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Förord
Under tidigt 2015 fick jag i uppdrag av Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) att genomföra en studie om evidensbase-
rade metoder och metodsamordning inom svensk räddningstjänst.
Mot slutet av samma år levererade jag föreliggande rapport till myn-
digheten. Nu har jag valt att även publicera den via Luleå tekniska 
universitet för att öka dess tillgänglighet. Min blygsamma förhopp-
ning är att den läses.

Karlsvik, 2018



Sammanfattning
Föreliggande rapport är författad på uppdrag av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap och syftar till att studera dels hur stort 
problemet med bristen på evidensbaserade metoder vid räddningsinsatser 
är inom räddningstjänsten, dels hur det är möjligt att på ett strukturerat 
sätt skapa ett samordnat metodunderlag för räddningsinsatser. Utifrån 
dessa syften har fem frågeställningar formulerats: Hur ser utvärdering 
och val av metoder ut inom de studerade räddningstjänsterna? Hur ser 
den metodsamordning som möjligtvis finns mellan räddningstjänster 
ut i dagsläget? Finns områden vilka är mer problematiska än andra?
Hur arbetar andra myndigheter med metodsamordning? Hur skulle 
MSB kunna arbeta med metodsamordning för svenska räddnings-
tjänster?

För att uppfylla syfte och svara på frågeställningarna har sexton 
företrädare för svenska räddningstjänster intervjuats samt ett antal 
rapporter, utredningar, hemsidor och andra dokument analyserats. I 
rapporten ges en översikt över hur evidensbaserad praktik har vuxit 
fram och spridit sig i allmänhet samt mer specifikt hur Socialstyrelsen 
och Polismyndigheten arbetar med evidensbaserad praktik och 
metodsamordning. På detta följer en intervjustudie med företrädare 
för svenska räddningstjänster där bland annat deras metodutveckl-
ingsarbete, behovet av metodsamordning och synen på MSB:s roll 
beskrivs. Avslutningsvis ges svar på de inledande frågeställningarna i 
en resultat- och diskussionsdel.

Resultaten visar bland annat att en stor variation mellan räddnings-
tjänsternas metodarbete råder. Detta, i samband med en omfattande 
frånvaro av samordningsarbete och i detta hänseende en frånvarande 
myndighet, tycks leda till både stor variation i kvaliteten på insatser 
samt att metodutvecklingen vad gäller vardagshändelser stannar av. 
För att råda bot på detta föreslås både ett metodsamordningsarbete 
inspirerat av Socialtjänstens (snarare än Polismyndighetens) arbete 
samt ett fokus på utbildning, lärande och kompetens.
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Inledning
I januari 2015 brinner det i ett bostadshus utanför Hudiksvall. Dagen 
efter att branden har släckts upptäcker grannfamiljen att det kommer 
skum ur kökskranen och det visar sig att det härstammar från använ-
dandet av släckskum vid släckningen av gårdagens brand. När brand-
skummet One Seven Class A avsett för träbränder tagit slut hade 
brandmännen gått över till att använda One Seven Class B avsett för 
brinnande vätskor. Brandmännen kände inte till att det senare släck-
skummets miljöpåverkan var betydligt större än det förras. Rädd-
ningschefen bekräftar detta men menar samtidigt att vattendimma 
inte var aktuellt vid insatsen, detta då för få brandmän fanns på plats 
för att dra slangar till den närliggande ån (Nohrstedt, 2015).

Olika släckskums miljöpåverkan och deras vara eller icke vara har 
varit frågor som har stötts och blötts inom räddningstjänstsverige och 
att utreda vilken släckmetod som är att föredra är inte föremål för 
denna studie.1 Vad som är intressant med branden utanför Hudiksvall
är att kunskapen om de olika släckskummens miljöpåverkan fanns hos 
Myndigheten för skydd och beredskap men inte hos räddningstjänsten
ifråga. Vidare har vattendimman som från MSB:s håll utpekas som 
den mest effektiva släckmetoden, oaktat denna effektivitet, inte varit 
aktuell på grund av den relativa bristen av brandmän på plats. En 
bedömning gällande släckmetod har gjorts av befäl på plats och 
användandet av vattendimma tycks ej ha varit relevant. Kunskap finns 
hos MSB men inte hos en räddningstjänst; expert och befäl gör på 
olika grunder olika bedömningar. Säger denna händelse någonting om 
räddningstjänstsverige i stort eller är det en isolerad händelse? Denna 
rapport kommer inte handla om branden utanför Hudiksvall. Däre-
mot kommer den att handla om metodutveckling och metodsamord-
ning samt om relationen mellan MSB och räddningstjänsterna på 
detta område.

1 Olika släckmetoders metodförmåga och miljöpåverkan har t.ex. utretts i 
Lindström et al. (2013).
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Rapporten är författad på uppdrag av Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap. Bakgrunden till studieuppdraget är att stora 
förändringar har ägt rum inom räddningstjänsternas arbetssätt vid 
räddningsinsatser och att detta kan leda till varierande kvalitét mellan 
räddningstjänster. Arbetsmetoder kan helt enkelt skilja sig så mycket 
åt mellan räddningstjänster att insatsernas kvalitét kan variera kraftigt 
(se t.ex. Lindström, 2013). Eftersom det inte finns något samordnat 
material eller någon metodbeskrivning inom varken räddningstjäns-
terna eller MSB initierades föreliggande studieuppdrag för att se över 
både räddningstjänsternas behov av ett sådant material och hur ett 
sådant samordningsarbete skulle kunna se ut.

Syfte och frågeställningar

Syftet med föreliggande rapport är tvåfaldigt och grundar sig på 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps formulering i studie-
uppdraget. För det första avses att studera hur stort problemet med 
bristen på evidensbaserade metoder vid räddningsinsatser är inom 
räddningstjänsten. För det andra avses att studera hur det är möjligt att 
på ett strukturerat sätt skapa ett samordnat metodunderlag för rädd-
ningsinsatser. Av vikt är här även att utreda hur evidensbaserade 
metoder och ett samordnat metodunderlag kan förstås samt hur de 
relaterar till varandra. I så måtto är syftet med rapporten något som 
kommer att förtydligas av rapporten som helhet.

För att bryta ned syftet i hanterbara frågor som kan leda studien 
framåt har även ett antal frågeställningar formulerats:

1) Hur ser utvärdering och val av metoder ut inom de studerade 
räddningstjänsterna?

2) Hur ser den metodsamordning som möjligtvis finns mellan 
räddningstjänster ut i dagsläget?

3) Finns områden vilka är mer problematiska än andra?
4) Hur arbetar andra myndigheter med metodsamordning?
5) Hur skulle MSB kunna arbeta med metodsamordning för 

svenska räddningstjänster?
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De första tre frågorna besvaras utifrån intervjuer med företrädare för 
olika räddningstjänster. Den fjärde besvaras utifrån studiet av rele-
vanta myndigheter. Den femte besvaras utifrån både intervjuer och 
studiet av relevanta myndigheter.

Metod och tillvägagångssätt

Denna rapport baseras huvudsakligen på intervjuer med företrädare 
från räddningstjänster runt om i landet, samt på analyser av diverse 
för studien relevanta dokument. Sammanlagt 16 företrädare med de 
olika titlarna förbundschef, räddningschef, brandchef, förbundsdirek-
tör, operativt ansvarig, förvaltningschef samt platschef, intervjuades. 
Intervjupersonerna valdes i första hand ut för att få en geografisk 
spridning och således företräds räddningstjänster från glesbygd till 
storstad, norr till söder och inland till kust. Vidare har en representat-
ion från samtliga former av organisation av räddningstjänst som idag 
förekommer i Sverige sökts: räddningstjänst under nämnd i den egna 
kommunen, räddningstjänst under gemensam nämnd för flera kom-
muner samt kommunalförbund. Tyngdpunkten har dock hamnat på 
kommunalförbund på grund av en mycket större benägenhet hos de 
kontaktade företrädarna att svara på intervjuförfrågan; samtliga av 
dessa svarade. Av de intervjuade kommer nio personer från kom-
munalförbund, fem från räddningstjänst under kommunal nämnd 
samt två från den relativt ovanliga formen med gemensam nämnd för 
flera kommuner.

För genomförandet av intervjuerna användes en semi-strukturerad 
intervjuguide med fokus på de övergripande frågorna för studien och 
intervjuerna varade under 45 till 60 minuter. Intervjun var relativt 
öppen i så måtto att följdfrågor ställdes och att den intervjuade 
personen löpande fick möjlighet att definiera behov, problem och 
möjligheter. Alla utom en intervju utfördes över telefon och svaren 
antecknades. En intervju utfördes på intervjupersonens arbetsplats 
och spelades då in för att göra intervjun smidigare. Samtliga intervjuer 
renskrevs direkt efteråt utifrån förda anteckningar samt vad som 
mindes från själva intervjutillfället. Alla citat som används är direkt 
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avskrivna från talat språk och således ordagrant återgivna. Av de 
intervjuade var 14 män och två kvinnor.

Dessutom har för den andra gruppen av frågor som gäller andra 
myndigheters arbete, de berörda myndigheters hemsidor, vetenskap-
liga publikationer och utgivna rapporter granskats. Dessa hänvisas det 
till löpande under de rubriker vilka behandlar Socialstyrelsen och 
Polismyndigheten. Utöver detta har en kortare intervju med en 
poliskommissarie inom ett av Polismyndighetens utvecklingscentrum 
utförts.

Tolkningen av materialet är tematisk utifrån de av uppdragsgivaren 
uppställda teman rörande metodsamordning, evidensbasering och 
rådande arbetssätt. Även ytterligare angränsande teman har identifie-
rats, såsom utbildningssituation och MSB:s roll. Dessa teman har 
sammanställts utifrån vad intervjupersonerna har berättat och de har 
sedan ställts i relation till både varandra och relevant forskning på 
området.

I denna rapport är intervjupersonerna anonymiserade. Detta för att 
kunna presentera allt de säger i intervjuerna utan att etisk problematik 
uppstår vad gäller potentiellt känsliga uppgifter och påståenden. 
Materialet presenteras inte heller utifrån en modell med fingerade 
namn eftersom detta troligtvis för flera inblandade skulle innebära 
enkel identifiering.

