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Sammandrag 

Denna uppsats behandlar kommunal samverkan. En kommunal verksamhet, räddningstjäns-

ten, har valts för att undersöka om statistiskt går att fastställa om samverkan mellan kommu-

ner påverkar kostnaden och kvalitén i verksamheten. Genom att definiera och analysera kost-

nads och kvalitetsvariabler för räddningstjänsten undersöks om det finns skillnader mellan tre 

olika sätt att organisera den kommunala räddningstjänsten. De tre organisationsformerna 

speglar tre sätt att förhålla sig till samverkan. Den första gruppen av kommuner är de som valt 

ett offentligträttsligt samarbete såsom kommunalförbund eller gemensam nämnd. Den andra 

är de kommuner som genom avtal valt att dela på räddningschefstjänsten och den tredje är de 

kommuner som bedriver räddningstjänsten i egen regi. 

Uppsatsen inleds med en bakgrundsbeskrivning kring kommunal samverkan generellt och 

räddningstjänstsamverkan specifikt. Hur samverkan historiskt har utvecklats belyses. De för-

delar med kommunal samverkan som förs fram i litteraturen beskrivs och utgör grund för de 

analyser som utförs i uppsatsens senare delar. Det som särskilt lyfts fram är kommunernas 

långtgående möjligheter att samverka inom olika administrativa områden i motsats till de 

geografiska områden en kommun utgör. När det gäller fördelar innehåller det flera komponen-

ter med det kan sammanfattas med resurseffektivisering som huvudmotiv för kommunal sam-

verkan. 

Efter den teoretiska beskrivningen av samverkan definieras kvantitativa variabler som beskri-

ver nettokostnad och kvalitet för den kommunala räddningstjänstverksamheten. Variablerna 

hämtas ur Sveriges kommuner och landstings officiella databas Kolada. Variablernas kopp-

ling till kvalitetsbegrepp i lagstiftningen beskrivs. Variablernas validitet och reliabilitet samt 

hur detta påverkar resultatet diskuteras. 

Efter de statistiska analyserna förs ett resonemang kring tolkningar av resultatet och hur detta 

relaterar till hur samverkan beskrivs i de källor som använts i inledningen av uppsatsen. Upp-

satsens slutsatser är att det är möjligt att statistiskt säkerställa att offentligrättsligt samarbete, 

som kan jämställas med det mest långtgående samverkan mellan två eller flera kommuner, 

medför lägre nettokostnader för räddningstjänsten än om verksamheten bedrivs i egen regi. 

När det gäller kvalitén kan det konstateras att trots de lägre kostnaderna så erbjuder det offent-

ligrättsliga samarbetet en om inte högre så åtminstone likvärdig kvalitet som räddningstjänster 

i egen regi.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Samarbete mellan kommuner lyfts ofta fram som en lösning för, framförallt mindre, kommu-

ners möjlighet att hantera den framtida verksamheten avseende t.ex. kompetensförsörjning 

och kostnader. Samarbetet kan ske både offentligrättsligt via kommunalförbund eller gemen-

sam nämnd men också med hjälp av civilrättsliga avtal eller genom mer eller mindre fast 

sammansatta nätverk i olika former. 

Inom den kommunala räddningstjänsten är samarbete utbrett och i förhållande till annan 

kommunal verksamhet är det ett av de områden där det förekommer flest offentligrättsliga 

samarbeten i form av förbund eller gemensam nämnd.
1
 Civilrättsliga avtal inom området med 

köp av t.ex. chefstjänster från annan kommun är också vanligt inom räddningstjänsten. För att 

exemplifiera kan Östergötlands län väljas där det finns 13 kommuner men bara 8 räddnings-

chefer. Två kommuner har valt att gå samman i förbund och ytterligare 7 kommuner har valt 

civilrättsliga avtal (ofta två och två) som har reducerat antalet. 

I en tidigare uppsats har jag valt att undersöka skillnader mellan organisering av räddnings-

tjänsten mellan Europas länder.
2
 I uppsatsen görs kopplingar mellan Ansvarskommitténs

3
 

utredningar rörande regionbildningar och vilka offentliga verksamheter som t.ex. kan bedrivas 

bättre i ett regionalt sammanhang än i ett kommunalt. I uppsatsen konstateras att det finns skäl 

att tro att organisering av räddningstjänsten i ett större organisatoriskt sammanhang än en en-

skild kommun är mer effektivt. Bland annat framhöll Ansvarskommittén att de ekonomiska 

utmaningarna var skäl till ett ökat samarbete.
4
 Det konstateras i uppsatsen att det finns starka 

skäl att anta att ett större organisatoriskt sammanhang kan medföra sänkta kostnader eller åt-

minstone oförändrad kostnad med bibehållen eller högre kvalitet.
5
  

I den tidigare uppsatsen gjordes aldrig någon undersökning av de svenska förhållandena när 

det gäller kostnader och kvalitet. Det utpekas istället som ett område för ytterligare forskning. 

Min ambition med denna uppsats blir därför att ytterligare öka underlaget för att kunna bedö-

                                                           
1 Sveriges Kommuner och Landsting. Kommunalförbund och gemensamma nämnder. 2007. s28 tabell med olika typer av samarbeten i 

kommunalförbund och gemensam nämnd. Att notera är att i förhållande till den ekonomiska uppföljning finns det flera andra verksamheter 

som är mer omfattande. Räddningstjänsten är dock de vanligast förekommande. 
2 Unosson, Ingmar. Räddningstjänstens framtid: Kommunal, regional eller statlig – erfarenheter från räddningstjänster i övriga EU. B-

uppsats Karlstads universitet 2011 
3 Ansvarskommittén utredde en eventuell regionindelning och har lämnat ett stort antal offentliga utredningar, SOU 2003:123, SOU 2007:10, 
SOU2007:11 användes som referenser i min tidigare uppsats. 
4 SOU 2007:11. Staten och kommunerna - uppgifter, struktur och relation. s 120f 
5 Unosson, Ingmar. Räddningstjänstens framtid: Kommunal, regional eller statlig – erfarenheter från räddningstjänster i övriga EU. s10 
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ma om räddningstjänsten kan bedrivas mer effektivt i ett större organisatoriskt sammanhang. 

Detta görs genom studier av skillnader mellan kostnader och kvalité mellan olika sätt att or-

ganisera den kommunala räddningstjänsten. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats syftar till att utreda om det går att dra generella slutsatser för skillnad i kostna-

der och kvalité mellan kommuner som valt olika sätt att organisera räddningstjänsten. 

För att kunna nå syftet bedöms följande frågeställningar som nödvändiga att besvara: 

 Vilka nyckeltal (variabler), som är enkla att få fram och kvalitetssäkrade, beskriver 

kostnad respektive kvalité för räddningstjänsten? 

 Skiljer sig kostnaden åt beroende på organisationsform? 

 Skiljer sig de variabler som beskriver kvalitén åt beroende på organisationsform? 

1.3 Disposition 
Denna uppsats avser att använda statistiska beräkningar för att undersöka om det finns skill-

nader i kostnad och kvalité för den kommunala räddningstjänsten beroende på vilken organi-

sationsform som kommunen valt för verksamheten. Arbetet har följande upplägg: 

 Inledningsvis redogörs för hur den kommunala samverkan har utvecklats och vad som 

har ansetts vara fördelarna med att samverka 

 Därefter redogörs för hur samverkan yttrar sig för den kommunala verksamheten 

räddningstjänst, vilka vinster det kan finns med att samverka inom räddningstjänstom-

rådet. 

 Efter det beskrivs och definieras tre olika organisationsformer för räddningstjänsten. 

Dessa variabler kommer att vara den oberoende variabeln i de statistiska analyserna. 

 Därefter redovisas och definieras en kvantitativ variabel som beskriver kommunens 

kostnad för räddningstjänsten och som kan jämföras med organisationsvariabeln.  

 Efter det definieras de kvantitativa kvalitetsvariablerna som ska analyseras.  

 Därefter beskrivs den statistisk metod som ska användas för jämförelsen av organisa-

tionstillhörighet och de statistiska beräkningarna genomförs. 

 Slutligen analyseras resultaten och eventuella skillnader beskrivs. 

För att hitta variabler och för att koppla analyserna till sin statsvetenskapliga ram har litteratur 

sökts, refererats och analyserats. Den huvudsakliga metoden i denna uppsats är dock statistis-

ka analyser av kvantitativa variablers påverkan på en kvalitativ variabel. Vilken statistisk me-

tod som används beskrivs mer utförligt i ett särskilt metodkapitel. 
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1.4 Begränsningar 
Uppsatsen har ambitionen att jämföra landets samtliga kommunala räddningstjänster varför 

inga avgränsningar finns i ett urval. Beroende på eventuella bortfall i variabelvärden kan vali-

diteten i resultaten behöva bedömas och eventuella begränsningar införas i analysen av de 

statistiska beräkningarna. 

Att beskriva kvalité med kvantitativa variabler har alltid begränsningar, siffror kan i alla lägen 

inte tydliggöra levererad kvalité i en verksamhet som omfattar människors trygghet och sä-

kerhet. Siffror kan behöva förtydligas och vägas med diskussion och förklaringar av de som 

utför eller nås av verksamheten. En alternativ form av studie hade därför varit t.ex. en intervju 

eller enkätstudie. Det finns flera sådana studier men de flesta har samma validitetsproblem, 

resultaten kan inte generaliseras på Sveriges samtliga 290 kommuner. Ambitionen med denna 

rapport är inte fördjupning utan generalisering. Begränsningen i denna rapport är därför, i 

motsats till de flesta andra, i djup istället för bredd. Med andra ord ska eventuella skillnader i 

kvalité beroende på organisationsform inte övervärderas, de kan möjligen vara en indikation 

på skillnaden men ger inte en fullständig bild av kvalitén i respektive organisationsform. 

Rapportförfattaren, undertecknad, är själv räddningschef i två kommuner som valt att genom 

avtal samverka på räddningstjänstområdet. Det ska givetvis redovisas öppet men det är min 

absoluta ambition att detta inte i någon del ska påverka resultaten i denna rapport. 
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2 Kommunal samverkan 

2.1 Vad är samverkan 

Innan vi börjar prata mer om kommunal samverkan är det lämpligt att försöka beskriva vad 

som avses med begreppet. Det skulle i princip kunna beskriva alla de interaktioner som sker 

mellan två eller flera kommuner och som har påverkan på den verksamhet som kommunen 

bedriver. Det kan vara mer formell samverkan i t.ex. kommunalförbund, olika avtalslösningar 

eller gemensamma bolag men också mer löst organiserad samverkan som t.ex. olika politiker- 

eller tjänstemannanätverk eller samrådsgrupper.  

Alla typer av samverkansformer kan ge fördelar men denna uppsats kommer undersöka skill-

nader mellan verksamheter som bedrivs i formell samverkan och verksamhet som bedrivs i 

egen regi. Kategorin egen regi kan då innehålla alla de mer informella samverkansformer som 

beskrivs ovan men det bär allt för långt att kartlägga alla dessa samverkansformers påverkan 

på verksamheten. 

2.2 En historisk tillbakablick 
Samverkan mellan kommuner, eller mer korrekt lokala offentliga organ såsom församlingar, 

socknar etc., har en lång tradition i Sverige. Redan på mitten av 1800-talet gavs församlingar 

och socknar möjligheten att samarbeta kring t.ex. fattigvård och skolverksamheten
6
. Sedan 

dess har både kommunernas uppdrag och samverkan med den utvecklats. 

Gossas definierar i sin avhandling Kommunal samverkan och statlig nätverksstyrning
7
, tre 

reformperioder som beskriver hur samverkan utvecklats både genom kommunsammanslag-

ningar men också andra reformer som ska underlätta samverkan mellan kommuner. Den för-

sta perioden från 1900-talets början till dess mitt präglas av lagstiftningsreformer som ska 

underlätta för kommunerna att formellt bedriva verksamhet tillsammans. En period Gossas 

kallar ”kommunalförbundens tid”
8
. Under denna tid antas den första lagen om kommunalför-

bund och kommunerna men också staten kan ta initiativ till att två eller flera kommuner läg-

ger samman en verksamhet i ett kommunalförbund. Den andra reformperioden, ”framväxten 

av enhetliga kommuner”
9
, innebär en omvälvning av kommunsverige. De två stora kommun-

sammanslagningarna 1954 och 1963-74 innebar att antalet kommuner först sjönk från 2500 

till 1000 och sedan ner till 278 år 1974. Det är givetvis svårt att beteckna denna period som en 

                                                           
6 Gossas, Marcus. Kommunal samverkan och statlig nätverksstyrning. Institutet för framtidsstudier, 2006, s9 
7 Ibid. 
8 Ibid. s 92 samt beskrivningarna i kapitlet Kommunalförbund och storleksreformer (1911-1975) s 59-70 
9 Ibid. s 92 samt beskrivningarna i kapitlet Kommunalförbund och storleksreformer (1911-1975) s 59-70 
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samverkansperiod annat än som möjligen den yttersta formen av samverkan d.v.s. samman-

slagning. Perioden är dock en viktig del då den påvisar en problematik kring det kommunala 

uppdraget som uppmärksammades och åtgärdades (om än med drastiska medel) under denna 

period: Hur stor måste en kommun vara för att klara av sitt välfärdsuppdrag? 

I den sista reformperioden, ”lokaliseringsprincipens upplösning”
10

, byts statens taktik från 

sammanslagning till samverkansreformer. Under perioden reformeras regelverken kring hur 

kommunerna tillåts samverka, t.ex. skrivs lagstiftningen gällande kommunalförbund om och 

möjligheten att bilda gemensamma nämnder tillkommer. I speciallagstiftningar ges kommu-

nerna möjlighet att samverka kring t.ex. myndighetsutövning. Det är nu också tydligt att det är 

kommunerna själva som ska identifiera samverkansbehov och initiera samverkan.  

Att Gossas väljer att kalla den sista perioden ”lokaliseringsprincipens upplösning” är en viktig 

markering över det nya synsättet kring samverkan kontra de sammanslagningar som tidigare 

genomförts. Oavsett vilken gräns som dras mellan kommunerna finns det alltid någon verk-

samhet som bedrivs mer effektivt inom någon annan administrativ gräns. Istället för att rita 

om kommunkartan ges kommunerna möjlighet att i princip bilda vilka och hur många admi-

nistrativa gränser man vill t.ex. en för räddningstjänst, en annan för skola, en tredje för upp-

handling o.s.v., det vill säga lokaliseringsprincipen avser bara ett geografiskt område och är 

inte en begränsning för att bedriva verksamhet
11

. I en artikel av Lundqvist
12

 beskrivs samma 

problem med att de funktionella gränserna, det vill säga de gränser som bäst passar för en 

verksamhet, inte alltid sammanfaller med de geografiska. 

