed öka effekten  
- för att ge förklaringar till varför ett program förändras under genomförandet  
- för att förstå och förklara utfall och effekter även processeffekter 
 
Begränsningar: 
- Förutsätter tillgång till processdata 
- Processdata räcker inte för att bedöma varför ett program leder till en viss effekt 
- Endast ett urval av processer kan studeras och om dessa är representativa för hela 

programmet kan man inte veta 
- Är tids- och resurskrävande  

Förklaringsinriktad intressentutvärdering 

Förklaringsinriktade intressentutvärderingar syftar till att förstå och förklara effekter 
och konsekvenser av ett program i sammanhang där många aktörer är involverade. 
Bedömningsgrunden är intressenternas olika kriterier för ett framgångsrikt eller 
misslyckat program. Styrkan är att olika aktörer kan bedöma olika aspekter och 
effekter av programmet. Detta är den utvärderingsmodell som är lämpligast att 
använda för att identifiera och bedöma effekter för olika aktörer.  
 
Användbar för att: 
- identifiera effekter och bieffekter som olika intressenter har observerat  
- förstå och förklara effekter  
 
Begränsningar: 
- alla intressenters upplevda effekter kan inte uppmärksammas  
- intressenternas bedömningar av effekter färgas av intressen och värderingar 
- att söka förklaringar och förståelse till effekter på aktörsnivå är resurs- och 

kunskapskrävande 
 
En förklaringsinriktad utvärderingsmodell som även omfattar programteori- och 
måluppfyllelseutvärdering har utvecklats för utvärdering av program med många 
intressenter involverade (tabell 8). Modellen utvärderar också programmets 
måluppfyllelse och normativa effekter (Hanberger, 2001). I tabellen exemplifieras 
modellen med en utvärdering av regeringens insatser mot hedersrelaterat våld (HRV) 
(Hanberger, m fl, 2008). 
 

                                                 
12 Vissa processutvärderingar försöker spåra alla tänkbara interventionseffekter och lägger stor vikt vid 
vad som händer i genomförandeprocessen (Vedung, 1998:210). 
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Tabell 8 Exempel på en förklaringsinriktad intressentutvärdering 

Problem-
situationen 

HRV- 
programmet 

Genomförande Resultat/ 
konsekvenser 

Bakgrund  Programmets 
kännetecken 

Programmets 
genomförande   

Resultat och 
effekter  

Intressenter och 
aktörer 

Mål och 
målgrupper 

Problemsyn i 
insatserna 

Måluppfyllelse 

Problemuppfattningar  Programteorin Delaktighet och 
samverkan  

Programmets 
konsekvenser 

Tänkbara lösningar Insatserna   Värden och ordning 
som främjas 

 
Modellen är uppbyggd kring fyra byggstenar eller komponenter som inledningsvis 
sätter in programmet i den problemsituation ur vilken det vuxit fram. HRV- 
programmet i sig granskas därefter med utgångspunkt i de intentioner som funnits. I 
det tredje steget undersöks programmets genomförande i praktiken. Avslutningsvis 
utvärderas resultat och konsekvenser av programmet, bland annat för intressenterna.  
Utvärderingsmodellen möjliggör bedömningar av måluppfyllelse och olika typer av 
effekter och följder av ett program. 
 
Alla utvärderingsmodeller kan användas för att utvärdera programeffekter, men alla 
har begränsningar.  
 

Inom forskningsprogrammet kommer säkerhetspolicy och säkerhetsprogram i första 
hand att utvärderas med hjälp av den sista modellen. Men även andra modeller kan 
komma att användas i egna primärstudier. 

 

7.4 Att utvärdera effekter med olika forskningsdesigner  

Rossi & Freeman (1993:244) skiljer på två kategorier av forskningsdesigner för 
bedömning av effekter (impact assessment), dels designer som bedömer delar av 
program, dels sådana som bedömer hela program.13 Här kommer centrala drag i fem 
av dessa att kort sammanfattas och diskuteras. 
 