Evidensbaserad praktik och evidensbaserad metod-

samordning

Från evidensbaserad medicin till evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik har sitt ursprung inom medicin och sjukvård 
och så kallad evidensbaserad medicin. Som ett svar på en ökad kom-
plexitet inom medicinsk forskning och ett upplevt glapp mellan 
forskning och praktik ville man sammanställa forskningsresultat i 
kunskapsöversikter, och 1993 bildades nätverket the Cochrane 
Collaboration med syftet att ideellt och på kollegial basis producera 
och kontinuerligt uppdatera sådana sammanställningar (Svanevie, 
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2011: 27; Trinder, 2000a; Reynolds, 2000). År 2000 etablerades 
sedermera systernätverket the Campbell Collaboration med ett 
liknande syfte men inriktat på områden såsom socialt arbete och 
utbildning.

Liz Trinder (2000a) ger dock även en förklaring till den evidensbase-
rade praktikens framgångar som inte bygger på dess egen självförstå-
else när hon kopplar framväxten till vad flera teoretiker har benämnt 
risksamhället (se t.ex. Beck, 2000; jfr. Rose, 2001). I ett samhälle där av 
individen okontrollerbara risker ökar2 sätts en större tillit till veten-
skapens förmåga att hantera risker, samtidigt som en parallell nedvär-
dering av forskares och vetenskapligt grundade praktikers auktoritet 
sker, finns det ett motiv till att föra fram en formaliserad och trovär-
dig modell för användandet av vetenskaplig kunskap (Trinder, 
2000a). En annan närbesläktad förklaring till evidensbaseringens 
snabba och starka framväxt kan ligga i dess betoning på metod, 
process och effektivitet, snarare än på auktoritet. I tider av manageri-
alism, neoliberalism, New Public Management och ”valuta för pengar-
na” kan evidensbasering ses som ett de professionellas svar. Evidens-
basering avviker inte särskilt mycket från vad den svarar på, och kan 
således enkelt accepteras av politiker och ledningar, men den flyttar 
delvis fokus från ekonomi till kvalitet (jfr. Trinder, 2000a; se också 
Chandler et al., 2015).

Sedan nittiotalet har evidensbasering under den generiska benäm-
ningen evidensbaserad praktik färdats från det medicinska området till 
andra områden såsom socialtjänst, omvårdnad, psykiatri och utbild-
ning och på denna resa genomgått förändringar utifrån kontext 
(Trinder & Reynolds, 2000; Svanevie, 2011: 55f; Eliasson, 2014). 
Trinder (2000a) menar att förändringarna och deras omfattning beror 
på både det fysiska och det kulturella avståndet från ursprungskon-
text, d.v.s. det medicinska området, och att även acceptansen för 
evidensbasering minskar med detta avstånd. Ju större avstånd, desto 

2 Trinder (2000a: 6) tar som exempel bilkörning där föraren måste förhålla sig och 
i stor utsträckning sätta sin tillit till t.ex. bilfabrikanters, andra bilförares och 
vägplanerares förmåga att hantera risker.
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större skillnad mellan vad evidensbaserad praktik innebär och den 
ursprungliga evidensbaserade medicinen.3

Den ursprungliga evidensbaserade medicinen innebar att genom 
systematiska forskningsöversikter guida praktiker i deras val av 
metoder och behandlingar, i syfte att överbrygga en klyfta mellan 
forskning och praktik (The Cochrane Collaboration, 2014; Reynolds, 
2000). Detta innebar en initial särskiljning mellan klinisk forskning av 
praktisk relevans i kliniskt arbete och klinisk forskning utan sådan 
relevans (Reynolds, 2000). Dessutom avser den evidensbaserade 
medicinen tillgodose praktiker både en strikt metod för att bedöma 
bevisvärdet i forskning och ett ramverk för kliniskt beslutsfattande 
baserat på denna forskning (Ibid.: 19f). Detsamma gäller ofta för den 
evidensbaserade praktiken som utvecklats ur den evidensbaserade 
medicinen (jfr. Trinder & Reynolds, 2000).

Den evidensbaserade praktiken utgår inte enbart från bästa tillgäng-
liga bevis utan även situation och omständigheter samt klienters 
erfarenheter och önskemål (Svanevie, 2013; Eliasson, 2014). Detta har 
föranlett att vissa har argumenterat för att begreppet ”evidensinfor-
merad praktik” är mer passande än ”evidensbaserad praktik”, något 
som dock inte har slagit rot, åtminstone inte i Sverige (se Eliasson, 
2014: 8; Dill & Sera, 2012). Evidensbaserad praktik är således inte att 
betrakta som detsamma som evidensbaserad medicin, ej heller som 
det snävare begreppet evidensbaserade metoder. Att en metod är 
evidensbaserad, att det föreligger evidens för metodens effektivitet 
eller andra positiva effekter, är en bärande del av det som kallas 
evidensbaserad praktik. Eller som Socialstyrelsen uttrycker det så är 
vetenskapliga data inte tillräcklig grund för ett bra beslut:

Forskning kan bara ge besked om att en viss insats i genomsnitt är mer ef-
fektiv än en annan. Ingen insats fungerar för alla. Dessutom kan den eller 
de utvärderingar som gjorts gälla en målgrupp som inte helt motsvarar den 
som den aktuelle klienten tillhör.

3 Detta bör hållas i minnet vid studiet av räddningstjänstområdet som befinner sig 
på längre avstånd från det medicinska området än många andra områden som 
anammat den evidensbaserade praktiken.
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(Socialstyrelsen, 2012: 12)

Ett antagande som gäller för den evidensbaserade praktiken är att den 
stärker professionen; det ligger på den professionelle att ta vetenskap-
lig evidens, kontextuella faktorer samt individens situation och 
önskemål i beaktande och utifrån detta fatta ett bra beslut. I skär-
ningslinjen mellan de tre “delarna” återfinns sålunda det som beskrivs 
som ”den professionelles expertis” (Socialstyrelsen, 2012: 11). I fokus 
för den evidensbaserade praktiken är med andra ord inte i första hand 
att stärka evidensen inom den tillgängliga vetenskapliga kunskapen, 
utan snarare är det ”den professionelles verksamhet som skall veten-
skapliggöras” (Bergmark & Lundberg, 2006: 99).

I den evidensbaserade praktiken ligger även ofta att följa en specifik 
ordning i form av fem steg. Dessa fem steg ska säkerställa att prakti-
kern utgår från den tillgängliga kunskapen, de kontextuella faktorer 
och individens situation i sitt arbete och inom den evidensbaserade 
medicinen formuleras de sålunda (Sacket et al., 2000; Eliasson, 2014; 
Svanevie, 2013):

1. Formulera behov av information till frågor som är möjliga 
att besvara;

2. Sök bästa tillgängliga evidens som kan besvara frågorna;
3. Genomför en kritisk granskning av evidens avseende validi-

tet, effekt och användbarhet/relevans;
4. Integrera den kritiska genomgången med den kliniska exper-

tisen och med patientens värderingar och omständigheter;
5. Utvärdera effektiviteten i steg 1-4 och sök sätt att förbättra 

dem till nästa gång.
(Efter Svanevie, 2013: 32)

En annorlunda inställning till evidensbasering än den ovan skisserade 
professionsstärkande är en som utgår från att arbetet inom det 
område som ska evidensbaseras styrs medelst riktlinjer. Här är det 
snarare metoderna än arbetet som skall baseras på evidens, och de 
evidensbaserade metoderna förmedlas till professionen genom 
standardiserade riktlinjer för hur arbetet bäst ska utföras (jfr. Berg-
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mark & Lundberg, 2006: 109f). Denna i sammanhanget nyare inställ-
ning kan möjligtvis förklaras med att det har visat sig att det kan vara 
svårt för den professionelle att utföra det arbete som krävs för att 
utreda hur evidensläget ser ut, vilket i sin tur kan leda till att arbetet 
inte sker i enlighet med modellen för varken evidensbaserad medicin
(jfr. Guyatt et al., 2000) eller evidensbaserad praktik (jfr. Bergmark & 
Lundberg, 2006). En utveckling mot evidensbaserade riktlinjer, 
snarare än evidensbaserad praktik skulle därmed kunna påstås vara en 
justering gentemot hur praktiken ter sig i verkligheten. Samtidigt 
föreligger risken att användandet av riktlinjer blir till en top-down-
modell och leder till en avprofessionalisering (Bergmark & Lund-
ström, 2011: 168; Eliasson, 2014: 30). Riktlinjer har också varit ett 
verktyg för staten att styra verksamheter på kommunal nivå, även när 
det gäller riktlinjer som utgår från modellen evidensbaserad praktik 
(se t.ex. Eliasson, 2014).

Denna ’sprickbildning’ mellan å ena sidan professionalisering och å 
andra sidan standardiserade riktlinjer i vad Bergmark och Lundberg 
kallar ett ”ännu i första hand programmatiskt bygge” (Bergmark & 
Lundström, 2006 s: 109) har främst identifierats gällande den ur-
sprungliga evidensbaserade medicinen (se Guyatt et al., 2000) och 
evidensbaserad praktik inom området socialt arbete, ett område tidigt 
ute vad gäller evidensbaserad praktik. Visserligen gäller att hur 
evidensbaserad praktik har formats har berott på inom vilket område, 
eller ”professionell realitet”, den har tagit plats (Eliasson, 2014: 13; 
Bergmark & Lundström, 2011: 163) och inom en annan professionell 
realitet, i detta fall räddningstjänsten, kan det hända att denna sprick-
bildning inte är identifierbar. Dessutom påpekar Eliasson (2014: 26) 
att ju längre bort från dess ursprungliga disciplin, desto mindre 
överensstämmer den evidensbaserade praktiken med evidensbaserad 
medicin. Jag tror dock att fenomenet kan vara mer generellt, och 
därmed kan förekomma inom flertalet områden där evidensbaserad 
praktik eller evidensbaserade metoder är på dagordningen. Därför kan 
det vara relevant att även vara uppmärksam på om den förekommer 
inom svensk räddningstjänst, en professionell realitet där evidensbase-
ring inte är alls lika väletablerat som inom medicin eller socialt arbete.
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Evidensbaserad praktik har inte mött fullständig acceptans inom 
något av de fält där den introducerats, ej heller inom det medicinska 
där den växte fram (Trinder, 2000b). Först och främst har det, utan ett 
visst mått av ironi, invänts att trots att evidensbaserad praktik syftar 
till att mäta effektiviteten hos olika metoder så saknas empiriska 
belägg för att evidensbaserad praktik självt är mer effektivt än alterna-
tiven. Sålunda baseras argumenten för evidensbaserad praktik på 
intuitiva argument, inte på evidens. Dessutom har kritik även riktats 
mot både de relativt stora förändringar som evidensbaserad praktik 
genomgår när den flyttar mellan olika kontexter, vilket innebär 
förvirring gällande vad den egentligen innebär, och mot ett för stort 
fokus på själva evidensen med korresponderande bristande fokus på 
individuell expertis och klienters önskemål samt kopplingen mellan de 
bärande delarna i den förespråkade praktiken (Ibid.). I övrigt kan 
tilläggas den redan nämnda svårigheten att faktiskt arbeta evidensba-
serat då det både tar tid och resurser i anspråk som en praktiker 
kanske inte har tillgång till (Ibid.; Guyatt et al., 2000; Bergmark & 
Lundström, 2006), risken att resurser riktas mot att frambringa 
evidens snarare än effektiva metoder samt att det sällan råder något 
vidare överflöd av evidens att utvärdera över huvud taget (Trinder &
Reynolds, 2000).

