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Sammanfattning

Målet med detta arbete är att bättre förstå hur riktlinjer ska skapas och användas.
Utgångspunkten har varit att media uppmärksammat ett flertal incidenter där främmande
människor tog oönskad kontakt med olika förskolor i Karlskronaområdet. Författarna ville då
se över hur kommunen arbetade med frågor om yttre hot vilket medförde att arbetet
utmynnade i ett försök om att bättre försöka få förståelse för riktlinjer och dess användning
då kommunen vid arbetets start saknade riktlinjer för yttre hot av denna typ. Metoden som
använts är av kvalitativ art i form av intervjuer med några säkerhetsansvariga för förskolor i
andra svenska kommuner. Resultatet av dessa intervjuer tillsammans med kompletterande
material från generella tillvägagångssätt för identifikation och analys av säkerhetsproblem
resulterade i ett förslag på arbetsmetoden vid skapandet av riktlinjer samt en påminnelse
om att se över befintliga riktlinjer för yttre hot.

Nyckelord: Säkerhet, Yttre hot, Riktlinjer, Förskola



Abstract

The goal of this paper is to better understand how guidelines should be created and used.
The starting point has been that the media reported several incidents where strangers took
unwanted contact with various preschools in the Karlskrona area. The authors then wanted
to know how the municipality was working with issues of external threats which led to that
the paper culminated in an attempt to try to get a better understanding of guidelines and its
use when the municipality at the start of this paper lacked guidelines for external threats of
this sort. The method used is a qualitative form of interviews with some preschool managers
in other Swedish municipalities. The result of these interviews, along with additional
material about general approach for the identification and analysis of safety issues resulted
in a proposal on how to create and revise existing guidelines for external threats.
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Förord

Detta arbete är ett resultat av två personers gemensamma intresse för fysisk säkerhet, tre
års studier på Säkerhetsteknikprogrammet vid Blekinge Tekniska Högskola med säte i
Karlskrona, fler Skypemöten än någon av oss orkar räkna och många långa dagar, och nätter,
framför datorerna.

Vi vill börja med att tacka vår kontaktperson hos Karlskrona kommun, Helen Allevang, som
trott på detta arbete och hjälpt oss med underlag och kontakter.

Ett stort tack till respektive ansvarige hos de övriga kommuner vi kontaktat och intervjuat.

Ett tack till Blekinge Tekniska Högskola som vågade satsa på ett nytt och nischat program
och som lett till att vi fått skriva detta arbete.

Vi hoppas detta arbete kan fungera som ett underlag för uppföljning i ämnet.
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1. Beteckningar
I detta arbete kommer några begrepp och förkortningar att dyka upp som författarna kände
behövde förtydligas för läsaren. Nedan följer en redogörelse för dessa.

1.1 Begrepp
Begreppen hot och yttre förklarat var för sig samt i gemensamt sammanhang nedan.

Hot
Substantivet hot definieras av författarna som ’något som kan resultera i något negativt’. Ett
alternativt ord kan vara risk. Varför ordet hot valdes före risk är för författarnas egna
subjektiva bedömning är att en risk är något som är lättare att peka på än ett hot. Valet föll
på ordet hot då det medför att begreppet får ett större omfång och täcker ett större
område.

Yttre
Adjektivet yttre definieras av författarna som ’finns på utsida av någonting’

Yttre dokument
Genom detta arbete använder författarna begreppet yttre dokument för att tydliggöra att
det handlar om dokument som hämtats utifrån av andra författare. Dessa består till största
hand av vetenskapliga texter och böcker som belyser specifika områden av intresse för
arbetet.

Yttre hot
Vad författarna menar med yttre hot i detta arbete är enligt ovan nämnda definitioner något
som finns på utsidan av någonting, läs organisationen, och som kan resultera i något
negativt. Hoten som detta arbete vill peka på kommer inte inifrån organisationen utan
kommer, och kan påverka, utifrån. Några konkreta exempel på yttre hot är att obehöriga
kontaktar förskolan eller suspekta personer befinner sig inom eller i anslutning till förskolans
område.

1.2 Förkortningar

BRÅ
Står för Brottsförebyggande rådet. En myndighet som verkar för att brottsligheten förebyggs
och tryggheten ökar i samhället. Detta genom framtagande av fakta och statistik om
brottsförebyggande arbete, brottslighet och rättsväsendets reaktioner på brott.

NTU
Nationella trygghetsundersökningen. Årlig undersökning som bland annat medför att man
kan studera brottsutveckling utan att vara beroende av statistik från Polisen över anmälda
brott.

SUB
Skolundersökning om brott. Av Brottsförebyggande rådet genomförd undersökning.



2

2. Introduktion

2.1 Inledning
I detta arbete har vi valt att vända oss till Karlskrona kommun för att se hur de jobbar med
frågor kring yttre hot i form av riktlinjer. Detta för att själva få en bättre förståelse för hur
arbetet kring riktlinjer fungerar. Vi vill också ta reda på om denna bild överensstämmer med
några andra kommuner i Sverige och slutligen ge våra tankar och åsikter kring att arbeta
med riktlinjer.

Frågan uppkom då media rapporterade om ett flertal incidenter där okända människor på
olika sätt tog kontakt med några förskolor i Karlskrona och fick personal på förskolorna att
reagera, bland annat på dessa främlingars beteenden.

Vi tyckte att ämnet var intressant redan innan vi började men blev desto mer intressant då
det visade sig att det fanns ytterst lite dokumentation kring frågor om yttre hot hos
kommunen. Vi hoppas med detta arbete kunna medföra att fler ska få upp ögonen för
ämnet samt kanske fortsätter arbetet där vi slutar.

2.2 Syfte
Detta arbete avser skapa en bättre förståelse för hur riktlinjer kan skapas och användas. I
detta fall i frågor kring yttre hot inom kommunal förskoleverksamhet. Samtidigt som en
förståelse förhoppningsvis uppstår vill författarna även få en inblick i hur ett urval av andra
kommuner arbetar kring samma ämne. Detta syfte konkretiseras i ett antal frågeställningar
som redovisas nedan.

2.3 Frågeställningar
Dessa är frågeställningarna som tagit fram och avses försöka besvaras i och med detta
arbete.

Hur utformas riktlinjer?
Finns det någon fördel med att använda riskanalys i skapandet av riktlinjer?
Hur ser riktlinjer angående yttre hot ut i andra kommuner i Sverige?
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3. Metod

3.1 Kvalitativ metod
Valet av metod i detta arbete är i form av kvalitativ metod med fokus på att inte bara få ut
information angående problemet utan även ge ett sätt att analysera den. Med hjälp av
denna information tillsammans med yttre dokument som behandlar eller på annat sätt ger
en bättre bild över problemet ska frågeställningen besvaras och problemet ska ges ett
lösningsförslag. Informationsinsamlingen sköts genom telefonintervjuer med
säkerhetsansvariga för förskolor på olika kommuner runtom i Sverige. De yttre dokumenten
kommer vara vetenskapliga texter och böcker angående antingen riktlinjer eller områden
som kan hjälpa till att förstå riktlinjer och hur de ska skapas. Med denna kunskap och
bakgrundsinformation som grund skall även konkreta exempel på hur riktlinjer kan se ut
inkluderas i arbetet.

Det viktigaste med intervjuerna är att det hålls öppna forskningsfrågor vilket inte enbart ger
statistiska svar utan ger möjlighet för de intervjuade att delge sina kunskaper och
erfarenheter inom området (Pathak, Jena och Kalra, 2013). Detta ska således leda till en
grund av information som förvisso kan vara svårare att utläsa mönster ifrån men som istället
kräver eftertanke och analys för att användas korrekt.

3.2 Alternativ Metod
En alternativ metod skulle kunna vara en kvantitativ metod där fokus hamnar på
mätbarheten. Resultatet ska kunna visas i siffror för att kunna värderas (Svenning, 2003).
Exempelvis hade ett formulär kunna skickats ut till Sveriges samtliga säkerhetsansvariga
inom kommunal verksamhet. Detta skulle medföra en stor bredd på insamlad data, under
förutsättning att de flesta säkerhetsansvariga svarade. Det insamlade materialet hade
kunnat användas för att exempelvis avläsa trender utifrån statistiken. Det skulle medföra att
frågorna skulle nå ut till fler personer än vad som skulle kunna vara möjligt via intervjuer.