Sedan Gossas la fram sin avhandling har Ansvarskommittén lämnat sitt slutbetänkande
13

. 

Kommittén föreslår att regionkommuner skapas där uppgifter som idag utförs av landstinget 

men även vissa kommunala verksamheter skulle läggas. Kommitténs mening var att uppgifter 

som kunde lösas mer effektivt i ett större geografiskt sammanhang borde överföras från 

kommunerna till regionkommunerna. Sett till Gossas tre reformperioder får Ansvarskommit-

téns förslag snarast anses tillhöra period två, d.v.s. där staten styr indelningen, snarare än att 

det är att lokaliseringsprincipen luckras upp. Kommitténs förslag har dock inte genomförts 

varför vi håller kvar vid reformperiod tre d.v.s. att kommunerna själva får skapa sina admi-

nistrativa gränser genom samverkan med andra. 

                                                           
10 Ibid. s 92 samt beskrivningarna i kapitlet Lokaliseringsprincipens upplösning (1976-2002) s 71-90 
11 Ibid. s 73 
12 Lundqvist, Lennart J. Kommunal samverkan: Ett strategival i tiden. 1995 
13 SOU 2007:10. Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft. citat från sidan 4: Ansvarskommittén var en ”parlamentarisk kommitté 

med uppdrag att se över strukturen och uppgiftsfördelningen”. Kommittén lämnade sitt slutbetänkande i februari 2007 
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2.3 Varför samverkar kommuner 
I litteraturen utkristalliseras ett antal motiv för varför kommuner väljer att samverka med var-

andra. Det är troligt att ett samarbete inleds med beaktande av flera motiv och att de är bero-

ende av varandra. Flera av motiven kan sammanfattas i ordet resurseffektivisering. 

2.3.1 Stordriftsfördelar 

Stordrift är ett begrepp som återkommer.
14

 Tanken är att vissa kommunala verksamheter före-

trädesvis kan drivas mer effektivt om volymerna blir större. Detta förefaller vara ett motiv 

särskilt för verksamheter som i en enskild kommun är relativt små t.ex. teknisk verksamhet, 

räddningstjänst m.fl. Verksamheter som kommunen måste upprätthålla men där t.ex. befolk-

ningsunderlag är för litet för att verksamheten ska kunna bedrivas effektivt. 

2.3.2 Kompetensförsörjning 

Försörjning av spetskompetens har framhållits som ett motiv för samverkan bl.a. i en under-

sökning baserad på intervjuer med kommunchefer i Östergötland
15

. Många mindre kommuner 

kan ha svårt att rekrytera spetskompetens. Det kan också vara så, kopplat till stordriften ovan, 

att mindre kommunerna kan ha svårt att inrätta egna tjänster för den kompetens som behövs 

helt enkelt för att det inte är en heltidssysselsättning i en liten kommun. 

2.3.3 Verksamhetsutveckling 

Som redovisats ovan i Gossas reformperiod tre har staten styrt mot samverkan genom att för-

ändra det kommunala uppdraget. Det kan t.ex. vara att speciallagstiftningar görs om på så sätt 

att kravet på verksamhetens kvalité eller omfång ändras. Detta gör att verksamheten måste 

genomgå en ständig utveckling.
16

 När kraven på verksamheten ökar kan behov av kompetens-

höjning finnas. Den tekniska utvecklingen kan också kräva kostsamma investeringar som inte 

är rimliga att göra i en liten kommun men som kan nyttjas bättre i ett stordriftssammanhang 

o.s.v.. Det vill säga när verksamheten behöver utvecklas kan det vara ett incitament för sam-

verkan mellan kommuner för att mer effektivt bedriva verksamheten. 

2.3.4 Resurseffektivisering 

De tre ovan redovisade motiven skulle kunna sammanfattas i ordet resurseffektivisering. I 

begreppet ligger naturligtvis de kvalitetsfördelar som en kommun kan vara ute efter när det 

gäller verksamhetsutveckling eller kompetenshöjning men en viktig del i effektivisering av 

verksamheten är givetvis också att antingen minska kostnader eller kunna bibehålla eller höja 

                                                           
14 Gossas s40f, Lundqvist L.J. s111f 
15 Hådal Lena, Kastensson Monica, Rosander Monica. Kommunala samverkansmönster, en kartläggning av interkommunal samverkan i 

Östergötland. Centrum för kommunstrategiska studier, Rapport 2005:4 
16 Se t.ex. Hådal m.fl. s 35 eller Gossas resonemang på s40-41 
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kvalitén i verksamheten med bibehållen kostnad. Ansvarskommittén nämner i en av sina sek-

retariatsrapporter specifikt kostnaden som en av tre drivkrafter för samverkan: Ekonomiska 

svårigheter (här menar ansvarskommittén att det är för att hitta ekonomiska fördelar, framför-

allt kopplat till stordrift som kommunerna samverkar), Trygga personal- och kompetensför-

sörjningen samt Modernisering som kräver kostsamma investeringar
17

. 

Även Lundqvist betecknar just effektivt resursutnyttjande som den starkaste drivkraften för 

samverkan. Lundqvist gör också en viktig koppling mellan de funktionella gränserna och re-

surseffektivitet då han påpekar att det inte enbart är resurssvaga kommuner som behöver sam-

verka kring resursutnyttjandet. Även tätt befolkade regioner behöver samverka eftersom de 

funktionella gränserna inte överensstämmer med de geografiska.
18

  

När det gäller kostnadsbesparingar som motiv för samverkan behöver detta dock nyanseras 

något. Kommuncheferna påpekar i Hådal m.fl. rapport att det inte går att spara på befintliga 

kostnader utan att det främst är att ”utöka tjänsteutbudet till kommuninvånarna till en begrän-

sad kostnad”
19

. Kommuncheferna menar vidare att ”samverkan handlar om att skapa en kri-

tisk massa”
20

 eller med andra ord att man behöver en viss volym för att kunna bedriva en 

verksamhet effektivt liknande motiven ovan. För kommunens kärnverksamheter såsom skola 

eller omsorg är verksamheten så omfattande även i mindre kommuner att den ”kritiska mas-

san” redan uppnåtts. Denna bild bekräftas också i en rapport från Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) Samverkan pågår
21

 där SKL menar att några större besparingar inte kan göras 

då det endast är volymmässigt mindre verksamheter, t.ex. administration, miljö, plan och 

räddningstjänst, som vinner på samverkan. De volymmässigt och därmed kostnadsmässigt 

omfattande verksamheterna, såsom t.ex. omsorgen, inte medför några stordriftsfördelar. Även 

volymmässigt mer omfattande verksamheter som gymnasieskolan uppges ha stordriftsfördelar 

men att det inte ger några besparingar som kan användas för annan verksamhet.
22

 

                                                           
17 SOU 2007:11. Staten och kommunerna - uppgifter, struktur och relation. s 120f 
18 Lundqvist L.J., s131f citat s 132: ”Koncentrationen av befolkning och verksamheter inom en region tvingar även resursstarka kommuner 

till samverkan, eftersom existerande kommungränser skär rakt igenom vad som uppfattas som ”funktionellt integrerade” områ-

den/regioner.” 
19 Hådal m.fl. s 35 
20 Ibid. s 36 
21 Sveriges kommuner och landsting. Samverkan pågår, möjligheter och begränsningar. 2005 
22 Ibid. s18ff, SKL för ett resonemang kring vart och ett av de kommunala uppdragen och redovisar dels deras procentuella del aven kom-

muns omslutning och dels vilka stordriftsfördelar som finns inom respektive område. Rapporten bygger på intervjuer med kommunföreträda-

re. 
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2.4 Samverkans omfattning 
Samverkan mellan kommuner har varit och är fortsatt mycket vanligt. Det är dock endast 

formella samarbeten i kommunalförbund som det finns officiell statistik på men undersök-

ningar som Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjort och olika rapporter visar att sam-

verkan är omfattande.  

SKL´s senaste undersökning från 2011 visar att det finns 110 kommunalförbund och 148 ge-

mensamma nämnder. De vanligaste samverkansområdena anges vara räddningstjänst, utbild-

ning, miljö och bygg samt administrativa tjänster. Undersökningen visar också att samverkan 

mellan kommuner ökar. Mellan åren 2005 och 2009 har antalet kommunalförbund ökat från 

95 till 110 och gemensamma nämnder har mer än fördubblats mellan 2005 och 2011, från 71 

till 148.
 23

 

Hådal m.fl. har undersökt samverkan i Östergötlands län. I länets 13 kommuner pågick 274 

interkommunala samverkansaktiviteter under 2005, det är således drygt 20 aktiviteter i snitt 

per kommun.
24

 

 

                                                           
23 http://www.skl.se/vi_arbetar_med/valfrihet/driftformer/kommunalforbund_och_gemensam_namnd_maj_2011 
24 Hådal m.fl. s14 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/valfrihet/driftformer/kommunalforbund_och_gemensam_namnd_maj_2011
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3 Räddningstjänstsamverkan 

3.1 Styrning 

Räddningstjänsten är enligt gällande lagstiftningen en kommunal uppgift.
25

 Den har varit det 

ända sedan begynnelsen d.v.s. när städerna kring sekelskiftet började sätta upp permanenta 

brandkårer. Frågan om huvudmannaskapet har dock varit föremål för utredning. Under slutet 

av 70-talet och början på 80-talet utreddes bland annat en förändring av huvudmannaskapet, 

d.v.s. att verksamheten skulle flyttas över från kommunerna till i detta fall staten. Utredningen 

såg flera fördelar bl.a. ekonomiska med att byta huvudmannaskap men att andra aspekter där-

ibland att den lokala förankringen var viktig för rekryteringen till räddningskårerna talade för 

ett kommunalt huvudmannaskap. I en skrivelse till Riksdagen
26

 konstaterade Regeringen att 

räddningstjänsten även fortsättningsvis bör vara kommunal men att samarbetet borde utökas 

för att få en mer effektiv räddningstjänst.  

Ansvarskommittén som utredde den framtida samhällsorganisationen27 berörde i ett antal del-

betänkanden räddningstjänstens framtida organisering. Kommittén gjorde bedömning att 

räddningstjänst är en verksamhet som bör förbli en kommunal uppgift
28

. Den framhöll dock 

att ”det finns fog”
29

 för att räddningstjänsten är en sådan uppgift som bör flyttas över till regi-

onerna. I en av kommitténs betänkande konstatera att ”… räddningstjänst är klassiska sam-

verkansområden. Samverkan skapar också möjligheter att rekrytera nödvändig kompetens.”
30

 

Ingen av de refererade utredningarna ledde till någon förändring av huvudmannaskapet. Det 

ger dock en bild av att utredarna ansåg att räddningstjänsten lämpligen kan bedrivas i ett stör-

re organisatoriskt sammanhang än enskild kommun för att uppnå effektivitet i verksamheten. 

3.2 Samverkan 
Som konstaterades i kapitel 2 är kommunal samverkan utbredd. En av de områden där formell 

samverkan är särskilt utbredd är just inom räddningstjänsten. I Sveriges kommuner och lands-

tings (SKL) undersökning med 258 förbund eller gemensam nämnd är hela 40 stycken rädd-

                                                           
25 SFS lag (2004:789) om skydd mot olyckor 
26 Regeringens skrivelse 1982/83:22 om huvudmannaskapet för räddningstjänsten m.m., skrivelsen finns att ladda ner: 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&doktyp=prop&dok_id=G60322&rm=1982/83&bet=22  
27 SOU 2007:10. Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft. citat från sidan 4: Ansvarskommittén var en ”parlamentarisk kommitté 

med uppdrag att se över strukturen och uppgiftsfördelningen”. Kommittén lämnade sitt slutbetänkande i februari 2007 
28 SOU 2003:123. Utvecklingskraft för hållbar utveckling. s 149 
29 Ibid. s 153 
30 SOU 2007:10. Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft. s 271. I sammanhanget nämns också gymnasieskolan som ett klassiskt 

samverkansområde. 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&doktyp=prop&dok_id=G60322&rm=1982/83&bet=22
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ningssamverkan. Det är endast administrativa verksamheter såsom ekonomi, löner o IT där 

fler samverkansorganisationer finns (50 st.).
31

 

Den senaste undersökningen bekräftar de tidigare undersökningar SKL gjort. I rapporten 

”Kommunalförbund och gemensamma nämnder”
32

 från 2007 konstaterar SKL att av de då 

164 befintliga utgjorde 37 av samverkan inom räddningstjänsten.  

Utöver kommunalförbund och gemensamma nämnder förekommer samverkan också via civil-

rättsliga avtal. I en rapport från år 2000 konstaterade Räddningsverket att ”På flera platser i 

landet har kommuner genom avtal för civilrättslig samverkan organiserat sin räddningstjänst 

på ett sätt som till stora delar liknar kommunalförbund”
 33

.  

När det gäller samverkan via avtal kan dessa vara mer eller mindre långtgående, t.ex. finns det 

i Östergötland kommuner som ingått avtal om gemensam räddningschef men också kommu-

ner som gått så långt att de via avtal slagit samman organisationerna men behållit sina respek-

tive räddningsnämnder. I den kommande analysen används avtalsbegreppet för de kommuner 

som har gått samman om gemensam räddningschef, d.v.s. organisationens chefstjänsteman 

ska verka i flera kommuner för att den ska klassas som en avtalsorganisation. Med den defini-

tionen har organisationsformen för landets samtliga kommuner undersökts. Information om 

kommunalförbund finns t.ex. på Sveriges kommuner och landstings hemsida
34

. Ytterligare 

information om kommunalförbunden och övriga kommuners organisering har hämtats från 

respektive kommuns hemsida. Sammanställningen (fig. 3:1) visar att mer än hälften av kom-

munerna ingår i ett förbund eller gemensam nämnd, d.v.s. har en gemensam organisation för 

räddningstjänsten, och ytterligare 20 % har avtal om gemensam räddningschef. Det är dock 

fortfarande 74 kommuner som bedriver räddningstjänsten i egen regi. Här är det dock viktigt 

att påpeka att flera av dessa har andra typer av samverkansavtal med grannkommuner. De kan 

t.ex. ha avtal om räddningshjälp över kommungräns eller dela på andra tjänster än just rädd-

ningschefstjänsten. 

