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Syfte: Studiens syfte är att undersöka och redovisa vilka förutsättningar räddningstjänsten har att 
implementera SROI-modellen som ett utvärderingsverktyg för sin verksamhet. Arbetet bör ses som en
förstudie till ett sådant projekt.

Frågeställning:
- Vilka förutsättningar har räddningstjänsten att implementera SROI som analysverktyg i sin 
utbildningsverksamhet?
- Vilka mätpunkter för räddningstjänstens internutbildning kan identifieras utifrån SROI-perspektivets 
objektiva, subjektiva och direkta indikatorer?

Metod: Inom ramen för undersökningen har fem djupintervjuer utförts med räddningschefer och 
utbildningssamordnare fördelade på fyra olika kommuner. Utöver detta har sekundärkällor i form av 
utbildningsmaterial samt andra undersökningar studerats. 

Slutsatser: Räddningstjänsten ombeds i allt högre grad redovisa sin verksamhet i form av mätbara 
mål. Ansvariga inom räddningstjänsten saknar ofta verktyg för att formalisera och redovisa det 
utvärderingsarbete som regelbundet genomförs. Det framgår att man i varje region utför regelbunden 
utvärdering, men generellt inte uppfattar det så. 
Undersökningen indikerar att SROI är ett lämpligt verktyg att implementera och använda för 
räddningstjänsten. 
SROI kan fungera som en mall för att formalisera utvärderingsprocessen för att göra den synlig för 
såväl interna som externa intressenter. 
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Purpose: The purpose of this study is to investigate and report on the conditions the emergency 
services has to implement the SROI model as an evaluation tool for their operations. This work should
be viewed as a preliminary study for such a project.

Research questions:
- What conditions apply for the emergency services to implement SROI as an analysis tool of its 
training activities?
- Which data points whithin the emergency services internal training program can be identified by the 
SROI-perspective's objective, subjective and direct indicators?

Method:The study has conducted five in depth interviews with emergency managers and training 
providers on four different municipalities. In addition, secondary sources in the form of educational 
material  have been studied.

Conclutions: Emergency services are increasingly asked to account for their activities in the form of 
management by objectives. The responsible managers often lack tools to formalize and present the 
evaluation work that is conducted. It is clear that each region performs periodic evaluation, but 
generally do not perceive it that way. The survey indicates that SROI is an appropriate tool to 
implement and use for emergency services. SROI can serve as a template to formalize the evaluation 
process to make it visible to both internal and external stakeholders.
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Begreppsdefinitioner

LSO - Lagen om Skydd mot Olyckor. 
Lagtext som ytterst reglerar räddningstjänstens verksamhet. 

MSB - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. 
Svensk förvaltningsmyndighet med ansvar för samordning av skydd mot olyckor, krisberedskap
och civilt försvar. Utför tillsyn och utvärdering av räddningstjänstens verksamhet. 

NEF - New Economics Foundation. 
Brittisk tankesmedja med fokus på ekonomi, socialt välstånd och hållbarhet. Har spelat en
avgörande roll för utarbetandet av SROI.

NPM - New Public Management. 
Politiskt laddat samlingsbegrepp för utvecklingen mot att organisera och driva offentlig verksamhet 
med arbetssätt och styrsystem inspirerade eller tagna från privat näringsliv. 

Räddningstjänst - Utryckningsverksamhet vid olyckor.
Verksamheten regleras utifrån Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Alla kommuner måste enligt lag ha
räddningstjänst. (Ofta även kallad brandkår)  Räddningstjänstens primära uppgift är att förebygga, 
assistera och rädda liv vid olyckor såsom bränder, trafikolyckor samt andra nödlägen. Finansieras av 
berörd kommun,  tillsynsmyndighet är MSB.

SROI - Social Return On Investment. 
Mät- och analysverktyg utarbetat för att påvisa sociala och icke monetära värden av utförd investering.
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1 Inledning

”Det inträffar årligen cirka 25 000 bränder i Sverige som leder till en insats av den kommunala 
räddningstjänsten [...] Det är enligt regeringen inte acceptabelt. Det måste bli färre som dör, 
färre som skadas och mindre som förstörs.” (Regeringen Prop. 2002/03:119 s34)

Med dessa ord ville regeringen ändra den gamla räddningstjänstlagen som detaljreglerade 
verksamheten, till att istället arbeta med nationella mål. Tanken var att denna nya styrmodell 
skulle öka kommunernas möjlighet att anpassa verksamheten utifrån lokala förhållanden. 
Framför att ha en räddningstjänst som såg likadan ut oavsett omgivningens behov (Egeringen Prop. 
2002/03:119). Lagen trädde i kraft år 2004 och kan summeras med tre mål/riktlinjer som 
räddningstjänsten ska jobba utifrån;
1. Färre händelser
2. Mindre konsekvenser
3. Förmåga att hantera händelser

Målstyrning framför detaljstyrning har blivit ett allt vanligare sätt att styra offentliga 
verksamheter, detta i takt med att offentliga verksamheter i dag tar efter affärsvärldens principer om 
hur man driver sin verksamhet. Vilket kan ses som ett naturligt steg i takt med att de får krav på sig att
bli mer företagsamma och effektiva för att inte belasta skattebetalarna mer än nödvändigt (Brignall & 
Modell, 2000). Att den offentliga sektorn tar efter affärsvärlden och använder målstyrning har dock 
kritiserats från flera håll. Exempelvis i en pågående samhällsdebatt som framhållit att “sjukvården 
leker affär” och prioriterar aktiviteter med ekonomisk vinst framför sådana som är bra för samhället 
(Zaremba 2013). Det finns även kritik inom ekonomistyrningsforskningen där man anser att dessa 
modeller mäter fel saker. Eftersom de fokuserar på att effektivisera verksamheten och spara pengar 
genom att kapa kostnader, snarare än att verkligen effektivisera (Kloot & Martin 2000). 

Även den nya räddningstjänstlagen har stött på kritik, dels från regeringen för att vara otydlig och svår 
att jobba efter (Reform, Ds, 2009:47). Vilket även framkommer genom en fallstudie beställd av MSB - 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Hermelin, 2009). En anledning till detta kan vara, att 
prestationsmätningen fokuserar på för många saker, mäter fel saker, och måste anpassas till 
offentligverksamhet för att vara till nytta (Atkinson,Waterhouse & Wells, 1997). Medan till exempel 
Parmenter (2010) menar att indikatorerna är framtagna utan djupare eftertanke och oftast vid ett enda 
tillfälle, vilket gör att de inte mäter organisationers faktiska nyckelfaktorer.
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1.1 En ny styrning
Ur denna kritik har försök gjorts med att ta fram modeller för bättre mätning och styrning för 
offentliga verksamheter för att demonstrera ett bredare värdeskapande (Rotheroe & Richards
2007). Den modell som fått mest fokus och som idag diskuteras flitigt är Social Return on 
Investment (SROI) (Millar & Hall, 2012). Modellen, som togs fram i USA 
i slutet av 90-talet, är ursprungligen ett verktyg för filantropiska verksamheter att påvisa dess 
sociala vinster mot investerat kapital (Emerson & Cabaj. 2000). Modellen vidareutvecklades 
senare i Storbritannien av  New Economics Foundation (NEF) i syfte att 
kunna användas i statligt finansierade verksamheter. Men till skillnad mot den amerikanska modellen 
var deras fokus att SROI modellen inte bara skulle påvisa effekten av arbetet, 
utan även fungera som ett verktyg att bedöma planerade investeringar samt styrningen av 
verksamheten (NEF, 2004).

Även denna modell har mött kritik, genom att vara för komplicerad och i alltför hög grad bygga 
på antaganden (Manetti, 2012; Millar & Hall, 2012). Däremot framkom det i Millar & Halls 
studie (2012) att de organisationer som jobbade med SROI såg modellens potential i att på 
ett strukturerat sätt reflektera över organisationens insatts. I förlängningen möjliggjorde det för 
organisationen att finna möjligheter till förbättring och därigenom utvecklas. Som framkommit är 
arbetet med målstyrning omdiskuterat, dels genom att det inte fungerar, dels att det fokuserar på fel 
saker, vilket i förlängningen kan leda till att hela organisationen tappar sitt fokus (Alvesson & 
Sveningsson 2010). Så visst kan det ses som ett trubbigt verktyg utan helhetsperspektiv, som kan 
uppmuntra till att fokus på de variabler som är enkla att mäta snarare än relevanta. 

Som sammanställning finns det en lag som baseras på mål, detta för att möjliggöra för de lokala 
räddningstjänsterna att anpassa sin verksamhet utifrån de lokala behoven. Men att jobba med mål har
fått kritik, inte bara inom räddningstjänsten utan i ett flertal offentliga organisationer. Anledningen till 
kritik är främst att de målstyrningsmetoderna som finns tillgängliga är framtagna inom affärsvärlden, 
vilket leder till ett fokus på pengar framför allmännnyttan. 