                                                 
13 Se Evert Vedung, som utgår från Rossi & Freeman för en utförligare diskussion på svenska om 
forskningsdesignerna. 
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Tabell 9: Fem forskningsdesigners kännetecken 

Forskningsdesign  Kännetecken 

I. Delar av program  

Experiment med 
slumpmässig kontroll 

Jämförelse mellan interventions- och 
kontrollgrupp som väljs ut slumpmässigt  

Experiment med matchad 
kontroll 

Jämförelse mellan interventionsgrupp och 
kontrollgrupp som väljs ut av forskaren  

Generisk kontroll Interventionsgrupp jämförs med mått 
hämtade från en större population 

  

II. Hela program  

Enkla före- och efter- 
studier 

Utfallsvariabler mäts före och efter en 
intervention 

Tidsserieanalys*  Stora registerdata jämförs före och efter en 
intervention 

 *Tidsserieanalys kan även användas för effektbedömning av delar av program 
 
Experiment med slumpmässig kontroll  
Den design som många forskare anser överlägsen andra är experiment med 
slumpmässig kontroll. Det finns flera varianter på denna forskningsdesign där den 
mest sofistikerade omfattar upprepade jämförelser över flera år. Det slumpmässiga 
urvalet ska garantera att två helt lika grupper av individer väljs ut som under en 
undersökt period är lika i allt utom interventionen. Man bortser från eventuella 
skevheter eftersom dessa antas vara jämt fördelade mellan grupperna. Med hjälp av 
en före- och eftermätning i båda grupperna jämförs skillnader i utfallet i grupperna 
som därefter används för att beräkna effekter av interventionen.  
 
Fördelar: 
- klar logik 
- övertygande bedömning av interventionseffekter förutsatt att effekterna kan 

mätas på ett relevant sätt 
- bygger på en etablerad bevisföring 
 
Nackdelar 
- endast användbar på delar av program 
- att utsätta slumpmässigt utvalda för experiment är ofta inte möjligt 
- alla effekter som kan framträda i konkreta situationer framträder inte i 

experimentsituationer 
 
Experiment med matchad kontroll 
Till familjen kvasiexperiment räknas bland annat matchade kontroller. Det är en ofta 
använd design där forskaren har kontroll över valet av interventions- och 
kontrollgrupp. Vanligtvis är det en design som används för att testa en insats i en 
mindre grupp där syftet är att ta reda på om insatsen fungerar eller om den behöver 
modifieras innan den genomförs i stor skala. Forskaren/utvärderaren planerar att 
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utsätta några invånare inom en kommun för ett försök och försöker samtidigt matcha 
dessa, dvs. hitta lika många invånare som inte kommer att utsättas för försöket. 
Interventions- och kontrollgruppen ska vara lika i alla relevanta avseenden utom 
interventionen. Skillnaden jämfört med den slumpmässiga designen är att här är det 
forskaren som väljer ut grupperna. 
 
Fördelar 
- klar logik 
- övertygande bedömning av interventionseffekter förutsatt att grupperna är 

jämförbara och att alla relevanta förhållanden beaktas 
- bygger på en etablerad bevisföring 
 
Nackdelar 
- endast användbar på delar av program 
- att välja matchade kontroller kräver stor kunskap om alla faktorer som kan 

påverka den studerade företeelsen 
- inte rimligt att anta att allt annat än interventionen är lika 
 
Generisk kontroll 
Generiska kontroller innebär att jämföra resultat som framkommit i en 
interventionsgrupp med resultat från mätningar gjorda i en större population. 
Generisk innebär här ”relaterad till eller karakteriserad för en hel grupp eller klass” 
(Vedung, 2009:240). Denna forskningsdesign kan användas för att jämföra resultat 
från en intervention i en begränsad population med resultat från en större eller hel 
population. Ett exempel är att jämföra utryckningstid för brandkår och ambulans 
efter att lokaler byggts om eller att träningen vid larm ändrats med genomsnittliga 
utryckningstider för hela landet. Det fordras data för utryckningstider före och efter 
interventionen för interventionsgruppen och den större populationen. 
 
Fördelar 
- resurssnål design 
- ger en grov indikation av interventionseffekter 
 
Nackdelar 
- endast användbar på delar av program 
- förutsätter tillförlitliga data för den mindre populationen innan interventionen 
- det saknas ofta data på aggregerad nivå att jämföra med 
 
Enkla före- och efterstudier 
En design som kan användas för programeffektbedömning är enkla före och efter 
studier. Detta upplägg innebär att kontrollmätningen görs mot någon resultatvariabel 
före och efter ett program. Skillnaderna i mätningar före och efter tillskrivs 
interventionen. Diskussionen om interventionseffekter i början av detta kapitel (figur 
5) är exempel på en före- och eftermätning. 
 