 

                                                           
31 https://www.skl.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=a55b9f68-a484-4982-86f7-
063dfc9ba46e&FileName=Omfattning+av+samverkan+Kommunalf%C3%B6rbund+och+gemensam+n%C3%A4mnd%2c+maj+2011.pdf 
32 Sveriges Kommuner och Landsting. Kommunalförbund och gemensamma nämnder. 2007. s28 tabell med olika typer av samarbeten i 

kommunalförbund och gemensam nämnd. Att notera är att i förhållande till den ekonomiska uppföljning finns det flera andra verksamheter 
som är mer omfattande. Räddningstjänsten är dock de vanligast förekommande. 
33 Räddningsverket. Kommunal räddningstjänst 2000 – en lägesredovisning. 2001 s16 
34 https://www.skl.se/vi_arbetar_med/valfrihet/driftformer/kommunalforbund_och_gemensam_namnd_maj_2011 

https://www.skl.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=a55b9f68-a484-4982-86f7-063dfc9ba46e&FileName=Omfattning+av+samverkan+Kommunalf%C3%B6rbund+och+gemensam+n%C3%A4mnd%2c+maj+2011.pdf
https://www.skl.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=a55b9f68-a484-4982-86f7-063dfc9ba46e&FileName=Omfattning+av+samverkan+Kommunalf%C3%B6rbund+och+gemensam+n%C3%A4mnd%2c+maj+2011.pdf
https://www.skl.se/vi_arbetar_med/valfrihet/driftformer/kommunalforbund_och_gemensam_namnd_maj_2011
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Figur 3:1: Den kommunala räddningstjänsten indelad efter organisationsform. Offentligrättslig reglering avser kommunalförbund samt 

gemensam nämnd. Avtal är renodlat till de kommuner som har avtal om gemensam räddningschef. Egen regi är kommuner som i och för sig 
kan ha samverkansavtal med angränsande kommuner men inte tillhör någon av de två andra grupperna. 

 

3.3 Samverkans effekter 

Vilka effekter som samverkan inom räddningstjänstområdet medför är relativt lite utrett. Det 

finns en allmän uppfattning i främst statliga utredningar och skrifter från SKL att det finns 

tydliga stordriftsfördelar inom räddningstjänstområdet. Detta skulle kunna betyda antingen att 

kostnaderna skulle kunna hållas nere om kommunerna samverkan eller att det finns kvalitets-

fördelar med att samverka eller kanske bägge delarna. 

I SKL skrift Samverkan pågår som tidigare refererats har kostnadsfrågan berörts. Studien 

bygger på intervjuer med kommunföreträdare och deras bild är att: ”… samverkan inte ger ett 

ekonomiskt utrymme som kan användas för andra verksamheter. Däremot kan kostnadsök-

ningar undvikas.”35. Den redovisning som görs i skriften kan tolkas så att kostnaderna för 

räddningstjänsten i relation till kommunens totala omslutning är så liten att det inte är bespa-

ringar som har någon egentlig effekt. Frågan som i det sammanhanget bör ställas är om det är 

ett argument som i längden är hållbart? Även mindre kostnadsposter, i relation till kostnader-

na för t.ex. skola och omsorg, borde rimligen vara föremål för en effektiviseringsdiskussion 

för att klara kommunernas långsiktiga ekonomi. Det något ovetenskapliga uttrycket ”många 

bäckar små” borde möjligen tillämpas oftare. 

När det gäller kvalitetseffekter finns inga egentliga generella undersökningar specifika för 

räddningstjänstverksamheten. Det är mest allmänna skrivningar i utredningar om att samver-

                                                           
35 Sveriges kommuner och landsting. Samverkan pågår. s23 

158; 54% 

58; 20% 

74; 26% Offentligrättsligt 
samarbete 

Avtal om gemensam 
räddningschef 

Egen regi 
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kan möjliggör t.ex. kompetensförsörjning som naturligtvis även är tillämpligt för räddnings-

tjänsten. Dåvarande Räddningsverket (numera Myndigheten för samhällsskydd och bered-

skap, MSB) gav 1999 ut en rapport om kommunal samverkan
36

. Det är som många andra stu-

dier på området en intervjustudie med politiker och tjänstemän inom räddningstjänsten verk-

samhet. I studien noteras att det finns en uppfattning bland de intervjuade att samverkans för-

delar är bl.a. kompetenshöjning, högre kvalité i det förebyggande arbetet och ökade möjlighe-

ter till kompetensförsörjning som därmed indirekt bör leda till ökad kvalité.
37

 Rapporten inne-

håller dock inga belägg för att utfallet för de kommuner som valt samarbete med andra i t.ex. 

kommunalförbund har en faktiskt högre kvalité i levererade tjänster. 

Även om räddningstjänsten är relativt lite utredd finns det inget som talar för att det som re-

dovisats i kapitel 2 gällande generella samverkansfördelar inte skulle gälla även för rädd-

ningstjänstverksamheten. Med tanke på att samverkan är utbredd är det i sig en indikation på 

att åtminstone de kommuner som valt samverkan ser vinster med att göra det. Resurseffektivi-

sering som ett motiv för samverkan bör därför vara utgångspunkten även för räddningstjäns-

ten. Särskilt intressant kan det vara att återknyta till Lundqvist resonemang kring att det inte 

endast är resurssvaga kommuner som vinner på samverkan utan att de är de funktionella grän-

serna som avgör var resurseffektivitet nås
38

. Sveriges tre största kommuner ingår alla i kom-

munalförbund (se bilaga 1). Storstockholms brandförsvar omfattar Stockholms stad samt yt-

terligare nio kommuner i Stockholms län
39

. I ett av de mest tätbefolkade områden och det 

troligen mest resursstarka området i Sverige har man valt administrativa gränser (eller för att 

använda Lundqvist, funktionella) istället för geografiska för att bedriva räddningstjänstverk-

samheten. Det är en tydlig indikation för att resurseffektiviseringar går att finnas även i re-

sursstarka områden. 

                                                           
36 Räddningsverket. Kommunal samverkan inom räddningstjänsten Erfarenheter och framtida utmaningar. FoU Rapport 1999 
37 Ibid. s31 
38 Lundqvist L.J. s132 
39 http://www.storstockholm.brand.se/ 

http://www.storstockholm.brand.se/
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4 Metod och material 

4.1 Allmänt 

Som konstaterades i inledningen ska denna rapport undersöka om det är möjligt att observera 

skillnader i kostnader och kvalité beroende på vilken organisationsform kommunen valt för 

sin räddningstjänst. För att kunna göra jämförelser mellan kommuner behöver det därför fast-

ställas vilka variabler som på ett bra sätt beskriver organisationsform, kostnad och kvalité. För 

att uppnå hög validitet i resultaten bör variablerna uppfylla följande grundförutsättningar: 

 Variablerna måste ha en tydlig koppling och på ett tydligt sätt definiera organisations-

form, kostnad och kvalité. De behöver därför kopplas till allmänt vedertagna mätvär-

den, antingen i litteratur eller i den allmänna uppfattningen. 

 Variabelvärden bör hämtas från så få källor som möjligt. För att dessutom öka reliabi-

liteten bör de vara offentligt publicerade så att analyserna kan göras om på ett enkelt 

sätt för att minska risken för fel i insamling och bearbetning. 

I Sverige samlar flera organ in statistik från kommunerna. Sveriges kommuner och landsting 

har samlat mycket av statistiken i sin databas Kolada
40

. Fördelen med databasen är att alla 

ingående indikatorer är definierade och att bortfallet av värden för kommuner är lågt. Vem 

som helst kan också göra sökningar i databasen vilket gör informationen lättåtkomlig. I ned-

anstående kapitel kommer variablerna att definieras och slutligen kommer den statistiska me-

tod som kommer användas vid analyserna att närmare presenteras. 

4.2 Organisationsvariabler 

Det som ska undersökas är organisationsformens betydelse för kostnader och kvalité. Organi-

sationstillhörighet är således den oberoende variabel som ska undersökas. När det gäller en 

offentligrättslig reglering av samverkan finns idag två former: Kommunalförbund samt 

gemensam nämnd. Det är inte denna uppsats ambition att undersöka skillnader i dessa två 

former varför en organisationsform är ”Kommun med offentligrättsligt samarbete”.  

När det gäller civilrättsliga avtal finns det inte en form för samarbetet, alla avtal mellan en-

skilda kommuner är civilrättsliga men frågor som regleras i avtalet kan variera kraftigt. I den-

na uppsats undersöks variabler som bör kunna påverkas av räddningstjänstens ledning. Det är 

därför intressant att fokusera på de kommuner som via civilrättsliga avtal delar åtminstone 

                                                           
40 Kommun- och landstingsdatabasen kolada.se Databasen ger möjlighet att söka färdiga rapporter eller genomföra frisökningar i det material 

som samlats i databasen. 

http://www.kolada.se/
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räddningschef. Andra avtal kan givetvis påverka både kostnader och kvalité men för att skilja 

ut gruppen civilrättsliga avtal definieras denna samarbetsform av att räddningschef delas mel-

lan kommunerna.  

Slutligen behövs en grupp för alla övriga kommuner. Här är det dock viktigt att påpeka att det 

kan förekomma mer eller mindre långtgående samarbeten med andra kommuner. Gruppen 

”Egen regi” införs som ett samlingsbegrepp. 

4.3 Variabel för kostnad 

4.3.1 Brutto- eller nettokostnad 

Det finns flera indikatorer för att mäta kommunens kostnad för räddningstjänsten. I skriften 

Öppna jämförelser – trygghet och säkerhet
41

 används bruttokostnaden per invånare för rädd-

ningstjänst. I databasen Kolada kan flera olika indikatorer för kostnad väljas, såväl brutto- 

som olika nettokostnadsberäkningar.  

I denna uppsats ska avtalskommuner jämföras med kommuner som valt en annan organisa-

tionsform. Detta medför att nettokostnad måste väljas som mått. Avtal innebär normalt att en 

kommun betalar för tjänster till en annan kommun som har kostnaden för att utföra tjänsten i 

den ”köpande” kommunen. Skulle bruttokostnaden väljas blir den ”säljande” kommunens 

kostnad för den egna delen av räddningstjänsten för hög eftersom den innehåller kostnader 

som egentligen skulle bokförts hos den ”köpande” kommunen om den utfört räddningstjäns-

ten i egen regi. I denna rapport kommer därför en indikator i databasen Kolada användas.  

Som nämnts har dock Kolada flera olika nettokostnadsberäkningar. Det är möjligt att välja 

bruttokostnad exkl. interna intäkter eller exkl. både interna och externa intäkter. Vilken indi-

kator som bör väljas kräver ett något mer utförligt resonemang. Eftersom denna rapport också 

kommer undersöka kvalitetsskillnader är det utgångspunkten för vilken nettokostnad som bör 

väljas. Kommunen har möjlighet att avgiftsbelägga tjänster som utförs av räddningstjänsten. 

Det är dels myndighetsutövning t.ex. tillsyn och tillståndsgivning som kan beläggas med tax-

or. Det är också tjänster som utbildningsverksamhet som kan beläggas med avgifter. En 

kommun som vill ha en hög servicegrad och därmed en hög kvalitet kan välja att anställa t.ex. 

utbildare i sitt brandförebyggande arbete och samtidigt ta ut en avgift för verksamheten. Det 

bör rimligen ge positiva effekter på kvalitén men en avgift kan samtidigt göra att det blir färre 

som t.ex. utbildas om en avgift tas ut än om den hade varit kostnadsfri. Utifrån ett antagande 

                                                           
41 Sveriges kommuner och landsting. Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet. En rapport som utkommer årligen och som redovisar indika-

torer för just trygghet och säkerhetsarbete däribland flera indikatorer för den kommunala räddningstjänsten. 
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att hög kostnad kan bero på hög kvalité ska därför strikt nettokostnad, d.v.s. bruttokostnaden 

exkl. alla intäkter användas. Då är det möjligt att i analyserna fastställa om en högre kostnad 

ger en högre kvalité.  

Den kostnadsvariabel som kommer användas i analysen är Koladadatabasens indikator kallad 

”Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv”. Indikatorn definieras enligt följande: 

”Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för räddningstjänst, dividerat 

med antalet invånare i kommunen den 31/12. Avser insatser som görs i syfte att 

förebygga och åtgärda brand, olyckor, skador och andra nödsituationer. Avser 

samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag”.
42

 

4.3.2 Invånarantalets betydelse för kostnaden 

I jämförelser mellan kommuner används normalt kostnad per invånare som indikator. En för-

utsättning för att detta ska vara ett bra mått för jämförelser är att det som undersöks inte är 

beroende av invånarantal. När det gäller kommunal räddningstjänst framgår det relativt tydligt 

att större kommuner har en lägre kostnad per invånare
43

. En enkel regressionsanalys i Excel 

visar att kostnaden tycks minska med invånarantalet (fig. 4:1). Determinationskoefficienten, 

R
2
 = 0,9185, visar att invånarantalet är en bra förklaringsfaktor för nettokostnaden. Lutnings-

koefficienten, 474,19, ska spegla medelvärdet för nettokostnaden per invånare men detta me-

delvärde låg 2011 på 814 kr/inv, detta tyder på att nettokostnaden per invånare minskar med 

invånarantalet. 

För att jämföra skillnader i organisationsform är det inga egentliga problem att kostnaden har 

ett visst beroende av invånarantal om det finns kommuner av varierande storlek i respektive 

grupp. I de tre valda grupperna finns det en variation i invånarantal men de 7 största kommu-

nerna är alla organiserade i kommunalförbund eller gemensam nämnd. Det är också ett fak-

tum att huvuddelen av landets kommuner är invånarmässigt små, medianen för invånarantalet 

i landets kommuner är 15243 medan medelvärdet är 32700. För att säkerställa resultaten bör 

därför, förutom analys av Sveriges samtliga kommuner, kontrollanalyser av storleksmässigt 

mindre kommuner göras. 

                                                           
42 http://www.kolada.se/portal.php?page=nyckeltalslista 
43 I bilaga 1 redovisas en sammanställning av variablerna för respektive kommun 

http://www.kolada.se/portal.php?page=nyckeltalslista
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Figur 4:1 Diagram över kostnad per invånare för Sveriges samtliga kommuner. Excel har använts för att lägga in en trendlinje samt linjens 
ekvation och determinationskoefficient, d.v.s. en enkel form av regressionsanalys. 

4.3.3 Variabelvärden 

Då analyserna som ska utföras bygger på statistiska beräkningar (se metodkapitlet nedan) är 

det viktigt att de variabelvärden som finns i Kolada kan anses ha hög såväl validitet som reli-

abilitet. Validiteten bör det inte vara några frågetecken kring då värdena hämtas från Statistis-

ka centralbyråns räkenskapssammandrag. När det gäller reliabiliteten är det svårare att kon-

trollera. Räkenskapssammandraget bygger på att inrapporteringen från kommunerna görs på 

ett korrekt sätt. För att försöka bedöma reliabiliteten kan aktuella värden kontrolleras för att se 

om något värde avviker på ett påtagligt sätt från övriga värden.  

När det gäller nettokostnaden per invånare ligger det för 289 av landets kommuner i spannet 

369 – 1829 kr/inv. Spridningen i värden är inte stort, det största hoppet mellan två intilliggan-

de värden är 92 kr/inv. Den 290:e kommunen hade dock en kostnad på 3225 kr/inv år 2011. 