1.2 Problematisering 
Önskan om en räddningstjänst som har en spetskompetens och är anpassade till sin omgivning är 
förstås ett önskvärt mål. Därmed är arbetssättet med mål ett fortsatt önskvärt arbetssätt men utan en 
väl anpassad metod för detta är risken stor att fokus kommer att hamna på fel saker. SROI kan 
möjligen vara en metod för detta, utifrån metodens förmåga att få organisationer att reflektera över sin 
verksamhet och därigenom finna förbättringsmöjligheter. 

En av räddningstjänstens viktigaste faktorer till att både bli bättre och till att kunna anpassa sig utifrån 
sin omgivning är som inom andra tjänsteområden det humana kapitalet. Därmed är  bibehållen samt 
höjdkompetensnivån en av räddningstjänstens viktigaste punkter utifrån de nationelamålen att 
förebygga händelser, minimera konsekvenser samt en förmåga att hantera händelser när de inträffar. 
Därmed kommer fokus i denna studie ligga på hur SROI som målstyrningmetod kan hjälpa till att 
värdera samt utvärdera den interna utbildningen inom räddningstjänsten. 
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Initialt kontaktades Västra Mälardalens Räddningstjänst (VMR) som lyder under LSO.  I och med 
denna initiala kontakt med VMR framkom att detta var något de upplevde som problematiskt, samt att 
de nu var i färd med att skriva ett nytt handlingsprogram och skulle uppskatta konkreta råd. Denna 
uppsats har därigenom tydliga kopplingar till en reell problemställning i en verklig organisation. 
Arbetets författare försöker med akademiska verktyg ta sig an ett konkret problem i en verklig kontext. 
Det finns olika teorier och modeller för hur immateriella värden skall kunna mätas och värderas. 

Denna uppsats kommer i första hand att använda sig av verktyg från ramverket SROI- Social 
return on investment. Detta verktyg kommer att beskrivas utförligare under kapitlet om teoretisk 
referensram, men handlar i korthet om att värdera avkastning på insatt kapital i form av mjuka 
värden. Exempelvis samhällsnytta, kompetens eller beredskap. Detta ramverk är anpassat 
för mätning av effektivitet och grad av påverkan i verksamheter som inte har till uppgift att 
producera monetär avkastning utan generera andra former av samhällsnytta.
Enligt modellen är det väsentligt att sträva efter att påvisa en given insats effekter i ett bredare 
perspektiv än bara dess direkt synbara resultat. En effekt är i sin helhet något alldeles för 
abstrakt och svårfångat för att kunna mätas direkt utan måste brytas ned i påvisbara delar. 
Effekten av en insats påvisas genom att studera förbestämda indikatorer.
SROI delar in dessa i tre kategorier:
Objektiva indikatorer - Kopplade till standardiserad testning.
Subjektiva indikatorer - Kopplade till upplevelser och självskattning.
Direkta indikatorer - Kopplade till nyckeltal och statistiska mätningar.

Genom en kombination av mätning i dessa tre kategorier skapas en helhetsbild av en insats 
effekter.

1.3 Syfte och Frågeställning 
 Studiens syfte är att undersöka och redovisa vilka förutsättningar räddningstjänsten har att 
implementera SROI-modellen som ett utvärderingsverktyg för sin verksamhet.
Med förutsättningar avses i detta fallet i vilken mån organisationens sturktur och inarbetade arbetssätt 
lämpar sig för att implementera detta verktyg. 
Då undersökningen är avgränsad till att studera organisationens internutbildning kommer fokus ligga 
på frågeställningar kring dessa. Genom att försöka identifiera konkreta mätpunkter från SROI-
modellens tre typer av indikatorer testas modellens användbarhet och applicerbarhet på 
räddningstjänstens verksamhet.

Studien har därmed två sammanhängande forskningsfrågor:

- Vilka förutsättningar har räddningstjänsten att implementera SROI som analysverktyg i sin 
utbildningsverksamhet?

- Vilka mätpunkter för räddningstjänstens internutbildning kan identifieras utifrån SROI-
perspektivets objektiva, subjektiva och direkta indikatorer?
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1.4 Avgränsning och fokus
Eftersom en studie av detta slaget är mycket begränsad kring både sin omfattning i tid (10 
veckor) samt tillgång till övriga resurser är det inte möjligt att göra någon provimplementering eller 
pilotstudie av SROI inom Räddningstjänsten inom ramen för detta arbete.
Arbetet bör därför ses som en förstudie till ett sådant projekt.
Studien fokuserar på frågor rörande organisationens internutbildning som avgränsat studieområde. 
Arbetet kommer med avstamp i verktyget SROI fokusera på vilka mätpunkter 
som kan identifieras inom utbildningen utifrån de riktlinjer LSO satt upp för räddningstjänsten.
Målen med studien är att öka förståelsen för SROIs användningsområden samt styrning inom 
offentliga verksamheter, men även att undersöka möjligheterna för en implementering av SROI 
inom Räddningstjänsten. En förstudie av detta slaget kan tjäna som inspiration till fortsatt  arbete för 
räddningstjänsten, samt till högskolan för fortsatta möjligheter till djupare studier.
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2 Teoretisk referensram
 Den teoretiska referensramen som presenteras i detta kapitel omfattar en ingående beskrivning av 
analysverktyget SROI. I inledningskapitlet beskrevs dess historia. Det som här följer är en beskrivning 
utifrån dess tillämpning samt undersökningsdesign. Denna kommer att leda vidare in i metodkapitlet. 
Detta kapitel omfattar även en beskrivning av räddningstjänsten, dess verksamhet samt omvärld. 

2.1 New public management
New public management en benämning på ett sätt att styra offentliga verksamheter. Benämningen 
skapades av akademiker för att beskriva den förändring som skedde i början av 80-talet inom 
offentliga verksamheter. Ett sätt som karaktäriseras av budgetnerskärning, prestation och 
privatisering. (Gruening 2001)
Anledningen till denna utveckling brukar ses som ett sätt att försöka motverka korruption och 
nepotism, men även ett sätt försöka effektivisera verksamhet och skapa en tjänstemansbaserad 
administration. I detta ingår ofta även att privatisera delar av verksamheten för att komma ifrån 
personalomsättningen som är en produkt av regimskiften. (Hood, 1995) Arbetet med effektivisering 
och nedskärningar är något som fortsatt och NPM är idag förknippat med företagsmässig styrning av 
offentlig verksamhet (Brignall & Modell, 2000).      

2.2 SROI
Tanken bakom SROI ligger i att skapa en kommunikation och ett engagemang mellan olika 
intressenter, både interna och externa, som ska leda till en ökad förståelse över förväntningar och vad

organisationen har för möjligheter att uppnå tänkta mål (Arvidson et al, 2010). Samtidigt visar 
modellen ett värde på organisationens insats vilket möjliggör för en organisation att redovisa sin nytta 
för externa intressenter (Roteroe & Richards, 2007; Arvidson et al, 2010). Tekniken bygger på 
prestationsmättning, där värdet på det sociala utfallet skapat av en organisation ställs mot kostnaden 
att uppnå det (Emerson & Twersky, 1996). Men till skillnad mot andra modeller för prestationsmättning
är det i SROI de externa intressenterna som ska klargöra vad som är organisationens mål, men även 
uppskatta värdet på prestationen (Miller & Hall, 2012). Att inkludera de externa intressenterna i detta 
arbete ger en god grund för diskussion, dels om värdet på organisationens insats, men även en 
möjlighet att se längre än de direkta insatser som görs (Roteroe & Richards, 2007). Sedan definieras 
nyckeltal utifrån intressenternas mål, som sedan ligger till grund för en prestationskarta, i likhet med 
balance scorcard, för att kunna styra organisationen utifrån målen. För att kunna precisera nyttan av 
organisationen ytterligare, räknar man även bort den del av resultatet som hade kunnat uppnås utan 
insatsen, organisationens dödvikt (Roteroe & Richards, 2007).
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2.3 SROI som ett verktyg

SROI modellen bygger på fyra komponenter;
 
1.     Intressenternas medverkan.
2.     Identifiering av nyckeltal.
3.     Prestationskarta/mål.
4.     Exkludering av dödvikten.
 
Utifrån dessa steg har ett antal praktiska guider jobbats fram, framförallt i Storbritannien där det på 
uppdrag från enheten för den tredje sektorn i Storbritannien. Arbetet med att ta fram guiden 
genomfördes av i samarbete med SROI Network UK, the new economics foundation, Charities 
evaluation services, National Counsil for Volontary Organisations och New Philanthropy Capital. 
Denna guide ses idag som grunden till allt arbete med SROI och är således grunden till den Svenska 
organisationen SERUS guide till verktyget. (Nilsson & Hahn 2010) SERUS arbetar med socialt ansvar 
och hållbarhetsfrågor. Organisationen har utarbetat en egen guide till SROI anpassad för svenska 
förhållanden. (Nilsson & Hahn 2010) Den här undersökningen är basserad på riktlinjerna från SERUS 
guide. 
 