Fördelar 
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- grov indikation på om det finns någon programeffekt 
- enkel och resurssnål 
 
Nackdelar 
- skillnader i mätresultat kan inte säkert tillskrivas interventionen/programmet 
- tillförlitliga mätdata saknas ofta 
 
Tidsserieanalys 
Stora registerdata kan jämföras före och efter en intervention med hjälp av 
tidsserieanalys (t.ex. med interventions- eller regressionsanalys). Tidsserieanalyser 
kan göras om det finns många observationer före och efter en intervention. Om 
registerdata finns på riksnivå kan metoden användas för att t.ex. utvärdera effekter 
av en ny lagstiftning eller ett generellt stöd förutsatt att interventionen kan antas 
distribueras lika i populationen. Likaså kan tidsserieanalys användas för att bedöma 
effekter av kommunalt säkerhetsarbete i Umeå kommun med hjälp av 
skadedatabasen vid Norrlands Universitetssjukhus (bilaga 1).  
 
Fördelar 
- enkel logik 
- användbar för att bedöma effekter av interventioner på olika nivåer om det finns 

många observationer före och efter en intervention 
 
Nackdelar 
- före- och eftermätningar finns sällan att tillgå 
- vissa tidsserieanalyser kräver speciell metodkunskap 
 
Dessa fem forskningsdesigner har olika användningsområde och evidensvärde. När 
studier som ingår i kunskapsöversikter studeras kommer forskningsdesignerna att 
användas för bedömning av studiernas kvalitet och evidensvärde (se kapitel 8). 
Tidsserieanalys kommer också om möjligt att användas för bedömning av 
interventionseffekter mot skadedatabasen i Umeå kommun. 

7.5 Kriterier för bedömning av effekter av säkerhetsarbete 

Specifika kriterier kan användas vid bedömning av effekter och konsekvenser av olika 
typer av säkerhetsarbete. Generellt sett kan man skilja på processkriterier, effekt- och 
konsekvenskriterier, samt generiska effektkriterier. ”Generiska effekter” syftar på att 
aktörer och organisationer står bättre rustade att hantera nya händelser och 
säkerhetsutmaningar. I tabell 9 används termen problemlösningskapacitet för det 
senare. 
 

 61



Tabell 10 Kriterier för bedömning av effekter av säkerhetsarbete  

Typ av kriterier Kriterier (några exempel) 

Process  * samverkan 
* delaktighet 
* legitimitetsskapande 
* riskmedvetenhet 

Effekt/konsekvens  * riskbeteende 
* skadehändelse 
* skada på människa  
* skada på produkt 
* skada på miljö 
* faktisk säkerhet för individ 
* upplevd säkerhet för individ  
* organisationens säkerhet 
* samhällets säkerhet 

Problemlösningskapacitet * kollektiv riskhantering  
* kollektiv beredskap att förebygga skador  
* kollektiv beredskap för räddningsinsatser 
* utvärderingskapacitet  

 
Specifika kriterier behöver också utvecklas för att kunna bedöma effekter och 
konsekvenser av t.ex. kommunala säkerhetsprogram och säkerhetsinsatser. Dessa 
kriterier bör ha en direkt koppling till mål och intentioner och tänkbara effekter av 
interventionen. Exempel på kriterier för bedömning av effekter av ett lokalt 
säkerhetsarbete är: 
 
Effekter på människa:  

- ökad riskmedvetenhet  
- ökad motståndskraft hos dem som riskerar att skadas  
- minskade personskador 
- begränsning av skador  

 
Effekter på utrustning/ produkter:  

minskade skador på: 
- cyklar 
- utryckningsfordon  
- skyddsutrustning 

 
Effekter på omgivning:  

minskade skador på: 
- byggnader/anläggningar  
- gator och vägar  
- lekplatser 
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7.6 Forskningsprogrammets utvärdering av effekter och effektsamband 
 

Inom forskningsprogrammet kommer olika effektsamband att studeras med 
utgångspunkt i policyprocessen (figur 6) och med hjälp av den metodologi som 
behandlades i kapitel 4 (top down och bottom up approach). 
Forskningsprogrammets bedömningar av interventionseffekter kommer att följa de 
överväganden som diskuterades i anslutning till figur 5. Vid utvärdering av 
säkerhetsprogram kommer i första hand den sammansatta utvärderingsmodellen 
(tabell 8) att användas. Tidsserieanalys kommer, när förutsättningar finns, att 
användas för bedömning av interventionseffekter av lokalt säkerhetsarbete i Umeå 
kommun. När det gäller studier/utvärderingar som ännu inte har bestämts kan även 
andra utvärderingsmodeller eller forskningsdesigner komma att användas.  
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8. METODOLOGI FÖR KUNSKAPSÖVERSIKTER  

 
I detta kapitel uppmärksammas några olika kunskapsöversikter och metodproblem 
som aktualiseras vid framställning av kunskapsöversikter. Därefter utvecklas en 
metodologi för forskningsprogrammets kunskapsöversikter.  