I det följande ska två nedslag i hur metodsamordning med olika grad 
av närhet till den evidensbaserade praktikens modell göras. Två 
myndigheters arbete med metodsamordning kommer att redogöras 
för och detta arbete kommer även att sättas i relation till evidensbase-
rad praktik. Syftet är att kunna sätta MSB:s och räddningstjänsternas 
metodsamordning i relation till andra relevanta myndigheters och 
verksamhetsområdens arbete med detsamma. Möjligtvis kan detta ge 
en fingervisning åt vilket håll MSB kan utvecklas och hur evidensbase-
rad praktik skulle kunna vara en del av detta arbete. Myndigheterna i 
fokus är Socialstyrelsen (med fokus på socialtjänst) och Polismyndig-
heten.
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Evidensbaserad praktik inom Socialstyrelsen och socialtjänst

Inom socialt arbete har evidensbaserad praktik som idé haft en 
dominerande ställning under i sammanhanget lång tid och även här 
motiverades införandet av modellen med att minska ett påstått glapp 
mellan forskning och praktik samt som en strategi för professional-
isering (se t.ex. Trinder & Reynolds, 2000; Svanevie, 2013; Eliasson, 
2014). Samtidigt ansåg Socialdepartementet fortfarande år 2007 att 
socialtjänsterna i för liten utsträckning arbetade utifrån vetenskapligt 
grundade kunskaper:

Kunskapsbasen för insatserna inom socialtjänsten är outvecklad. Arbetet 
bedrivs på grundval av lagstiftning, riktlinjer och rutiner för ärendehand-
läggning. Det är otillfredställande (sic!) att det sociala arbetet i så begrän-
sad utsträckning bygger på kunskap om effekten av olika insatser, arbets-
sätt och metoder och i allt för hög utsträckning vilar på tradition och icke 
vetenskapligt förankrade uppfattningar.

(Socialdepartementet, Dir 2007:91)

Motiverat av detta gavs en särskild utredare i uppdrag att ge förslag på 
resurstilldelning och åtgärder för att ”socialtjänstens insatser i högre 
utsträckning skall baseras på kunskap om det sociala arbetets resultat, 
kvalitet och effektivitet” (Socialdepartementet, Dir 2007:91), vilket 
resulterade i den statliga utredningen ”Evidensbaserad praktik inom 
socialtjänsten – till nytta för brukaren” (SOU 2008:18). I denna 
utredning upprepas Socialdepartementets påstående om socialtjäns-
tens outvecklade kunskapsbas vad gäller insatser och utredaren 
föreslår det långsiktiga målet att ”utveckla en evidensbaserad praktik
inom socialtjänsten” (Ibid.: 9, kursivering i original).

Med evidensbaserad praktik menar vi en praktik som är baserad på en 
sammanvägning av brukarens erfarenheter, den professionelles expertis 
samt bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap.

(SOU 2008:18: 10, kursivering i original)

Bakom etableringen av evidensbaserad praktik som en styrande idé 
för socialtjänsten låg ett enträget arbete och en uppnådd acceptans för 
modellen bland relevanta aktörer såsom forskare, politiska partier, 
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Sveriges kommuner och landsting (SKL), Socionomernas yrkesråd 
SSR med flera (Svanevie, 2013) och år 2011 ”var EBP etablerat som 
politisk agenda, som forskningsagenda och som agenda för daglig 
praktik” (Ibid.: 177).

Redan påpekat är att evidensbaserad praktik varierar utifrån vilket 
professionellt område det rör sig om. Så vad innebär det för Socialsty-
relsen och socialtjänsten? För Socialstyrelsen är evidensbaserad 
praktik ett ”förhållningssätt” där den professionella expertisen vilar på 
klientens situation och kontextuella omständigheter, hennes erfaren-
het och önskemål samt den bästa tillgängliga kunskapen (se t.ex. 
Socialstyrelsen, 2015a). Som synes betonas här den professionella 
expertisen och de tre delar som tidigare har beskrivits under rubrik 
3.1. Dessutom förordar man i enlighet med den evidensbaserade 
praktikens metod att följa de fem steg som även dem återgavs under 
rubrik 2.1 (Socialstyrelsen, 2015b). Här formuleras vad den profess-
ionelle skall göra sålunda:

1. Omvandla information till en fråga som kan besvaras;
2. Söka bästa tillgängliga kunskap för att besvara frågan;
3. Värdera kunskapen utifrån tillförlitlighet och användbarhet;
4. Väg samman kunskapskällorna med den egna professionella 

kompetensen, den berörda individens problem, unika förut-
sättningar och önskemål;

5. Följa upp de fyra föregående stegen och sträva efter att för-
bättra arbetet.

För att understödja denna evidensbaserade praktik tillhandahåller 
Socialstyrelsen översikter över behandlingar och interventioner med 
evidens för professionen att ta del av och använda i sin yrkesutövning.
På Socialstyrelsens hemsida samlar myndigheten ”bedömningsme-
toder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige”
(http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/metodguide). 
Innehållet i denna metodguide är tänkt att utgöra underlag för beslut 
för praktiker inom socialt arbete genom att det används i den evi-
densbaserade praktik såsom beskriven ovan. Myndigheten tillhanda-
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håller även i samarbete med bl.a. Folkhälsomyndigheten och SKL 
hemsidan Kunskapsguiden.se där information om t.ex. evidensbase-
rad praktik och bedömningsmetoder samt webutbildningar vilka kan 
”stödja verksamheterna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst att 
underlätta tillämpningen av bästa tillgängliga kunskap” samlas.
Socialstyrelsen förespråkar uttryckligen inte specifika metoder eller 
interventioner, de tillhandahåller endast översikter. Detta sätt att 
arbeta med metodsammanställningar och informationsspridning kan 
liknas vid hur t.ex. the Cochrane Collaboration och the Campbell 
Collaboration för en internationell publik sammanställer och tillgäng-
liggör forskning. Praktiker inom socialtjänsten får på så sätt tillgång 
till forskningsläget inom olika specifika frågor. Med andra ord får 
praktikerna hjälp med framförallt steg 2 och 3 i ovanstående arbets-
ordning.

På lokalt plan, alltså inom den kommunala socialtjänsten, återfinns 
dock problem med själva införandet av evidensbaserad praktik som 
arbetssätt. En orsak är att huruvida arbetssättet implementeras eller ej 
beror mycket på chefer i och med att lokala politiker saknar kunskap 
om och intresse av evidensbaserad praktik. Därmed blir det i mångt 
och mycket en fråga om att ekonomin snarare än evidensen styr. 
Dessutom kan det vara svårt om inte omöjligt att få till tid för de 
utvärderingar som den evidensbaserade praktiken kräver (jfr. Elias-
son, 2014). Benitha Eliasson (2014: 202ff) beskriver i enlighet med 
detta evidensbaserad praktik som en ritualiserad myt, löst kopplad 
eller helt frikopplad från lokal aktivitet.

Metodsamordning inom polisen

I jämförelse med Socialstyrelsen och socialtjänsterna skiljer polisens 
organisation mer från MSB:s och räddningstjänsterna, särskilt efter att 
den nya Polismyndigheten skapats. Detta då polisen till skillnad från 
social- och räddningstjänst är en statlig myndighet och därmed inte 
ligger under kommunal förvaltning. Denna skillnad har dessutom 
förstärkts i och med den nya Polismyndigheten.

Den 1 januari 2015 trädde polisens nya organisation i kraft och de 
tidigare 21 lokala polismyndigheterna, Rikspolisstyrelsen samt Statens 
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kriminaltekniska laboratorium slogs samman till den nya nationella 
Polismyndigheten. Myndigheten organiseras förutom på ett nationellt 
plan i sju polisregioner. Inom Polismyndigheten finns även åtta 
nationella avdelningar, t.ex. Nationella operativa avdelningen (NOA), 
Nationellt forensiskt centrum (NFC) och Utvecklingsavdelningen. I 
linje med denna rapports fokus är Utvecklingsavdelningen av särskilt 
intresse, detta då den fick i uppdrag att ta fram och sprida riktlinjer, 
goda exempel, krav på övergripande ledning samt styrning i utrust-
ningsfrågor (SOU/Genomförandekommittén för nya Polismyndig-
heten, 2014).

Den polisiära metodutvecklingen bedrivs vid de sju polisregionerna, 
inom så kallade utvecklingscentrum, bl.a. med syftet att få ”en mer 
verksamhetsanknuten utvecklingsverksamhet” (SOU/Genomföran-
dekommittén för nya Polismyndigheten, 2013: 20). Olika sakkunnig-
hetsområden, t.ex. brottsamordning eller bedrägerier, fördelas ut på 
utvecklingscentrana vilka sedan ansvarar för att ”samordna utveckl-
ing, införande, uppföljning och förvaltning av polisiära metoder och 
polisiär utrustning relaterat till sakkunnigområden” (SOU/Genom-
förandekommittén för nya Polismyndigheten, 2014: 57). I varje region 
finns verksamhetsutvecklare med ansvar för olika delområden samt 
en metodkoordinator som samordnar arbetet.

Att metodutvecklingen sker ute i polisregionerna motiveras med att 
metodutvecklingen blir mer verksamhetsnära:

Genom att till exempel verksamheten vid utvecklingsavdelningen kommer 
att initieras och utföras närmare medarbetarna förbättras förutsättningar 
för metodutveckling som är anpassade (sic!) och tas fram av medarbetar-
na. Förutsättningarna för att bedriva en flexibel verksamhet ökar då det 
bildas en sammanhållen Polismyndighet utan organisatoriska hinder.

(SOU/Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten, 2014: 12)

Anställda ute i regionerna kan föreslå metodutveckling uppåt i 
organisationen enligt en modell för medarbetarinitiativ. Men den 
regionala utvecklingsverksamheten anses samtidigt kräva nationell 
samordning:
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En utvecklingsverksamhet som bedrivs verksamhetsnära i polisregionerna 
förutsätter nationell styrning och ledning. Det ska därför finnas en ut-
vecklingsavdelning med ansvar för nationell strategisk styrning och led-
ning av utvecklingsverksamheten.