SROIs 6 steg i korthet.
 
1.     Analysens omfattning samt identifiering av intressenter.
Det första steget bygger på att fastställa vad man ska analysera, vilken data som kan fås fram och se 
vilka som är intressenter till studien och vilka av dem som analysen ska fokusera på.
2.     Kartläggning av effekter.
Här börjar görs kartläggningen av vilka aktiviteter som kan identifiera utifrån det valda ämnet och vilka 
resultat och effekter de i sin tur kan leda till.
3.     Mätning av effekter.
Här arbetas indikatorer fram för att kunna mäta de effekter som identifierades i steg 2.
4.     Analysobjektets påverkan.
Identifiering av i vilken utsträckning de identifierade effekterna påverkar analysobjektet och vad mer 
som påverkar analysobjektet.
5.     Beräkning SROI-värdet.
Värdet på effekterna för intressenterna, både positiva och negativa uppskattas och sammanställs.
6.     Redovisa, förankra och använd informationen.
Den insamlade data som kommit fram sammanställs och implementeras som en del av 
organisationens styrmedel.

Ovanstående 6-stegsmodell är hämtad från Nilsson och Hahn. (2012)
 
I den guide som jobbades fram 2008 vidareutvecklades målet som NEF hade 2004 att SROI även 
skulle kunna användas som ett verktyg att värdera och bedöma investeringar och andra mer specifika 
aktiviteter i en verksamhet. Det vill säga kunna använda SROI inom organisationen framför att 
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bedöma organisationens effekter på sin omgivning, vilket resulterade i att man jobbar utifrån samma 
steg men man begränsar sig till att se till de första 4 stegen. (Nilsson & Hahn 2012)

             
  I denna studie kommer de första 3 stegen enligt nedan (Studiens undersökningsmodell) att vara de 
som behandlas, med fokus på steg 3 eftersom detta steg är det som föranlett till vår frågeställning:

            
-Vilka mätpunkter för brandförsvarets internutbildning kan identifieras utifrån SROI-perspektivets 
objektiva, subjektiva och direkta indikatorer?

2.4 Lagen om skydd mot olyckor
Räddningstjänsten ska bedrivas utifrån LSO, Lagen om skydd mot olyckor. Som nämnts i inledningen 
är detta ingen detaljerad beskrivning över hur driften skall skötas, utan snarare ett ramverk uppbyggda
kring mål. De tre överliggande målen är färre händelser, mindre konsekvenser och förmåga att 
hantera händelser. Nedan följer utdrag ur lagen (2003:778) som anses vara av vikt för studien. 

 1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt 
egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd 
mot olyckor.
[...]
 3 § Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom
godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.
[...]
 8 § En kommun skall ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I programmet skall anges målet 
för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till 
räddningsinsatser. I programmet skall också anges vilken förmåga kommunen har och avser att 
skaffa sig för att göra sådana insatser. Som en del av förmågan skall anges vilka resurser 
kommunen har och avser att skaffa sig. Förmågan skall redovisas såväl med avseende på 
förhållandena i fred som under höjd beredskap.
Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Innan 
programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i 
saken. Kommunfullmäktige kan uppdra åt kommunal nämnd att under perioden anta närmare 
riktlinjer. I ett kommunalförbund skall handlingsprogrammet antas av den beslutande församlingen.   
Regeringen får, om det finns synnerliga skäl, på framställning av den myndighet som regeringen 
bestämmer besluta om ändring av ett handlingsprogram för räddningstjänst. 

(LSO 2003:778) 
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2.5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Som hjälp till kommuner, landsting och i förlängningen räddningstjänsten, att tyda och arbeta mot 
LSO, finns Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 
MSB ansvar för samordning av skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Genom detta 
så fungerar MSB som ett nätverk för alla räddningstjänster, där nya tekniker och erfarenheter kan 
delas. De för även statistik över t.ex. kostnader vid olyckor. Dessa kostnader skulle kunna användas 
till att prissätta/värdera räddningstjänstens insatser i ett framtida arbete med SROI. Nedan följer ett 
par utdrag ur samhällskostnader i samband med bränder som är beräknade och sammanställde 
utifrån insamlad data; 

De totala kostnaderna för bränder år 2005 var 5,8 miljarder kronor fördelat enligt: 

Kostnadsslag Procent Värde i Mk
Egendomsskador 72,4% 4199
Produktionsbortfall 10,3% 597
Försäkringsadmin. 10,7% 620
Sluten vård 2% 116
Övriga 3,7% 215

Tabell 1 (MSB 2013)

Utifrån dessa siffror har MSB kalkylerat fram hur mycket värde räddningstjänsten kan rädda per minut 
vid snabbare insats enligt;

Åtgärd Räddat värde vid 5 min snabbare insats 
Brand i byggnad 137800 kr
Brand ej I byggnad 5000 kr
Trafikolycka 86200 kr

Tabell 2 (MSB 2013)
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2.6 Undersökningsmodell 

Ovanstående avsnitt ligger till grund till studiens undersökningsmodell (Tabell 3), som är baserad på 
de första 3 av de 6 stegen som SROI-processen utgör. Med fokus på steg 3 som föranlett 
frågeställningen;
-Vilka mätpunkter för brandförsvarets internutbildning kan identifieras utifrån SROI-perspektivets 
objektiva, subjektiva och direkta indikatorer?

Steg 1 Steg 2    Steg 3

Intressenter Informations
källa

Aktiviteter Resultat Effekt Indikatorer

Räddnings-
tjänsten
 
 
 
 
 
 
 

Personal 
med ansvar 
över intern-
utbildning 
inom 
räddnings-
tjänsten. 
Samt doku-
mentation.

Utbildning/
Övning

Antal timmar
i utbildning/
övning

Hög 
kunskaps 
nivå inom 
räddnings-
tjänsten, 
genom 
vidare 
utbildning 
men även 
genom 
repetition.

Studiens 
syfte samt 
fråge-
ställning.
 

           Undersökningsmodell Tabell 3

Detaljerad förklaring av undersökningsmodellen följer nedan:
            

Steg 1
Intressenter; I denna studie är räddningstjänsten vår intressent, då tanken är att denna studie ska 
kunna ge dem förslag till indikatorer att mäta deras utbildning från.

            
Steg 2
Informationskälla; Intervjuer med utbildningsansvariga inom räddningstjänsten kommer intervjuas, 
samt en genom gång av tillhandahållen dokumentation över personalstyrkans utbildning.
Resultat; En heltidsanställd brandman genomgår ca 100 timmars fortbildning och träning på arbetstid 
varje år. Detta för att säkerställa att kåren har adekvat kompetens och beredskap för att kunna 
hantera de svåra och i många fall livsavgörande situationer som kan uppstå vid en utryckning. Det är 
därför en viktig uppgift att säkra kvaliteten på räddningspersonalens utbildning, ty att endast mäta 
mängden tid som avsatts för utbildning är inte ett mått som säger särskilt mycket om vilken kvalité, 
kompetens eller beredskap som kommer av utbildningen.

            
Att mäta resultatet av en utbildning är inte en helt enkel process. En lärprocess är någonting 
svårdefinierat och därigenom svårt att studera.
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Ändå sker naturligtvis lärande och andra svårdefinierade processer hela tiden oavsett forskningens 
problem med att definiera och mäta förekomsten. Även om vi har svårt att konkretisera och mäta 
processen i sig kan vi studera och mäta resultaten av den. Detta är också en mer pragmatisk ansats. 
Enligt Nilsson och Hahn (2012) är det viktigt att vid mätning av mjuka värden skilja mellan insatsen i 
sig, dess resultat och dess effekter. Nedan följer ett försök att förklara skillnaden mellan dessa.
Själva utbildningsinsatsen är exempelvis antalet förelsäsningstimmar och antalet praktiska övningar 
deltagarna fått genomgå. Vid en utbildning redovisas ofta insatsen i sig som om det vore ett resultat. 
Vid en genomgång av exempelvis säkerhetsutbildningar läggs vikten oftast främst på antalet 
lektionstimmar varje ämnesområde fått. (Bevakningsbranschens yrkes och arbetsmiljönämnd 2013). 
Mängden utbildningstimmar blir således ett kvantifierbart resultat som är tacksamt att redovisa, men 
vad blir egentligen effekten? Effekten; Är vad deltagarna lärt sig och bär med sig från utbildningen, 
samt hur detta påverkar deras framtida arbete samt hur detta kan vara till nytta för stationen.