8.1 Olika kunskapsöversikter 

Kunskaps- eller litteraturöversikter kan ha olika syften. Ett syfte kan vara att 
sammanställa teorier på ett område, t.ex. teorier om utvärderingars användning 
(Shulha, m fl., 1997). Ett annat kan vara att sammanställa kunskap om metoders 
effekter, t.ex. metoder för behandling av långvarig smärta (SBU-rapport 2006) eller 
kunskap om klimateffekter av utsläpp (IPCC, 2007).  
 
Systematiska kunskapsöversikter 
Systematiska litteraturöversikter, som är en typ av kunskapsöversikter, har som syfte 
att sammanställa evidensbaserad kunskap. Det som, enligt evidensrörelsens 
förespråkare, skiljer evidensbaserad kunskap från annan kunskap är att den håller 
högre vetenskaplig kvalitet än annan kunskap (Hansen & Rieper, 2009; Lilford m.fl., 
2001; Clark, 2006). Inom en stor del av den medicinska forskningen betraktas 
evidens som bygger på randomiserade experimentella studier (Randomised Control 
Trials eller RCT) som den mest tillförlitliga kunskapen. Cochrane Collaboration och 
Campbell Collaboration, två internationella nätverk, arbetar med att ta fram 
evidensbaserad kunskap. De båda nätverken granskar ett stort antal vetenskapliga 
studier inom medicin, socialt arbete, kriminalvård och utbildning i syfte att 
sammanställa kunskap om effekter av insatser, behandlingsmetoder och ibland 
program. Resultaten sammanställs i systematiska litteraturöversikter som visar vilka 
insatser eller program som fungerar, inte fungerar, verkar lovande eller som man vet 
för lite om. På säkerhetsområdet kan en litteraturöversikt om forskning om effekter 
av skadeprevention nämnas (Towner m.fl., 1996). I Sverige arbetar Statens beredning 
för medicinsk utvärdering (SBU) och Institutet för utveckling av metoder i socialt 
arbete (IMS) med systematiska litteraturöversikter som ska bidra till utvecklingen av 
en evidensbaserad praktik inom hälso- och sjukvård och socialt arbete. 
 
Andra forskare är medvetna om den experimentella metodens starka och svaga sidor 
och betonar vikten av pluralism och vikten av att välja metoder som producerar den 
mest användbara eller praktiskt tillämpbara typen av evidens för olika sammanhang 
(Cronbach, 1982; Trinder, 2000; Prescott m fl., 1999; Egger & Davey-Smith, 1995; 
Sweeney, 1996; Chelimsky; 2007; Green m fl, 2007). Evidens kan baseras på 
effektbedömningar med hjälp av olika utvärderingsmodeller och forskningsdesigner 
(kapitel 7) eller professionella utförares erfarenheter om vad som fungerar i 
praktiken. En tredje form av evidens innebär att kritiskt granska olika typer av 
evidens och bedöma dessa tillsammans (Eraut, 2004:92; Julnes & Rog, 2007; Smith, 
2007:120). Vad som räknas som evidens värderas olika inom olika 
forskningsområden och discipliner (Hansen & Rieper, 2009; Petticrew & Roberts, 
2006). Likaså finns det skillnader i vad som betraktas som hög vetenskaplig kvalitet 
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inom olika ämnen (Nilsson, 2009). Ofta ställs en forskare inför olika typer av evidens 
och kan då välja att sammanfatta kunskapen baserad på bästa tillgängliga evidens 
(Petticrew & Roberts, 2006:181) eller att enbart beakta kunskap producerad med 
vissa forskningsdesigner.  
 