(SOU/Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten, 2013: 20f)

I enlighet med detta sker bedömning av initiativ från regionerna och 
prioriteringar av vad som ska satsas på. I Utvecklingsavdelningens 
ansvar ligger så att leda det utvecklingsarbete som sker vid de region-
ala utvecklingsenheterna; ägarskapet för de processer och metoder 
som används vid de sju utvecklingscentrana ligger hos den nationella 
Utvecklingsavdelningen. Samordningen av utvecklingsarbetet och de 
prioriteringar som görs gällande utvecklingsbehov är sålunda centrali-
serat till den nationella avdelningen. Ledning och fördelning av 
arbetet vid utvecklingscentrana utgår från den nationella avdelningens 
kansli (SOU/Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten, 
2014: 56). Polisregionen emottar uppdrag från det nationella kansliet 
och gör sedan ytterligare prioriteringar inför regional samordning, 
utförande och spridning av resultat.

Modellen för Polismyndighetens metodutveckling och metodsam-
ordning bygger i linje med ovan givna beskrivning på en centraliserad 
modell där prioriteringar, arbetsledning och styrning sker på nationell 
nivå och förmedlas ut till de regionala utvecklingscentrana. Input till 
detta arbete ska komma från ”forskningsresultat, erfarenhetsbaserad 
kunskap, beprövade metoder eller nya idéer för att förbättra verksam-
heten” (SOU/Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten, 
2014: 56). I så måtto finns likheter med den evidensbaserade praktik 
som har beskrivits tidigare, men betoningen på Utvecklingsavdelning-
ens centrala roll, dess ägarskap och arbetsledande funktion, samt 
utformningen och spridningen av riktlinjer medför en förskjutning 
från den professionsstärkande modellen för evidensbaserad praktik
(jfr. Bergmark & Lundberg, 2006). När en central enhet tar fram 
riktlinjer snarare än stärker professionen att på eget initiativ utreda 
och arbeta i linje med evidens, erfarenhet och klienters önskemål och 
kontext kan arbetet svårligen beskrivas i termer av evidensbaserad 
praktik såsom den vanligen formuleras i termer av professionsstär-
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kande (jfr. Eliasson, 2014; Bergmark & Lundberg, 2006). Däremot 
finns det fortfarande möjlighet att själva riktlinjerna tas fram på 
evidensbasis och att en möjlig metodsamling från Utvecklingsavdel-
ningen skulle kunna beskrivas som evidensbaserad. Evidensbaserat 
arbete är också ett centralt tema inom Polismyndigheten och både 
konferenser och utbildningar inom detta äger rum, bl.a. i samarbete 
med Cambridge Centre for Evidence-Based Policing där flera polis-
chefer har genomgått utbildning. I linje med detta bör Polismyndig-
hetens organisering av utvecklingsverksamhet på metodområdet 
beskrivas i termer av evidensbaserad verksamhet men kanske då med 
inslag av riktlinjefokus (jfr. Bergmark & Lundberg, 2006). Kanske är 
det talande att de enda hänvisningarna till evidensbaserad polisverk-
samhet i termer av professionsstärkande verksamhet bland de 4351 
sidor som Slutredovisningen från genomförandekommittén för nya 
Polismyndigheten (SOU/Genomförandekommittén för nya Polis-
myndigheten: 2015) med bilagor utgör kommer från Polisförbundet i 
en protokollsanteckning vid en MBL-förhandling. Polisförbundet 
förordar här en ”mer stödjande och mindre styrande ledning” (Ibid.: 
162).

Sammanfattning

Evidensbaserad praktik har visats vara en idéströmning som inom 
vissa områden (t.ex. medicin och socialt arbete) fått ett stort infly-
tande. Vad som menas med begreppet är dock inte alltid klart och det 
varierar även utifrån vilken kontext det används inom. Att evidensba-
sera en metod eller ett arbetssätt kan därmed innebära olika saker för 
olika professionella områden. Handlar det om att stärka en profession 
att själv smälta samman vetenskapliga bevis, individuella förutsätt-
ningar och kontextuella faktorer till den professionelles expertis eller 
handlar det om att en central aktör utfärdar riktlinjer för arbetet 
grundade i vetenskaplig evidens?

Att arbeta evidensbaserat utifrån den föreskrivna modellen, hur den 
än formulerats, har också visat sig mer problematiskt än det kanske 
kan verka vid en läsning av metodens fundament. Huruvida praktiker 
arbetar i enlighet med modellen påverkas av andra faktorer såsom 
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ekonomiska förutsättningar, den lokala ledningens stöd, den egna 
förståelsen av evidensbaserad praktik, tillgängligheten av vetenskap-
liga studier med mera. Åtminstone i viss mån bör således evidensbase-
rad praktik förstås som ett program, snarare än en reell praktik (jfr. 
Bergmark & Lundström, 2006) eller som en ritualiserad myt (jfr. 
Eliasson, 2014).

Vi har också sett att Socialstyrelsen och Polismyndigheten arbetar på 
olika sätt i sin metodsamordning. En stark bidragande orsak torde 
vara att socialtjänsten till skillnad från polisen är en kommunal 
verksamhet och att Socialstyrelsen därmed har att förhålla sig till den 
kommunala autonomin och kommunala prioriteringar. Socialstyrelsen 
har i större omfattning omfamnat den evidensbaserade praktikens 
modell och arbetar med forskningssammanställningar, utbildningar, 
riktlinjer för arbetssätt och metodval. Myndigheten förespråkar inte 
heller några specifika metoder eller interventioner, utan tillhandahål-
ler enbart verktygen som skall hjälpa praktikerna att välja sådana. 
Polismyndigheten är i jämförelse en mycket mer centraliserad myn-
dighet och polisverksamheten ligger under den statliga myndigheten, 
inte under kommunerna. Möjligtvis är detta en bidragande orsak till 
att evidensbaserad praktik inte är lika framträdande inom polisen. 
Myndigheten har också större möjlighet att förespråka arbetssätt. Till 
detta bör dock tilläggas att eftersom Polismyndigheten ännu inte har 
funnits i ens ett år och inte ens har rekryterat klart till de tjänster som 
bildats så får framtiden utvisa hur arbetet faller ut i praktiken. Kanske 
får polisförbundet igenom ett större fokus på professionsstärkande 
evidensbaserad praktik?
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Intervjustudie
I denna del presenteras resultatet av den utförda intervjustudien. De 
följande underrubrikerna presenterar teman relaterade till studiens 
övergripande syfte och dess frågeställningar. Vissa är direkt uttryckta i 
själva uppdraget, andra är mycket framträdande i intervjuerna och 
bedöms som relevanta för en ökad förståelse för hur räddningstjänster 
upplever sin situation. Värt att nämna är att det är just de förmedlade 
upplevelserna som här sammanställs, presenteras och tolkas. Dessa 
inbegriper ibland påståenden om förhållanden som det inom rädd-
ningstjänstsverige kan råda delade meningar om. Eftersom det är hur 
de intervjuade företrädarna upplever sin situation som är föremål för 
denna studie, inte nödvändigtvis faktiska förhållanden, så bedöms inte 
detta innebära ett problem. Dock kan det vara av vikt att läsaren 
håller detta i minnet.

Utveckling och val av metoder

Alla tar fram sitt eget material och det kan variera oerhört.
(Räddningschef, räddningstjänstförbund)

I den kommunala räddningstjänstens arbete ingår att välja effektiva 
tekniker och metoder för dess insatser. I detta ligger även att utveckla 
metoder utifrån erfarenheter och behov. De intervjuade räddnings-
tjänstföreträdarna beskriver olika former för hur detta arbete kan se 
ut och det råder även variation vad gäller hur formaliserat detta arbete 
är. Graden av formalisering följer i viss mån storleken på räddnings-
tjänsten och även dess organisationsform; de större förbunden synes 
ha ett mer formaliserat arbete även om sättet att organisera arbetet på 
kan variera. Vi ska i detta avsnitt se hur de olika kommunala rädd-
ningstjänsterna organiserar sitt arbete med att utveckla och välja 
metoder.

En vanlig form för metodarbetet är förekomsten av en grupp med 
ansvar för detta. En företrädare för en räddningstjänst under en 
gemensam nämnd för flera kommuner beskriver hur de har en analys-
grupp som varje måndag går igenom och analyserar förra veckans 
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händelser. Varje insats som har utförts och hur de upplever att den 
gått gås igenom och utifrån detta formas kommande insatser. Han 
beskriver detta som egen metodutveckling eftersom utvärderingarna 
får konsekvenser.

Liknande sätt att arbete finns vid flera räddningstjänster. En rädd-
ningschef för ett räddningstjänstförbund beskriver en nystartad 
utvecklingsenhet som arbetar med insatsutvärdering och metod- och 
teknikutveckling. De har även en person med ansvar för omvärldsbe-
vakning vilket innebär att studera hur andra räddningstjänster arbetar 
samt att besöka olika mässor och konferenser. En brandchef för ett 
annat räddningstjänstförbund berättar om deras utvecklingsavdelning 
där man arbetar med att avgöra vilka metoder som ska användas. Han 
beskriver hur deras omfattande statistik baserad på tidigare insatser 
hjälper dem att identifiera olika behov; de vanligare händelserna, t.ex. 
trafikolyckor, drunkningstillbud eller bostadsbränder, har en relativt 
stabil frekvens och han säger sig veta på ett ungefär hur många av en 
typ av händelse som kommer att ske under ett år. Det som inte går att 
förutse är större ”sällanhändelser” som t.ex. en större skogsbrand. Den 
operativt ansvarige på den andra räddningstjänsten under en 
kommungemensam nämnd som ingår i denna studie beskriver deras 
olika arbetsgrupper där en arbetar med operativa frågor, d.v.s. metod 
och teknik, en annan med ledningsfrågor, ytterligare en annan med 
olycksutredningar o.s.v. I arbetet för gruppen för operativa frågor 
ingår att studera andra räddningstjänsters arbete samt att samordna 
arbetet mellan de olika kommunerna som ingår i räddningstjänsten. 
Samtliga dessa beskrivna arbetssätt innefattar relativt stabila grupper 
för metod- och teknikutveckling samt samordning, oavsett om de 
kallas för utvecklingsenhet, utvecklingsavdelning eller arbetsgrupp. 
Omvärldsbevakning och analys av egna insatser är ett genomgående 
inslag i gruppernas arbete.