            
Steg 3
Indikatorer; Här väcks frågor om hur detta kan mätas tillfreställande. Enligt Nilsson och Hahn (2012) är
effekten svår att mäta direkt utan mätning måste genomföras genom att studera givna indikatorer.
Nilsson och Hahn (ibid) identifierar tre mätbara indikatorer:

Objektiva indikatorer; innebär något som enkelt kan mätas, exempelvis resultaten på ett 
standardiserat prov.
Subjektiva indikatorer; handlar om deltagarnas upplevelser, självskattning och egna 
meningsskapande av utbildningen.
Direkta indikatorer; är faktorer utbildningen rimligen antas ha påverkat som är direkt mätbara. I 
brandförsvarets fall exempelvis utryckningstid, kostnader etc.
 
En objektiv indikator innebär således för exempelvis en brandsäkerhetsutbildning att deltagaren efter 
genomförd utbildning kan redogöra för en brands uppkomst och förlopp, eller genomföra ett praktiskt 
prov på korrekt sätt. En subjektiv indikator vore att fråga deltagaren om denne upplevt att denne lärt 
sig något nytt och vad denne tror den skulle göra annorlunda i en framtida verklig situation. En direkt 
indikator vore att studera om utryckning eller släckningsarbete sker mer effektivt efter genomförd 
utbildning. Det är främst genom kombinationen av dessa indikatorer som en helhet kan skapas och en
verifierbar bild av en insats effekter framträder.
 
Sammanfattningsvis kommer denna undersökning att utifrån ovanstående modell studera 
brandförsvarets internutbildning. 
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3 Metod

Detta kapitel beskriver undersökningens tillvägagångssätt och författarnas vetenskapsfilosofiska 
grundsyn. 

3.1 Intervjuer
Eftersom denna undersökning syftar till att fånga ett komplext sammanhang där respondenternas 
erfarenhet och kunskaper är centrala har kvalitativ intervju valts som undersökningsverktyg.  
En intervju kan definieras som ”ett samtal som har en struktur och ett syfte” (Kvale & Brinkmann 2009 
s 19). Syftet med en intervju kan vara många, men i en undersökning av detta slaget handlar det om 
att intervjun skall producera kunskap och förståelse för ett fenomen hos de som utför intervjun. I 
klartext har författarna sökt inblick i respondenternas erfarenheter kring de aspekter studien täcker. 
Informationsinsamlingen har främst skett genom intervjuer med samordnare av räddningstjänstens 
utbildningsinsatser. 
När det handlar om samtalets struktur kan en intervju ta sig flera former.
Intervjuer med en enskild respondent brukar vanligen klassificeras som antingen strukturerad, 
ostrukturerad eller semistrukturerad. En strukturerad intervju består av ett antal standardiserade frågor
som ställs i en given ordningsföljd till alla respondenter i undersökningen. En ostrukturerad intervju 
låter respondenterna berätta tämligen fritt om ett givet ämne medan en semistrukturerad intervju tar 
upp ett antal frågeställningar som skall avhandlas men är öppen för inprovisation kring exempelvis i 
vilken ordning frågorna avhandlas eller den exakta formuleringen av varje fråga. (Holme & Solvang 
1997)

3.2 Intervjudesign
I denna undersökning används en semistrukturerad intervjudesign.
Detta tillvägagångssätt öppnar upp för ett mer naturligt samtal med respondenterna, men ställer 
samtidigt höga krav på intervjuarens förmåga att uppehålla respondenten vid de ämnen som skall 
avhandlas samt att ställa relevanta följdfrågor. (Kvale & Brinkman 2009)
Eftersom vi varit två intervjuare delaktiga har vi kunnat stötta varandra med relevanta följdfrågor och 
inpass under intervjuernas gång.
Författarna har dock turats om att hålla i huvudansvaret för varje intervju för att vid de tillfällen 
respondenten varit ensam inte skall uppfatta situationen som ett förhör.
Inledningsvis skapades en intervjuguide uppbyggd kring ett antal frågeställningar och ämnen 
författarna önskade avhandla under intervjuns gång.
Varje respondent tillfrågades om de önskade få sina svar avidentifierade i arbetes slutversion. 
Attityden till att framstå med namn och befattning i rapporten varierade mellan respondenterna. 
Således togs beslutet att avidentifiera samtliga respondenter i arbetets slutversion. Detta för att 
försvåra identifieraing av de respondenter som inte önskat figurera med namn. Källorna hålles isär 
genom att numrera dem R1, R2, R3 etc där R står för respondent. Detta för att kunna skilja 
respondenterna åt och kunna påvisa eventuella skillnader i svaren. Detta möjliggör även för 
respondenterna själva att följa sina egna resonemang i uppsatsen. 
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3.3 Urval
I studiens inledande skede önskade vi undersöka en etablerad verksamhet med hög samhällsnytta 
där kompetensnivån var av stor vikt. Detta bottnade i vårt intresse för värdering av abstrakta tillgångar 
som spelar påvisbar roll för en organisation.
Valet föll efter hand på räddningstjänsten på grund av den relativt höga tillgänglighet denna myndighet
hade där verksamheten inte i altför hög grad var skyddad av sekretess. En sådan omständighet hade 
försvårat undersökningen.
Våra intressen kring värdering av mjukare värden sammanföll också på ett gynnsamt sätt med 
räddningstjänstens nya direktiv om en mer målstyrd verksamhet.
Den första kontakten togs med en räddningstjänst som låg nära geografiskt för att enkelt kunna få till 
stånd ett första möte. För att få en bredd i studien utökades undersökningen till att omfatta 
sammanlagt fyra olika regioner av olika storlek. Dessa valdes primärt utifrån premisserna att de visade
intresse att delta i undersökningen och låg på ett överkomligt geografiskt avstånd utifrån restid. En 
nackdel med en sådan urvalsprocess är att dessa regioner i vissa avseenden kan vara svåra att 
jämföra genom genom sina olika förutsättningar storleksmässigt, ekonomiskt och geografiskt. En 
tydlig fördel har dock varit att bredden i undersökningen har kunnat sålla fram vilka likheter som gäller 
universellt mellan regionerna. 

3.4 Operationalisering
Vid skapandet av intervjuguiden skrevs inledningsvis ett stort antal frågor ned kring teman vi som 
intervjuare önskade svar på eller förstå djupare. Dessa genererade frågor finslipades sedan, slogs 
ihop, samt alltför ledande frågor sållades bort eller formulerades om.
Frågorna kategoriserades sedan i en tabell för att kunna avgöra vilken aspekt/mätpunkt/indikator som 
respektive fråga undersökte. Detta gjordes för att få en överblick samt säkerställa att intervjun 
verkligen behandlade de aspekter författarna önskade undersöka. Tabellen användes även för att 
säkerställa att mängden frågor kring respektive område var ändamålsenligt fördelade.
I denna undersöknings intervjuguide har de inledande frågornas syfte har varit att värma upp och få till
stånd ett naturligt samtal med respondenten. De följande frågeställningar som intervjuguiden täcker 
har sorterats och strukturerats upp efter vilken typ av effektindikator som söks med frågan.
I metodlitteraturen förekommer bland annat rådet att vid utvärdering av en verksamhet man själv inte 
är bekant med inledningsvis använda ett antal ostrukturerade intervjuer i syfte att som forskare eller 
utredare bilda sig en uppfattning av organisationen, dess interna logik och kulturella förhållanden. 
(Larsson, Lilja, Mannheimer 2005) Detta är dessvärre inte möjligt inom tidsramarna för en studie av 
det här slaget. Dock har vi i rollen som forskare försökt förbereda oss genom att i möjligaste mån 
studera organisationen via sekundärkällor samt inledningsvis i intervjuerna låta respondenterna tala 
så fritt som möjlig om sina tankar kring sitt arbete. Detta dels för att få en så förutsättningslös inblick i 
dennes vardagliga arbete som möjligt. Detta förfarande kan även få respondenten mer bekväm i 
intervjusituationen om denne inledningsvis får prata om välbekanta frågor. (Kvale & Brinkmann 2009)
Inom mer naturvetenskapligt fokuserade vetenskapsområden tenderar man att vilja dra tydliga 
gränsdragningar, definitioner och skiljelinjer mellan olika intervjuformer. Inom humanistiska områden 
framhåller man oftare att gränsen kan vara mer flytande för vad som kan definieras som en 
strukturerad, ostrukturerad respektive semistrukturerad intervju. De bör snarast ses som förenklade 
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modeller som i sin renodlade form sällan är existerande eller praktiskt användbara. (Kvale & 
Brinkmann 2009)
Kritik mot kvalitativa intervjuer grundar sig ofta i att det är problematiskkt eller omöjligt för andra 
forskare att duplicera resultaten.
Ett metodavsnitt i en kvalitativ studie riskerar därför ofta att likna ett försvarstal om kvalitativ metod 
med fokus på dess verifierbarhet och generaliserbarhet. (Holme & Solvang 1997)
Det finns inga perfekta system och metoder för att på ett heltäckande sätt fånga ett komplext 
fenomen. Alla metoder har för och nackdelar. (ibid)
Resonemanget kan sammanfattas med att forskaren, med kunskap om olika metoder och etiska 
ställningstaganden i bakhuvudet, måste göra en bedömning om en metod är mer eller mindre lämplig i
sammanhanget för den studie som skall genomföras. (Kvale & Brinkmann 2009)
Det finns en uppsjö av generella råd att hämta i metodböcker eller genom att inspireras av andra 
studier, men ett slutgiltigt avgörande måste baseras på forskarens egna omdöme i varje enskild 
situation. Detta gäller såväl för frågan vilken metod som skall väljas, hur datainsamlingen skall 
genomföras, samt för hur resultaten av studien skall tolkas. En av forskarens uppgifter i detta blir alltså
att ständigt vara självkritisk och att ifrågasätta om ens mätmetoder verkligen fångar det fenomen man 
förutsatt sig att undersöka. (Holme & Solvang 1997) Forskningsmetododik kring subjektiva fenomen i 
allmänhet och intervjuteknik i synnerhet kan betraktas som ett hantverk en forskare efter hand övas i 
och blir bättre på med tiden. (Kvale & Brinkmann 2009)