Som exempel kan nämnas att SBU har valt att sammanställa kunskap i fyra 
rapportserier. I Gula rapporter presenteras vetenskapliga utvärderingar baserade på 
systematiska litteraturöversikter, i ”SBU Alert” presenteras nya vetenskapliga 
metoder som befinner sig i ett tidigt skede, i ”SBU Kommentar” sammanfattas och 
kommenteras kunskapssammanställningar från andra länder och i SBU:s Vita 
rapporter redovisas andra litteraturöversikter, rapporter och genomgångar. 
 
Metodproblem och kritiska frågor 
När kunskap från olika primärstudier ska sammanfattas aktualiseras flera kritiska 
frågor. En fråga som forskaren måste ta ställning till är i vilka tidskrifter och andra 
källor som han eller hon ska söka efter studier och undersökningar som ska ingå i 
översikten. En annan fråga gäller vilka sökkriterier man ska använda och en tredje 
vilka kvalitetskrav som ska ställas på studierna för att de ska ingå i översikten. 
 
Det finns olika strategier och kriterier man kan använda för att söka rätt på studier 
och undersökningar som ska ingå i en kunskapsöversikt. Likaså kan olika kriterier 
användas för kvalitetsbedömning och evidensbestämning av de insamlade studierna. 
Vid bedömning av vetenskaplig evidens har ”evidenshierarkier” utvecklats där 
vanligtvis kunskap från slumpmässiga kontrollstudier (RCT) rankas högst (Clarke, 
2006:562-3; Pawson, 2006:49; www.sbu.se) medan kunskap från kvalitativa studier 
rankas lågt. I t.ex. Pawsons evidenshierarki hamnar brukarstudier på den lägsta 
nivån (tabell 11). Ett alternativ till evidenshierarkier är att använda någon form av 
typologi eller matris för att klassificera vilka forskningsdesigner som lämpar sig bäst 
för att besvara olika forskningsfrågor (se figur 10 i Hansen & Rieper, 2009:158). 
 
Tre ansatser för kunskapsöversikter 
Det finns olika ansatser och tillvägagångssätt som kan användas för att sammanställa 
en kunskapsöversikt (Hansen & Rieper, 2009; Petticrew & Roberts, 2006:39-41). För 
forskningsprogrammets syfte kommer tre att uppmärksammas: systematisk 
litteraturöversikt (systematic review), narrativ syntes (narrative review) och meta-
analys.  
 
En systematisk litteraturöversikt definieras som en översikt som övergripande 
identifierar, bedömer och syntetiserar alla relevanta studier om ett givet ämne 
(Petticrew & Roberts, 2006:19). En avgränsning av systematisk litteraturöversikt, 
som kan vara lämpligt att göra när det gäller interventioner är: 
 
”a synthesis of results of existing evaluations and research projects produced with 
the purpose of clarifying whether a given intervention works (e.g. how a treatment 
works on a given illness or what results a particular form of teaching gives)” 
(Hansen & Rieper, 2009: 141). 

 65

http://www.sbu.se/


 
Narrativ kunskapsöversikt definieras som processen att syntetisera primärstudier i 
beskrivande termer (istället för statistiska) och som utforskar primärstudiernas lik- 
och olikheter (heterogenitet) (Petticrew & Roberts, 2006:19). Meta-analys definieras 
som en översikt som använder statistiska metoder för att syntetisera resultat av flera 
studier och som sammanfattar resultatet i form av ett kvantitativt mått (t.ex. 
effektstorlek) (ibid). 
 
Valet av ansats har att göra med vilken forskningsdesign som lämpar sig bäst för den 
forskningsfråga som studeras (Petticrew & Roberts, 2006:60) och vilket 
vetenskapsteoretiskt synsätt som forskarna har (House, 2004). Det finns emellertid 
en samsyn bland forskare att det behövs andra forskningsdesigner än RCT när 
forskningsfrågan gäller att sammanställa kunskap om implementationsprocesser och 
effektbedömningar av program (Hansen & Rieper, 2009; Rossi & Freeman, 1989).  
 