3.3 Valet av metoden
I enlighet med Pathak, Jena och Kalra (2013) är kvalitativ metod en väg att gå för att förstå
människors erfarenheter och tankesätt bättre än vid till exempel kvantitativ metod.
Eftersom detta arbetets mål är att bättre förstå hur riktlinjer ska skapas och användas anses
därför denna metod vara mycket användbar och rätt väg att gå för att nå målet.

Svar från intervjuer i sig kan vara mycket givande för att komma fram till en förståelse för
riktlinjer. I diskussion med Karlskrona kommun under uppstarten av detta arbetet kom vi
fram till att det var möjligt att andra kommuner inte heller hade några skriftliga riktlinjer
kring yttre hot. För att inte blint förlita oss på att det gick att få ut tillräckligt med
information om detta från intervjuer, samt för att få en bättre förståelse för riktlinjer
överlag, valdes det därför att även leta upp och se över andra dokument kring riktlinjer.
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Genom tidigare studier inom generell säkerhet har dock vi som studenter fått ta del av
tillvägagångssätt för att identifiera och analysera säkerhetsproblem. Då dessa är generella
ansåg vi att de kunde komma väl till pass för att styrka eller komplettera de svar som
intervjuerna förväntas få. En del tillvägagångssätt valdes därför att inkluderas i de yttre
dokumenten.

3.4 Avgränsning
Detta arbete görs i samarbete med Karlskrona kommun med deras förhoppning att det kan
leda till hur de i framtiden kan utforma riktlinjer kring området. Att skapa specifika och
korrekta riktlinjer för en organisation är dock en process som tar både lång tid och mycket
ingående information i organisationens uppbyggnad. Detta är ohållbart för att kunna behålla
generaliseringen och inte ta mer tid än vad som är rimligt för arbetets planerade omfattning.
Metoden avgränsas därför till att endast ta reda på hur riktlinjer skrivs i teorin och ge
generella exempel på hur de kan se ut.

3.5 Validitet
Eftersom intervjuerna fokuserar på diskussion snarare än kvantitativ statistik kan det ses
som svårt att bedöma validiteten i arbetet. Detta motverkas dock av att de personer som
intervjuas får anses som sakkunniga inom området på grund av deras befattning som
säkerhetsansvariga. Validiteten kring intervjuerna påverkas även av intervjuaren själv och
dennes erfarenhet och kompetens av att leda intervjuer. Som relativt oerfarna intervjuare
kan det därför anses att vi inte tillför validitet för arbetet men att detta inte heller betyder
att arbetets validitet är försummbar. Denna svaghet hos validiteten förväntas bli mindre
genom studie och analys av de yttre dokumenten och deras relation till intervjuernas
resultat på den grund att dessa är vetenskapliga texter som i sig besitter stark validitet.

Generaliserbarheten i arbetet blir dock gynnad på grund av att de som intervjuas är från
olika delar av Sverige, även om de har väldigt liknande befattning i sina organisationer. Detta
gör att det går att se hur en form av norm, om det nu finns någon sådan, ser ut angående
riktlinjer för yttre hot i svenska kommuner. Detta innebär dock såklart inte att det blir en
perfekt mall. För att nå det resultatet hade det krävts att alla säkerhetsansvariga i
kommunerna blivit intervjuade och beskrivit sina riktlinjer. Då detta får ses som ett
drömscenario med en helt orimlig arbetstid för arbetets omfattning blir det nuvarande
omfånget av intervjuade personer ett acceptabelt substitut för att skapa generalisering.

3.6 Jämförelse mellan vald metod och alternativa metoder
En nackdel med en kvantitativ metod är, enligt Svenning 2003, att en undersökning sker på
den forskandes villkor vilket medför en envägskommunikation samt att den bakomliggande
orsaken till resultatets utfall i sig är ointressant för metoden.

Envägskommunikationen uppstår då en kvantitativ undersökning är mer intresserad av
mätbarheten och accepterar utfallet utan att följa upp och undersöka de bakomliggande
orsakerna som en kvalitativ undersökning skulle vara betydligt mer intresserad utav. Enkelt
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förklarat är att en kvantitativ undersökning kan påvisa ett fenomen men kanske inte förklara
orsaken till fenomenet. En kvalitativ undersökning riktar istället in sig på att försöka förstå
fenomenet och dess bakomliggande orsaker men kan kanske inte påvisa fenomenets storlek
och omfattning.

En fördel med en kvantitativ metod är att fler personer nås av frågorna och att få svar av en
större grupp, än som är möjligt vid en kvalitativ metod, ger stöd åt resultatet. Detta i sin tur
medför en bättre möjlighet att generalisera ett resultat. Att tänka på är att möjligheten att
kommunicera verbalt utesluts vid valet av en enkät blir utformningen av frågorna viktigare
än vid en kvalitativ metod där möjligheten ges att formulera om frågorna vid oklarheter.

En annan fördel med kvantitativ metod är att risken för omedveten styrning av frågorna
minskar, en annars oönskad osäkerhetsfaktor. Även resultatet kan överskådas på ett relativt
enkelt statistiskt sätt. En risk som uppstår med en kvantitativ metod är samtidigt ett större
bortfall då en större, och ofta anonym, grupp är svårare att motivera att svara.

Förespråkare för den kvantitativa metoden kritiserar den kvalitativa metoden för att
analyser och slutsatser påverkas av vem som utför dem och därmed blir subjektiv i större
utsträckning än i den kvantitativa metoden (Andersen, 1994). Ett möjligt utfall av att
analyser och slutsatser blir mer subjektiva kan vara att olika personer kan finna olika orsaker
och tendenser utifrån samma insamlade data.
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4. Teoretisk ram

4.1 Statistik och dess problematik
För att få klarhet i om problemet med yttre hot kan ses som omfattande valde författarna
att försöka se om någon statistik fanns om ämnet. För att kunna finna statistik behövdes en
definition som kändes täckande för ämnet. Definitionen som valdes blev trakasserier.
Problemet i statistiken ligger i att trakasserier inte är en brottsrubricering utan snarare ett
samlingsnamn enligt BRÅ, Brottsförebyggande Rådet. Detta gör att den närmaste
brottsrubriceringen istället kanske bör vara olaga förföljelse utifrån dess definition. Detta
medförde dock att ett nytt problem uppstod då denna rubricering ligger under kategorien
brott mot person vilket ofta, inom statistiken, klumpar ihop olaga förföljelsemed grovt
kvinnofridsbrott och grovt fridsbrott vilket kan leda till missvisande statistik. Värt att notera
är även att det då talas om brott som anmälts. Vidare tycks förändringar gjorts gällande
omfattningen av begreppet olaga förföljelse då en förändring 2011 även lät det gälla ”mer
ytligt bekanta eller helt obekanta” till skillnad från tidigare mer personligt relaterade brott.

Finns redan en dom mot någon som dömts för någon av ovan nämnda brottsrubriceringar
men som inte slutar är statistik för lagen om kontaktförbud något som är aktuell att
kontrollera, förutsatt att någon dömts till kontaktförbud. Tidigare känd som lagen om
besöksförbud om statistik längre tillbaka än 2011 ska kontrolleras.

Författarna har valt att vända sig till BRÅ för att finna statistik. BRÅ baserar sina rapporter
och statistik på inhämtat material från flera olika källor. De primära källorna är BRÅs
Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott (SUB) samt
statistiken över anmälda brott. I de fall där det är relevant används även andra källor, till
exempel andra brottsoffer och självdeklarationsundersökningar, registerdata samt
rapporter och forskningsunderlag.

Att tänka på är givetvis att de olika källorna har samlat in data på olika sätt vid eventuella
jämförelser källor emellan samt att det finns olika för respektive nackdelar med olika sätt
att samla in data på.

Detta är viktigt när statistik ska försöka utläsas utifrån de två rapporterna Brottsutvecklingen
i Sverige och Brottsutveckling för vissa brott mot person. Brottsutvecklingen i Sverige är mer
omfattande och kommer ut ungefär vart fjärde år (senaste från 2012). Den är baserad på ”de
händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten,
Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som
efter utredning visar sig inte vara brott.”