Räddningstjänstens uppdrag samt dess arbetsmetoder är tydligt standardiserade. Vi anser därför att 
studiens resultat är generaliserbara på räddningstjänsten i stort.
Urvalet av respondenter har skett genom ett bekvämlighetsurval grundat på räddningstjänster i 
närområdet. Vi anser att olika räddningstjänster bör ha liknande förutsätningar eftersom deras 
uppdrag och utbildning är likartade. 
Större kommuner har ofta haft en särskilld utbildningssamordnare som varit ansvarig, på mindre orter 
har ansvaret generelt legat direkt på räddningschefen. Intervjuerna har utförts med den person som 
haft det yttersta ansvaret för utbildningsfrågorna i den lokala organisationen. 

3.5 Etiska aspekter
Vi har under arbetet med denna undersökning utgått från de forskningsetiska grundprinciperna 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet. (Bryman 2008) 
Författarna har inte funnit några skäl att inledningsvis hemlighålla någon aspekt av undersökningens 
syfte för respondenterna utan har uteslutande arbetat efter principen informerat samtycke 
(Vetenskapsrådet 2011). Samtliga respondenter har tydligt informerats om undersökningens syfte och 
mål. I arbetets tidiga skede var några respondenter villiga att framstå med namn och titel, medan 
andra var mer tveksamma, dock utan att rakt ut be om avidentifiering. Beslut togs därför att 
fortsättningsvis arbeta utifrån principen att samtliga respondenter skulle avidentifieras i uppsatsens 
slutliga version. 
Samtliga intervjuer har avslutats med att intervjuaren överlämnat ett misivbrev till respondenten med 
uppsatsens syfte utförligt beskrivet samt kontaktuppgifter till författarna och uppsatshandledare. Alla 
respondenter har därför haft möjlighet att återkomma till oss eller ansvarig handledare med frågor, 
funderinger eller klagomål.
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Samtliga respondenter har tillfrågats om medgivande till att intervjun spelats in. Medgivande har givits 
i samtliga fall utom ett. Denne respondent bad att få avstå från att bli inspelad under intervjun då 
denne fann det stressande. I detta fall gjordes ingen ljudupptagning. 

3.6 Tolkning av resultaten 
Arbetets analysmetod är starkt kopplat till dess kvalitativa ansats. Som författare och i förlängningen 
forskare är man uttolkare av resultaten, men är samtidigt också det verktyg som används för att ta 
fram dessa resultat. (Carlsson 1991)
Vi ser det därför inte som möjligt att förhålla sig helt neutral och värderingsfri till empirin i ett arbete av 
det här slaget eftersom en tolkning sker redan i samband med materialets insamlande i intervjuform. I 
efterföljande kapitel kommer vi lyfta fram arbetets empiri och i samband med detta även göra en viss 
analys och tolkning av materialet. Arbetets analys kommer i första hand att ske under kaplitlet 
slutsatser, men vissa tolkningar av resultat kommer ofrånkomligen att ske redan när empirin 
redovisas.. 
Vi försöker däremot synliggöra den tolkning vi gör utifrån vår förförståelse och grundsyn. Genom 
denna reflexiva objektivitet (Kvale & Brinkmann 2009) har vi som mål att göra oss själva och våra 
läsare uppmärksamma på de tolkningar som görs snarare än att eftersträva värderingsfria 
beskrivningar.
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4 Resultat

I detta kapitel kommer resultaten av de genomförda intervjuerna att redovisas. Vidare presenteras 
sekundärdata från andra utredningar med koppling till undersökningens frågeställningar och syfte. 
Undersökningen har kunnat påvisa att de räddningstjänster som omfattas av den här studien generellt
arbetar mycket med utvärdering av sin träning och sina insatser, men ofta saknar redskap och 
modeller för att formalisera och påvisa det löpande arbete som utförs.

4.1 Respondenter

Respondent-
beteckning

Befattning Kommunstorlek
(invånarantal)

Kommun-
beteckning

Datum för intervju

R1 Räddningschef Medelstor K1 2013-04-29

R2 Utbildningssamordnare Medelstor K1 2013-04-29

R3 Räddningschef Liten K2 2013-05-02

R4 Utbildningssamordnare Stor K3 2013-06-03

R5 Utbildningssamordnare Medelstor K4 2013-06-04
Tabell 4

Kommunstorleken i tabellen definieras utifrån invånarantalet. 
Som stor kommun definieras att kommunen har över 100 000 fasta invånare. 
Till liten kommun räknas kommuner med under 10 000. Invånarantal däremellan räknas som 
medelstor. 
Yrkestitlar har haft lokala variationer mellan olika räddningstjänster. Dessa benämningar är här 
harmoniserade mellan jämförbara yrkesroller för ökad tydlighet samt avidentifiering av respondenter. 
Undersökningen har kunnat påvisa att de räddningstjänster som omfattas av den här studien generellt
arbetar mycket med utvärdering av sin träning och sina insatser, men ofta saknar redskap och 
modeller för att formalisera och påvisa det löpande arbete som utförs.

4.2 OBJEKTIVA indikatorer
Förhållandevis få formella mätningar av kunskapsnivå och färdigheter genomförs idag. 
De standardicerade prov som genomförs är främst fysik- och konditionstest. Dessa är nationellt 
standardiserade och obligatoriska att utföra enligt gällande lagar och förordningar. 
Dessa fysiktest mäter dock bara fysik och kondition, inte kunskapsnivåer och färdigheter. 
En insatsledare (R2) berättar att de brukar använda sig av ett enklare skrivtligt prov på temat 
stationens rutiner som nyanställda och sommarvikarier får genomgå. Denne menar dock att detta 
främst är en formalitet och ett sätt att försöka få den nyanställde att ta in mer av introduktionen om 
denne vet att ett prov kommer genomföras. 
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R4 är en av de respondenter som tydligast förespråkar ökad målstyrning av verksamheten. Denne är 
noga med att utvärdering inte får vara godtycklig utan efterfrågar ett system med lägstanivåer och 
mätbara prov eller betygskriterier.
Denne menar att man bäddar för problem när de som skall utvärdera arbetar alltför nära de som skall 
utvärderas. Denne menar att det lätt blir känsligt att säga ifrån om någon inte håller måttet, eller 
befinner sig i ett gränsfall.
Flera av undersökningens respondenter vittnar om att starka lojalitetsband skapas mellan kollegor, 
men ser snarare den täta kontakten som en fördel.

“Vi känner ju våra gubbar […] vi vet ju vad dom går för. […] Om man känner att det är rena 
katastrofen, att de är totalt offside då får dom ju göra om [övningen] tills det funkar hyfsat. Det är ju en 
bedömning av den som är övningsledare.” -R1

”Det märks ganska fort i och med att man lever så tight med varann här […] man sover och äter och...
skiter ihop nästan.. och tränar ihop, och upplever jättejobbiga saker ihop.. och roliga saker också för 
den delen. Så det brukar snart liksom märkas om det funkar.” -R2

4.3 SUBJEKTIVA indikatorer
Här ligger tyngdpunkten av räddningstjänstens interna utvärderingsrutiner idag. Våra respondenter 
beskriver genomgripande att de ständigt bevakar hur personalen klarar insatsövningarna samt för en 
dialog med personalen om hur de tycker att övningarna har gått. 

“Oftast brukar det gå till så att vi pratar […] 'Beskriv hur insatsen gick?' 'Vad gjorde du för 
bedömning?' och sen har vi givetvis feedback på.. 'Jamen, hur gick det egentligen?' (skratt) [...] hur 
skötte vi oss? Hur gick söken, och allt det? “ -R5

Det tycks även finnas en kultur bland personalen att bevaka varandras kunskaper och färdigheter. 
Detta eftersom en insats i ett kritiskt läge kan resultera i att ens eget liv och hälsa kan vara helt 
beroende av att arbetskollegan klarar av sitt jobb. 