Faser i framställning av kunskapsöversikter 
Att framställa en kunskapsöversikt innebär, enkelt uttryckt, att utifrån ett bestämt 
syfte identifiera och samla in primärstudier som ska ingå i översikten och att med 
studierna som grund sammanställa kunskap om det som kunskapsöversikten gäller. 
Hansen & Rieper (2009) beskriver fyra faser i kunskapsproduktionen:  
(1) formulering av kunskapsfrågan; (2) systematisk sökning; (3) kritisk utvärdering; 
(4) sammanfattning av resultat. 14

8.2 Forskningsprogrammets metodologi för kunskapsöversikter 

Syftet med forskningsprogrammets tre kunskapsöversikter är att samla kunskap om 
effekter av olika typer av säkerhetsarbete.  Metodologin som kommer att användas 
lånar element från systematisk litteraturöversikt och narrativ syntes (se ovan). 
Metodologin innebär att i ett första steg beskriva syfte och uppläggning med 
översikten. I det första steget ingår också att bestämma inkluderingskriterier. I ett 
andra steg görs en litteratursökning och klassificering av studierna och i det tredje 
sammanfattas kunskap. Avslutningsvis drar forskarna slutsatser om kunskapsläget. 
 
1. Kunskapsöversiktens syfte och uppläggning 
I det första steget anges syfte, metod och tillvägagångssätt. Här diskuteras och 
fastställs också vilka inkluderingskriterier, källor och sökord som ska användas. 
Exempel på inkluderingskriterier är:  

- publicerade studier av effekter av säkerhetsarbete/säkerhetsprogram 
- opublicerade studier av effekter av säkerhetsarbete/säkerhetsprogram 
- studierna innehåller en beskrivning av design, metod och material  
- studierna innehåller en redogörelse av interventionens innehåll, omfattning och 
effekter 

                                                 
14 Förutom dessa fyra beskriver Petticrew & Roberts (2006) en fas mellan 1 och 2 där forskaren 
bestämmer vilka typer av studier som ska ingå i kunskapsöversikten. Den kritiska utvärderingen (fas 
3) delas också upp i två faser, dels en fas där forskaren går igenom resultat av sökningen och väljer ut 
vilka studier som ska ingå (selekteras mot inkluderingskriterier), dels en kritisk kvalitetsbedömning av 
inkluderade studier (Petticrew & Roberts, 2006:27). 
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- studierna innehåller en beskrivning av förhållandena före och efter 
interventionen i någon utfallsvariabel 
 

2. Litteratursökning och klassificering av primärstudier 
I det andra steget genomförs litteratursökningen i de källor som bestämts. Därefter 
sammanställs alla identifierade studier och klassificeras efter inkluderingskriterierna. 
Exempel på litteratursökning i: 

- databaser (google scholar, medline, academic search elite) 
- vetenskapliga tidskrifter 
- avhandlingar 
- statliga utredningar 
- publikationer från Räddningsverket/MSB 
 

3. Analys och kunskapssyntes 
I det tredje och sista steget sammanfattas resultaten av primärstudierna. Här bedöms 
också studiernas kvalitet, olikheter (heterogenitet) och generaliserbarhet. Slutsatser 
dras om kunskapsläget. Kunskapsöversikten sammanfattas i en rapport eller artikel. 
 
En studies evidensvärde kan bedömas mot en evidenshierarki, t.ex. mot Pawsons 
evidenshierarki (tabell 11). Evidenshierarkier klassificerar studierna efter 
metodologisk kvalitet och intern validitet (bias). De som hamnar lägst på listan 
påverkas mest av forskaren (har högst bias). Överst listar Pawson slumpmässiga 
kontrollstudier och lägst placeras brukarundersökningar. Hälsoforskare placerar 
vanligtvis systematiska litteraturöversikter högst i evidenshierarkin och fallstudier 
lägst (Petticrew & Roberts, 2006:58). 
 
För att bestämma en studies eller utvärderings kvalitet (och evidensvärde) kan också 
specifika kriterier användas. Kriterier för bedömning av interventionsstudiers kvalitet 
sätter effektfrågan i centrum. Exempel på tio kriterier som kan användas för 
kvalitetsbedömning av interventionsstudier sammanfattas i tabell 12. 

 
Tabell 11 Ray Pawsons evidenshierarki 

Evidensnivå  Studiedesign 
1 Slumpmässiga fall-kontrollstudier (RCT) 
2 Kvasi-experimentella studier 
3 Före- och efterjämförelser 
4 Krossektoriella/slumpmässiga urvalsstudier 
5 Processutvärderingar, formativa studier och aktionsforskning 
6 Kvalitativa fallstudier och etnografiska studier 
7 Studier med rekommendationer om god praktik 
8 Professionella bedömningar/expertbedömningar 
9 Brukarundersökningar  

Källa: Fritt översatt från Pawson, 2006:49 
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Tabell 12. Tio kriterier för bedömning av kvaliteten i interventionsstudier  