Brottsutveckling för vissa brott mot person är en form av mindre analys. BRÅ benämner
denna typ av analys som kortanalys och menar på att denna ska ses mer som ett
komplement. Den är alltså mer kortfattad och utkommer två gånger per år. På hösten
beskrivs egendomsbrotten och spaningsbrotten och på våren brotten mot person. Denna är
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mest baserad på NTU vilket betyder att rapporten inte har samma krav som
Brottsutvecklingen i Sverige på att varje enskild gärning i sig måste utgöra ett lagbrott. Detta
medför, och som BRÅ menar att ”gällande frågan om trakasserier, vilket sannolikt innebär
att NTU delvis mäter utsattheten för lindrigare former av trakasserier än de som inryms i
fridskränkningsbrotten och olaga förföljelse.”

NTU visar att trakasserier har ökat något de senaste två åren. En uppdelning på kön visar att
det är bland kvinnor som utsattheten ökat. För såväl kvinnor som män är nivån i dag dock
lägre än i mitten av 00 talet.

I BRÅs rapport Anmälda brott – Slutgiltig statistik för 2013 går att utläsa att under 2013
anmäldes 250 000 brott mot person (3–7 kap. brottsbalken), vilket är färre brott än 2012 (–
2 %).

Antalet brott mot person under 2013 motsvarar 18 procent av samtliga anmälda brott det
året. Här klumpas olaga förföljelse in med bland annat dödligt våld, sexualbrott, vållande till
annans död eller till kroppsskada, grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning, sexuellt
tvång och egenmäktighet med barn. Denna grupp utgör ungefär en fjärdedel av de anmälda
fallen. De övriga tre fjärdedelarna består av misshandel, olaga hot eller ofredande.

Med ovan nämnd statistik vill författarna visa på svårigheterna att finna statistik för arbetet.
En rapport visar på en ökning medan en annan rapport kan visa på en minskning. Bägge
rapporterna berör arbetets ämne men täcker det inte tillräckligt specifikt för att bidra i
någon större grad.

4.2 Riktlinjer
För att förstå hur riktlinjer ska skrivas behöver det även förstås vad som är målet med dem
samt vad som är nästa steg för organisationen efter att de skapats. Detta avsnitt behandlar
därför både riktlinjer i sig samt de närliggande dokument som berör eller berörs av riktlinjer
vilka har samlingsnamnet styrande dokument.

4.2.1 Styrande dokument
En organisations mål och värderingar är inte alltid lätta att överskåda och kommunicera ut
till alla delar inom organisationen. Vägen för att nå detta är genom dokumentation som är
tillgängliga att nå för alla i organisationen som de berör. Enligt Nilsson och Wermdalen
(2012) kan dessa dokument benämnas på väldigt många sätt inom organisationer men
samlingsnamnet benämns av dem som styrande dokument. Styrande dokument beskrivs
som en form av interna regler i organisationens verksamhet vilka ska följa en bestämd
hierarki. Uppdelningen av styrande dokumentens hierarki och innehåll beskrivs av Nilsson
och Wermdalen (2012) i form av en pyramid där ledningen befinner sig högst upp i
pyramiden och bestämmer de mest generella av de styrande dokumenten. Lägre ner i
pyramiden ges mer specifika former av styrande dokument och bör skapas av personer som
befinner sig närmre det område som de styrande dokumenten täcker, exempelvis en
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mellanchef som är ansvarig för det specifika verksamhetsområdet. Eftersom detta arbete
inriktas kring att skapa riktlinjer följer här de tre till synes mest relevanta av de styrande
dokumenten och information om hur de passar in i pyramidformen:

Policy Ligger högst upp i pyramidformen och är det mest generella av de beskrivna
styrande dokumenten. Skapas av ledningen och omfattar ledningens mål för ett
område i organisationen. Den ligger till grund för skapandet av riktlinjer genom att
beskriva vad som är de generella målen som riktlinjerna ska behandla.

Riktlinjer Nästa steg i pyramiden är ett mer specifikt styrande dokument för
området och behandlar hur målen som belysts av policyn ska nås. Det skapas
rimligen av en mellanchef för området. Detta styrande dokument blir mindre
generellt men inte tillräckligt specialiserat för att säga exakt vad det är som ska göras.
Istället blir det vad som ska strävas efter för att nå policyns mål.

Instruktioner Sista steget i pyramiden är det mest specialiserade av de styrande
dokumenten. Det kräver också mest kunskap om det verksamhetsområde som
berörs. Det är därför rimligt att instruktioner ska skrivas av de personer som närmast
berörs av dem. Exempel på en sådan person kan vara en sakkunnig gruppledare som
ligger närmst till det verksamhetsområde som instruktionerna är till för. Instruktioner
blir den strukturerade och konkreta vägen för att nå det som eftersträvas i riktlinjer
och således även för att nå de mål som ursprungligen bestämts i policyn.

En vital del i skrivandet av styrande dokument är enligt Nilsson och Wermdalen (2012) att ta
reda på om det finns redan tidigare skrivna styrande dokument inom organisationen och hur
dessa är skrivna. Se exempelvis en annan skriven policy i organisationen. Vid skapandet av
en policy angående en annan del av verksamheten är det relevant att se över den tidigare
skrivna policyn och följa dess mönster för att den nya inte ska verka alltför främmande för de
anställda. Det bästa fallet för organisationen blir att skapa en form av norm eller standard
för hur styrande dokument ska skrivas inom den. Således blir alla styrande dokument inom
organisationen lättöverskådliga och det blir enkelt att till exempel jämföra organisationens
olika policys och riktlinjer med varandra. Detta gör att det går att försäkra sig om att dessa
policys och riktlinjer är kompletta och täcker upp varje område inom verksamheten. En
annan viktig del angående styrande dokument anser Nilsson och Wermdalen (2012) vara att
de görs tillgängliga för alla de personer som omfattas av dem. Detta då det är svårt att följa
en policy, riktlinjer eller instruktioner om det inte finns ett sätt att få reda på dem och vad de
omfattar. Ett tips från Nilsson och Wermdalen (2012) för att nå detta är att inkludera dem i
organisationens personalhandbok om en sådan finns.

4.2.2 Policy som hjälpmedel
Eftersom riktlinjer baseras på organisationens policy är det viktigt att denna i sig är
välformulerad och relevant. Enligt Nilsson och Wermdalen (2012) behöver policyn visa att
ledningen anser säkerhet som en prioriterad och viktig del i organisationens verksamhet. Ifall
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ledningen inte visar intresse eller motivation för säkerhet är det också troligt att de anställda
inte heller kommer göra det. En annan framgångsfaktor för policy är enligt Nancy (2000) att
nå ut till och förklara för sina anställda varför policyn finns samt vikten av att den följs. Detta
ska leda till att anställda inte bara blint följer policyn utan även ser anledningen till att den
existerar. Det ska strävas efter att policyn anses av de anställda som ett hjälpmedel snarare
än ett hinder i deras arbete.

4.2.3 Riktlinjernas dokumentation
Det finns väldigt få dokumenterade standarder över exakt hur riktlinjer ska se ut.
Riktlinjernas innehåll blir därför helt upp till organisationen att lista ut och fastställa baserat
på dess verksamhet. Förutom riktlinjerna själva finns det en del information som anses vara
viktigt att dokumentera för att ge överskådlighet. Hudiksvalls kommun (2014) beskriver
förslag på punkter angående införandet av rutiner till sina arbetsplatser vilka anses
användbara även angående riktlinjer i detta arbetet. Punkterna av intresse är som följer:

Syfte Beskrivning av syftet bakom riktlinjerna är, exempelvis vilken policy som
riktlinjerna syftar till.
Ansvar Vilken person som har ansvaret för att genomföra riktlinjerna och dess
uppföljning.
Dokumentation De skapade riktlinjerna och deras innehåll.
Revisionshistorik Datum då riktlinjerna först fastställs och senare datum vid
uppföljning av dem.
Fastställd av Vem som fastställt riktlinjerna, lämpligen någon från ledningen.

Den viktigaste av punkterna är självfallet dokumentation av riktlinjerna i sig men alla
punkterna är viktiga då de skapar en struktur. Denna struktur gör det lättare att vem som
gjort riktlinjerna, varför och hjälper att se till att uppföljning av riktlinjerna sköts.