“På en övning kan man göra fel. Det har vi inte råd med [annars].”  -R5

“Eftersom vi är [ett antal] olika skift […] då får man ju ganska bred.. respons till övningsledningen. […] 
Det finns ju mer än ett sätt att att lösa en given situation på. […] jag menar, lite självkritisk är man väl.”
-R5

4.4 DIREKTA indikatorer
Den främsta direkta indikatorn som räddningstjänstens personal ständigt återkommer till är 
utryckningshastigheten. Detta är föga förvånande i sig eftersom tiden är av oerhörd vikt när det 
handlar om livräddning, skademinimering och begränsning av snabba brandförlopp.
Varje station har tydliga och standardicerade riktlinjer för hur lång tid en utryckning får ta från att 
larmet inkommer till att utryckningspersonalen är på väg.
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Vidare har alla stationer upprättat tidskartor indelade i zoner vilka visar beräknad utryckningstid.
Dessa följs upp genom att tidsrapporter rapporteras in och sammanställs.

"Oftast så har vi väl nån form av... tidtagning [under övningar] också [...] för att se 'Hur lång tid tar 
det?' Inte för att det skall bli en tävling mellan de olika skiften, som det lätt kan bli tyvärr. [...] vi har väl 
frångått lite det där med att tävla i tid. […] Det ska ju inte bli en tävling […] då finns ju risken att det blir
det under.. en skarp insats också. Och det vill vi inte […] Det ska rulla på bara, så smidigt som 
möjligt." -R5

4.5 Utryckningshastighet 
I större kommuner och tätorter finns det som regel alltid bemanning på brandstationen dygnet runt 
med personal i beredskap att rycka ut vid larm om olycka. I mindre tätorter är det vanligare med så 
kallad deltidsbrandkår där räddningspersonalen har jour antingen på sin ordinarie arbetsplats eller i 
hemmet. Dessa skall under tiden i jourberedskap kunna ta sig till stationen och påbörja utryckning 
inom ett fastställt antal minuter.
En sådan lösning är betydligt billigare i drift, men får en längre utryckningstid när väl larmet går.
En hybridlösning som blivit vanligare på senare år är en organisationsform som kallas FIP – första 
insatsperson. Denna bygger på att en person alltid finns i beredskap att omedelbart rycka ut vid larm 
för att vara på plats före resten av styrkan. Denne kan då påbörja räddningsinsatsen i mindre skala, 
men betydligt snabbare än den fulla styrkan. Utvärderingar har gjorts av detta organissationssätt som 
fastställt att det är mycket effektivt. (Lantz 2011)

R3 som är operativ chef för räddningstjänsten i en mindre kommun där stationen inte är fullt 
bemannad dygnet runt är positivt inställd till att införa en FIP-rutin, men har ännu inte fått de 
nödvändiga ekonomiska resurserna till att införa detta. R3 vittnar om svårigheten med att tydligt 
påvisa värdet för utomstående. Denne menar att en så pass stor kostnadsökning är svår att förankra 
hos beslutsfattare.

"Dom andra [i teamet] kommer ju också. Så i plånboken så loosar vi ju pengar på att ha ett fordon till 
[...] drivmedel och så vidare.. och det är ju väldigt svårt att förankra en sån sak. Utan då ska man ju se
till samhällsnyttan [...] fick vi då ut ett kuvert från den där insatsen [...] då skulle jag väldigt lätt kunna 
motivera det här med att: 'Vi kom dit och så tjänade vi så här mycket slantar och dom lägger jag 
tillbaka här.' och helt plötsligt så har vi tjänat pengar på att hålla på så här. […] Det är ju 
samhällsekonomiskt vi tittar. Det är ju reellt inte bara kommunen […] utan det är försäkringsbolag, [...] 
företag och så finns det koncerner [...] som tjänar på det här. [...] Men det är ju kommunen som 
drabbas [av kostnaden] så det urholkar ju ännu mer. Så det är väldigt svårt att gå på matematiken.” 
-R3

R3 beskriver att insatsledaren, vilken har ett eget utryckningsfordon, i många fall kan rycka ut ett par 
minuter före resten av personalen. Detta är dock ca 50% av tiden.
”Vi som åker vi ser ju att vi gör mycket nytta innan dom andra kommer, men att sen räkna hem det, 
det skulle vara intressant.” -R3
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4.6 Standard för mätningar
I slutet av 90-talet riktades kritik mot räddningstjänstens rapporteringssystemen för att de saknade en 
nationell standard och ofta innehöll ofullständiga data. Därigenom försvårades eller omöjliggjordes 
tillförlitliga sammanställningar i syfte att kvantitativt studera incidenthantering och utryckningar. 
(Särdquist 1998) Enligt våra respondenter har detta på senare tid förbättrats radikalt. I och med de 
senaste årens snabba teknikutveckling med framför allt sjunkande priser på avancerad elektronik har 
många möjligheter tagits tillvara. Exempelvis automatiserad loggning och rapportering av 
utryckningstid med hjälp av modern GPS-teknik.

4.7 Kunskapsöverföring
En insatsledare (R2) lyfter också fram de möjligheter som öppnat sig att detaljerat utvärdera insatser i 
efterhand genom den ökande förekomsten av lättviktskameror fästade framtill på personalens 
skyddshjälmar. Med hjälp av filmupptagningarna från dessa, menar denne, får man möjlighet att i lugn
och ro gå igenom material som visar hur insatsen gått till. Man kan därigenom komplettera de 
minnesbilder som ofta är ofullständiga genom förekomsten av hög stress vid utryckningstillfället. 
Denne menar även att det kan spara tidsresurser vid exempelvis en polisutredning om det alltid per 
automatik finns bilder från olycksplatsen tillgängliga. Den största behållningen menar denne dock är 
möjligheten att utvärdera och finslipa sin egen räddningsinsats samt arbeta med kunskapsöverföring 
då möjligheten att studera och lära av insatsen även öppnas för personal som inte var på platts. Ett 
hinder är dock tidsåtgången i arbetet med att gå igenom och redigera det omfattande videomaterialet 
där ofta bara ett fåtal minuter är av särskilt intresse.

“...det blir ju ganska långa filmer, om insatsen är två timmar då har man två timmar film att redigera.. 
[...] man skulle redigera ned den där till tio minuter kanske, och välja ut dom här viktiga stolparna i 
själva arbetet. [...] så skulle man gruppvis kunna gå igenom dom här [filmerna]. 
Det är ju bara en [vaktstyrka] inblandad i en brand.. har dom tur eller otur så kan det vara samma vakt
som har [dom senaste] bränderna. Dom andra har ingenting. Så det är ju jäkligt synd att inte suga upp
det här [...] men då kräver det en massa jobb. Då ska man redigera det här, man ska konstruera 
övningsprogram, lägga in det i planeringen och så köra det här. 
Så det är inte bara, det är det som är det värsta.” -R1 

Svårigheten med överföring av erfarenheter uppfattas i mindre grad som ett problem vid större 
stationer. R4 som arbetar vid en större station med ett betydligt högre antal larm per år har inte 
identifierat det som ett problem att vissa skift får fler utryckningar än andra, utan är av uppfattningen 
att detta jämnar ut sig med antalet larm.
I likhet med andra så menar även R4 att verksamheten har blivit mycket bättre med åren. Dels ny 
teknik, men också en förändring i arbetssätt och attityd.  

Räddningstjänstens övningsprogramm är som regel samkörda med en riskanalys kring vad som kan 
förväntas hända i respektive region.
Regioner med tung industri löper exempelvis högre risk att drabbas av olyckor som innefattar 
kemikaliehantering, vilket kräver särskild kunskap och utrustning.
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Räddningsarbete vid tågolyckor kräver även det särskild utbildning i form av cetifieringar för att 
hantera eventuellt nedfallna högspänningledningar.
En utmaning för utbildningsledare att ständigt handskas med är att göra en rimlighetsbedömning kring 
vilken typ av insatser träningen i huvudsak skall innehålla. Något förenklat måste det göras en 
avvägning mellan att lägga tonvikten på sällanhändelser med stor påverkan, alternativt öva vanligare 
incidenter till ökad perfektion. R4 menar att de flesta som arbetar operativt håller kunskapen om att 
hantera rutinuppdrag aktuell på grund av det höga antalet larm vid en stor station, men medger vid 
närmare eftertanke att det finns en problematik. Särskilt hos deltidsanställda vilka åker på betydligt 
färre larm. Problematiken blir även tydlig hos mindre regioner. R1 beskriver det så här:

”...det är mycket svårare att [utvärdera] om vi jobbar på rätt sätt för det är så få larm, men ändå en 
viktig bit va? Och där är det ju jättesvårt.. sådana verksamheter där man har kanske ett par uppdrag 
per år som är väldigt viktiga, där är det ju jättesvårt att få ett kvitto på att det här fungerar.
Och sedan är det ju den här förbaskade budgeten igen, då har man ingen möjlighet att lägga ned en 
väldig massa tid på [att öva] dom här udda händelserna. Och då får man hitta någon slags [...] 
lägstanivå där också. -Hit kan vi komma men inte så mycket längre. ” -R1

R4 jämför gärna brandförsvarets verksamhet med polisen och ambulansen. Denne ifrågasätter varför 
inte polisen tränar mer eftersom räddningstjänsten tränar konstant. Denne uttrycker en önskan om 
mer och tätare samarbete mellan dessa organisationer, vilket till viss del har ökat på senare år men 
enligt R4 skulle kunna utökas betydligt.
Vidare jämför denne sin verksamhet med ambulanspersonal vilka gör åtskilligt fler utryckningar per år 
och därigenom lättare håller sina färdigheter och rutiner i trim. R4 framhåller dock en baksida med 
detta som är att ambulanspersonal nästan aldrig har tid att medverka i övningar tillsammans med 
brandförsvaret, vilket skulle vara önskvärt eftersom de ofta måste samarbeta på fältet. Exempelvis vid 
trafikolyckor kan det ofta bli smärre kommunikationsproblem om respektive rutiner inte är optimalt 
samkörda. R4 har erfarenheter av detta och önskar att personal i olika organisationer inom utryckning 
kunde ha fler gemensamma övningar.  