 0 ej 
acceptabel 

1 2 3 utmärkt ej relevant Medelvärde  

1. Beskrivning av 
forskningsdesign/ 
utvärderingsmodell, metod 

     

2. Redovisning av material, 
underlag, svarsfrekvens 

     

3. Beskrivning av förhållanden 
före och efter interventionen 

     

4. Beskrivning av 
interventionens omfattning  

     

5. Beskrivning av 
interventionens effekter 

     

6. Systematisk analys      

7. Klargörande av studiens 
begränsningar  

     

8. Slutsatsernas tydlighet      

9. Empiriskt stöd för 
slutsatserna 

     

 

10. Logiskt stöd för slutsatserna       

Anvisning för bedömning: 
0. ej acceptabel eller saknas 
1. delvis godtagbar men studien kan kritiseras för ofullständighet eller oklarhet 
2. godtagbar med avseende på täckning och/eller tydlighet (mindre kritik kan riktas) 
3. utmärkt med avseende på omfattning och/eller tydlighet 



9. UPPSUMMERING 

Rapporten har utvecklat och sammanfattat programmets metodologiska 
utgångspunkter. Centrala begrepp har definierats och motiverats. Principiella frågor 
kring utvärdering av relevans och effekter av säkerhetsarbeten och säkerhetsprogram 
har också diskuterats. De överväganden som diskuteras och de ställningstaganden 
som gjorts i rapporten kommer att vägleda arbetet och konkretiseras i 
forskningsprocessen. Utgångspunkterna kommer att vid behov anpassas till de 
utmaningar som forskarna ställs inför. I slutrapporten kommer programmets 
metodologiska lärdomar att redovisas och diskuteras. 
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Bilaga 1 Skadedatabasen vid Norrlands universitetssjukhus
 
Sedan 1 april 1985 har en kontinuerlig skaderegistrering bedrivits på 
akutmottagningen och andra mottagningar som behandlar akuta skadefall vid 
Norrlands Universitetssjukhus (NUS). Inmatning av data till skadedatabasen 
administreras av Akut- och katastrofmedicinskt centrum vid NUS. Registreringen 
omfattar alla typer av akuta skadefall och under 2008 behandlades drygt 12 500 
personer för skador, förgiftningar mm. Patienter som besöker sjukhuset i samband 
med vård för en akut skada ombeds att fylla i en skadejournal där man får beskriva 
var, när och hur skadan inträffade. Skadejournalen kompletteras sedan med 
uppgifter från läkarens journal om diagnos och eventuell inläggning i sluten vård. Vid 
analys avidentifieras uppgifterna och de sekretessregler som gäller för sjukvården 
följs så att ingen enskild person kan identifieras. Informationen används bland annat 
för att öka kunskapen om skadornas uppkomst och vilka personer som drabbas men 
även vilka aktiviteter och produkter som inverkat på skadan. Denna kunskap används 
i det skadeförebyggande arbetet samt för att beräkna ianspråktagna vårdresurser.  
Samhällsbyggnadskontoret vid Umeå kommun har sedan början på 1990-talet använt 
trafikskadedata från sjukhuset för att identifiera och åtgärda farliga trafikmiljöer i 
Umeå. Sedan 1995 ingår NUS skaderegistrering i ett EU samarbete som kallas IDB 
(Injury Data Base) och i Sverige ansvarar Epidemiologiskt Centrum på 
Socialstyrelsen för denna rapportering. Skadedata från medverkande sjukhus i den 
Europeiska unionen insamlas och presenteras i aggregerad form där fokus ligger på 
de skadefall som inträffat i hem- och fritidsmiljö. 
 
Insamlade data ligger till grund för skadepreventiva analyser vilka hittills (2009) 
utmynnat i 142 rapporter i Olycksanalysgruppens rapportserie.  
 
STRADA 
 
STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är Transportstyrelsens 
informationssystem för trafikskador inom vägtransportsystemet. STRADA bygger på 
uppgifter från polisrapporterade trafikskadefall och trafikskadade som sökt vård på 
sjukhusens akutmottagningar. I detta system rapporteras också fotgängare som 
skadat sig efter att ha halkat/snubblat omkull inom vägtransportsystemet. Totalt 
rapporterades från NUS 2 000 skadefall för år 2008. Cirka 70% av 
akutmottagningarna i landet medverkar idag i STRADA.  
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