4.2.4 Implementering av riktlinjer
För att uppnå målet med att få in riktlinjer i organisationen och använda sig av dem är det
första steget enligt Schroeder (2000) att fråga sig ”Vad vill vi uppnå?”. Eftersom policy
tidigare beskrivits som målet, kan detta syfta till att besvara frågan. Detta förutsätter dock
att policyn i sig är välskriven och verkligen beskriver vad organisationen vill uppnå med den. I
fallet att policyn är korrekt blir det viktigt att se över sina planerade riktlinjer för att försäkra
sig om att de verkligen är skrivna för att nå upp till policyn. När det väl är förstått vad som
ska uppnås blir nästa del hur det ska ske, alltså hur riktlinjerna konkret kommer se ut. Detta
blir bestämt baserat på hur organisationen är uppbyggd och dess grundförutsättningar. När
väl riktlinjerna är bestämda menar Schroeder (2000) på att de måste vägas mot praktiska
kostnaderna för att implementera dem och hur de påverkar de anställdas komfort. Detta då
det är lätt att ge för mycket fokus och resurser på åtgärder för att lösa ett specifikt problem
att det till och med kan skapas nya problem på grund av det. Se till exempel det fall att
organisationen har som riktlinje att alla dess lokaler ska kunna stå emot en jordbävning, men
en av de viktiga lokalerna för verksamheten inte klarar av det kravet. Organisationen måste
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då värdera ifall det är praktiskt och ekonomiskt möjligt att rusta upp lokalen för att klara
kravet eller att förflytta verksamheten. I annat fall kanske riktlinjen behöver omformuleras
för att alla lokaler ska klara av att följa den, kanske en ny formulering som säger att alla
lokaler ska kunna klara av en mild jordbävning fungerar istället. Träning är en annan del som
Schroeder (2000) nämner i sin artikel. Där beskrivs det dock mer för hur det behövs träning
för hur en specifik teknik fungerar för att rimligen kunna använda sig av den. Exempelvis
kanske ett högteknologiskt kameraövervakningssystem köps in i samband med att riktlinjer
angående kameraövervakning implementeras. Hur effektivt systemet än är blir det helt
oanvändbart om ingen anställd som ska använda det vet hur det fungerar. Det behövs alltså i
vissa fall träning som tillägg för att en riktlinje ska kunna implementeras. Likaså är detta
applicerbart i andra fall av riktlinjer som inte nödvändigtvis involverar teknik. Det kan vara
något så simpelt som att ha som riktlinje att anställda ska skriva en kortfattad rapport efter
avslutat pass. Om ingen berättar hur rapporten ska skrivas kommer den med största
sannolikhet inte se ut som det var tänkt av den som skrev riktlinjen från första början.

4.2.5 Riskhantering för riktlinjer
I artikel av Trembly (2001) ges det en inblick i en förslagen form av standardisering för
riktlinjer angående säkerhet inom finansiella institutioner. Även om verksamheten som
artikeln handlar om inte är densamma som detta arbete fokuserar på finns det intressanta
delar som är generellt applicerbara. En viktig riktlinje som presenteras är att det ska finnas
någon form av tillvägagångssätt för identifiering av risker och bedömning av skadan de kan
ha mot verksamheten. Den efterföljande riktlinjen i artikeln är att det även ska finnas ett
tillvägagångssätt att hantera och kontrollera dessa identifierade risker och dess
konsekvenser. Dessa standardiserade riktlinjer beskriver dock inte hur tillvägagångssätten
ska ske eller exakt vad de ska omfatta. För att få någon nytta av dem behövs det därför en
mycket djupare inblick i riskhantering.

4.3 Riskhantering
Användandet av någon form av riskhantering är en vital del i människans vardag. I många fall
sker detta omedvetet, vid till exempel olika beslutsfattanden. I fall en person går över en
väg, kan denne se sig om och besluta baserat på om det är bilar körandes i närheten på
vägen eller ej, om det är säkert att gå över. I form av riskhantering i en organisation fungerar
det liknande, men det blir ett helt annat krav på skriftlig dokumentation. Dels på grund av att
antalet risker mot en organisation blir många fler än mot en enskild person men också på att
hanteringen av riskerna måste kunna kommuniceras ut till hela organisationen (Edwards &
Bowen, 2005). Aven (2008) beskriver en grupp framgångsfaktorer vid användandet av
riskhantering som:

Strategi: Hur organisationen väljer att definera sin egen version av riskhantering och
med vilken målsättning. Är målet till exempel att åtgärda alla riskerna för
verksamheten eller är det att rikta alla sina resurser för att åtgärda de allvarligaste?
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Rutiner: Skapande av officiella rutiner och processer för hur riskhanteringen ska
utföras.
Integrering: Sammanfoga riskhantering till organisationens nuvarande struktur.
Möjliggöra att riskhantering blir en naturlig del av verksamhetens arbetssätt.
Hjälpmedel: Införandet av verktyg som kan hjälpa till vid skapandet av riskhantering
och dess framtida uppföljningar. Exempelvis protokoll över hur ofta en specifik risk
sker över ett visst tidsintervall i verksamheten.
Kommunikation: Hur organisationens vision av riskhantering kommuniceras ut i dess
verksamhet för att öka förståelsen för den.

Vetenskaplig dokumentation över exakt hur riskhantering bör se ut kan skilja sig åt stort.
Enligt Kurniawan (2007) finns det dock fyra begrepp som är fundamentala för alla versioner
av riskhantering. Dessa är identifiering, analysering, planering samt uppföljning. Identifiering
innebär sätt att upptäcka och dokumentera risker. Analysering är en strukturering av de
påträffade riskerna baserat på deras sannolikhet och konsekvens ifall de inträffar. Planering
innebär skapandet av en plan för att åtgärda de risker som påträffats i analysen och som
anses nödvändiga att åtgärda ur säkerhetsperspektiv. Uppföljning blir hur riskerna fortsätter
att följas upp och hur riskhanteringen fortsätter att uppdateras regelbundet. Nedan följer en
närmre inblick i begreppen och hur de kan tillämpas praktiskt.

4.3.1 Identifiering
För att identifiera risker i en verksamhet finns ett stort antal valbara vägar att tillgå.
Kurniawan (2007) ger exempel på vanliga tillvägagångssätt som checklistor, granskning av
befintlig dokumentation, assumption analysis, brainstorming, intervjuer och SWOT analys.
De flesta av dessa tillvägagångssätt är kända och används i andra delar av verksamheten, till
exempel intervjuer och brainstorming, vilket gör att de inte anses behöva förklaras grundligt.
Andra kan verka helt främmande för en person som inte är insatt i riskhantering och
förklaring av dem följer här.

Assumption analysis har ingen officiell översättning men en direkt översättning som
antagandesanalys kan användas som begrepp då detta är exakt vad den innebär. Den
handlar om att se över verksamhetens planering av projekt och alla antaganden som görs
där. Enligt Hillson (2004) kan ett exempel på antagande i projekt vara att planera att
inkludera en annan part i projektet. Ifall projektets framgång är baserat på en annan part
måste verksamhetens ledning anta att denna part kan utföra sina uppgifter i projektet
korrekt. Verksamheten blir därför beroende av den andra parten vilket i sig blir en risk som
måste bedömas. Det finns ingen utformad mall för exakt hur assumption analysis ska gå till
utan det blir upp till organisationen hur de dokumenterar antaganden i sina projekt.

SWOT analys är ett annat begrepp som kan vara främmande för de som inte är insatta i
riskhantering även om den kan tillämpas på fler områden i verksamheten och för många
olika typer av sådana. Detta tillvägagångssätt går ut på att identifiera organisationens styrkor
(Strengths), svagheter (Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats) därav
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namnet SWOT (Coman & Ronen, 2009). Styrkor och svagheter ses som interna egenskaper
för organisationen till skillnad från möjligheter och hot som anses vara externa situationer.
Grundläggande syftet med SWOT analys är att få en lättöverskådlig bild över hur
organisationens interna egenskaper bemöter externa situationer. Enligt Jurevicius (2013) är
begreppet SWOT analys ofta presenterad som en matris, exempelvis som följande:

Figur 1. Egen version av SWOT matris

Presentationen görs på detta sätt för att simplifiera begreppet i största möjliga mån och göra
det lättöverskådligt. Vid identifieringen av styrkor och svagheter som organisationen besitter
radar Jurevicius (2013) upp en lista nyckelområden att se över. De som anses som mest
relevanta för syftet av detta arbete är verksamhetens resurser, dess kärnkompetens och
dess funktionsområden. Själva utförandet av SWOT analysen är i princip att systematiskt
skriva ner de identifierade styrkorna, svagheterna, möjligheterna och hoten som
verksamheten har eller står inför under rätt rubrik.