Samma kommun hade 2010 en kostnad på 1608 kr/inv och 2009 1550 kr/inv. Detta tyder på 

att det blivit något fel i inrapporteringen till SCB. Vid en direkt fråga till kommunen kan de 

konstatera att värdet som finns i Kolada för 2011 är helt fel, de kan dock inte uppge något 

exakt värde för 2011. Eftersom inget värde kan ansättas för kommunen utgår den kommunen 

från kostnadsanalysen. Övriga 289 kommuner ingår med den i Kolada angivna nettokostna-

den per invånare för år 2011. 

4.4 Variabler för kvalité 
Som tidigare nämnt kommer endast offentligt publicerade variabler att användas. I de analyser 

som ska göras kommer endast kvantitativa variabler väljas. Att använda kvantitativa variabler 

för att mäta kvalité kan innebära en begränsning då siffror inte alltid ger en bra bild av levere-

Invånarantalets påverkan på nettokostnaden för räddningstjänsten y = 474,19x + 6E+06
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rad kvalité. För att ändå nå en bra koppling mellan variablerna och kvalitén behöver de knytas 

till beskrivningar av hur kvalité i räddningstjänsten kan värderas. När det gäller variabler för 

kvalité finns inga direkt utpekade ”kvalitetsindikatorer” i någon databas. Det finns dock flera 

indikatorer som med stöd av t.ex. gällande lagstiftning kan knytas till ett kvalitetsbegrepp. I 

denna uppsats kommer endast indikatorer som finns i databasen Kolada användas. Nedan be-

skrivs de indikatorer som valts och vilken koppling de har till beskrivningen av levererad kva-

lité. I slutet av kapitlet redovisas några av de indikatorer som finns i Kolada och som skulle 

kunnat användas men som inte använts med kommentarer om varför de valts bort. 

4.4.1 Utvecklade bränder i byggnad 

Den första indikatorn är ”Utvecklade bränder i byggnad, antal per 1000 invånare”. Indikatorn 

definieras enligt följande i Kolada: 

”Uppgifterna har hämtats från Räddningsverkets insatsregister som bygger på de insatsrap-

porter som räddningstjänsterna utformar efter insatser/utryckningar. Registret innehåller 

bland annat alla insatser som den kommunala räddningstjänsten gjort till brand”
44

 

Att denna indikator är ett mått på kvalité bygger på i huvudsak två paragrafer i den lagstift-

ning, lag om skydd mot olyckor (LSO), som styr räddningstjänsten.
45

 Det är dels portalpara-

grafen 1 kap. 1 § som ange att lagens syfte är att bereda ”ett med hänsyn till lokala förhållan-

den tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor” samt kommunens ansvar enligt 3 kap 

1 § att ”åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder”. Det är 

självklart så att olyckor kan inträffa men kommunerna har ett utpekat ansvar att aktivt arbeta 

för att förebygga brand. En kommun som drabbas av många bränder bör därför med hänsyn 

till portalparagrafens skrivningar öka sina förebyggande insatser. Bedömningen är därför att 

det är en bra indikator för att mäta levererad kvalité, särskilt i en samtidig analys av kostnaden 

för räddningstjänsten. Är det så att ett samband (för en organisationsform) mellan hög kostnad 

och hög kvalité kan påvisas kan det vara en förklaring till den höga kostnaden istället för 

skillnad i organisationsform. Samtidigt kan avsaknad av ett sådant samband istället indikera 

att skillnaden beror på organisationsform. 

När det gäller denna variabels validitet respektive reliabilitet ska noteras att värdena hämtas 

från räddningstjänsternas datorbaserade insatsrapporteringssystem. Att det inte finns vare sig 

systematiska fel eller slarvfel ansvarar respektive räddningstjänst för. För att undvika syste-

                                                           
44 http://www.kolada.se/portal.php?page=nyckeltalslista 
45 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

http://www.kolada.se/portal.php?page=nyckeltalslista
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matiska fel har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utarbetat definitioner 

på rapportens olika delar och manualer för hur de ska fyllas i. Rapporterna genomgår också en 

kvalitetskontroll efter att de sänts in till MSB
46

. Systemet förefaller väl uppbyggt varför risken 

för systematiska fel borde vara liten. När det gäller indikatorn utvecklade bränder hämtas 

denna information från endast ett fåtal celler i insatsrapporten
47

. Just denna variabel är därför 

känslig för slarvfel. Ur reliabilitetssynpunkt bör därför variabeln användas med viss försiktig-

het. Det är dock inte troligt att en kommun är mer slarvig än någon annan varför det vid en 

analys av Sveriges samtliga kommuner inte bör innebära några hinder mot att använda varia-

beln. De värden som anges i databasen Kolada är medelvärdet för tre år, i denna rapport an-

vänds värdet för 2011 vilket innebär att det är ett medelvärde för åren 2009-2011. Detta mins-

kar också risken för att slarvfel får genomslag i de kommande analyserna. 

Tyvärr saknar tre kommuner värden för utvecklade bränder för de tre senaste åren. De utgår 

därför från kvalitetsanalysen kopplat till indikatorn. Det finns inget som talar för att detta 

skulle påverka analysens resultat. 

4.4.2 Information och utbildning 

Den andra indikatorn är ”Personer utbildade i att förebygga/hantera bränder eller andra olyck-

or, antal/1000 inv.”, som har följande definition: 

”Antal personer som har utbildats av kommunen i att förebygga eller hantera bränder eller 

andra olyckor per 1 000 invånare. Källa Räddningsverket” 
48

 

Återigen kan vi använda gällande lagstiftning för att hitta stöd för att denna variabel kan an-

vändas för att mäta kvalité. Denna gång använder vi 3 kap 1 o 2§§ LSO. Första paragrafen 

som rör kommunens ansvar för det brandförebyggande arbetet har förklarats ovan men nu i 

kombination med kapitlets andra paragraf som talar om kommunens skyldighet att ”genom 

rådgivning, information och på annat sätt” hjälpa medborgarna att ta sitt eget ansvar för att 

förebygga olyckor. I regeringens proposition anges att ”på annat sätt” kan inbegripa just ut-

bildningsverksamhet
49

. Det finns därför en relativt stark koppling mellan antalet utbildade 

personer och levererad kvalité. 

Problemet med indikatorn ligger dock i dess validitet. Inrapportering av värden sker en gång 

per året från kommunerna via en enkät som MSB skickar ut. I enkäten ska kommunerna upp-

                                                           
46 http://ida.msb.se/ida2#page=a0134 
47 Sveriges kommuner och landsting. Öppna jämförelser trygghet och säkerhet 2012. s 40 
48 http://www.kolada.se/portal.php?page=nyckeltalslista 
49 Regeringens proposition 2002/03:119. Reformerad räddningstjänstlagstiftning. s107 

http://ida.msb.se/ida2#page=a0134
http://www.kolada.se/portal.php?page=nyckeltalslista
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ge hur många personer som utbildats under året. För att korrekta och jämförbara värden ska 

anges måste kommunen ha ett system för att följa upp utbildningsverksamheten. Något 

gemensamt system, liknande insatsrapporteringssytemet, finns inte. Det finns heller inte nå-

gon definition vad som är utbildning eller om det ska vara en särskild omfattning i tid eller 

innehåll för att det ska registreras som en utbildningsinsats. Variabelvärdena för antalet utbil-

dade skiljer sig kraftigt mellan kommunerna. Värdena går mellan 2,5 per 1000 inv. upp till 

drygt 418 per 1000 inv. Även detta indikerar att det finns problem med denna variabels validi-

tet. 

Varför har då indikatorn ändå valts som en av de som kommer analyseras? Trots validitets-

problemen är indikatorn så pass intressant som en kvalitetsindikator att det finns ett intresse 

att påvisa att den, om validitetsproblemen undanröjs, i framtiden kan användas som en indika-

tor i liknande analyser. Variabeln kommer därför användas men med förbehållet att det finns 

stor sannolikhet att den omfattas av systematiska fel. 

Den tillgängliga statistiken avser år 2011. Några enstaka kommuner har inte ansatts något 

värde för 2011 troligen beroende på att kommunen av någon anledning inte avgett enkätsvar. 

För att få med värden för alla kommuner har värdet för 2010 använts för de kommuner som 

inte hade något värde för 2011. Det finns inget som talar för att värdena kraftigt skulle variera 

mellan åren.  

4.4.3 Responstid 

Den tredje indikatorn är ”Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för 

räddningstjänst, mediantid i minuter” med följande definition: 

”Uppgifter om responstider kommer från SOS Alarm. Med responstid avses tiden från det att 

larmcentralen får larmet till dess att räddningstjänsten anländer till skadeplatsen. Observera 

att endast insatser med syfte att rädda liv, egendom och miljö ingår. Indikatorn är ett medi-

anvärde i minuter. källa: SOS alarm”
50

 

Återigen återvänder vi till lagstiftningen. I 1 kap 3 § LSO finns ett krav på kommunerna att 

”Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas 

inom godtagbar tid”. Det finns således ett direkt kvalitetskrav på att responstiden ska vara 

godtagbar vilket i förlängningen borde innebära att det kan tolkas som att ju kortare respons-

tid desto högre levererad kvalité. 

                                                           
50 http://www.kolada.se/portal.php?page=nyckeltalslista 

http://www.kolada.se/portal.php?page=nyckeltalslista


Kommunal samverkan – fallstudie kommunal räddningstjänst  
 

24 (63) 
 

När det gäller validiteten finns det inga indikationer på att det skulle finnas t.ex. systematiska 

fel. Inrapporteringen sköts av SOS Alarm som vid alla kommunala räddningstjänstinsatser 

noterar tider som används för måttet responstid. Tiderna används också i räddningstjänsternas 

insatsrapporteringssystem varför de kvalitetskontrolleras av räddningstjänsterna. Reliabilite-

ten får också anses hög. I statistikunderlaget ingår ca 45000 insatser
51

. Det innebär att enstaka 

slarvfel inte har någon påverkan på variabelns värde. 

Värdena i Kolada avser tiden 2011-06-01 till 2012-05-31. Alla kommuner utom fem stycken 

har ett värde för angiven tidsperiod. Tyvärr har ingen av de fem kommunerna något värde för 

tidigare år heller varför dessa får utgå ur analysen. Det är ett så begränsat antal kommuner att 

det får anses inte ha någon påverkan på analysen. 

4.4.4 Nöjd medborgarindex 

Slutligen används indikatorn ”Nöjd medborgar-index – Räddningstjänst” som definieras: 

”Medborgarnas bedömning av kommunens räddningstjänst, skala 1-100. Källa SCB:s med-

borgarundersökningar.”
52

 

Denna variabel skiljer sig från övriga tre genom att den inte kan knytas till ett kvalitetsbe-

grepp i lagstiftning eller annan källa. Den är dock intressant ur den aspekten att det är med-

borgarnas uppfattning om räddningstjänsten som mäts. Det är således inte en fråga om absolut 

kvalité utan den i en enkätundersökning, av medborgarna upplevda kvalitén. Som med alla 

annan kommunal verksamhet är räddningstjänsten till för medborgaren. Det är därför möjligt 

att föra ett resonemang kring att om medborgaren är nöjd med verksamheten levereras tydli-

gen en tillräckligt god kvalité. Samtidigt noteras att det är en enkätundersökning och frågan 

som ställs är: Vad tror eller tycker du om räddningstjänsten i din kommun?
53

. Det är således 

möjligt för respondenten att svara på frågan ”tror” vilket förmodligen gör att svarsfrekvensen 

ökar men att resultatet kan bygga på en uppfattning som egentligen inte är substantiellt under-

byggd hos de som svarar. Trots detta är det en så pass intressant indikator på räddningstjäns-

tens kvalité att den bör ingå i en jämförande undersökning. Det kan vara särskilt intressant att 

undersöka om organisationsformen har betydelse för medborgarnas uppfattning. Är det t.ex. 

så att en lokalt förankrad räddningstjänst i egen regi har ett högre värde än en större kommu-

nalförbundsorganisation, eller kan det kanske vara tvärt om?  

                                                           
51 http://ida.msb.se/ida2#page=a0147 Totala antalet insatser för kommunal räddningstjänst är drygt 90000 per år, från det ska dras insatser 

som inte är insatser för att rädda liv, egendom eller liv som indikatorn mäter. Ur referensens diagram ska andelen för Automatlarm ca 37 % 
samt övrigt ca 17 % dras ifrån vilket innebär att ungefär hälften av insatserna ingår i SOS Alarms underlag. 
52 http://www.kolada.se/portal.php?page=nyckeltalslista 
53 http://www.scb.se/Pages/List____250912.aspx Enkätundersökningen i sin helhet finns redovisad på Statistiska centralbyråns hemsida. 

http://ida.msb.se/ida2#page=a0147
http://www.kolada.se/portal.php?page=nyckeltalslista
http://www.scb.se/Pages/List____250912.aspx
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Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning är en undersökning som görs tillsammans 

med deltagande kommuner. För att kommunen ska ha ett värde på variabeln förutsätter det 

således att kommunen deltagit i undersökningen. Eftersom kostnadsvariabeln för 2011 valts 

har också värden på medborgarindexet för år 2011 valts. Tyvärr saknar ett stort antal kommu-

ner värde för just det året. För att få med så många kommuner som möjligt har 2011-års siff-

ror kompletterats med 2012 års undersökning och om ytterligare kommuner saknas har värden 

för 2010 använts. Har en kommun värden för flera år har värdena för år 2011 i första hand 

använts därefter 2012 och sist 2010. Även om värden för tre år används saknar 68 kommuner 

ett värde för variabeln. Detta är givetvis en brist då vi inte kunnat styra urvalet för vilka 

kommuner som ska ingå i undersökningen. Denna rapports ambition var att undersöka samtli-

ga kommuner för att slippa bedöma om urvalsgruppen var representativ. När det gäller varia-

beln Nöjd medborgarindex får vi dock nöja oss med att dra slutsatser för eventuella skillnader 

i organisationsform för de 222 kommuner som har ett värde för variabeln. 

4.4.5 Ej använda indikatorer 

I Kolada finns ett antal andra indikatorer som kan kopplas till kvalitetsbegreppet. I denna rap-

port har dessa värden inte använts. Nedan beskrivs kortfattat vilka variabler som avses och 

varför de inte använts. 

Temaindikator – Kostnad för skador
54

: Denna indikator finns uppdelat i fem olika katego-

rier: brand, drunkning, fallolyckor, vägtrafikolyckor, övriga olyckor. Det finns dessutom en 

framräknad totalsumma. Indikatorn bygger i grunden på olycksstatistik som hämtas från olika 

källor. När det gäller drunkning, fall, trafik och övriga olyckor finns inget uttalat krav på 

kommunerna och framförallt inte på räddningstjänsterna att förebygga den typen av olyckor. 