Ett annat liknande arbetssätt som beskrivs är något som av en 
förbundsdirektör för ett större räddningstjänstförbund beskriver som 
”processorienterat” arbete med metodutveckling. Detta innebär att de 
har en så kallad ”huvudprocess” för effektivt arbete. Under denna 
process har de olika delprocesser kring vilka de skapar arbetsgrupper 
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som analyserar och omvärldsbevakar, bl.a. genom att åka på mässor 
och konferenser. Inom ramarna för dessa delprocesser kan sedan 
förslag på utveckling och förändring av metod komma; arbetsgrupper 
har t.ex. föreslagit byte av både fordonstyper och släckteknik. En 
förbundschef för ett annat räddningstjänstförbund berättar om hur de 
arbetar mycket i form av projektgrupper. Detta innebär att de inte har 
en specifik tjänst eller grupp som sköter t.ex. omvärldsbevakningen 
utan om ett behov uppstår och identifieras så sätter de samman en 
projektgrupp och i gruppens arbete ingår att titta på hur andra 
räddningstjänster arbetar med liknande frågor. Det process- eller 
projektbaserade arbetssättet förefaller inte nödvändigtvis mindre
formaliserat än det som baseras på mer stabila grupper, däremot tycks 
det mer föränderligt. Om detta ska beskrivas som ökad flexibilitet 
eller minskad stabilitet, det vill säga om ett sådant arbetssätt är mer 
eller mindre effektivt än det baserat på stabilare grupper går inte att 
utsäga baserat på denna studie. Olika räddningstjänster har valt olika 
tillvägagångssätt, stabilare respektive tidsbegränsade grupper, och det 
går inte att bortse från möjligheten att valet av tillvägagångssätt 
motsvarar de olika räddningstjänsternas specifika förutsättningar. 
Därmed kan det lika gärna som att ett sätt fungerar bättre än det 
andra vara så att det inte går att rangordna dem; olika räddningstjäns-
ter kan ha olika behov av arbetssätt.

Inte alla räddningstjänster har en grupp för metodutvärdering och 
metodutveckling. Vissa intervjuade räddningstjänstföreträdare 
beskriver istället en organisation där en person eller ”en tjänst” har 
detta ansvar, alternativt flera enskilda tjänster med mer specifika 
ansvar inom området. En produktionschef på ett räddningstjänstför-
bund förklarar att för att göra arbetet på de olika stationerna likvär-
digt så har de en tjänst avsedd för att genom omvärldsbevakning och 
internt utvecklingsarbete utveckla metod och teknik. En förvaltnings-
chef på en större kommunal räddningstjänst beskriver en liknande 
tjänst med uppdraget att utveckla metod och teknik, bl.a. genom 
omvärldsbevakning. En räddningschef för ett annat förbund beskriver 
flera olika, mer specificerade tjänster där olika personer har ansvar för 
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t.ex. dykning, bostadsbränder eller trafikolyckor i vilka ingår om-
världsbevakning och metodutveckling.

De två typerna av organisering med antingen tjänster eller formella 
grupper för metod- och teknikutveckling täcker inte samtliga rädd-
ningstjänster representerade i denna studie. Det förekommer även att 
intervjuade företrädare beskriver arbetssätt som framstår som mindre 
formaliserade, men inte nödvändigtvis mindre organiserade. En 
förbundschef för ett större förbund beskriver arbetet med metodval 
och metodutveckling som att anställda inom räddningstjänstförbun-
det använder sig av sina ”nätverk” för att lära av andra hur de arbetar. 
De ”snappar upp och testar” inom ramarna för sin egen verksamhet. 
Räddningschefen för en kommunal räddningstjänst förklarar att 
sätten att arbeta väljs ”demokratiskt”, vilket innebär ”mycket diskuss-
ion”, leder till ett ledningsbeslut som sedan förmedlas till befäl för 
vidarebefordring till deltidsbrandmännen i organisationen. Betoning 
ligger även på omvärldsbevakning genom att åka på konferenser och 
utbildningar samt att använda Internet för att ”hänga med”. Ytterli-
gare en räddningschef för en annan, mindre, räddningstjänst i Norr-
lands inland beskriver hur de främst får sin information från utbild-
ningarna som personalen genomgår. Detta är dock behäftat med ett 
problem i och med att det främst är ny personal som går utbildningar 
vilket gör att de kan sakna både kunskap om vad som är nytt på 
räddningstjänsten och känslan av att kunna ifrågasätta seniora 
brandmän.

Detta sistnämnda pekar mot vad de kommande underrubrikerna 
3.3, 3.4 och 3.5 avser att fokusera, nämligen vilka problem som finns 
hos räddningstjänsterna när det kommer till metodval, metodutveckl-
ing, omvärldsbevakning, utbildningssystemet samt metodsamordning. 
Dessförinnan kommer jag dock att fokusera på arbetet med det 
sistnämnda, nämligen metodsamordning.

Metodsamordning

De intervjuade räddningstjänstföreträdarna uppger olika typer och 
olika grad av metodsamordning. När det kommer till typ av metod-
samordning kan tre nivåer skönjas: 1) metodsamordning inom den 
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egna organisationen; 2) metodsamordning med närliggande rädd-
ningstjänster; 3) metodsamordning med MSB. När det kommer till 
den första nivån – metodsamordning inom den egna organisationen –
så sammanfaller detta med utveckling och val av metoder, vilket 
avhandlades under föregående underrubrik. Vad gäller den tredje
nivån – metodsamordning med MSB – så kommer detta delvis 
avhandlas under denna underrubrik, men utvecklas vidare främst 
under underrubriker 3.4 och 3.5.

När det kommer till grad av metodsamordning så avses hur formali-
serad själva samordningen är samt i vilken omfattning den sker. Vissa 
räddningstjänsters metodsamordning sker genom ej formaliserade 
samtal med närliggande räddningstjänster (t.ex. diskussioner om 
vilken teknik som lämpar sig bäst och bör införskaffas) medan andras 
sker genom formaliserat samarbete inom vissa specifika områden 
(t.ex. kemolyckor eller trafikolyckor). Även omfattningen av metod-
samordning varierar, alltså hur ofta och på hur många områden som 
samordningen sker. Detta tycks föga förvånande ha ett samband med 
hur formaliserad samordningen är. Ytterlighetspunkterna är här ingen 
metodsamordning alls respektive bildandet av kommunförbund, vilka 
i viss mån kan betraktas som en långt gången formalisering av metod-
samordning. I det följande ger jag några exempel på hur intervjuade 
företrädare beskriver sin metodsamordning.

Räddningschefen för en räddningstjänst under en kommungemen-
sam nämnd berättar att de inte har metodsamordning ”utanför 
räddningstjänsten” i någon större omfattning. Tre till fyra gånger per 
år har de så kallade ”nätverksträffar” med ett antal andra räddnings-
tjänster i regionen där viss samordning kan ske. I övrigt nämner han 
utbildningar såsom Skydd mot olyckor och viss annan kunskapsin-
hämtning från MSB via konferenser och metoddelning. Hans upple-
velse är att ”de gamla formerna” fungerar bra, vilket beskrivs som att 
de ”snappar upp saker” och att det hela tiden sker en utveckling där 
mycket kommer ”underifrån”. Behovet av samordning finns men för 
att det inte ska bli för toppstyrt skulle han vilja se att det sker på 
”kontaktnivå” och baseras på dialog, inte på information. Ett sådant 
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samordningsarbete drivet av MSB vore enligt räddningschefen 
positivt.

En räddningschef för ett räddningstjänstförbund förklarar att hans 
förbund inte har någon organiserat metodsammanställning eller 
metodutveckling tillsammans med andra räddningstjänster. Däremot 
har de ett samverkansavtal med angränsande kommuner och därmed 
även gemensamma metoder och ett gemensamt ledningsfordon. Han 
beskriver också hur det råder brist på metodsamordning vid rädd-
ningsinsatser och att det främst märks regionalt, t.ex. påtalar han 
bristen kring enhetlig utmärkning vid gemensamma insatser där 
samma typ av enhet vid olika räddningstjänster kan ha olika utmärk-
ningar. Ett annat exempel är variationen gällande enhetsbenämning: 
Vad innebär ”släckbil” eller ”höjdfordon”? Ska en släckbil ha tillräcklig 
bemanning för att utföra rökdykning? Om en annan räddningstjänst 
beställer en släckbil så förväntas det kanske att rökdykning kommer 
att kunna utföras. Den intervjuade räddningschefen konstaterar att 
fördelen med den kommunala friheten är att det innebär mer flexibili-
tet och möjlighet att finna bra lösningar men att det samtidigt kan 
medföra problem när nationella riktlinjer saknas, som i exemplen med 
benämningar och utmärkningar.

Förbundsdirektören för ett räddningstjänstförbund beskriver både 
en regional och en nationell metodsamordning. Den regionala sam-
ordningen sker främst genom stora övningar, ledarskapsutbyten och 
möten men analys anses vara frånvarande vilket innebär att samma 
beteendemönster upprepas. Den nationella samordningen sker, vilket 
många av de intervjuade företrädarna nämner, genom MSB:s verk-
samhet vid befintliga utbildningsanläggningar. Härifrån och via 
MSB:s nätbaserade plattform sprids information till räddnings-
tjänstsverige, men den upplevda bristen är att det föreligger ett ”stort 
gap” mellan forskare och presentationen som når ”praktiker”. Situat-
ionen beskrivs som splittrad med bristen på samordning, men som det 
mest kritiska problemet lyfter intervjupersonen i stället en klyfta 
mellan den teoretiska kunskap som tas fram och praktiken på rädd-
ningstjänsterna; en oförmåga att omsätta ny teknik och forsknings-
framsteg i praktiken.
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De ovan givna intervjureferaten beskriver en bristande eller nästintill 
obefintlig regional metodsamordning. Företrädaren för ett räddnings-
tjänstförbund i Västsverige förklarar dock att de i regionen har ett 
samarbete på området och att de tillsammans med räddningstjänsten 
Storgöteborg, vilka de har ”lutat sig mycket mot”, har arbetat med att 
kvalitetssäkra övningar och att säkerställa att alla arbetar likadant. 
Han förklarar att det är viktigt att om han beställer något från en 
annan räddningstjänst så ska han veta vad han får, något som kan 
jämföras med vad en räddningschef beskrev ovan som en brist på 
enhetlighet vad gäller benämningar och utmärkningar. Trots denna 
mer positiva bild av metodsamordning talar han dock om att situat-
ionen ”spretar” och att utbildningssystemet har försämrats, något vi 
ska återkomma till under kommande rubriker.