Några exempel på riktlinjer som Jurevicius (2013) nämner för hur det går att skapa en bra
SWOT analys är:

3 5 punkter per kategori: Detta innebär att SWOT analysen fokuserar på de
viktigaste punkterna och inte blir för lång eller för kort.
Punkterna ska vara klart definerade: Om det som listas är för vagt kan det till
exempel vara svårt att urskilja om det är en styrka eller egentligen en svaghet.
Baserad på fakta: Det är lätt att överskatta organisationen, baserat på sina egna
åsikter om den, vid skrivandet av punkterna.

SWOT analys i samband med riskhantering syftar endast, till skillnad från sitt namn, på att
identifiera risker genom sitt utförande, inte att analysera dem. Både styrkor och svagheter
kan ligga till grund för risk mot verksamheten. Till exempel att verksamheten är öppen för
allmänheten, vilket utan starkare definition både kan ses som en styrka och svaghet, leda till
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att den blir mer lättillgänglig för personer som vill den illa. Att istället ha den fullständigt
stängd kan i vissa fall anses provocerande för allmänheten och på detta vis istället utgöra
risk för andra hot mot dess fortsatta funktionalitet. Möjligheter och hot är lättare att se
paralleller till risk för. Alla hot är i princip en risk och att ta vara på möjligheter kan i sin tur
föra risker med sig.

4.3.2 Analys
I riskhantering har analys avsnittet ett eget begrepp vilket benämns som riskanalys.
Begreppet riskanalys utrycks av Aven (2008) som ”det systematiska användandet av
information för att identifiera faror, hot och möjligheter likväl deras anledningar och
konsekvenser, och sedan uttrycka risk”. Vad detta i praktiken innebär är att riskanalys blir en
inblick över vad riskerna mot verksamheten är och hur allvarligt de drabbar den. Detta leder
i sin tur att det blir lättare att veta vilka som är de största hoten mot verksamheten och
därmed vilka hot som behöver åtgärdas först.

Föregående stycke ger en förklaring av begreppet riskanalys och hur denna påverkar
upptäckandet av risker i verksamheten, men vad exakt är en risk? Begreppet risk defineras
på många olika sätt beroende på källan och sammanhanget. Exempelvis defineras risk enligt
Bläckberg, Carlsson, Magnusson (2014) som ”Risk, i allmän betydelse möjlighet att något
oönskat ska inträffa.”. Ett annat exempel är hur Raftery (1993) förklarar ordet som att risk
kännetecknar situationer där det slutgiltiga utfallet av dem förväntas skiljas från det
planerade utfallet. Raftery (1993) menar också på hur risk kan räknas som positiv respektive
negativ beroende på sammanhanget. I fall med att skriva en riskanalys är det mest negativa
risker som belyses eftersom dessa kan utgöra hot mot verksamheten och behöver åtgärdas.
Det största problemet med risk är enligt Raftery (1993) att det är väldigt svårt att mäta eller
få siffror på exakt hur allvarliga riskerna är. Därför blir det väldigt viktigt för organisationen
som ska skapa en riskanalys att själva bestämma hur riskerna och deras konsekvenser ska
bedömas i den.

En riskanalys är baserad på konceptet att prioriteringen av en risk grundas i sannolikheten
för dess uppkomst samt dess konsekvens om den inträffar (Jurevicius, 2013). I praktiken
innebär detta att det antas ett värde på sannolikheten respektive konsekvensen per
identifierad risk inom ett förbestämt värdeintervall. Därefter förs värdena in i en riskmatris
för att få ut hur allvarliga riskerna är och vilka som behöver åtgärdas. Här nedan följer ett
exempel på hur en riskmatris med värdeintervallen ett till fem, där ett är lågt och fem är
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högt, kan se ut:

Figur 2. Redigerad version av riskmatris från Hamilton (2009)

Ifrån exemplet sett skulle därför en risk som är ganska sannolik, värde tre, och har väldigt låg
konsekvens för företaget, värde ett, anses vara en medelrisk. Detta görs på samma sätt för
alla identifierade risker vilket ger ordningen för hur riskerna ska prioriteras, extremriskerna
först och lågriskerna sist. Denna riskklassificering görs ibland genom att multiplicera värdet
för sannolikhet och värdet för konsekvens. Värdet som erhålls av detta ger sedan
prioriteringsordningen. Det är lätt att frånse de risker som har både väldigt låg konsekvens
och sannolikhet som betydelsefulla i en riskanalys. Raftery (1993) påstår dock att även dessa
måste fullt ses över för att riskanalysen ska kunna anses komplett. En till synes obetydlig risk
kan leda till att en mycket allvarligare risk triggas och måste därför analyseras tills det kan
konstateras att detta icke är fallet. Enligt Zio (2007) är ett annat problem att verksamheter
ibland centrerar för mycket fokus på ”worst case scenarios” vilka är de risker som har
katastrofalt stora konsekvenser om de inträffar. Dessa tenderar dock att ha väldigt låg
sannolikhet och kan leda till att organisationen lägger för mycket tid och resurser på
åtgärder mot dem. Vilket i sin tur minskar tiden och resurserna som åtgärderna för de risker
som har lite lägre konsekvens men mycket större sannolikhet får. En annan effekt detta ger
är enligt Zio (2007) att de blir så konservativa i sitt tänk att undvika dessa risker att de går
miste om viktiga möjligheter för verksamheten.

Vid användandet av riskanalys är det viktigt att veta att det är svårare att implementera en
riskanalys i en redan befintlig organisation än att skapa en i samband med uppstarten av
organisationen (Aven, 2008). Anledningen till detta är att vid uppstarten av en organisation
är största delen av dess system endast i planeringsstadiet på papper. När ett system redan
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tagits i bruk är det generellt svårare att göra ändringar för att åtgärda risker. Aven (2008)
yrkar därför på att riskanalys är effektivast vid planeringsfasen av en organisation men
fortfarande tillämpbar och viktig för en befintlig sådan.

4.3.3 Planering
Skapandet av en riskanalys leder till kunskaper om vilka hot verksamheten står inför och
deras möjliga konsekvenser. För att få användning av riskanalysens resultat behövs dock en
plan över vilka åtgärder som bör vidtas åt riskerna. Detta görs i någon form av åtgärdsplan,
vilken vars utformning kan skiljas väldigt stort beroende på vilken organisation som tillämpar
den (Aven, 2008). I enlighet med Kurniawan (2007) måste alla de risker som enligt
riskanalysen räknas som någon form av högrisk ha en åtgärd. En del av medelriskerna
kommer behöva åtgärdas och lågriskerna kommer endast att behöva övervakas samt
analyseras. Hur åtgärderna kommer se ut finns det ingen generell mall över. Dock finns det
enligt Kurniawan (2007) fem klassiska strategier som presenteras här:

Undvika risk: Förändra hur ett planerat arbete ska utföras för att risken inte ska
påträffas. Exempelvis uppstår en risk i samband med ett nytt projekts planerade
lokal, förflyttning av projektet till en annan lokal som inte har risken löser således
problemet.
Flytta risk: Överlåta risken och dess konsekvens till någon annan. Exempelvis flytta en
del av verksamheten till annan part som får ta konsekvenserna om risken inträffar.
Minska risk: Aktivt agera för att minska riskens sannolikhet eller konsekvens.
Exempelvis hyra in extra personal.
Acceptera risk: Ej försöka åtgärda risken, acceptera risken och dess framtida
konsekvenser.
Bevaka risk: Övervaka risk och införa en reservplan för delen av verksamheten som
risken påverkar ifall den inträffar.

4.3.4 Uppföljning
För att bibehålla säkerheten som riskhanteringen ger verksamheten, behöver den även
regelbundet kontrolleras. När en identifierad risk inträffar ska den förutom att åtgärdas, som
planerats i riskhanteringen, även dokumenteras i form av riskregister. (Kurniawan, 2007).
Riskregister, även kallat risklogg, är enligt Mutton (2012) ett dokument som sammanfattar
de identifierade riskerna samt deras värden för att det ska bli lättare att övervaka och
kontrollera dem. Risker som är noterade i riskregistret får inte tas bort ens efter att de inte
längre anses vara ett hot mot verksamheten. Viktiga delar att dokumentera är:

Förklaring av varje risk.
Vem som är ansvarig angående åtgärder för en specifik risk.
Datum då varje risk först påträffats.
Datum för när en risk senast uppdaterats i riskregistret.
Konsekvens för varje risk.
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Sannolikhet för varje risk.
Åtgärder som utförts.
Åtgärder som planerats att utföras.
Om en tidigare risk fortfarande är aktiv eller inte längre kan inträffa.