4.8 Extern kritik
Flera av våra respondenter reflekterar över att räddningsinsatser vid brandutryckning ytterst sällan får 
kritik från vare sig media eller de som drabbats. Framför allt R1 lyfter fram att privatpersoner som 
drabbats av brand i hemmet endast visar enorm tacksamhet över att släckningspersonal 
överhuvudtaget kom till platsen. Denne brandchef har även tagit initiativ till en enkätundersökning 
bland drabbade privatpersoner, 
Urvalet är dock litet på grund av det begränsade antal bränder som sker varje år. Med ett visst bortfall 
i svarsfrekvensen blir därigenom det samlade materialet för litet för att kunna behandlas som som 
statistiskt säkerställt, men visar i det här fallet på att ingen drabbad visat något som helst missnöje 
mot räddningstjänstens insats. Det finns dock en självkritik hos denne brandchef som bottnar i 
medvetenheten att en drabbad privatperson oftast helt saknar insikt i hur en optimal räddningsinsats 
går till. Fel begångna av utryckningspersonalen blir därför ofta osynliga i de flesta fall. Det finns en 
tydlig ambivalens hos flera räddningschefer i denna fråga eftersom det paralellt med självinsikten om 
att granskning inte sker rättvist upplevs som moraliskt  uppbyggande i ett krävande arbete att 
verksamheten har så högt förtroende hos medborgarna. 
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Detta speglas även i rapportering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
Där hålls främst avsaknaden av kritisk granskning från media fram som ett problem. 
En rapport sammanfattar problematiken med orden: 

“Granskningen behövs inte för att räddningstjänstorganisationerna gör ett dåligt arbete, 
utan för att de behöver utomståendes granskning för sin utveckling. Eftersom den ‘tredje 
statsmakten’ saknas behöver kommunen kompensera detta på något sätt i sin styrning [...]
” (Hermelin 2009 s19)

Författarna håller i grunden med om detta och finner kopplingar till den egna ansatsen att lyfta fram 
SROI som en möjlig väg för räddningstjänsten att utvärdera sin verksamhet. 
Ett verktyg för mätning och värdering har i grunden två funktioner: Dels är utvärdering viktigt internt 
inom en organisation för att säkerställa att man gör rätt saker och fattar korrekta beslut. Dels är också 
ett sådant instrument viktigt för att kommunicera arbetet i sin verksamhet till externa intressenter, i 
räddningstjänstens fall främst politiker, andra myndigheter samt medborgare.
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5 Analys

Genom vad studiens respondenter beskrivit framkommer en bild av att räddningstjänsten
i allt högre grad ombeds redovisa sin verksamhet i form av mätbara mål. Denna bild förstärks genom 
de studier av styrdokument, utredningar samt andra sekundärkällor som genomförts. 

Ett intressant resultat som studien visar är att utbildningsansvariga inom räddningstjänsten i många 
fall säger sig genomföra ringa eller ingen utvärdering av sin internutbildning och träning som svar på 
en direkt fråga, men i själva verket visar sig utföra regelbunden och i vissa fall utförlig utvärdering vid 
mer ingående frågor kring deras arbete. 
Vi finner att ansvariga inom räddningstjänsten ofta saknar verktyg för att formalisera och redovisa det 
utvärderingsarbete som regelbundet genomförs. 
Det blir då naturligt att reflektera över frågan hur fomaliserad en utvärderingsprocess egentligen 
behöver vara.
Ett utvärderingsverktyg har i grunden två funktioner: Dels att göra verksamheten mätbar internt för att 
avöra om de insatser som utförs uppnår önskat resultat och ger önskvärda effekter. 
Dels syftar ett formaliserat mätverktyg till att göra verksamhetens effekter överskådliga för 
utomstående intressenter. 
Båda dessa aspekter är viktiga, det finns därför fördelar med en viss grad av formalisering och 
standarisering kring hur mätning och utvärdering går till. 

Andra fördelar med att ha en tydlig mall att följa är att sannolikheten att få med ett flertal aspekter ökar
om mallen är väl utformad. En “checklista” att följa minskar risken för att viktiga aspekter som kan vara
värdefulla missas. 
Ett mätverktyg som skall användas regelbundet måste dock vara balanserat mellan olika ytterligheter 
för att vara användbart. Upplevs ett verktyg som altför avancerat och omständigt av de som skall 
arbeta med det riskerar det dels att inte användas i särskillt hög omfattning eller alternativt bara 
användas för syns skull. 
Ett användbart mätverktyg behöver därmed vara både lättanvänt och överskådligt, dock heller inte 
altför förenklat då det i så fall kommer ha inbyggda problem med sin trovärdighet och eventuellt inte 
fånga vad det avser mäta. 

Vi finner att synen på riskerna med enbart subjektiva bedömningar varierar.
Samtliga respondenter uttrycker med ibland nästan identiska ordalag att de önskar hålla en ”hög 
lägstanivå”  på godkänd prestation. De respondenter som förordar ökad målstyrning menar att det 
finns tydliga risker med uteslutande subjektiv och informell bedömning eftersom starka sociala band 
skapas av att leva och arbeta tillsammans under de förhållanden räddningspersonal gör. Detta kan 
leda till att inre lojalitetskonflikter uppstår hos de som är satta att utvärdera prestationerna. Detta 
öppnar upp för en ovilja att påpeka gränsfallen och i värsta fall att gränsen för godkänt resultat gradvis
förskjuts eftersom den inte är tydligt definierad. 
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Andra responenter menar att de bedömningar som sker knappast är godtyckliga utan grundar sig i en 
upparbetad fingertoppskänsla skapad av mångårig erfarenhet. Vidare att den täta relation personalen 
har möjliggör bedömning vad var och en klarar på ett sätt som ett standardiserat prov aldrig kan mäta.
Vi anser att båda dessa argument har bäring och inte nödvändigtvis behöver ställas mot varandra. Det
är genom kombinationen av mätinstument som en helhetsbild kan skapas. 

Vi ställde inledningesvis frågan vilka förutsättningar räddningstjänsten hade att införa SROI som ett 
utvärderingsverktyg. 
Dessa förutsättningar bedömmer vi som goda. Vi anser det vara ett väl lämpat verktyg för en 
samhällsskyddande verksamhet som går väl ihop med de önskemål om ökad målstyrning som åligger 
organisationen. 
Främst eftersom SROI erbjuder en möjlighet att konkret mäta kategorier av mål som annars skulle 
vara tämligen svårgripbara, exempelvis graden av beredskap. 
Vi ser fördelar med sådan målstyrning då den syftar till att motarbeta riskerna med att bedömningar 
blir alltför godtyckliga och subjektiva, men samtidigt lyfter in subjektiva upplevelser som en viktig 
delindikator på insatsers kvalité. 
SROIs styrka ligger i att flera typer av indikatorer vägs samman för att få en så balanserad och 
heltäckande bedömning som möjligt.
Rutiner för subjektiva bedömningar och självskattning är inarbetade och naturligt förekommande i 
räddningstjänstens organisation och kultur idag. 
Vidare finns infrastruktur för datainsamling redan på plats för direkta mätningar av exempelvis 
aspekten utryckningstid eftersom rutiner för redovisning av detta redan är väl upparbetade. 
Objektiva indikatorer i form av tester sker mest i form av styrke- och konditionsträning idag och skulle 
kunna utökas till fler områden. Främst för att minimera riskerna för lojalitetskonflikter vid subjektiva 
bedömningar. 
Standardiseringar måste dock göras i samråd med erfaren personal. Under intervjuernas gång har det
lyfts farhågor angående oflexibla och byråkratiska system, men även spekulationer kring att alltför 
kvantifierbara mätresultat skulle kunna underblåsa oönskad tävlingsanda mellan grupper. 
Tävlingsanda fokuserad på snabbhet skulle i ogynnsamma fall kunna äventyra säkerhetstänkandet 
och premiera onödigt risktagande, vilket bör undvikas.