Problem och brister

Under denna underrubrik kommer de problem och brister som de 
intervjuade räddningstjänstföreträdarna beskriver rörande metodval, 
metodutveckling och metodsamordning presenteras. Lite av detta har 
redan skymtat fram i tidigare avsnitt men omfattningen av de upp-
levda problemen har inte framkommit. Som en inledande samman-
fattning kan sägas att det förekommer en omfattande kritik mot det 
rådande läget som inte enbart rör metodfrågor per se utan även t.ex. 
utbildningssituationen och MSB:s roll och inriktning. Denna bredare 
bild av läget gäller i mångt och mycket hur intervjupersonerna uppfat-
tar orsakerna till den bristande metodsamordningen, något som delvis 
pekar ut frågan om metod som symptomet på mer systematiska 
problem inom räddningstjänstsverige. Detta kommer jag att åter-
komma till senare i denna rapport.

Flertalet intervjupersoner påtalar det upplevt ineffektiva i att det i 
någon omfattning sker omvärldsbevakning inom varje enskild rädd-
ningstjänst. Två av intervjupersonerna beskriver detta som att ”upp-
finna hjulet” på nytt, någon som ska ske gång på gång. En förvalt-
ningschef vid en kommunal räddningstjänst som påpekar detta 
förordar liksom flera andra att omvärldsbevakningen snarare borde 
vara nationell; det kunde ha varit ”krattat i manegen” om kvalitetssäk-
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ring och omvärldsbevakning fanns tillgänglig för räddningstjänsterna. 
Någon borde ”göra helikoptern på det som görs” vid räddningstjäns-
ter, skolor och internationellt i stället för att alla tvingas ”ta helikop-
terperspektivet” samtidigt. MSB borde ta ansvar för att samla ihop 
och sprida det ”know how” som finns inom räddningstjänsterna, t.ex. 
genom att koppla samman ”nyckelpersoner” i nätverk. Viktigt är, 
enligt förvaltningschefen i fråga, att det då rör sig om en ”verktygs-
låda” av metoder i stället för en metod som förordas. Denna beskriv-
ning av läget kan sägas vara symptomatisk i denna studie i så måtto att 
flertalet av de intervjuade räddningstjänstföreträdarna beskriver 
situationen på liknande sätt.

Att omvärldsbevakningen ligger på den enskilda räddningstjänsten 
kan i sin tur innebära ytterligare ett problem som några av de inter-
vjuade företrädarna påtalar: teknikutvecklande företag tillåts styra.

Ju mer man tänker på det så känner man: ”Fan, vi är ju i händerna på dem 
som säljer utrustning!”

(Räddningschef, kommunal räddningstjänst)

En räddningschef från en kommunal räddningstjänst beskriver 
metodutvecklingen som att de är ”mycket i händerna på försäljare” 
och att de då löper risken att ”åka på en nit”. Han fortsätter att 
förklara att det ”inte känns rätt att nyheter och metoder, att försäljare 
ska komma med det. Det ska vara mer centralt.” Detta är något flera 
intervjupersoner återkommer till. I och med att MSB under de senast 
tio åren har dragit sig undan från vardagshändelserna så har företagen 
som utvecklar tekniken fått en mer framträdande roll, menar han.

En liknande beskrivning av denna situation ges av en förbundsdirek-
tör för ett räddningstjänstförbund i södra Sverige. Han förklarar att de 
i deras omvärldsbevakning bland annat besöker mässor där ny teknik 
och nya metoder presenteras av olika tillverkare. Det är ett sätt att få 
reda på vad nytt som finns att tillgå på området och han förklarar att 
många räddningstjänster åker på sådana. Mässorna är visserligen 
intressanta och spännande, men det handlar mest om att gå ut och se 
vad som finns på marknaden och han liknar det vid shopping. Han
förklarar vidare att det inte blir så ”behovsorienterat” utan att man 
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blir ”mer i händerna på dem som vill sälja”, men nämner samtidigt 
konferensen Skadeplats som ett gott exempel. En annan intervjuper-
son, också en företrädare för ett räddningstjänstförbund, beskriver 
företagen som partiska, utan förmåga att ”stå för det neutrala”. Det 
neutrala och opartiska perspektivet är i stället något som förväntas av 
en statlig aktör som MSB.

Ett tredje problem som berörs av flera av de intervjuade räddnings-
tjänstföreträdarna är den nuvarande situationen där mycket av 
omvärldsbevakningen beror på kontakter och nätverk. En intervjuper-
son som företräder en räddningstjänst under en kommungemensam 
nämnd beskriver den rådande situationen gällande utveckling som en 
där olika räddningstjänster ”snappar upp” saker från varandra. Detta 
är visserligen på ett sätt någonting bra; bättre metoder än de nuva-
rande bör spridas. Problemet som intervjupersonen beskriver är det 
dock riskerar att fungera som vad han beskriver som ”viskleken”: 
metoden förändras för mycket under resans gång.

Ett närbesläktat problem som flera av de intervjuade personerna 
beskriver är att denna situation medför en för stor grad av godtycklig-
het. De olika räddningstjänsterna runt om i Sverige har helt enkelt 
olika förutsättningar både för att bedriva ett eget utvecklingsarbete, 
och för att knyta kontakter med andra räddningstjänster. I ett rädd-
ningstjänstsverige där storleken på och resurserna hos de olika rädd-
ningstjänsterna varierar kraftigt riskerar de mindre organisationerna 
att hamna på efterkälken. Detta är något som berörs både av företrä-
dare för mindre kommunala räddningstjänster och större räddnings-
tjänstförbund.

I stort sett samtliga intervjuade räddningstjänstföreträdare beskriver 
två förklaringar till, och möjliga lösningar på, de ovanstående proble-
men. Dessa två rör MSB:s frånvarande roll och en bristande utbild-
ningssituation, två frågor som hör intimt samman men som i det 
kommande tilldelas varsin rubrik.

Skolor och utbildning

Att skolornas roll tillägnas en egen rubrik beror på den stora plats 
ämnet tar i intervjuerna. Faktum är att skolorna och utbildningssituat-
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ionen inte finns med någonstans i intervjuguiden men gång efter gång 
återkommer de intervjuade personerna till skolor och utbildning som 
centrala, både vad gäller vad brister inom räddningstjänstsverige 
består av och vad en bättre situation skulle innebära. Det är en dyster 
bild av skolorna som målas upp i intervjuerna; närmast samstämmigt 
beskriver de intervjuade räddningstjänstföreträdarna hur utbildnings-
situationen inom räddningstjänstsverige gradvis har försämrats. Lika 
samstämmig är beskrivningen av utbildningarna eller skolorna som 
centrala inom området metodutveckling och metodsamordning. Eller 
snarare, skolorna borde vara centrala men upplevs idag som att de 
nästan håller på att försvinna, som en brandchef vid ett räddnings-
tjänstförbund uttrycker det.

Den nationella metodsamordning och informationsspridning som 
äger rum inom räddningstjänstsverige sker enligt en förbundsdirektör 
främst genom verksamheten vid MSB:s utbildningsanläggningar. En 
räddningschef för en räddningstjänst i en mindre kommun beskriver 
något liknande när han förklarar att vad de får i termer av ny metod 
kommer via utbildningen av nya brandmän. Dessa beskrivningar kan 
förvisso framstå som positiva, men båda dessa företrädare stämmer in 
i den övergripande bilden av en mycket problematisk utbildningssitu-
ation. Den ovan nämnda förbundsdirektören förklarar att MSB har 
gjort avsteg gällande utbildningssystemet genom nedskärningar och 
”konstiga prioriteringar”.

I motsats till att som ovan beskriva metodsamordningen som att den 
sker via skolorna förklarar flertalet andra intervjupersoner snarare 
detta som något tillhörande det förgångna. Enligt en brandchef vid ett
räddningstjänstförbund så var det förr som skolorna drev teknik- och 
metodutvecklingen. Idag håller de nästan på att försvinna och utbild-
ningen är inte längre det som driver på utvecklingen, något som 
förklaras vara ”förödande på sikt”. Idag, menar han, blir det mycket 
”hemmasnickeri” i stället och då ”blir det inte bra”.

Nedläggningar, besparingar och förskjutning av fokus är återkom-
mande teman när de intervjuade räddningstjänstföreträdarna beskri-
ver utbildningssituationen. Att två av fyra skolor har lagts ned besk-
rivs av flera intervjupersoner som mycket problematiskt. En av dem 
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menar att de nedlagda skolorna inte har ersatts av alternativ i tillräck-
ligt stor grad vilket har inneburit att utbildningssituationen har blivit 
sämre. En annan förklarar att denna problembeskrivning är väldigt 
spridd inom räddningstjänstsverige. Alla reagerar på att det har blivit 
sämre, menar han, och MSB:s ”sparbeting” har gått ut över utbild-
ningen. Räddningstjänsterna har tidigare kunnat luta sig mot staten 
och t.ex. utbildningar inom civilförsvar men kvaliteten förklaras nu ha 
sjunkit så mycket att detta inte längre fungerar. Stora förbund har 
kapaciteten och förmågan att klara av att möta denna utveckling 
själva men de mindre kommunerna hamnar på efterkälken, avslutar 
han.

Bristen på samordning är inte det mest kritiska, förklarar en företrä-
dare för ett räddningstjänstförbund, utan att det finns en klyfta mellan 
den kunskap som tas fram genom forskning och praktiken inom 
räddningstjänsterna. Annorlunda uttryckt så är inte spridningen av 
metoder det enda viktiga, viktigt är också vad man faktiskt ”stoppar 
in i utbildningen”. Sålunda framstår bristen på samordning som ett 
symptom på en mer grundläggande problematik, en problematik som 
vi känner igen från motiven som tidigare har angivits till evidensbase-
rad praktik inom andra områden (se 2.1).

Bilden som de intervjuade företrädarna för räddningstjänsterna 
förmedlar av utbildningssituationen är en av neddragningar och 
medföljande brister. Samstämmigt förklarar de intervjuade att de 
utbildningar som MSB tillhandahåller har försämrats i kvalitet under 
de senaste tio åren. Förklaringen som ges är att de nedläggningar av 
skolor som har ägt rum har påverkat kvaliteten negativt. Detta sätts i 
samband med en fokusförskjutning i och med MSB:s bildande; från 
ett fokus på räddningstjänsternas vardagsarbete till att detta har 
hamnat i skymundan till förmån för krisberedskap och utlandsinsat-
ser. En räddningschef för en kommunal räddningstjänst beskriver 
detta som att det som förr var Krisberedskapsmyndigheten idag är 
väldigt tongivande inom MSB. Genomgående är känslan att skolorna 
inte är vad de har varit och att de inte längre fyller den drivande roll 
inom metod- och teknikutveckling som de tidigare har gjort.
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Flera intervjuade räddningstjänstföreträdare förklarar att skolorna 
borde vara var metodutveckling äger rum och att de borde ligga i 
framkant internationellt i detta avseende. Nya metodalternativ (såsom 
t.ex. användandet av värmekameror) borde integreras i utbildningen 
och skolorna borde tilldelas mer medel för att driva utvecklingen. En 
förhoppning som flera intervjupersoner tycks ha är att skolorna 
tillsammans med andra delar av MSB skulle ta tillbaka initiativet från 
teknikutvecklingsbranschen för en mer neutral informationssprid-
ning, men någon vidare optimism gällande detta är svår att se i 
intervjuerna.