Det är också händelser som inte mäter räddningstjänstens insatsförmåga på ett bra sätt efter-

som flertalet av olyckorna inom denna grupp inte är att betrakta som räddningsinsats varför 

det inte heller finns ett lagkrav för kommunerna att agera vid denna typ av händelse. Kostna-

den för bränder skulle dock vara ett alternativ till utvecklade bränder. Det är dock så att indi-

katorn Kostnad för bränder i grunden bygger på ”Utvecklade bränder”. SKL har därefter an-

vänt en metod för att räkna om dessa värden till kostnad. Det skulle möjligen vara mer peda-

gogiskt att försöka påvisa en skillnad i skadekostnad vid en organisationsjämförelse men det 

får ändå anses som en bättre validerad metod att använda den statistiska grunduppgiften d.v.s. 

indikatorn ”Utvecklade bränder” när värdena ska användas i egna statistiska beräkningar. 

                                                           
54 Sveriges kommuner och landsting. Öppna jämförelser trygghet och säkerhet 2012. s 47ff 
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Personskador – Antal sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga skador
55

: Variabeln be-

döms vara ett bra mått på en kommuns skadeförebyggande men även till viss del det skadebe-

gränsande arbete. Indikatorn innehåller dock alla typer av oavsiktliga skador varför anknyt-

ning till kommunens ansvar och framförallt räddningstjänstens arbetsuppgifter och ansvar blir 

väldigt svag. Indikatorn är därför inte ett bra mått att använda för att beskriva räddningstjäns-

tens kvalité.  

Det finns ytterligare ett stort antal indikatorer kopplade till trygghet och säkerhet. De variab-

lerna har dock ännu svagare koppling till räddningstjänstens kvalité än de ovan beskrivna. För 

den som vill lära sig mer om indikatorer inom området rekommenderas SKL´s årligen åter-

kommande Öppna jämförelser
56

. 

4.5 Statistisk metod 

4.5.1 Medelvärdestest 

Som beskrevs i inledningen av denna uppsats är ambitionen att undersöka om de kvantitativa 

variablerna för kostnad och kvalité skiljer sig åt beroende på olika värden för den kvalitativa 

variabeln organisationsform. Organisationsform som således är den oberoende variabeln kan 

anta tre olika värden. För varje variabel gällande kostnad och kvalité kan ett medelvärde för 

respektive organisationsform räknas ut. Den oberoende variabelns påverkan på detta medel-

värde kan sedan undersökas. 

Då medelvärde för fler än två grupper ska undersökas ligger det närmast till hands att använda 

variansanalys (ANOVA) med efterföljande post-hoc test
57

. Ett problem med den typen av 

statistisk analys är dock att analysverktygen oftast förutsätter att antalet observationer i de två 

grupperna är lika. Det är också författarens uppfattning att det är svårare att i utdata i dator-

programmet SPSS
58

 se hur variansen mellan grupperna skiljer sig åt och vad detta innebär för 

signifikansen och därmed tolkningen av resultatet. En annan möjlighet är att utföra analysen 

som t-tester av två organisationsformerna i taget. Detta innebär tre tester skulle behöva göras: 

Offentligrättslig - Egen regi, Offentligrättslig - Avtal och slutligen Egen regi- Avtal. Genom 

att genomföra analysen som t-tester mellan två organisationsformer i taget ger det också möj-

                                                           
55 Ibid. s 39 
56 Ibid. Öppna jämförelser trygghet och säkerhet utges årligen sedan 2008. Varje år mäts ett antal indikatorer men också särskilda temaindi-

katorer specifika för ett år. Senaste utgåvan 2012 var kostnadsindikatorerna med som ett särskilt tema läs gärna mer på: 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/oppnajamforelser/oppnajamforelser_trygghetsakerhet 
57 Djurfeldt Göran, Larsson Rolf, Stjärnhagen Ola. Statistisk verktygslåda – samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. 

2010. kap 8 redogör för metoder för att testa skillnader i medelvärden. 
58 http://www-01.ibm.com/software/se/analytics/spss/products/statistics/  

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/oppnajamforelser/oppnajamforelser_trygghetsakerhet
http://www-01.ibm.com/software/se/analytics/spss/products/statistics/
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ligheter att tolka analysen på ett bättre sätt eftersom de bakomliggande faktorerna inte behö-

ver vara lika mellan de tre grupperna.  

I utdata från t-testen kan direkt ses om variansen i materialet skiljer sig åt mellan grupperna. 

Testet som används kallas Levenes test
59

. Testet genomförs på samma sätt som andra statis-

tiska test genom att pröva nollhypotesen att det inte finns någon skillnad i varians. Uppnås 

sannolikheten <0,05 förkastas nollhypotesen och variansen skiljer sig således åt. I utdata läses 

då värdet för huvudtestets resultat på annan rad. 

4.5.2 Hypotesprövning 

I de statistiska analyser som kommer följa är nollhypotesen alltid att det inte finns någon 

skillnad i vare sig kostnaden eller kvalitetsindikatorerna beroende på vilken organisationsform 

kommunen valt för räddningstjänsten. Mothypotes kommer att väljas utifrån observerade me-

delvärden så att prövningen om en skillnad är signifikant eller inte alltid sker ensidigt. Konfi-

densnivån är i enlighet med bruklig statsvetenskaplig nivå på 95 %. Det vill säga nollhypote-

sen kommer förkastas om vi når p-värde på <0,05. 

4.5.3 Korrelation 

En svårighet när flera variabler används för att beskriva t.ex. kvalité är att variablerna kan 

samvariera. Två variabler skulle kunna mäta samma underliggande kvalitéer i verksamheten. 

Detta kan innebära en risk för att övertolka resultaten, är t.ex. en organisationsform bättre på 

två kvalitetsindikatorer är det lätt att tolka som att den organisationsformen är ”mycket bättre” 

än den andra. Samtidigt så kan samvariationen hjälpa oss att tolka resultaten mer noggrant. Är 

det så att två variabler samvarierar men att det bara går att fastställa en signifikant skillnad 

mellan organisationsform och en av variablerna kan detta innebära att sambandet mellan or-

ganisationsform och lägre eller högre kvalité är otydligt. För att undersöka om några av kvali-

tetsvariablerna samvarierar kommer korrelationsanalys att användas
60

. 

 

                                                           
59 Djurfeldt m.fl., s236 
60 Ibid. s153ff 
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5 Analys 
I detta kapitel kommer de i SPSS genomförda analyserna att redovisas och kommenteras. 

Sammanfattande slutsatser redovisas i kapitel 6. 

5.1 Samvariation 
För att undersöka samvariationen för kvalitetsvariablerna har ett korrelationstest genomförts i 

SPSS. Resultatet redovisas i fig. 5:1. 

Correlations 

  Index Utbildade Responstid Bränder 

Index Pearson Correlation 1 ,273** -,275** -,034 
 Sig. (1-tailed)  ,000 ,000 ,310 
 N 222 222 219 220 

Utbildade Pearson Correlation ,273** 1 -,114* ,096 
 Sig. (1-tailed) ,000  ,028 ,052 
 N 222 290 285 287 

Responstid Pearson Correlation -,275** -,114* 1 ,424** 
 Sig. (1-tailed) ,000 ,028  ,000 
 N 219 285 285 282 

Bränder Pearson Correlation -,034 ,096 ,424** 1 
 Sig. (1-tailed) ,310 ,052 ,000  
 N 220 287 282 287 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed) 
  *. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed) 

Figur 5:1: Korrelationstest av samtliga kvalitetsvariabler, ** markerar de värden där det finns en signifikant korrelation 99 % nivån, * marke-

rar 95 %. I tabellen kan konstateras att index korrelerar med utbildade och responstid samt att Antal bränder korrelerar med responstiden.  

Det kan konstateras att kvalitetsvariabeln index korrelerar på 99 % -nivån positivt med antal 

utbildade, det vill säga ju fler utbildade desto högre index. Index korrelerar på 99 % -nivån 

också med responstiden men nu negativt d.v.s. ju lägre responstid desto högre index. Det är 

också rimligt att ju fler medborgare som kommit i kontakt med räddningstjänsten och de ut-

bildningar de har desto större möjlighet att få ett högre index i en medborgarenkät, givetvis 

förutsatt att utbildningen håller en hög kvalité. Det är också rimligt att en kort responstid, 

d.v.s. att räddningstjänsten snabbt kommer på plats vid inträffad olycka desto högre blir med-

borgarnas förtroende och indexet kan förväntas vara högt. Det är dock viktigt att notera att 

alla kommuner inte genomfört medborgarundersökningen och att utbildningsvariabeln har 

tydliga validitetsproblem. Detta är viktigt då korrelationen tolkas tillsammans med analyserna 

för organisationsformens betydelse. 

Ur figuren kan det också konstateras att antalet bränder korrelerar på 99 % -nivån med re-

sponstiden. Ju kortare responstid desto färre utvecklade bränder. Detta är också ett rimligt 
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samband. Kan den drabbade (eller någon annan) snabbt larma SOS Alarm och/eller rädd-

ningstjänsten är snabbt på plats kan bränder förhindras att utveckla sig.  

De två ovanstående korrelationerna är mycket starka. Det finns också ett rimligt samband 

vilket innebär att vi för de kommande analyserna bör ta hänsyn till denna samvariation men 

med förbehållen gällande variabeln utbildnings validitet. Det finns dock ännu en samvariation 

men nu med en lägre konfidensnivå på 95 % som vi satt upp som villkor. Utbildade och re-

sponstid korrelerar på så sätt att ju fler utbildade desto kortare responstid. Detta är också rim-

ligt, ju fler som är utbildade i brandkunskap desto fler har fått kunskap om hur det går till när 

man ringer SOS Alarm och också vikten av att ringa så tidigt som möjligt. Detta kan medföra 

att ”tröskeln” att ringa blir lägre och att uppringaren är bättre på att ge den information SOS 

Alarm vill ha så de tidigare kan vidarebefordra larmet till räddningstjänsten. Eftersom vi lig-

ger närmare gränsen för att samvariationen ska vara statistiskt säkerställd samt med hänsyn 

till validitetsproblemen med utbildningsvariabeln är det dock viktigt att inte dra allt för långt-

gående slutsatser av samvariationen det förefaller dock som det finns ett samband. 

5.2 Medelvärden 
Inför analyserna av organisationsformens betydelse är det intressant att se hur medelvärdena 

för de olika variablerna ser ut. Beroende på medelvärdena är det möjligt att utföra de statistis-

ka beräkningarna utifrån ensidiga test. Som förklarats innan kommer nollhypotesen i alla test 

att vara att det inte finns någon skillnad i de beroende variablerna på grund av hur kommunen 

organiserar sin räddningstjänst. Mothypotesen ges av en inledande medelvärdesgranskning. 

5.2.1 Nettokostnad 

Nettokostnaden för räddningstjänsten uppdelad i organisationsform framgår av fig. 5:2. Det 

kan konstateras att kommuner med räddningstjänsten i egen regi tycks ha högst kostnader per 

invånare följt av avtalslösning och lägst kostnader har kommuner som valt offentligrättslig 

samverkan. 

I analyserna används därför mothypoteserna att: 

 Offentligrättslig har lägre kostnad än egen regi och avtal 

 Avtal har lägre kostnad än egen regi 
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Figur 5:2: Medelvärdeberäkning för kommunernas nettokostnad för räddningstjänst uppdelat per organisationsform, kr/invånare 

5.2.2 Kvalitetsvariabler 

När det gäller kvalitetsvariablerna är bilden mer splittrad om vi ser på medelvärden beroende 

på organisationsform. Respektive medelvärdesberäkning redovisas i figurerna 5:3-6. För re-

spektive test av om medelvärdena statistiskt skiljer sig åt behöver olika mothypoteser ställas 

upp för att det skall vara möjligt att testa ensidigt. 

 

Figur 5:3: Medelvärdeberäkning för Nöjd Medborgar Index uppdelat per organisationsform, skala 0-100 

Index tycks följa samma trend som kostnaden fast omvänt. Egen regi har högst index (och 

därmed bäst) följt av avtal och lägst har offentligrättslig samverkan. Detta ger följande mot-

hypoteser: 

 Offentligrättslig har lägre index än egen regi samt avtal 

 Avtal har lägre index än egen regi 
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Figur 5:4: Medelvärdeberäkning för antal utbildade uppdelat per organisationsform, antal/1000 inv. 

Medelvärdena för antal utbildade av räddningstjänsten avviker från de andra kvalitetsvariab-

lerna på så sätt att det är avtalsformen som utbildar flest i att förebygga brand. Egen regi följer 

därefter och offentligrättslig utbildar lägst antal. Detta ger mothypoteserna: 

 Offentligrättslig utbildar färre än egen regi samt avtal 

 Avtal utbildar fler än egen regi 

Vad gäller responstid, fig. 5:5 och utvecklade bränder, fig. 5:6, uppvisar de samma trend som 

nettokostnaden. Kortast responstid och lägst antal bränder har de kommuner med räddnings-

tjänsten i offentligrättslig samverkan. Därefter följer avtalslösning och längst responstid och 

flest antal utvecklade bränder har kommuner med räddningstjänsten organiserad i egen regi. 

Detta medför att mothypoteserna blir: 

 Offentligrättslig har kortare responstid än egen regi samt avtal 

 Avtal har kortare responstid än egen regi 

 Offentligrättslig har färre bränder än egen regi samt avtal 

 Avtal har färre bränder än egen regi 
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Figur 5:5: Medelvärdeberäkning för responstid för räddningstjänsten uppdelat per organisationsform, mediantid i minuter 

 

 

Figur 5:6: Medelvärdeberäkning för utvecklade bränder uppdelat per organisationsform, antal/1000inv 

Då samtliga mothypoteser nu är definierade är det möjligt att påbörja analyserna. Som tidiga-

re beskrivits kommer detta föras för vare ”organisationspar” för sig. Nedan redovisas analy-

serna i ett underkapitel för varje par. En sammanställd slutsats följer sedan i kapitel 6. 
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5.3 Egen regi kontra Offentligrättslig 
Den första analysen genomförs för de två organisationsformer som uppvisade störst skillnad i 

nettokostnad. Det är således de kommuner som valt att behålla räddningstjänsten i egen regi 

och de som valt att tillsammans med en eller flera andra bilda ett offentligrättsligt samarbete. 

Ur figur 5:6 utläses först att ingen av testen uppnår signifikans för att förkasta att variabelvär-

denas varians skulle vara olika (Levenes test). Utbildningsvariabeln ligger i och för sig nära 

men nollhypotesen att material har en jämn varians håller.  