De råd denna rapport önskar ge räddningstjänsten är därmed att försöka använda en kombination av 
objektiva, subjektiva och direkta indikatorer parallelt för att på så sätt skapa en verifierbar helthetsbild 
av hur väl utbildningen och verksamheten fungerar. 
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6 Slutsatser

I detta kapitel diskuteras kortfattat arbetets slutsatser utifrån de ställda forskningsfrågorna. 
Avslutningsvis ges förslag inom vilka områden det kan behövas vidare akademisk forskning samt hur 
räddningstjänsten kan gå vidare.

6.1 Första forskningsfrågan

- Vilka förutsättningar har räddningstjänsten att implementera SROI som analysverktyg i sin 
utbildningsverksamhet?

Här indikerar undersökningen att SROI är ett lämpligt verktyg att implementera och använda för 
räddningstjänsten. Denna slutsats kan dras genom att det från räddningschefer och 
utbildningssamordnare uttryckligen efterfrågas mätverktyg som konkret kan fånga verksamhetens 
effektivitet och samhällsnytta.
Det framgår att man i varje region utför en hel del utvärdering, men generellt inte uppfattar det så. Det 
tycks generellt saknas verktyg för att synliggöra och redovisa mycket av det utvärderingsarbete som 
faktiskt genomförs.
SROI kan således fungera som en mall för att formalisera utvärderingsprocessen för att göra den 
synlig för såväl interna som externa intressenter. Tidigare forskning har påvisat att själva 
implementeringsprocessen ger gynnsamma effekter på medvetenheten inom organisationen då det 
skapar tid och möjligheter att reflektera över verksamheten.
Detta ger både möjlighet till internt utvecklings- och förbättringsarbete samt möjligheter att mer 
effektivt kommunicera med andra myndigheter och beslutsfattare.
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6.2 Andra forskningsfrågan

- Vilka mätpunkter för räddningstjänstens internutbildning kan identifieras utifrån SROI-
perspektivets objektiva, subjektiva och direkta indikatorer?

Objektiva mätpunkter kan identifieras genom standardiserade tester med tydligt definierade 
bedömningskriterier. Såväl teoretiska som praktiska. Detta saknas till viss del inom räddningstjänsten 
idag. Det finns de som efterfrågar och i nuläget arbetar för att införa tydligare standardtest inom 
organisationen. Andra är mer ifrågasättande till en sådan utveckling. 
Självskattningar av kvalité på utfört arbete görs regelbundet efter såväl övningar som genomförd skarp
utryckning. Detta finns naturligt i rutinerna och kan utan vidare införlivas som ett tillfälle till mätning av 
subjektiva indikatorer.  
För direkta indikatorer i form av mätningar finns idag en hel del infrastruktur på plats som kan 
införlivas i detta utvärderingssätt. Exempelvis finns möjligheter att automatiskt logga utryckningstid, 
färdväg och körstil med hjälp av spårsändare med GPS-mottagning. Eftersom detaljerad rapportering 
om varje insats redan idag utförs kan mätningar ske utan större ingrepp i befintliga rutiner.  

6.3 Att gå vidare

Nedan redovisas författarnas egna tankar om vilka vägar som finns framåt, både för räddningstjänsten
specifikt och för ekonomistyrningen i allmänhet som vedertagen praxis och akademisk disciplin.

6.3.1 Vidare akademisk forskning
New public management behöver fortsätta ifrågasätts och omarbetas.
Ett företagsmässigt förhållningssätt inom offentlig verksamhet kan sannolikt leda till hög effektivitet om
definitionen på detta är goda ekonomiska resultat.
Dock framkommer det när man granskar både logiken i resonemanget och de faktiska 
konsekvenserna att det inte är omedelbar ekonomisk vinst som är meningen med offentlig 
verksamhet. Helt andra aspekter av vad lönsamhet innebär måste lyftas fram i ett sådant 
sammanhang. Att mäta effektivitet inom offentligt finansierad och samhällsnyttig verksamhet måste 
därigenom tillåtas ta helt andra former än vad som gäller för vinstdrivande bolag. Här behöver 
tydligare och bättre riktlinjer arbetas fram. Att en effektivitetsbedömning är nödvändig finns det få som 
bestrider, ty ett verktyg där nyttan av varje satsad krona kan påvisas är viktigt. I annat fall kan man 
inte utvärdera nyttan av de satsningar som görs. Det finns i sammanhanget ett uttryck som brukar 
tillskrivas ekonomen Peter Drucker: Det du inte kan mäta kan du inte heller styra.

Som det ser ut idag tycks forskningen och allmän praxis stå vid ett vägskäl.
Antingen satsas det på modeller som omarbetar alla aspekter till monetära värden som kan redovisas 
i resultatet. (Exempelvis balance scorecard eller SROI) Alternativt redovisas andra ”mjukare” värden 
separat. (exempelvis i en hållbarhetsredovisning) Det finns risker och styrkor i båda angreppssätten.
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Det förstnämnda ger en ökad synlighet för fler aspekter än ren monetär vinst men riskerar att 
förvandla människor och miljö till pengasummor, vilket i förlängningen inte borgar för en humanistisk 
grundsyn. Förr eller senare tvingas varje sådan beräkningsmodell ta ställning till exempelvis hur högt 
ett människoliv skall värderas i monetära termer. Att välja det andra spåret och redovisa andra värden 
i en parallell redovisning kan istället signalera att dessa aspekter inte hör till den primära 
verksamheten utan kommer först i andra eller tredje hand. Det blir då lätt ett område som blir förbisett.
I denna problematik finns stora frågor att ta tag i på ett tvärvetenskapligt plan. Dels inom 
ekonomistyrning, men även kopplat till etik och praktisk filosofi. 

6.3.2 Vidare arbete för räddningstjänsten
Om ansvariga för utbildning och träning inom räddningstjänstens organisation vill gå vidare med att 
använda SROI som ett verktyg för att utvärdera och redovisa sin verksamhet behöver ett visst fokus 
läggas på att utforma mätinstrument för att påvisa de objektiva indikatorerna. Främst handlar detta om
att utarbeta olika typer av standardtest för utvärdering av kompetens och kunnande.
Utmaningen ligger i att utveckla tester och prov vars kriterier dels är tydliga nog att stävja 
godtycklighet och risken för glidande lägstanivåer, men samtidigt är tillräckligt flexibla för att kunna 
användas under olika förutsättningar med tillvaratagen helhetssyn.
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Bilagor

Intervjuguide: 

Inledande frågor:

Vad är ditt jobb?
Vad har du för utbildning?
Hur kom det sig att du började jobba med det här?

Vad skulle du säga att ert (brandförsvarets) uppdrag är?
Vad är det viktigaste?

Vad är beredskap för dig? 

Går det att mäta beredskap? Hur vet man att man har beredskap?

Frågor utifrån indikatorer: 

Objektiva (Tester, prover)
Subjektiva (Självskattning, 
upplevelser)

Direkta (Mättningar, 
befintlig data) 

1. Kriterier?
Testar ni om personalen har 
klarat utbildningen? 
Betyg system? 

2. Gör man uppföljning? 
Hur? Tester? 

1. Är deltagarna delaktiga? 
I uvärderingen? 

2. Realism? 
- Vad skiljer en övning från en 
riktig incident? 
- Hur förberedd blir man av 
övning? 
Intoduktion av en ny anställd? 

1. Vad tycker du är relevant
att mäta? 
- Räddade liv?
- Vad visar på hög 
effektivitet? 
- Bensin förbrukning? 

2. Finns det mätningar på 
om mängden utbildning 
spelar roll? 
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Denna studie undersöker problematiken kring mätning och värdering av utbildning inom 
samhällsbärande verksamhet, med fokus på räddningstjänsten.

Studien utförs av Rickard Axelsson och Daniel Kvarnström som en del i ett examensarbete inom 
företagsekonomi vid Mälardalens Högskola.

- Att delta i studien är helt frivilligt och du har som deltagare även rätt att när som helst avbryta 
intervjun eller välja bort att svara på frågor.
- Om du som deltagare så önskar kommer dina svar av avidentifieras i efterhand för att inte kunna 
knytas till dig som person.
- Resultaten av undersökningen kommer att publiceras i uppsatsform där alla fritt kan ta del av 
resultaten.

Tack för din medverkan!

Frågor om studien besvaras i första hand av
Daniel Kvarnström dkm02001@student.mdh.se
Rickard Axelsson ran10004@student.mdh.se

Handledare för arbetet är Stefan Schiller 
Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
Mälardalens Högskola Västerås
021-10 13 00
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