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap framstår i intervjuerna 
som lika frånvarande som de skolor som den driver. Således kan 
bilden, åtminstone för en utomstående, framstå som lika dyster som 
den av skolorna. I stort sett samtliga av de intervjuade räddnings-
tjänstföreträdarna uttalar sig kritiskt om MSB vad gäller frågor som 
prioriteringar, generell inriktning och synlighet. Detta gäller oavsett 
om företrädaren kommer från en stor räddningstjänst i ett storstads-
område eller från en liten kommun i Norrlands inland.

En företrädare för en räddningstjänst beskriver avståndet mellan 
MSB och räddningstjänsterna som en ”avgrund” och förklarar att 
myndigheten både är för centraliserad och fokuserar för mycket på 
teori och för lite på praktik. Han önskar mer metodsamordning från 
MSB men att det då ska vara i dialog med räddningstjänsterna, inte på 
enkelriktad information. Han fortsätter med att MSB gärna får arbeta 
mycket mer kring publicering och utveckling av metoder och kom-
municera detta till räddningstjänsterna men utan att det blir ”för 
regelstyrt”.

Räddningschefen vid ett räddningstjänstförbund beskriver MSB:s 
arbete som svåråtkomligt samtidigt som hela räddningstjänstsverige 
har efterfrågat någon som kan leda ett arbete kring metodforskning. 
Forskningsrapporter är på engelska och det kan vara svårt att ta till sig 
för räddningstjänster ute i landet. Räddningstjänsterna bör kunna 
komma med input kring vad som behövs på området och räddnings-
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chefen ger själv exemplet ”Effektiva räddningsinsatser”, en gemensam 
portal som tar fram information för räddningstjänster att ta del av, 
avslutar med att säga att det är ”precis dit vi ska!” och betonar samti-
digt en önskad frivillighet i användandet av samordning och samman-
ställningar.

Som en motvikt till ovanst   Som en motvikt till ovanstgar.andet av 
sot borde inboration, na känner behovet etta troligtvis för flera 
inblandade skulle inående menar en intervjuperson att om metodsam-
ordning verkligen behövs så pekar det mot ett grundläggande organi-
sationsproblem och förklarar att det är på utbildningen som föränd-
ring möjliggörs. Om ingen läser rapporter som skrivs så spelar de 
ingen roll. Vid utbildningen kan förändring, värderings- och beteende-
förändringar äga rum. Därför är det inte uppenbart att MSB ska satsa 
på att samordna metodutvecklingen. Myndigheten behöver istället 
jobba med ledarskap och styrning i underutvecklade områden och 
kritiskt granska sig själva ”i huset” vad gäller hur forskning förmedlas 
förenklat, ”nerkokad” så att den ”lätt sköljs ned”.

Flera av de intervjuade räddningstjänstföreträdarna fokuserar på att 
MSB borde återta initiativet och bli tydligare i sitt arbete mot rädd-
ningstjänsterna. Ofta beskrivs detta i de termer som en förbundsdirek-
tör vid ett räddningstjänstförbund använder när han säger att MSB 
bör ”ta på sig ledartröjan”, både vad gäller basinsatser och mer ovan-
liga insatser. De ser väldigt lite resultat i teknik- och metodsamord-
ning från MSB:s forskning och internationella samarbeten, förklarar 
han, istället handlar mycket om ledning. Senast de såg något om 
teknik och metod var en kurs om motorsågning och det var inte riktigt 
vad de hade önskat sig. En annan intervjuperson, förbundschef i 
Mellansverige, menar att MSB bör ta en ledande roll men i samverkan 
med kommunala räddningstjänster och förklarar att för de små 
kommunerna så måste MSB ”hålla taktpinnen”, annars blir det inget. 
MSB ska förmedla kunskap och de stora räddningstjänsterna måste 
vara ödmjuka: ”Vi är stora men resten då?”

MSB har inte drivit metod- och teknikutvecklingen, menar en 
intervjuperson, och i kommunerna finns inte musklerna. Just kring 
detta borde MSB skaffa nätverk och driva, fortsätter hon. En rädd-
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ningschef vid ett räddningstjänstförbund beskriver det som att när 
MSB bildades gjordes stora nedskärningar av resurser till metod- och 
teknikutveckling. Det stannade upp och det kommer inte ut så mycket 
kunskap till räddningstjänsterna längre. Han beskriver det som svårt 
att skapa innovationer i Sverige eftersom marknaden är så liten och 
därför krävs det en statlig drivkraft. Utvecklingen har stannat upp i tio 
år och man ser effekterna idag, fortsätter han. Det finns en slags 
eftersläpning på fem till sju år och effekterna syns först nu och därför 
tar det ett antal år från det att man kommer på något nytt där tills att 
det märks inom räddningstjänsterna: ”Så måste MSB tänka”. På 
frågan om det finns större brister någonstans svarar han att det 
egentligen känns som att myndigheten borde arbeta mer systematisk. 
Man borde välja ut ett antal områden där man satsar ordentligt. 
Kommunerna har inte de ekonomiska musklerna så de får förlita sig 
på tillverkare och staten men idag finns det inte resurser på MSB för 
att jobba med detta så man ”springer på det mest akuta”. Räddnings-
chefen tar skumanvändning eller branden i Västmanland som exempel 
och avslutar med att säga att man istället måste arbeta strategiskt och 
långsiktigt.

Sammanfattningsvis kan sägas att bilden av MSB som förmedlas av 
de intervjuade räddningstjänstföreträdarna är en där myndigheten har 
glömt bort räddningstjänsterna i allmänhet och deras vardagsverk-
samhet i synnerhet. Önskan är stark att myndigheten på ett systema-
tiskt sätt ska ta tag i frågor kring metod- och teknikuveckling i dialog 
med räddningstjänsterna. MSB bör tydligt och mer aktivt arbeta med 
utbildning, lärande, metodsamordning och spridning av tillgänglig 
kunskap utan att det blir för ensidigt och tvingande. Metodsamord-
ningar bör tillhandahållas men förmågan att tillgodogöra sig dem 
genom ett tydligt fokus på lärande och utbildning bör vara i lika stort 
(om inte större) fokus som själva samordningen.

Evidensbasering, riktlinjer och kompetens

Flertalet intervjupersoner efterfrågar uttryckligen någon form av
metodutveckling, riktlinjer, samordning eller styrning från MSB.
Synen på om detta bör göras i termer av evidensbasering och ”best 
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practice” varierar dock. Vissa intervjupersoner förklarar att de inte har 
tillräcklig kunskap om vad begreppen betyder men menar samtidigt 
att det låter bra att arbeta på bästa sätt och utifrån tillgänglig evidens. 
Några av dem påpekar dock att det är onödigt att använda krångliga 
begrepp. Andra menar att det borde vara självklart att arbeta evidens-
baserat och utifrån ”best practice” och vissa hänvisar till den tillgäng-
liga statistik och den samling av olycksundersökningar som finns; 
något som borde kunna ligga till grund för evidensbasering.

En tredje grupp förhåller sig dock kritiskt till fokus på evidensbase-
ring och ”best practice”. Visst skulle evidensbasering öka trovärdig-
heten, menar en intervjuperson, men begreppet används överallt och 
är ”flytande”; det är inte uppenbart att det är samma sak som avses. 
Dessutom så kan inte allt evidensbaseras, anser han, och tar som 
exempel arbetet med attitydförändringar hos ungdomar som riskerar 
att ”hamna på glid”. En annan företrädare förklarar sig ”allergisk” mot 
begreppet och menar att olycksundersökningar inte har det bevisvärde 
som många inom räddningstjänstsverige tror. Dessutom måste man 
veta vad som ska uppnås innan man börjar tala om evidens. Flera 
intervjupersoner anser dessutom att det kan vara svårt att arbeta både 
evidensbaserat och utifrån ”best practice” då ”ingen olycka är den 
andra lik”. En annan av de svårigheter som påtalas av intervjuperso-
nerna vad gäller svårigheten att finna relevanta forskningsresultat, 
något som en förbundsdirektör förklarar resulterar i ett glapp mellan 
forskning och praktik. 

Även om samtliga intervjupersoner ser positivt på att MSB skulle 
sammanställa och förmedla metodsamordning till Sveriges räddnings-
tjänster, och många efterfrågar riktlinjer, så är inte alla övertygade om 
att detta är huvudfrågan. Några av de intervjuade företrädarna 
betonar starkt vikten av ett fokus på lärande eller kompetens, snarare 
än på utformandet och förmedlandet av riktlinjer och metodurval. En 
förmedling av riktlinjer och metoder hjälper inte mycket om rädd-
ningstjänsternas personal saknar möjligheten att omsätta dem i 
praktiken, i den kontext som de arbetar i. En räddningschef på ett 
stort förbund förklarar att de måste kunna avgöra om lösningar passar 
lokalt och då räcker det inte med ett samordnat material. Antingen 
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måste du ha kompetensen att avgöra om materialet passar eller så 
måste du skaffa dig den genom utbildning, förklarar han och menar 
vidare att kritisk granskning inte vanlig idag; han kallar bristen av 
kritisk granskning för ”vår akilleshäl”.

Resultat och slutdiskussion
Vi har sett hur evidensbaserad praktik har vuxit fram som en modell 
för arbete inom flera olika områden, hur Socialstyrelsen och Polis-
myndigheten arbetar med metodsamordning, samt hur företrädare för 
svenska räddningstjänster ser på behovet av detta och på relationen 
till MSB. I det följande ska jag återkomma till de forskningsfrågor som 
formulerades i inledningen till denna rapport samt försöka besvara 
dem.