Det är möjligt att i figuren utläsa att samtliga nollhypoteser kan förkastas. För att tolka resul-

tatet är det dock viktigt att komma ihåg vilka mothypoteser som sattes upp. Resultaten kan 

summeras på följande sätt: 

Organisationsform Nettokostnad Index Utbildade Responstid Bränder 

Offentligrättslig Lägre Lägre 

kvalité 

Lägre 

kvalité 

Högre 

kvalité 

Högre 

kvalité 

Egen regi Högre Högre 

kvalité 

Högre 

kvalité 

Lägre 

kvalité 

Lägre 

kvalité 

För alla indikatorer utom responstiden ligger konfidensnivån på 99 %. Det är således möjligt 

att med 99 % säkerhet säga att det finns skillnader i nettokostnad, index, antal utbildade samt 

antal bränder. När det gäller responstiden är motsvarande siffra 97,5%. Det får därför anses 

vara relativt starka samband mellan skillnaden i medelvärde för variablerna och organisations-

form. 

Utifrån testet kan det således konstateras att nettokostnaden för att bedriva räddningstjänst är 

lägre om den organiseras i ett offentligträttsligt samarbete än om den bedrivs i egen regi. När 

det gäller kvalitén är bilden splittrad. Det förefaller vara så att medborgarna generellt har en 

mer positiv uppfattning om räddningstjänsten när den bedrivs i egen regi och att fler kommer i 

kontakt med räddningstjänsten i samband med utbildningar. Medborgarnas uppfattning och 

det faktum att de verkar vara fler som utbildas tycks dock inte få effekt på antalet bränder. Det 

tar också längre tid för räddningstjänsten att komma fram till en olycksplats vilket i sig påver-

kar antalet utvecklade bränder. Den högre responstiden tycks inte påverka medborgarnas upp-

fattning om räddningstjänsten i tillräckligt hög grad för medborgarindexet ska vara lägre i 

organisationsformen egen regi trots att variablerna korrelerar vilket tidigare visats. 
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Group Statistics 

 Organisationsform N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Nettokost Egen 74 923,9730 237,62864 27,62377 

 Offent 157 749,9490 224,55140 17,92115 

Index Egen 55 75,6545 3,71792 ,50132 

 Offent 122 73,4754 3,96099 ,35861 

Utbildade Egen 74 53,5662 34,67949 4,03141 

 Offent 158 40,4804 26,54284 2,11164 

Responstid Egen 71 13,8775 3,91241 ,46432 

 Offent 158 12,8975 3,29497 ,26213 

Bränder Egen 73 ,858904 ,3576605 ,0418610 

 Offent 157 ,687325 ,3130196 ,0249817 

Independent Samples Test 

 
Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

 
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference 

        
Lower Upper 

Nettokost Equal variances assumed ,651 ,421 5,394 229 ,000 174,02393 32,26256 110,45452 237,59334 

 Equal variances not assumed 
  

5,285 136,099 ,000 174,02393 32,92780 108,90762 239,14024 

Index Equal variances assumed ,039 ,844 3,451 175 ,001 2,17914 ,63140 ,93299 3,42528 

 Equal variances not assumed 
  

3,535 110,491 ,001 2,17914 ,61638 ,95767 3,40060 

Utbildade Equal variances assumed 3,219 ,074 3,163 230 ,002 13,08584 4,13725 4,93408 21,23759 

 Equal variances not assumed 
  

2,875 114,543 ,005 13,08584 4,55096 4,07087 22,10080 

Responstid Equal variances assumed ,259 ,611 1,961 227 ,051 ,98000 ,49964 -,00453 1,96452 

 Equal variances not assumed 
  

1,838 116,458 ,069 ,98000 ,53320 -,07603 2,03603 

Bränder Equal variances assumed ,634 ,427 3,695 228 ,000 ,1715793 ,0464331 ,0800865 ,2630721 

 Equal variances not assumed 
  

3,520 125,094 ,001 ,1715793 ,0487486 ,0751004 ,2680581 

Figur 5:6: Utdata från SPSS Compare Means, Independent-Samples T Test. Oberoende variable organisationsform Offentligrättslig respektive Egen regi. Signifikanta värden för 

ensidig sannolikhet att nollhypotesen kan förkastas har markerats med skuggning. Notera att ensidig sannolikhet ges av halva det angivna värdet. 
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Vilka slutsatser kan då egentligen dras av skillnaden mellan att organisera räddningstjänsten i 

egen regi i förhållande till i ett offentligrättsligt samarbete? En slutsats är tydlig och det är att 

offentligrättsliga samarbeten har en signifikant lägre kostnad. Den organisationsformen har 

också signifikant lägre responstid och lägre antal utvecklade bränder än kommuner som be-

driver räddningstjänst i egen regi. 

För de andra två kvalitetsvariablerna har kommuner med egen regi signifikant fler antal utbil-

dade och ett högre index. Problemet är den validitetsdiskussion som förts tidigare i uppsatsen. 

När det gäller utbildning har validitetsproblemen påvisats varför det är mycket tveksamt att 

dra statistiska slutsatser av materialet. När det gäller indexet så har vi ingen kontroll på urva-

let varför det återigen, om statistiska regler strikt ska följas, inte dra några slutsatser från det 

materialet heller. Det är dock intressant att bägge dessa variabler tycks förorda egen regi. Det 

finns tydligen, hur osäkra de statistiska underlagen än är, en riktning i materialet som påvisar 

att en lokalt förankrad räddningstjänst har nöjdare medborgare och kommer i kontakt med fler 

personer via utbildningsverksamheten. Det är samtidigt intressant att för de variabler som har 

en hög validitet och, framförallt när det gäller utvecklade bränder, direkt kan kopplas till kva-

litetsstyrningar i lagstiftningen så är offentligrättsligt samarbete att föredra.  

För att inte övertolka resultaten kan en sammanfattande slutsats rörande jämförelsen av of-

fentligrättsligt samarbete och egen regi vara att: 

 Kostnaderna är lägre i offentligrättsligt samarbete än egen regi.  

 Kvalitén är om inte högre i offentligrättsligt så åtminstone likvärdig med egen regi. 

5.4 Avtalslösning kontra Egen regi 
Det är nu konstaterat att egen regi är mer kostnadskrävande än offentligrättsligt samarbete 

men att skillnader i kvalité är mer osäkert. Hur ser det då ut om kommunen istället väljer att 

organisera sig via avtal med en eller flera kommuner i förhållande till att bedriva räddnings-

tjänsten i egen regi. 

Testresultaten från SPSS redovisas i figur 5:7. Det kan konstateras att variansen i materialet är 

jämt mellan de två grupperna. Det enda signifikanta resultatet, det vill säga den enda nollhy-

potes som kan förkastas är den för skillnad i nettokostnad. Det är således en skillnad i netto-

kostnad på så sätt att en kommun som valt att teckna avtal om åtminstone delad räddnings-

chefstjänst har signifikant lägre kostnader än en kommun som bedriver räddningstjänsten i 

egen regi.  



 

 

Group Statistics 

 Organisationsform N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Nettokost Egen 74 923,9730 237,62864 27,62377 

 Avtal 58 805,4310 318,52853 41,82485 

Index Egen 55 75,6545 3,71792 ,50132 

 Avtal 45 74,9333 3,82813 ,57066 

Utbildade Egen 74 53,5662 34,67949 4,03141 

 Avtal 58 63,9328 61,17256 8,03235 

Responstid Egen 71 13,8775 3,91241 ,46432 

 Avtal 56 13,3464 3,90752 ,52216 

Bränder Egen 73 ,858904 ,3576605 ,0418610 

 Avtal 57 ,765965 ,3140169 ,0415926 

Independent Samples Test 

 
Levene's Test for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 

 
F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

        
Lower Upper 

Nettokost Equal variances assumed 1,480 ,226 2,449 130 ,016 118,54194 48,40839 22,77173 214,31214 

 Equal variances not assumed 
  

2,365 102,365 ,020 118,54194 50,12375 19,12598 217,95790 

Index Equal variances assumed ,005 ,941 ,952 98 ,343 ,72121 ,75736 -,78174 2,22416 

 Equal variances not assumed 
  

,949 92,991 ,345 ,72121 ,75959 -,78719 2,22962 

Utbildade Equal variances assumed 3,401 ,067 -1,228 130 ,222 -10,36654 8,43988 -27,06383 6,33074 

 Equal variances not assumed 
  

-1,153 85,116 ,252 -10,36654 8,98726 -28,23528 7,50219 

Responstid Equal variances assumed ,755 ,387 ,760 125 ,449 ,53104 ,69885 -,85207 1,91415 

 Equal variances not assumed 
  

,760 118,267 ,449 ,53104 ,69875 -,85264 1,91471 

Bränder Equal variances assumed ,027 ,871 1,550 128 ,124 ,0929392 ,0599657 -,0257132 ,2115916 

 Equal variances not assumed 
  

1,575 126,198 ,118 ,0929392 ,0590109 -,0238398 ,2097182 

Figur 5:7: Utdata från SPSS Compare Means, Independent-Samples T Test. Oberoende variable organisationsform Avtal respektive Egen regi. Signifikanta värden för ensidig 

sannolikhet att nollhypotesen kan förkastas har markerats med skuggning. Notera att ensidig sannolikhet ges av halva det angivna värdet. 
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Det är å andra sidan inte möjligt att förkasta nollhypotesen för någon av kvalitetsvariablerna 

Det finns således ingen signifikant skillnad i medelvärden för kvalité mellan räddningstjänster 

med avtal respektive egen regi. 

Organisationsform Nettokostnad Index Utbildade Responstid Bränder 

Avtal Lägre Ingen  

skillnad 

Ingen  

skillnad 

Ingen  

skillnad 

Ingen  

skillnad 

Egen regi Högre Ingen  

skillnad 

Ingen  

skillnad 

Ingen  

skillnad 

Ingen 

skillnad 

En tolkning av att det inte går att konstatera några skillnader i kvalité mellan kommuner med 

avtal och de som bedriver det i egen regi kan vara att organisationerna bör se relativt lika ut. 

Som påpekats i inledningen av rapporten är det endast kommuner med delad räddningschef 

som definierar gruppen avtal. Kommuner i den gruppen kan ha all annan verksamhet i egen 

regi varför det finns en tydlig lokal förankring liknande den för gruppen egen regi. Grupperna 

kan därför anses vara relativt lika och kan då inte skiljas vad gäller kvalité i verksamheten. 

Effekten av att dela tjänster blir synligt endast i nettokostnaden.  

En sammanfattande tolkning av resultatet skulle därför kunna vara att det är möjligt, för åt-

minstone några kommuner, att med bibehållen kvalité sänka sina kostnader utan att detta på-

verkar kvalitén genom samverkan om delad räddningschefstjänst. 

5.5 Avtalslösning kontra Offentligrättslig 
Slutligen jämförs de kommuner som valt att avtala om delad räddningschefstjänst med de som 

har ingått offentligrättsligt samarbete. Utdata från testet i SPS redovisas i figur 5:8. 

I detta test är variansen i materialet gällande variablerna kostnad och utbildade så stort att 

avläsning sker på andra raden i utdata. De enda variablerna där det är möjligt att förkasta 

nollhypotesen är för Nöjd medborgarindexet och antal utbildade. Med den formulerade mot-

hypotesen så är tolkningen att kommuner med avtal har ett signifikant högre index samt ett 

högre antal utbildade än vad kommuner som valt offentligrättsligt samarbete har. 

 

 



 

 

Group Statistics 

 Organisationsform N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Nettokost Offent 157 749,9490 224,55140 17,92115 

 Avtal 58 805,4310 318,52853 41,82485 

Index Offent 122 73,4754 3,96099 ,35861 

 Avtal 45 74,9333 3,82813 ,57066 

Utbildade Offent 158 40,4804 26,54284 2,11164 

 Avtal 58 63,9328 61,17256 8,03235 

Responstid Offent 158 12,8975 3,29497 ,26213 

 Avtal 56 13,3464 3,90752 ,52216 

Bränder Offent 157 ,687325 ,3130196 ,0249817 

 Avtal 57 ,765965 ,3140169 ,0415926 

Independent Samples Test 

 
Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

 
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

        
Lower Upper 

Nettokost Equal variances assumed 4,553 ,034 -1,426 213 ,155 -55,48199 38,89740 -132,15513 21,19115 

 Equal variances not assumed 
  

-1,219 78,880 ,226 -55,48199 45,50259 -146,05477 35,09079 

Index Equal variances assumed ,066 ,797 -2,129 165 ,035 -1,45792 ,68474 -2,80990 -,10595 

 Equal variances not assumed 
  

-2,163 81,019 ,033 -1,45792 ,67399 -2,79894 -,11690 

Utbildade Equal variances assumed 14,246 ,000 -3,926 214 ,000 -23,45238 5,97295 -35,22572 -11,67903 

 Equal variances not assumed 
  

-2,824 65,038 ,006 -23,45238 8,30528 -40,03898 -6,86578 

Responstid Equal variances assumed 2,893 ,090 -,833 212 ,406 -,44896 ,53877 -1,51099 ,61307 

 Equal variances not assumed 
  

-,768 84,339 ,444 -,44896 ,58427 -1,61077 ,71285 

Bränder Equal variances assumed ,351 ,554 -1,623 212 ,106 -,0786401 ,0484459 -,1741374 ,0168573 

 Equal variances not assumed 
  

-1,621 99,064 ,108 -,0786401 ,0485183 -,1749101 ,0176300 

Figur 5:8: Utdata från SPSS Compare Means, Independent-Samples T Test. Oberoende variable organisationsform Offentligrättslig respektive Avtal. Signifikanta värden för ensidig 

sannolikhet att nollhypotesen kan förkastas har markerats med skuggning. Notera att ensidig sannolikhet ges av halva det angivna värdet. 
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Organisationsform Nettokostnad Index Utbildade Responstid Bränder 

Avtal Ingen  

skillnad 

Högre  

kvalité 

Högre  

kvalité 

Ingen  

skillnad 

Ingen  

skillnad 

Offentligrättslig Ingen  

skillnad 

Lägre 

kvalité 

Lägre 

kvalité 

Ingen  

skillnad 

Ingen 

skillnad 

En rimlig tolkning av utdata är att kommuner med avtal kan bibehålla en lokalanknytning 

varför index och utbildade är högre än för det offentligrättsliga samarbetet som möjligen är 

större organisationer med en sämre lokal förankring. Här ska dock återigen påpekas de validi-

tetsproblem som finns för variabeln utbildning samt att denna rapport inte haft kontroll över 

det som defakto blir ett urval gällande indexvariabeln. Av någon anledning, i förhållande till 

att det inte förelåg en skillnad mellan avtal och egen regi, kan avtalslösningar bättre optimera 

responstiden och därmed få utfall för utvecklade bränder som ligger i paritet med de med of-

fentligrättslig reglering.  

Resultatet ska tolkas med försiktighet och för den sammantagna kvalitén kan vi inte göra en 

annan bedömning än att kostnad och kvalité är lika för de två grupperna med en möjlig över-

vikt för avtalskommuner att hålla en något högre kvalité vad avser de faktorer som kräver en 

lokal närvaro. 