4.3.5 Sammanfattning
I ljuset av styrdokument som behandlats tidigare kan det sägas att riskhantering påverkar
utformningen av vissa styrdokument. Detta då riskhantering skapar en grund som utgör
argumenten för varför till exempel vissa riktlinjer behöver existera. Det finns alltså ett
samband mellan riskhantering och styrdokument där även en ytlig sådan blir ett hjälpmedel i
skapandet av styrdokument. Raftery (1993) påpekar att just riskanalysavsnittet i en sådan
ger en mer realistisk grund av information som gör att beslut kan tas. I den bästa av världar
bör därför riskhantering vara ett verktyg som används i största möjliga mån för att
säkerhetsställa att beslutsfattande i en organisation blir korrekt.
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5. Resultat

5.1 Telefonintervjuernas utförande
Grundtanken med telefonintervjuerna var att skapa en diskussion angående hur andra
kommuner arbetar kring riktlinjer för yttre hot. För att nå ut till detta ställdes det därför
endast två stycken grundläggande frågor till de intervjuade personerna:

Hur ser era riktlinjer angående yttre hot ut?
Hur arbetar ni vid skapandet av dessa riktlinjer?

Majoriteten av de intervjuade personerna valde att svara direkt över telefon på frågorna.
Vissa kände dock inte att de hade tillräckligt bra koll på om de hade riktlinjer kring yttre hot
och valde därför att istället skicka över sina officiella dokument för oss att analysera.

5.1.1 Resultat från telefonintervjuerna
Det slutgiltiga resultatet från telefonintervjuerna blev att ingen av kommunerna som de
intervjuade personerna jobbar på hade riktlinjer angående yttre hot. Många hade riktlinjer
över andra områden men inga av dessa riktlinjer identifierades som utformade för yttre hot.
Eftersom svaret på den första frågan därför fallerade fick även andra frågan bristande svar.
Vägen som de olika kommunerna valde att gå vid skapandet av andra riktlinjer inom sina
organisationer uppfattades inte som standardiserade. De skapade snarare dessa riktlinjer
individuellt baserat på den dåvarande situationen annat än baserat på tidigare
dokumentation inom området.

5.2 Skapandet av generella riktlinjer
På grund av att ingen riskanalys utförts och att vi inte besitter ingående kunskap om hur de
anställda på Karlskrona kommun arbetar blir det omöjligt att skriva officiella riktlinjer
angående yttre hot. Istället följer här beskrivningar och exempel på generella riktlinjer
angående yttre hot. Dessa exempel kan hjälpa att skapa en grund som officiella riktlinjer
sedan kan byggas på. Tanken bakom dessa riktlinjer följer av tidigare dokumentation
beskriven i arbetet i samband med vetenskapliga artiklar och författarnas egna kunskapsbas
som är skapad av en treårig utbildning inom säkerhetsteknik.

5.2.1 Rapportering
För att identifiera och motverka yttre hot anses det i detta arbete att det är väldigt viktigt att
någon form av rapportering sköts. Rapporteringen skall syfta på att notera saker som hänt
eller observerats i verksamheten av de anställda och loggföra detta. Som exempel på form
av rapportering i detta arbete valdes det avvikelserapportering och incidentrapportering.
Avvikelserapportering är att de anställda skriver ner när en händelse på verksamheten
avviker från hur den i normalt fall skulle se ut. Detta kan vara något så enkelt som att en
grind, som alltid ska vara låst, en dag har lämnats olåst. Det viktiga är inte att poängtera i
avvikelserapporten vems fel avvikelsen är utan vad exakt det är som påträffats.
Incidentrapport syftar istället på att rapportera in konkreta händelser som inte är acceptabla
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att de inträffar i verksamheten. Till exempel kan detta vara slagsmål på verksamhetens
område, skadegörelse, brand eller att någon hotar de anställda. Denna rapportering kan
tillsammans med loggförande av den skapa en bild för organisationen över hur många
gånger incidenten skett. Detta kan således leda till att det blir lättare att se hur ofta olika
incidenter sker och därför kunna ge en bild över vad som behöver prioriteras högst. En
avgörande del för att få användning för rapporteringen måste ses som att organisationens
ledning analyserar varje rapport och tar ställning till dem. Annars kan risken bli att både
avvikelser och incidenter glöms bort ett tag efter att de inträffat. Om det aldrig skapas en
förståelse för avvikelserna och incidenternas uppkomst kommer det troligen aldrig skapas en
långsiktig lösning för att åtgärda dem. I samband med tidigare avsnitt om träning av
Schroeder (2000) är det lätt att se hur träning är viktigt för rapportering. Att de anställda inte
bara får veta att de ska skriva en rapport utan även får träning och kunskap om hur de ska
skriva den bör resultera i att alla rapporter följer samma mall. Detta kommer göra det lättare
för ledningen att analysera rapporterna och planera åtgärder för verksamheten baserat på
dem.

5.2.2 Polisanmälan
I de fall där ett brott har begåtts eller att det finns misstanke om att brott begåtts i
verksamheten måste det ses som självklart att detta blir polisanmält. Polisen kan sätta in
yttre resurser som verksamheten i sig själv inte har att tillgå. Även om polisanmälan i sig är
simpelt uppbyggd av att ringa in till polisen och förklara ärendet kan det ses som fördelaktigt
att ge instruktion till sina anställda om hur det går till. Precis som i rapportering blir det
därför viktigt med någon form av träning hur polisanmälan går till även om träningen inte
behöver vara alltför omfattande. Syftet är att de anställda ska ha som inlärd praxis att alltid
göra en polisanmälan vid misstanke om brott eller då brott har begåtts och att de inte
känner sig obekväma eller osäkra kring hur denna anmälan fungerar.

5.2.3 Skalskydd
Det fysiska skyddet kring ett verksamhetsområde kallas ofta för skalskydd och innefattar till
exempel dörrar, fönster och dess lås. För att upprätthålla säkerheten mot yttre hot måste
det anses som viktigt att detta fysiska skydd fungerar som det ska. Det blir till ledningens
uppgift att se till att detta blir fallet, men det blir de anställdas uppgift att se till att
skalskyddet fungerar i praktiken. Se exempelvis att det behövs låsta dörrar nattetid i en
verksamhet. Ledningen beslutar om vilka lås som dörrarna ska ha och när dessa dörrar exakt
ska låsas. Detta skydd blir i praktiken meningslöst om de anställda inte vet om att dörrarna
ska låsas eller att de helt enkelt glömmer bort det på grund av att de inte ser det som
prioriterat i deras arbete.

5.2.4 Säkrad dokumentation
Med detta menas att organisationens dokumentation ska vara skyddad från personer som ej
arbetar i eller för organisationen. Detta blir enkelt att motivera ifall det ses fallet att en
obehörig person får tag på ritningar över verksamhetsområdet. Denna obehöriga person har
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nu kunskap över exakt hur verksamhetsområdet ser ut och kan lista ut dess svagaste
punkter. Även om personen inte väljer att använda informationen själv kan denne enkelt
sprida den vidare tills någon mer villig att använda den gör det. Likaså att det ska vara svårt
för obehöriga att nå dokumentationen är det viktigt att de som är behöriga enkelt ska kunna
göra det. En organisation kan ha hur bra dokumentation som helst, men om ingen vet var
den finns eller hur den ser ut är den inte till någon nytta. I det specifika fallet med att
dokumentationen är menad för förskola berörs den dock av offentlighetsprincipen. Detta
innebär att dokumentation angående organisationen, i den mån som det är möjligt, är
tillgänglig för allmänheten. Resultatet av detta blir att det i en sådan organisation blir svårt
att säkerhetsställa att obehöriga inte kan besitta information angående dess säkerhet.