Hur ser utvärdering och val av metoder ut inom de studerade 
räddningstjänsterna?
Utvärdering och val av metod varierar kraftigt mellan räddningstjäns-
ter. När vissa har en hel grupp för detta har andra en person och 
yttermera andra har ingen tjänst alls avsatt för detta. Detta kan 
förefalla naturligt givet att räddningstjänsten är kommunal och att 
storleken på kommuner varierar stort. Dock gäller att om stödet för 
metodutvärdering och metodval saknas eller åtminstone är litet så får 
denna skillnad i storlek och resurser en stor inverkan på räddnings-
tjänsternas metodval. I sin tur kan det innebära en stor variation i 
arbetssätt mellan räddningstjänster. Precis som vid metodsamord-
ningen handlar en hel del om möjligheten till omvärldsbevakning 
vilken av intervjupersoner har beskrivits som att alla ”tar helikoptern” 
samtidigt eller som att ”uppfinna hjulet” på nytt. Räddningstjänsterna 
tycks i för hög utsträckning vara utelämnade till sin egen förmåga och 
teknikutvecklingsbranschen.

Hur ser den metodsamordning som möjligtvis finns mellan 
räddningstjänster ut i dagsläget?
Först och främst bör det påpekas att metodsamordningen mellan olika 
räddningstjänster idag både varierar kraftigt mellan räddningstjänster 
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och ofta är liten i omfattning om inte till och med obefintlig. Den som 
finns är oftast strikt behovsmotiverad och rör t.ex. frågor som kemo-
lyckor eller vägolyckor på en gemensam sträcka motorväg. I vissa fall 
sker en samordning kring utmärkningar och benämningar, men i 
andra fall saknas den samtidigt som intervjupersoner efterfrågar den. 
Denna typ av behovsmotiverade samordning kan inte i någon större 
utsträckning förväntas utveckla och samordna metoder generellt, och 
inte heller finns det en självklarhet i att samordningen söker sig mot 
de mest effektiva. I vissa fall finns det kanske inte ens någon sådan 
möjlighet till evidensbasering: vilken exakt färg på hjälm eller benäm-
ning på fordon är den med mest vetenskapligt stöd?

En annan variant av metodsamordning är den nätverksbetonade där 
input kan komma från kontakter vid andra räddningstjänster. Denna 
typ av samordning har problemet att den i viss mån är godtycklig; det 
beror helt enkelt på vilka personer som finns på vilka räddningstjäns-
ter samt på storleken på och resurserna hos den specifika räddnings-
tjänsten. I en nätverksbetonad samordning riskerar de mindre rädd-
ningstjänsterna att halka på efterkälken och skillnaderna mellan 
räddningstjänster öka.

Finns områden vilka är mer problematiska än andra?
På ett övergripande plan beskrivs ett bristande fokus från MSB:s håll 
på vardagshändelser, något som förklaras vara orsakat av ett för 
ensidigt fokus på ”sällanhändelser” och kris. Många intervjupersoner 
har svårt att nämna ett eller ett par områden som skulle vara extra 
problematiska, även om någon nämner losstagning ur fordon och en 
annan nämner radhusbränder. Detta tolkar jag i relation till att den 
generella situationen gällande metodsamordning, metodutveckling 
och metodval beskrivs som problematisk. 

Hur arbetar andra myndigheter med metodsamordning?
Två myndigheters arbete med metodsamordning har undersökts: 
Socialstyrelsens och Polismyndighetens. De två myndigheterna 
arbetar relativt olika, även om båda (visserligen i olika hög utsträck-
ning) hänvisar till evidensbaserad praktik. Socialstyrelsens arbete är 
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främst baserat på att tillhandahålla evidensbaserade metodsamman-
ställningar tillsammans med en modell för hur dessa ska implemente-
ras inom evidensbaserad praktik hos socialtjänsterna. Polismyndig-
hetens arbete baseras på att den centrala myndigheten i form av 
Utvecklingsenheten, delvis utifrån input från regionerna, gör priorite-
ringar och tar beslut om det metodutvecklingsarbete som ska ske 
inom de regionala utvecklingscentrana.

Dessa skillnader kan kanske i första hand förklaras med de olika 
förutsättningar som den övergripande organiseringen av verksamhet-
en innebär. Socialstyrelsen är inte socialtjänsternas huvudman, det är 
kommunerna. I detta avseende liknar socialtjänstens situation rädd-
ningstjänstens. Polisen däremot är numer organiserad som den statliga 
Polismyndigheten och i jämförelse med både MSB/räddnings-
tjänsterna och Socialstyrelsen/socialtjänsten är den långt mer centrali-
serad. Detta innebär att Polismyndigheten både kan föreskriva, äga, 
prioritera och styra de utvecklingsprocesser som sker inom polisen. 
Vad Polismyndigheten har de organisatoriska förutsättningarna att 
göra är vad vissa intervjuade räddningstjänstföreträdare benämner 
som att ”peka med hela handen”. En så långtgående centralisering och 
top-down-modell tycks gå stick i stäv med vad de intervjuade rädd-
ningstjänstföreträdarna önskar från MSB. Därmed pekar både den 
samhälleliga organiseringen av räddningstjänsterna och räddnings-
tjänstföreträdarnas egna önskemål snarare mot en modell liknande 
Socialstyrelsens än Polismyndighetens.

Hur skulle MSB kunna arbeta med metodsamordning för svenska 
räddningstjänster?
Svaret på denna fråga bör baseras på både de intervjuade räddnings-
tjänstföreträdarnas synpunkter och den kunskap som kan hämtas från 
evidensbaserad praktik i allmänhet och de specifika exemplen Polis-
myndigheten respektive Socialstyrelsen. Så vad efterfrågar intervju-
personerna i denna studie?

Svaret kan delas upp i två delar. För det ena efterfrågar de flesta 
intervjupersoner en tydligare, mer lättillgänglig och central metod-
sammanställning på initiativ av MSB. För det andra påtalar flera 
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behovet av att fokusera på och därmed stärka kompetens, kunskap 
och utbildning. I det följande kommer jag därför att ge en lite mer 
utförlig sammanfattning av dessa två delar, sätta dem i relation till de 
två exemplen från Socialstyrelsen och Polismyndigheten och slutligen 
formulera ett förslag på riktning för MSB i kommande metodarbete.

De intervjuade räddningstjänstföreträdarna beskriver närmast 
unisont MSB som om inte osynligt så åtminstone mycket frånvarande 
när det kommer till metodutveckling för vardagsarbetet inom rädd-
ningstjänsterna. Först och främst upplever de sig hänvisade till sin 
egen organisation, till personliga nätverk inom räddningstjänstsverige 
samt till teknikutvecklingsbranschen. Detta leder till att metoder och 
arbetssätt kan variera kraftigt räddningstjänster emellan samt att icke-
neutral information från teknikutvecklare får för stor roll att spela. 
Det senare beskrivs som shopping som inte baseras på behov eller som 
att vara i händerna på försäljare. Här efterfrågar intervjupersoner att 
MSB tydligt leder arbetet, vid flera tillfällen och av olika intervjuper-
soner formulerat som att myndigheten ska ta ”taktpinnen”, ta på sig 
”ledartröjan” och ”peka med hela handen”. Att MSB ska fokusera på 
de vanligare insatstyperna och metodutveckling inom detta område, 
gärna i form av metodsammanställningar, tycks vara den generella 
uppfattningen.

Dock är inte avsaknaden av en centralt sammanställd metodsamling 
det enda, kanske inte heller det främsta problemet, som intervjuper-
sonerna lyfter. Förenklat kan behovet av en sådan sammanställning 
kanske beskrivas som ett symptom på ett mer grundläggande pro-
blem, nämligen att utbildning och metodutveckling för räddnings-
tjänsterna har bortprioriterats under en i sammanhanget längre tid. 
Att då endast skapa en metodsammanställning skulle kunna tolkas 
som att inte ta tag i grundproblematiken. En metodsammanställning 
utan en korresponderande kompetens och organisatoriska förutsätt-
ningar att använda den riskerar att bli ett slag i luften. Vi vet också 
sedan tidigare att det är svårt, kanske till och med omöjligt, för en 
profession att fullt ut arbeta i enlighet med den evidensbaserade 
praktiken (Guyatt et al., 2000; Bergmark & Lundberg, 2006). Men om 
det över huvud taget skall vara möjligt så måste professionen ges 
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möjlighet i form av tid, kompetens och tillgänglighet att närma sig en 
sådan praktik. En upprustning av skolverksamheten är också ett 
mycket starkt önskemål från räddningstjänstföreträdarna i denna 
studie, låt vara för att de flesta verkar pessimistiska vad gäller chansen 
för att en sådan skulle initieras. Dessutom förordar uttryckligen de 
som pratar om kompetens och lärande en uppgradering av synen på 
vad utbildningar ska innehålla. Förmågan att förhålla sig till en 
komplex verksamhet i en komplex omgivning, att välja metoder efter 
situation och omständigheter, är grundläggande för att kunna dra 
nytta av metodsammanställningar.

När det kommer till socialt arbete har stark betoning legat på 
individens (som klient, kund eller medborgare) rätt att välja behand-
ling. Detta är en av tre konstituerande delar som bär upp den evidens-
baserade praktiken, där de övriga två är de professionellas erfarenhet 
och expertis samt den tillgängliga vetenskapliga kunskapen (jfr. 
Svanevie, 2013; Eliasson, 2014). När det kommer till evidensbaserad 
praktik inom räddningstjänsten framstår detta som något problema-
tiskt. Vid insatser har de drabbade sällan någon större möjlighet att 
välja varken metod eller teknik. Således kan modellen för evidensbase-
rad praktik svårligen överföras direkt till räddningstjänstens förhål-
landen; någon form av anpassning bör rimligtvis ske.

Detta oaktat så torde MSB:s fortsatta arbete med metodsamordning 
och metodsammanställning fokusera på att skapa en allmän portal för 
metodsamlingar riktade mot olika områden inom räddningstjänster-
nas arbete. Denna bör tas fram under MSB:s överseende i samarbete 
mellan praktiker inom räddningstjänsterna och relevanta forskare. 
Fokus bör ligga på tillgängligheten, inte bara vad gäller var räddnings-
tjänsterna kan finna sammanställningarna av forskningslägen utan 
även hur de formuleras; sammanställningarna ska syfta till att använ-
das av räddningstjänsterna. Parallellt med detta bör troligtvis en 
upprustning av myndighetens skolverksamhet äga rum där fokus 
ligger på kompetens och lärande. Detta för att öka förmågan i motta-
garänden att tillgodogöra sig sammanställningarna och använda dem i 
det praktiska arbetet. Detaljerna i detta arbete – hur utbildningarna 
utformas och hur sammanställningar mer exakt bör se ut – borde vara 
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föremål för dialog mellan räddningstjänster och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap.
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