5.6 Test av nettokostnad 
Nettokostnaden per invånare för räddningstjänsten har, som redovisats ovan, en tendens att 

sjunka med ökande antal invånare. I de analyser som hittills utförts har variabelvärden för 

landets samtliga kommuner utom en använts. För att vara säkra på att de signifikanta skillna-

der som konstaterats mellan organisationsformerna verkligen stämmer för de mindre kommu-

nerna görs en analys med ett urval med landets 145 stycken invånarmässigt minsta kommu-

nerna. Detta innebär att kommuner som har lika med eller mindre invånare än 15238 ingår i 

underlaget. Den kommun som frånräknats i alla kommuner på grund av att nettokostnaden 

inte stämde har tagits bort även från denna analys. Utdata från SPSS redovisas i bilaga 2. 

Det kan konstateras att skillnaderna i nettokostnad beroende på organisationsform även för de 

145 minsta kommunerna är signifikant vad gäller organisationsformerna offentligrättslig kont-

ra egen regi. Det är således fortsatt så att offentligrättsliga samarbeten har en signifikant lägre 
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kostnad än de kommuner som har räddningstjänsten i egen regi. Det är också fortsatt så att det 

inte är möjligt att skilja offentligrättsliga samarbeten från avtalslösningar. 

Det går inte att skilja egen regi och avtal så som det var möjligt om alla kommuner användes 

som underlag för de statistiska testerna. I urvalet mindre kommuner är det således så att noll-

hypotesen ingen skillnad i nettokostnad består. Detta bör tolkas på följande sätt. När samtliga 

kommuner används för analysen samverkar invånarantalet och organisationsformen vilket gör 

att signifikans erhålls. Vid det mindre urvalet är skillnad i invånarantal mindre varför den fak-

torns påverkan inte blir så stark. Organisationsformen som enda förklaringsfaktor räcker då 

inte till för att kunna se skillnader mellan gruppen avtal resp. egen regi. För skillnaden mellan 

offentligrättsliga samarbeten och egen regi är påverkan på nettokostnaden beroende på orga-

nisationsform så stark att det trots de numera små skillnaderna i invånarantal ändå räcker för 

att erhålla signifikans.  
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6 Slutsatser 
Denna uppsats syftade till att utreda om det går att dra generella slutsatser för skillnad i kost-

nader och kvalité mellan kommuner som valt olika sätt att organisera räddningstjänsten.  

6.1 Kostnad 
I analysen kunde konstateras att kommunens kostnader för att bedriva räddningstjänst beror 

på vilken organisationsform som valts. De som valt att organisera ett offentligrättsligt samar-

bete i form av kommunalförbund eller gemensam nämnd har signifikant lägre kostnader än de 

kommuner som bedriver räddningstjänsten i egen regi. Det sambandet gäller både om testet 

omfattar alla kommuner eller om ett urval med landets 145 invånarmässigt minsta kommu-

nerna görs.  

Det kan vidare konstateras att de kommuner som valt att tillsammans med en eller flera andra 

kommuner teckna avtal om åtminstone gemensam räddningschef har signifikant lägre kostna-

der än kommuner som bedriver räddningstjänsten i egen regi. Detta förhållande gäller dock 

endast om alla Sveriges kommuner väljs. För de 145 minsta kommunerna går det inte att på-

visa att kostnaderna är lägre. Det är därför rimligt att anta, med vetskap om att kostnaden kor-

relerar med invånarantalet, att skillnaden i kostnad mellan avtalsformen och egen regi i hu-

vudsak beror på invånarantalet och i mindre grad på organisationsform. 

Slutligen kunde konstateras att det inte går att statistiskt skilja de kommuner som valt offent-

ligrättsligt samarbete från de som valt avtalslösning vad gäller kostnaden för räddningstjänst. 

Den samlade slutsats som bör dras av analyserna bör kunna sammanfattas på följande sätt: 

 Offentligrättsligt samarbete är mer kostnadseffektivt än egen regi för alla kategorier av 

kommuner. 

 Avtalslösningen som samverkansform förefaller likvärdig med offentligrättsligt men 

kostnadseffektiviteten tycks avta för mindre kommuner och att bedriva räddningstjäns-

ten i egen regi blir lika kostnadseffektivt som avtalslösning för kommuner med åtmin-

stone färre invånare än ca 15000 (kommun nr 145). 

Att offentligrättsligt samarbete i alla situationer är mer kostnadseffektivt än att bedriva verk-

samheten i egen regi stämmer väl överens med det som tidigare redovisats i denna uppsats. 

Stordriftsfördelarna som många kopplar samman med räddningstjänstverksamheten har kun-

nat bekräftas med hjälp av analyserna. Avtalslösningar, som också är en form av stordrift 
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tycks också vara kostnadseffektiva men det förefaller inte vara en organisationsform som är 

tillräckligt kostnadseffektiv för mindre kommuner. Här kan återkopplas till bl.a. undersök-

ningen med kommuncheferna i Östergötland
61

 och det resonemang som förs kring kritisk 

massa. I motsats till kommunalförbund som ofta innefattar mer än två kommuner är avtalslös-

ning vanligt för två men inte fler kommuner. Detta kan innebära att för de mindre kommuner-

na uppnås inte den kritiska massan och därmed erhålls inte heller samma kostnadseffektivitet 

som för det offentligrättsliga samarbetet i jämförelse med att bedriva räddningstjänst i egen 

regi. Det skall dock betonas att även för de mindre kommunerna kan det inte fastställas någon 

skillnad mellan offentligrättsligt och avtalslösningar. 

För att summera kostnadseffektiviteten kan vi också återkoppla till de påståenden som görs 

kring att det inte skulle finnas någon besparingspotential
62

. Det är inte möjligt utifrån uppsat-

sens resultat att dra några slutsatser kring vilken nettokostnad en enskild kommun som bedri-

ver räddningstjänsten i egen regi skulle få om de istället bildar eller går med i befintliga of-

fentligrättsliga samarbeten. Det går inte heller att uttala sig om vilken ”nytt” medelvärde 

gruppen offentligrättsliga skulle få om alla i egen regi istället övergick till den gruppen. Trots 

begränsningarna kan det ändå vara intressant att tillåta sig en hypotetisk teoretisk beräkning 

av besparingspotentialen.  

Kommunerna som bedriver räddningstjänst i egen regi har tillsammans ungefär 1 625 000 

invånare. Den nuvarande medelvärdeskillnaden som redovisades i figur 5:2 är 174 kr/inv (924 

minus 750). Detta skulle ge en teoretisk besparingspotential på 283 Mkr för kommunalkollek-

tivet. Det är givetvis inget i jämförelse med kostnaderna för t.ex. skola och omsorg men det 

kan sättas i relation till kommunernas samlade resultat. År 2011 uppgick det samlade resulta-

tet till 8800 Mkr
63

. Det resultatet skulle således, återigen rent teoretisk, kunna öka med 3,2 % 

om kommunerna valde att samverka ännu mer inom räddningstjänstverksamheten. Allting är 

naturligtvis relativt men det får ändå anses som en besparingspotential som är värd att beakta. 

6.2 Kvalité 
När det gäller de genomförda kvalitetsanalyserna är bilden inte lika tydlig som när det gäller 

kostnaderna.  

För kvalitetsindikatorerna Index respektive Antal utbildade visar analysen en signifikant 

skillnad i organisationsform på så sätt att avtal och egen regi är likvärdiga men att bägge är 

                                                           
61 Hådal m.fl. 
62 Se t.ex. Sveriges kommuner och landstings. Samverkan pågår. 
63 http://www.skl.se/press/nyheter_2/nyheter-2012/sparkrav-i-kommunsektorn-trots-overskott 

http://www.skl.se/press/nyheter_2/nyheter-2012/sparkrav-i-kommunsektorn-trots-overskott
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bättre än kommuner som valt offentligrättsligt samarbete. Trots de uppenbara bristerna i indi-

katorerna och att de statistiska resultaten blir mycket tveksamma pekar det ändå på att det 

offentligrättsliga samarbetet kan ha problem med den lokala förankringen. Räddningstjänsten 

tycks bli tydligare för medborgaren och har lättare för att bedriva utbildning i kommuner som 

valt att behålla räddningstjänsten i egen regi eller tecknat avtal med angränsande kommun om 

delad räddningschefstjänst.  

För de kvalitetsindikatorer där validitets- resp. urvalsproblemen inte finns, det vill säga re-

sponstid och antal utvecklade bränder är resultaten påfallande lika nettokostnadsanalysen. Det 

går att fastställa att det finns en signifikant skillnad mellan offentligrättsligt samarbete och 

egen regi för bägge variablerna. Offentligrättsligt samarbete levererar högre kvalité i bägge 

fallen. Här ska dock framhållas den korrelation som tidigare visats finns mellan responstid 

och antalet bränder. Det är därför viktigt att inte övertolka kvalitetsfördelarna med offentlig-

rättsligt samarbete i förhållande till egen regi. Att bägge variablerna är bättre för en grupp 

stärker de statistiska resultatens styrka men det gör inte offentligrättsligt samarbete ”dubbelt” 

så bra som egen regi. På samma sätt som för nettokostnaderna går det inte att skilja mellan 

offentligrättsligt och avtal. Till skillnad från nettokostnadsanalysen går det inte att skilja av-

talslösningen från egen regi när det gäller kvalitet. 

Vad blir då den sammantagna slutsatsen av skillnad i kvalité? Strikt statistiskt borde variab-

lerna för antal utbildade och indexet inte använts i analyserna. Hade de uteslutits hade bilden 

varit lika tydlig som nettokostnaden. Det offentligrättsliga samarbetet lyckas hålla en högre 

kvalité än egen regi. Denna tolkning stämmer väl in med de referenser som använts i denna 

uppsats. De fördelar med samverkan som lyfts fram i kapitel 2 (med hänvisning till Gossas 

respektive Hådal m.fl.) gällande resurseffektivitet tycks vara tydligast när kommunerna ut-

nyttjar stordriftsfördelarna som kommunalförbund eller gemensam nämnd ger. Det är dock 

viktigt, återigen trots bristerna, att ta hänsyn till, att det åtminstone finns en tendens att avtals-

lösningen och egen regi har lättare att verka lokalt. Kan kommuner med offentligrättsligt 

samarbete lära sig av detta kan kvalitetsskillnaderna bli ännu tydligare.  

Oavsett om vi enbart tittar på två av variablerna (responstid och utvecklade bränder) eller till-

låter oss att titta på alla fyra kan en viktig slutsats dras. Det offentligrättsliga samarbetet gene-

rerar om inte en högre kvalité så åtminstone lika hög kvalité som övriga organisationsformer. 

Detta är en mycket viktig slutsats när kostnad och kvalité vägs samman. 
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6.3 Resurseffektivitet 
I resonemanget ovan har konstaterats att det offentligrättsliga samarbetet har bättre kostnads-

effektivitet och om inte bättre så åtminstone lika god kvalité som egen regi. Avtalslösningar 

tycks ha fördelar gentemot egen regi men det är inte lika tydligt som det offentligrättsliga 

samarbetet. Det är därför möjligt att dra slutsatsen att formell samverkan är gynnsamt för att 

nyttja resurserna på ett så effektivt sätt som möjligt. Det finns tydliga fördelar att organisera 

samarbete inom räddningstjänstområdet i kommunalförbund eller gemensam nämnd. Avtals-

lösningar kan också vara ett alternativ men det är inte ett lika tydligt positivt alternativ för de 

som idag bedriver räddningstjänsten i egen regi, särskilt om samverkan söks mellan mindre 

kommuner. 

Denna slutsats stämmer väl överens med de resonemang som förts i kapitel 2 och 3 och de där 

refererade källorna. En typ av resonemang kan dock till viss del modifieras med anledning av 

uppsatsens resultat. Inte så sällan framhålls, särskilt i intervjustudier, att samverkan främst 

avser att bibehålla kvalitén i verksamheten till samma kostnad
64

. Det förefaller som att sam-

verkan ger sådana stordriftsfördelar att verksamhetens kvalité inte bara bibehålls utan även 

har en tendens att förbättras samtidigt som kostnaderna sjunker. Det förefaller därför troligt 

att stordriftsfördelarna gör det möjligt att ha hög kompetens och att utveckla verksamheten (se 

särskilt kap 2.3) till en lägre kostnad än om verksamheten bedrivs i egen regi. Det offentlig-

rättsliga samarbetet tycks kunna nyttja detta bäst även om avtalslösningen tycks ha vissa för-

delar även den. Det är också möjligt att föra ett omvänt resonemang. Finns det inte behov av 

kostnadsbesparingar frigörs ekonomiska resurser för att ytterligare utveckla verksamheten 

mot ökad kvalité om samverkan sker. 

Med tanke på att så många kommuner valt att samverka inom räddningstjänstområdet är detta 

naturligtvis inga uppseendeväckande resultat. Det uppsatsen visat är dock att de teoretiska 

sambanden mellan kommunal samverkan och resurseffektivitet faktiskt också kan styrkas 

inom åtminstone en specifik kommunal verksamhet genom statistiska beräkningar av kostnad 

och kvalitet. 

Slutligen kan vi återknyta till Gossas resonemang kring lokaliseringsprincipens upplösning 

(se kap 2.2). Det kan konstateras att de kommuner som valt, efter förhoppningsvis egna utred-

ningar och efter eget beslut, att samverka med andra genom att organisera sig i nya administ-

                                                           
64 Se t.ex. resonemanget kommuncheferna för i Hådal m.fl. s35, detta är tidigare behandlat i kap 2.3.4. Det ska dock framhållas att kommun-

cheferna också för ett resonemang kring att öka tjänsteutbudet till en begränsad kostnad vilket stämmer väl med uppsatsens resultat. Skulle 

verksamheten i kommunalförbund ges samma nettokostnad per invånare finns stora möjligheter att ytterligare utöka tjänsteutbudet. 
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rativa områden, d.v.s. kommunalförbund eller gemensam nämnd, inom räddningstjänstverk-

samheten lyckats väl med resurseffektiviseringen. Den finns inte en formel för kommunalför-

bund varken när det gäller antalet samverkande kommuner, antalet invånare, geografisk ut-

bredning eller hur tjänstemannaorganisationen ser ut etc.. Det ger istället möjligheten för 

kommunerna att söka den mest optimala samverkan för att effektivt nyttja befintliga resurser 

eller kanske till och med öka de tillgängliga resurserna. 
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7 Avslutande diskussion 
Det är viktigt att komma ihåg att denna uppsats har sina begränsningar som redovisats tidiga-

re. Det är därför viktigt att tolka resultaten restriktivt. Eftersom det inte finns så många lik-

nande undersökningar inom räddningstjänstområdet är det trots resultaten allt för tidigt att 

t.ex. påstå att räddningstjänst aldrig bör bedrivas ensamt av en enskild kommun. Det finns 

dock många indikationer på att en större organisatorisk enhet ger tydliga fördelar vad gäller 

resurseffektiviteten.  