5.2.5 Kontroll över utrustning
Utrustningen i en organisationen kan vara till exempel arbetskläder, nycklar och passerkort.
Denna utrustning måste anses som viktig för att de anställda ska kunna utföra sina jobb.
Men det måste också anses som viktigt att utrustningen lämnas tillbaka när de anställda inte
längre jobbar för organisationen. För att nå detta går det exempelvis att föra en logg över
vilken utrustning som lämnats ut och till vem varje gång det sker. Detta kräver självklart att
det även noteras när utrustningen lämnats tillbaka och att de anställda berättar för
ledningen om de tappat bort någon av sin utrustning. Fördelen med att föra log blir att det
är lättare att spåra utrustning som gått förlorad. Se exempelvis att en nyckel försvinner.
Alternativet till att hitta nyckeln för att försäkra sig att säkerheten kring dess lås är
upprätthållen är att byta ut låsen. Detta kan bli både omständigt och kostsamt för
verksamheten.

5.2.6 Riskanalys
Enligt tidigare dokumentation om riskhantering beskrivs riskanalys som ett viktigt moment
för beslutsfattande. Riskanalys i sig ger organisationen mer information om vad dess
riktlinjer bör omfatta och hur dessa kommer påverka verksamheten. Det anses därför som
rekommenderat att använda riskanalys, i största möjliga mån, inför utformandet av
organisationens riktlinjer. Förutom själva skapandet av riskanalysen är det viktigt att ha
någon form av uppföljning och framtida uppdatering av den. En risk som nyligen uppstått
eller en som inte längre anses vara ett hot vid uppdateringen av riskanalysen kan leda till att
även riktlinjerna behöver revideras. Den person som ska göra riskanalysen behöver inte vara
densamma som den som ska skapa riktlinjerna för organisationen. Dock är det självklart ett
måste att personen som ska skapa riktlinjer är behörig att se över riskanalysen för att kunna
nyttja den i sitt arbete.

5.2.7 Arbetsplatssäkerhet
Hur säkerheten på arbetsplatsen ser ut för de anställda kommer självklart vara mycket
beroende av hur arbetsplatsen själv ser ut. Kunskap om hur denna arbetsplatssäkerhet ser ut
erhålls rimligen genom att antingen själv ha arbetet där eller genom en ingående riskanalys
av arbetsplatsen. Att skapa generella riktlinjer för arbetssäkerhet blir därför väldigt svårt. En
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risk som dock skulle kunna ses som generell är ensamarbete. I artikel av Fivizzani (2013)
argumenteras det om att ett förbud mot att arbeta ensam kan leda till minskad produktivitet
för den anställde men ge ökad säkerhet. I fallet mot yttre hot och de förödande
konsekvenser som kan uppstå måste dock denna minskade produktivitet anses som
försumbar och att säkerheten istället prioriteras.

5.2.8 Kommunikation mellan ledning och anställd
Ledningen må besluta hur arbetet i verksamheten ska skötas men det är den anställde som i
slutändan utför arbetet. På grund av detta menar Dessein (2002) att den anställde ofta har
bättre insyn på vad som egentligen fungerar ute i verksamheten än ledningen själv. Riktlinjer
som skapats kan se bra ut på papper för organisationen men de kan vara oanvändbara eller
onödiga rent praktiskt för de anställda. Det är därför viktigt att det finns en kommunikation
mellan ledningen och de anställda i organisationen. Ledningen måste se till att de anställda
har möjlighet att bidra med sina erfarenheter och kunskaper som feedback vid utformandet
av riktlinjer i organisationen. Likaså måste de anställda se vikten av att de informerar
ledningen när de själva upptäcker problem eller säkerhetsbrister ute i verksamheten för att
de ska kunna åtgärdas. Hur detta exakt sköts i praktiken finns det ingen standard på. Istället
blir det upp till varje enskild organisationen att se över hur de kan motivera och
kommunicera med sina anställda angående riktlinjernas utförande. Exempel på vägar för att
nå detta kan vara med gruppmöten för att diskutera uppföljningen av riktlinjerna mellan
ledningen och med de anställda. Är det många anställda kan det vara effektivare att enbart
inkludera valda representanter av de anställda i mötena eller dela upp de anställda i olika
grupper och ha flera separata möten med dem. Ett annat exempel kan vara att ge de
anställda formulär angående riktlinjerna, efter att de införts, där de enkelt kan fylla i hur de
tycker dessa har fungerat och ge synpunkter på vad som kunde göras bättre.

5.2.9 Sociala medier
Teknikens snabba utveckling och uppkomsten av mängder av nya sociala medier har lett till
att allt fler människor i samhället dagligen utför någon form av socialt nätverkande via dessa
medier. Människor delar med sig av sitt personliga liv på dessa sociala medier. Viktigast av
allt, i sammanhanget av detta arbetet, delar människor med sig av sitt yrke och arbetsplats.
Även om det inte sker med avsikt kan en anställd genom dessa sociala medier lämna ut
information som kan utnyttjas av en utomstående person. Exempelvis kanske den anställde
beklagar sig på sociala medier om hur dörren med det trasiga låset på baksidan inte fixats
än. Det är inte svårt att se hur detta blir ett hot mot organisationen. För att förhindra att
detta sker går det att argumentera för att helt förbjuda att de anställda berättar om sin
arbetsplats i sociala medier. Enligt Cosoi (2011) är detta inget att rekommendera då sociala
medier beskrivs som väldigt beroendeframkallande och de anställda troligen kommer delge
information om sitt yrke och arbetsplats iallafall. Dessutom kan det rent av ha positiva
effekter för organisationen. Detta i det fall att informationen som delges inte kan skapa ett
hot mot organisationen och istället visar upp de positiva sidorna av arbetsplatsen för
omvärlden. Vilket i sin tur kan skapa förtroende för organisationen. Därför är en bättre väg
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att gå, kring de potentiella problemen, att informera de anställda om att vara försiktiga med
vilken information de väljer att delge på sociala medier.

5.2.10 Uppdatering av riktlinjer
Precis som beskrivet angående riskanalys är det viktigt att det sker en uppföljning av hur de
skapade riktlinjerna fungerat i organisationen. Om inte riktlinjerna även regelbundet
kontrolleras blir risken att det missas att vissa riktlinjer inte längre är aktuella och borde
ersättas av andra. Exempelvis skapas därför riktlinjer vid ett tillfälle och en månad efter
utvärderas de om för att se om det bör göras tillägg eller borttag ifrån dem baserat på hur de
fungerat i praktiken. Därefter kan det regelbundet vid halvårs intervall ske en uppdatering av
dem för att försäkra sig om att de är aktuella.

5.3 Exempel på generella riktlinjer angående yttre hot
För att skapa en generell och övergripande bild av riktlinjer delas exempel på riktlinjer upp i
organisatoriska riktlinjer, vilka ledningen kan använda, och riktlinjer för de anställda.

Organisatoriska:

Incidentrapportering: Verka för att färdiga blanketter/mallar för snabb och enkel
incidentrapportering finns tillgängligt. Se till att de anställda förstår vikten av
incidentrapporteringen och att de känner sig trygga i att använda den.
Avvikelserapportering: Verka för att färdiga blanketter/mallar för snabb och enkel
avvikelserapportering finns tillgängligt. Se till att de anställda förstår vikten av
avvikelserapporteringen och att de känner sig trygga i att använda den.
Polisanmälan: Informera de anställda om hur en polisanmälan går till och se till att
de känner sig trygga i att utföra en polisanmälan. Loggför när polisanmälningar skett.
Skalskydd: Se till att verksamhetens område har ett acceptabelt fysiskt skydd. Till
exempel dörrar, grindar och fönster går att låsa.
Säkrad dokumentation: Dokument angående områdets säkerhet ska ej kunna vara
tillgängligt för obehöriga. Det ska även hållas god ordning på dokumentation för att
det ska vara lätt att hitta för den som är behörig.
Logg över utrustning: Om en anställd får ut ett personligt kort, nyckel eller
arbetskläder ska detta noteras för att det lätt ska kunna ses över om dessa lämnats
tillbaka när den anställde inte längre jobbar i verksamheten.
Riskanalys: Bör genomföras, uppföljas och regelbundet uppdateras. I och med
förändringar i verksamheten bör även ny riskanalys genomföras för att upptäcka nya
risker som uppkommit av förändringarna.
Kommunikation mellan organisation och anställd: Vid eventuella förändringar i
organisationen bör anställda meddelas och tillges tillfälle att ge feedback. All
feedback från de anställda bör analyseras och värdesättas.
Se över riktlinjerna kontinuerligt: Riktlinjerna bör uppföljas och uppdateras vid
regelbundna intervall för att försäkra sig om att de är aktuella.
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För anställd:

Incidentrapportering: Sker en incident skall detta rapporteras enligt gällande rutiner.
Finns osäkerhet hos den anställde vad som gäller ska platsansvarige kontaktas.
Avvikelserapportering: Sker en avvikelse skall detta rapporteras enligt gällande
rutiner. Finns osäkerhet hos den anställde vad som gäller ska platsansvarige
kontaktas.
Polisanmälan: Om ett brott eller misstanke om ett brott föreligger ska detta alltid
anmälas till polisen omedelbart. Meddela platsansvarig angående den utförda
polisanmälan snarast möjligt.
Skalskydd: Anställda har som rutin att se till att dörrar och grindar på området är
stängda/låsta om de ej ska vara tillgängliga.
Utrustning lämnas tillbaka: Anställda som inte längre ska jobba kvar i verksamheten
ska lämna tillbaka arbetskläder, nycklar och passerkort.
Aldrig arbeta ensam: Utför inget arbete utan att ha en kollega nära till hands. Se till
att ni har varandra inom synhåll/höravstånd i största mån möjligt.
Informera ledning om säkerhetsbrister: Vid en uppmärksammad säkerhetsbrist
kontakta platsansvarig/säkerhetsansvarig på verksamheten snarast möjligt.
Sociala medier: Var försiktig med vilken information som ni delger på sociala medier
angående verksamheten. Vid oklarhet vad som är okej att delge kontakta
verksamhetsansvarig.
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6. Diskussion

6.1 Analys av metod
Problemet är det som ska styra ens metodval menar Stukát (2005). Då det fanns en uttalad
vilja inför arbetet att arbetets mål var att bättre förstå hur riktlinjer ska skapas och användas
ansågs en kvalitativ metod mer fördelaktig i jämförelse med en kvantitativ metod.

Som tidigare nämnt i arbetet finns det för och nackdelar med både en kvantitativ samt
kvalitativ metod. Eftersom målet med detta arbete hela tiden har varit att bättre förstå hur
riktlinjer ska skapas och användas ansågs en kvalitativ metod som ett bättre val. I efterhand
tycker vi att metoden fungerat väl även om mängden insamlat material på förhand troddes
bli aningen större och mer omfattande. Men då ursprunget till arbetet bottnar i att
Karlskrona kommun saknade skriftliga riktlinjer fanns alltid en tanke att situationen kanske
såg liknande ut även i andra kommuner. Något som skulle kunnat göras annorlunda vore att
söka kontakt med fler av Sveriges kommuner och dess ansvariga för förskolor för att skapa
sig en bättre överblick och därmed ett bättre underlag. Samtidigt sett till arbetets
omfattning hade det medfört en ökad insats av författarna medan någon annan del i arbetet
hade kunnat bli lidande.

Vi valde även att komplettera intervjuerna med de säkerhetsansvariga genom vetenskapliga
texter av generella tillvägagångssätt för analys och identifikation av säkerhetsproblem. Detta
då vi på förhand anade, och till viss del i efterhand fick bekräftat, att vi kanske inte skulle få
tillräckligt med underlag från intervjuerna. Denna väg gav arbetet en mer standardiserad
struktur vilket innebär en större validitet än i det fall att vi bara skulle utfört intervjuer med
öppna frågor.

6.2 Analys av resultat

6.2.1 Telefonintervjuer
Grundsyftet med telefonintervjuerna var att få ut underlag för hur andra kommuner
arbetade i sitt skapande av riktlinjer för yttre hot. Nu i efterhand med facit i hand visade det
sig att telefonintervjuerna inte gav det resultat som vi förväntat oss. Vi hade visserligen
funderat kring att flera kommuner kanske inte hade några riktlinjer angående yttre hot eller
väldigt ytliga sådana. Att inga kommuner hade sådana riktlinjer och att det i princip inte eller
fanns några standarder i organisationerna hur riktlinjer ska skapas var dock ett resultat som
ej var förväntat. Detta gav att telefonintervjuerna måhända inte gav det resultat som vi
förväntade oss att få ut men istället visade tecken på ett annat problem som är värt att ta
upp. Det nya problemet i fråga är, som tidigare nämnt, att ingen av kommunerna som
intervjuats hade riktlinjer mot just yttre hot eller en väg att gå för att skapa dem. Eftersom
endast ett fåtal kommuner i olika delar av Sverige inte avgör om detta är ett nationellt
problem är det svårt att argumentera för att så skulle vara fallet. Men det måste ses som
intressant att spekulera om att detta erhållna problem faktiskt är ett nationellt problem för
kommuner i Sverige. Om detta är fallet leder det genast in på vikten av att arbeten, som
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detta, skapas för att ge en inblick i problemet och förhoppningsvis leda till att i framtiden
lösa det.

6.2.2 Riktlinjer
Till skillnad från materialet erhållet av telefonintervjuerna fanns det betydligt mer material
att använda från de yttre dokumenten. Detta material gav dock en mycket mer generell bild
av riktlinjer än vad som vi hade hoppats på från början. Vilket i sin tur ledde till att
slutresultatet angående riktlinjer också blev mer generellt istället för specifikt angående
riktlinjer för yttre hot. I ljuset av det tidigare nämnda resultatet från telefonintervjuerna är
detta dock inte nödvändigtvis något dåligt. De skapade generella riktlinjerna och
motiveringarna för dem kan istället ligga som grund för att organisationer själva skapar sina
egna riktlinjer för yttre hot. Förhoppningsvis ger de även en inblick i hur riktlinjer generellt
kan skapas även för andra områden, vilket blir första steget för att se till att alla riktlinjer i en
organisation utgår från samma grund.

6.3 Slutsats
Själva syftet med detta arbete är att besvara de tidigare nämnda frågeställningarna:

Hur utformas riktlinjer?
Finns det en fördel med att använda riskanalys i skapandet av riktlinjer?
Hur ser riktlinjer angående yttre hot ut i övriga delar av Sverige?

Ifrån de vetenskapliga texterna som tagits upp angående riktlinjer anses den första
frågeställningen givits en inblick. Självfallet bör det dock finnas mycket mer kunskap om hur
riktlinjer rent generellt kan utformas men denna kunskap är inte nödvändigtvis skriftlig.
Denna kunskap befinner sig troligen hos sakkunniga personer som erhållit den genom en
lång erfarenhet av att skapa riktlinjer. Att nå ut till denna kunskap var hoppet med de
utförda telefonintervjuerna. Problemet med dessa intervjuer var dock att personerna som
intervjuades inte själva hade tillräckligt med erfarenhet i att systematiskt skapa riktlinjer i en
organisation. En framtida väg att gå för att fortsätta på denna frågeställning skulle därför
kunna vara att identifiera och intervjua personer som är mer kunniga angående
utformningen av riktlinjer än de som valdes för detta arbete.

Sett till den andra frågeställningen i arbetet anses denna genom de vetenskapliga texterna
som behandlar riskhantering blivit besvarad. Detta då riskhantering där beskrivits som ett
hjälpmedel i skapandet av styrdokument och som kan ligga till grund som anledningen att till
exempel vissa riktlinjer ens existerar.

Den tredje frågeställningen kan anses blivit besvarad genom telefonintervjuerna med de
säkerhetsansvariga för förskolor i olika kommuner. Svaret på denna frågeställning blev dock
snarare att riktlinjer angående vår definition av yttre hot ej existerar än att ge en inblick på
exakt hur sådana riktlinjer kan se ut. Det är möjligt att detta svar skulle kunnat bli
annorlunda om det tagits kontakt och utförts intervjuer med fler kommuner i Sverige än som



25

gjorts i detta arbete. En fortsättning på arbetet skulle därför kunna vara att centrera ett nytt
arbete enbart kring hur riktlinjer angående yttre hot ser ut i Sverige. På detta sätt skulle det
gå att få ut en klarare bild på om bristen av riktlinjer angående yttre hot är ett nationellt
problem eller ej.
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8. Figurlista
Figur 1. Egen version av SWOT matris.
Källa: Egen bild.

Figur 2. Redigerad version av riskmatris från Hamilton (2009).
Källa: Hamilton, S.G. (2009). ATO risk matrix. [Elektronisk].
http://en.wikipedia.org/wiki/Regulatory_risk_differentiation#mediaviewer/File:Risk_matrix_
with_simple_quadrant_strategy.jpg (Hämtad 2014 06 18).


