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1. Varför studera intentioner och 
kunskaper i lokalt säkerhetsarbete?

1. Intentioner styr lokalt säkerhetsarbete (LSA)

2. Kunskapsbaserat säkerhetsarbete antas vara 
relevantare och effektivare än traditionellt LSA

3. För att förstå förutsättningar för styrning och 
kunskapsanvändning



Frågeställning i vårt forskningsprogram

”studera genomslag av lagstiftarens intentioner i lokalt 
säkerhetsarbete”
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2. Analysram



Vår definition av 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.

”Local safety and security policy (work)”



Hur studera intentioner/kunskaper?

• Policy och handlingsprogram

• Verksamhetsberättelser 

• Uppföljningar, utvärderingar 

• Intervjuer 

• Hemsidor



3. Intentioner/kunskaper i säkerhetsarbete
Umeå Borås



Förutsättningarna i Umeå och Borås

Umeå Borås

Geografiskt läge Norr Söder

Befolkning 112 000 101 000

… % under 5 7,0 6,8

…% över 80 3,8 5,8

Org. av förebyggande LSA Kommunen Kommunen/ 
Sö Älvsborg.



Antal dygn med snötäcke per år (1961-90)



Lagstiftarens intentioner (LSO)
Kommuner har byggt upp ett tillfredsställande och likvärdigt 
skydd mot olyckor i hela landet

Kommuner har anpassat skyddet/insatserna efter lokala 
förhållanden

Myndigheter och kommuner samordnar räddningsinsatser

Kommunala handlingsprogram för räddningstjänsten har 
antagits av fullmäktige under mandatperioden

Räddningspersonal har tillräcklig kompetens 

Analyser av skadehändelser har genomförts



Kommunernas intentioner

Umeå
• Minska kostnader för olyckor/ 

skador
• Beakta  säkerhetsfrågor i 

kommunal planering
• Information för att förebygga 

olyckor/ skador

Borås
• Förändra attityder och öka 

enskildas ansvarstagande
• Utveckla skaderegistreringen
• WHOs kriterier för säker och 

trygg kommun ska vägleda

Källa: policydokument/ handlingsprogram



Vems intentioner styr lokalt säkerhetsarbete?

Umeå Borås

Lagstiftningen (LSO) Till viss grad Till viss grad

WHOs kriterier Inte alls Till viss grad

Kommunens intentioner Till viss grad Till viss grad

Annat Till viss grad Till viss grad

Källa: intervjuer och styrdokument



Kunskapsanvändning

Umeå
•Vetenskaplig, teknisk och 
erfarenhetsbaserad kunskap vävs 
samman
•Trafikverkets och SKLs
rekommendationer baserad på
nationell expertkunskap
•Statistik och enkäter från 
Olycksfallsanalysgruppen vid 
Norrlands universitetssjukhus

Borås
•Vetenskaplig, teknisk och 
erfarenhetsbaserad kunskap vävs 
samman
•Konstruktion av kunskap i 
nätverk
•Via nyckelpersoner/ 
reflekterande praktiker
•Kunskapsluckor blottläggs



Exempel på vad som påverkat LSA

Umeå
• Svenska Kommunförsäkringar AB
• Enskilda händelser lokalt/nationellt
• Hot mot utsatta och krav från 

medborgare
• Problem som går att ”bygga bort”

Borås
• WHOs säker och trygg 

kommun
• Nackas och Kalmars 

certifiering av förskolor resp. 
föreningar

• Eldsjälar/ nyckelpersoner
• Feedback från bilskolelärare

Källa: intervjuer



Förekommande uppföljning/utvärdering av LSA

Nationellt finns:
• Öppna jämförelser (SKL)
• Årlig uppföljning av LSO (MSB)
• Enkäter (SKL/MSB)
• Utvärdering av LSO (Ds 

2009:47)

Lokalt finns:
• Nämnders kontroll/uppföljningar
• Kommunal revision
• Enkäter och mätningar
• Utvärderingar



Användning av uppföljning/utvärdering:

Umeå
• Begränsad omfattning
• Utbildningar och övningar
• SÄKSAM enkät
• Skadedata

Borås
• Begränsad omfattning
• Återcertifiering av säker 

och trygg kommun
• Välfärdsbokslut 
• Kommunens 

försäkringspremie

Källa: intervjuer



Slutsatser 

Olika aktörers intentioner och olika typer av kunskap vävs samman i 
lokalt säkerhetsarbete (LSA)

• Nyckelpersoner/ reflekterande praktiker har betydelse för vilka intentioner 
och vilken kunskap som styr kommunens säkerhetsarbete

• Genomslag av lagstiftarens intentioner främst indirekt

• WHOs kriterier för Säker och Trygg kommun vägleder delar av det LSA

• Nationell och lokal expertkunskap används i LSA

• Kunskap förhandlas och skapas i nätverk

• Vetenskaplig, teknisk och erfarenhetsbaserad kunskap vävs samman

• Händelser styr LSA



Fyra sätt förhålla sig till den bild som framträder

• Inte bra – staten styr för lite: kommunerna måste bli bättre på att 
genomföra LSO. 

• Det verkar rimligt – tyder på att den lokala självstyrelsen fungerar: 
kommunerna bör fortsätta att utveckla LSA på egna sätt.

• Inte bra - ineffektivt: det behövs bättre data och uppföljning samt 
mer evidensbaserad kunskap.

• Det verkar rimligt när många aktörer inblandade: men då är det 
inte relevant att utgå från eller anvisa rationella planeringsmodeller.



Tack !