Vad kan då påverka slutsatserna i denna uppsats och vilka avvägande bör läsaren göra när 

uppsatsen studeras? Det kan givetvis finnas flera men några kan vara särskilt viktiga att bely-

sa: 

 Det är inte alltid resurseffektiviteten är det avgörande för vilka val en kommun slutli-

gen gör. De demokratiska värdena är en sak som alltid bör vägas in. En kommun och 

dess invånare kan vara beredda att betala extra för att kunna styra verksamheten lokalt 

istället för att samarbeta med ett kommunalförbund som möjligen får en svagare lokal 

anknytning.  

 Uppsatsen utgår från att SCB:s räkenskapssammandrag är korrekt, det är ju trots allt 

kommunens officiella räkenskaper som redovisas och då bör de vara korrekta. Det kan 

dock säkert förekomma att en kommun t.ex. kan nyttja den kompetensen som finns 

inom räddningstjänsten inom närliggande områden utan att registrera om det i räken-

skaperna. Det kan innebära att nettokostnaden i SCB:s räkenskapssammandrag blir 

missvisande men den enskilda kommunen kan i alla fall ha kontroll på kostnaden.  

 Enskilda kommuner kanske har gjort en egen analys och hittat egna resurseffektivise-

ringar som medför att man trots de generella statistiska skillnaderna ”ligger bra till”. 

Det vill säga man tillhör toppskiktet inom sin organisationsform, då kanske effektivi-

seringspotentialen inte är lika stor. 

Avslutningsvis några kommentarer kring behovet av fortsatt forskning. Som framhölls i in-

ledningen av denna uppsats finns det alltid en fara i att nyttja kvantitativa variabler för att 

beskriva kvalité. Det arbete som Sveriges kommuner och landsting bedriver kring öppna jäm-

förelser är mycket viktigt för att just kunna jämföra kommuner. Variablerna är dock som vi-

sats i denna uppsats av skiftande kvalité, vissa är direkt användbara för statistisk analys andra 

inte. Det hade varit intressant att ytterligare studera hur t.ex. antal utbildade skulle kunna kva-
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litetssäkras men också ytterligare studera hur variablerna samvarierar. Det hade också varit 

intressant att ytterligare studera hur egen regi och avtalslösning skiljer sig åt genom att bryta 

ner dessa grupper i ytterligare undergrupper för att tydliggöra vilken samverkan som sker och 

på vilket sätt den samverkan påverkar kostnads och kvalitetsvariablerna. Slutligen ytterligare 

en undersökning som skulle kunna utföras i en framtid är att titta närmare på kommunalför-

bunden. Denna grupp är inte homogen, går det att se skillnader i denna grupp beroende på 

antal samverkande kommuner, invånarantal etc. 

De begränsningar som finns i uppsatsen och den ytterligare forskning som krävs för att tyd-

liggöra kommunal samverkans effekter får tyvärr anstå till ett annat forskningstillfälle. Upp-

satsen redovisar det resultat som till nu kan fås fram gällande samverkan inom det kommuna-

la ansvarsområdet räddningstjänst. Det är upp till var och en att värdera resultaten och vilken 

påverkan uppsatsen slutligen får är upp till den enskilde läsaren. 
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Bilaga 1 
I denna bilagas de variabelvärden som har hämtats från Sveriges kommuner och landstings databas Kolada och som använts vid de statistiska beräkningarna 

i SPSS. Enheterna för de olika variablerna är: 

Invånare: Antal; 2011-12-31 

Nettokostnad: kr/invånare; redovisningsår 2011 

Nöjd Medborgar-Index: Skala 0-100; mätningar 2010-2012 

Utbildade: Antal per 1000 invånare; 2011 

Responstid: mediantid i minuter; 2011 

Utvecklade bränder: Antal per 1000 invånare; medelvärde för perioden 2009-2011 

Kommun Organisationsform  Invånare  Nettokostnad Nöjd Medborgar-Index Utbildade Responstid Utvecklade bränder 

Ale Offentligrättslig 27577 716 70 10,9 13,8 0,55 

Alingsås Offentligrättslig 38053 862 76 96,8 9,8 0,47 

Alvesta Offentligrättslig 18917 737 73 33,5 12,7 0,69 

Aneby Egen regi 6415 852 78 54,4 13 1,07 

Arboga Offentligrättslig 13302 610 69 37,4 11,1 0,53 

Arjeplog Avtal 3114 1602   41,7 17,9 0,96 

Arvidsjaur Avtal 6494 899 71 18,5 23,4 0,76 

Arvika Avtal 25907 932 79 61,8 11,7 0,53 

Askersund Offentligrättslig 11134 480 73 26 15,3 0,74 

Avesta Offentligrättslig 21486 1182 77 63,7 10,2 0,72 

Bengtsfors Egen regi 9680 1046 68 74,5 18,4 0,99 

Berg Offentligrättslig 7345 1319 68 14 18,6 1,76 

Bjurholm Avtal 2431 1107   6,2 18 1,76 

Bjuv Avtal 14851 448   34,8 12,8 0,9 

Boden Avtal 27643 894 76 28,9 11,4 0,68 

Bollebygd Offentligrättslig 8356 899   46,6 14,1 0,4 

Bollnäs Offentligrättslig 26193 821   85,1 11,5 0,53 

Borgholm Offentligrättslig 10622 997 77 72,2 17,8 0,75 

Borlänge Offentligrättslig 49323 720 78 19,8 9,7 0,65 

Borås Offentligrättslig 104106 649 79 46,6 9,9 0,56 



 

 

Botkyrka Offentligrättslig 84677 380 73 22,3 10,2 0,52 

Boxholm Avtal 5205 1001 76 57,6 15,1 0,89 

Bromölla Egen regi 12366 708 74 48,5 - 0,76 

Bräcke Offentligrättslig 6750 1294   14 16,8 1,71 

Burlöv Offentligrättslig 16843 490 68 25 10,8 0,46 

Båstad Egen regi 14230 867 70 35,1 9,7 0,42 

Dals-Ed Egen regi 4679 953 77 74,8 30,8 1,21 

Danderyd Offentligrättslig 31799 600 70 27,1 11,2 0,24 

Degerfors Offentligrättslig 9551 932   26,3 12,1 1 

Dorotea Avtal 2862 1285   34,9 - 1,27 

Eda Avtal 8460 926 77 42,6 14,5 1,02 

Ekerö Offentligrättslig 25767 815 74 22,3 12,9 0,41 

Eksjö Egen regi 16304 873   125,7 9,6 0,96 

Emmaboda Offentligrättslig 9039 1032 75 94,2 13,9 1,28 

Enköping Offentligrättslig 40015 717 77 83,7 11,8 0,71 

Eskilstuna Egen regi 97596 509 76 73,8 10,9 0,53 

Eslöv Offentligrättslig 31728 546 62 25 10,1 0,61 

Essunga Offentligrättslig 5493 941   36,1 15,4 1,2 

Fagersta Offentligrättslig 12553 795 65 63,7 10,3 0,62 

Falkenberg Offentligrättslig 41304 896 76 91,9 11,6 0,8 

Falköping Avtal 31689 761 75 91,1 12,6 0,49 

Falun Offentligrättslig 56124 726   19,8 11,5 0,53 

Filipstad Offentligrättslig 10514 881   26,3 12,8 1,23 

Finspång Egen regi 20763 1174 75 79,2 10,4 0,53 

Flen Egen regi 16063 915 72 93,6 12,9 0,77 

Forshaga Offentligrättslig 11229 721 81 66 11,8 0,74 

Färgelanda Offentligrättslig 6606 1314 73 62,9 17,4 0,5 

Gagnef Offentligrättslig 10069 813   19,8 10,9 0,73 

Gislaved Avtal 28868 999 77 103,8 11,4 0,84 

Gnesta Avtal 10345 510 68 47,7 18,4 0,61 

Gnosjö Avtal 9400 920   75,7 11,9 0,53 

Gotland Egen regi 57308 763 71 24,4 15,6 0,61 

Grums Offentligrättslig 9017 680   66 12,6 0,99 

Grästorp Offentligrättslig 5674 790   36,1 13,4 0,75 



 

 

Gullspång Offentligrättslig 5251 1203   11,4 23,5 1,51 

Gällivare Egen regi 18326 1153 72 34,4 - 0,83 

Gävle Offentligrättslig 95428 503 74 2,5 10,8 0,46 

Göteborg Offentligrättslig 520374 676   48,6 9,8 0,53 

Götene Offentligrättslig 13134 568 66 161,4 14,8 0,73 

Habo Avtal 10828 497   46,7 12,1 0,4 

Hagfors Egen regi 12282 719   45 15,3 1,15 

Hallsberg Offentligrättslig 15248 757 75 26 12,4 0,9 

Hallstahammar Offentligrättslig 15224 615 75 37,4 9,6 0,55 

Halmstad Egen regi 92294 690 76 82,8 10,9 0,58 

Hammarö Offentligrättslig 14943 400 75 66 14,5 0,34 

Haninge Offentligrättslig 78326 699 76 22,3 11,3 0,55 

Haparanda Egen regi 10041 672 67 24,9 12,5 0,96 

Heby Avtal 13381 835 73 186,8 12,7 0,77 

Hedemora Offentligrättslig 15119 766   63,7 14,3 0,88 

Helsingborg Egen regi 130626 758 75 61,4 8,9 0,87 

Herrljunga Egen regi 9284 1151   107,9 12 1,4 

Hjo Offentligrättslig 8790 576 69 11,4 18,8 0,49 

Hofors Offentligrättslig 9578 699 66 2,5 14,2 0,79 

Huddinge Offentligrättslig 99049 568 72 22,3 11 0,41 

Hudiksvall Offentligrättslig 36784 745 74 57,1 11,8 0,56 

Hultsfred Egen regi 13515 1349   74 12,3 1,19 

Hylte Egen regi 10126 956 74 154,8 12 0,92 

Håbo Offentligrättslig 19715 780 76 83,7 11,3 0,49 

Hällefors Offentligrättslig 7140 1027 73 26,3 17,9 0,97 

Härjedalen Avtal 10341 1829 72 96,7 20,9 1,18 

Härnösand Offentligrättslig 24541 814 76 35,5 10,9 0,92 

Härryda Offentligrättslig 34854 635 71 48,6 14 0,36 

Hässleholm Avtal 50164 658 74 43,9 11,2 0,69 

Höganäs Egen regi 24698 658 80 40,2 9,4 0,39 

Högsby Avtal 5768 1113 68 17,3 15,3 1,38 

Hörby Avtal 14901 845 76 53,7 12,6 0,52 

Höör Avtal 15492 904 77 64,5 13,5 0,61 

Jokkmokk Avtal 5119 1691 76 41 17,6 1,16 



 

 

Järfälla Offentligrättslig 67320 555 77 39,4 9,8 0,43 

Jönköping Avtal 128305 552 79 96,3 8,7 0,49 

Kalix Egen regi 16591 869   6 12,8 0,97 

Kalmar Egen regi 63055 610 77 27 11,1 0,4 

Karlsborg Offentligrättslig 6722 753 67 11,4 28,3 0,69 

Karlshamn Offentligrättslig 31185 799 77 51 9,6 0,57 

Karlskoga Offentligrättslig 29616 844 77 26,3 10,1 0,83 

Karlskrona Offentligrättslig 64215 591 76 41,2 11,1 0,56 

Karlstad Offentligrättslig 86409 648 80 66 11,4 0,44 

Katrineholm Offentligrättslig 32409 775   51,7 10,7 0,74 

Kil Offentligrättslig 11682 658 78 66 12,2 0,4 

Kinda Egen regi 9799 1082 75 25 15,4 0,95 

Kiruna Egen regi 22967 1141   16,7 - 0,81 

Klippan Avtal 16601 552 75 34,6 11,3 1,05 

Knivsta Offentligrättslig 14965 750 76 39,4 15,9 0,5 

Kramfors Offentligrättslig 18742 1166 73 35,5 14,6 1,2 

Kristianstad Avtal 79930 628 73 60,1 16,4 0,47 

Kristinehamn Offentligrättslig 23698 918 80 26,3 10,2 0,66 

Krokom Offentligrättslig 14559 1034 66 14 20 0,69 

Kumla Offentligrättslig 20510 755 80 26 10,8 0,51 

Kungsbacka Offentligrättslig 75954 597 76 48,6 14,1 0,35 

Kungsör Offentligrättslig 8086 673   37,4 13 0,7 

Kungälv Offentligrättslig 41538 882 75 25,8 11,2 0,4 

Kävlinge Offentligrättslig 29261 618 71 25 11,4 0,29 

Köping Offentligrättslig 24807 773 75 37,4 9,1 0,68 

Laholm Egen regi 23470 775 79 110,8 11,5 0,98 

Landskrona Avtal 42189 739 78 39,6 7,9 0,81 

Laxå Offentligrättslig 5622 1261   26 13,6 1,17 

Lekeberg Offentligrättslig 7223 574 70 26 15,2 0,84 

Leksand Egen regi 15238 682   91 13,8 0,79 

Lerum Offentligrättslig 38788 789 76 48,6 11,6 0,41 

Lessebo Offentligrättslig 8077 1054   37,4 12,3 0,66 

Lidingö Offentligrättslig 44081 581   27,1 10,3 0,24 

Lidköping Offentligrättslig 38183 636   36,1 10,5 0,55 



 

 

Lilla Edet Egen regi 12540 913 70 40 11,3 1,43 

Lindesberg Offentligrättslig 23108 863 74 26 18,4 1 

Linköping Offentligrättslig 147334 599   27 12 0,38 

Ljungby Egen regi 27357 983 80 49,1 12,6 0,48 

Ljusdal Egen regi 18974 809 74 44,7 13,4 1,03 

Ljusnarsberg Offentligrättslig 4870 936   32,8 16,7 0,94 

Lomma Avtal 22017 411 73 15,9 10,4 0,26 

Ludvika Offentligrättslig 25586 1070 73 32,8 12 0,84 

Luleå Egen regi 74426 627 78 52,4 11,9 0,7 

Lund Offentligrättslig 111666 449 75 25 10,2 0,41 

Lycksele Egen regi 12343 826 76 28,3 16,1 - 

Lysekil Offentligrättslig 14398 926 75 40,7 12,4 0,44 

Malmö Offentligrättslig 302835 465   25 8 0,83 

Malung-Sälen Egen regi 10262 1032 73 22 15,3 1,42 

Malå Offentligrättslig 3230 3225 75 30,5 24,8 - 

Mariestad Offentligrättslig 23732 800 74 11,4 13,8 0,87 

Mark Offentligrättslig 33791 809 76 46,6 12 0,56 

Markaryd Egen regi 9513 1048 82 53,7 10,6 0,66 

Mellerud Offentligrättslig 9068 901 74 62,9 13,4 1,35 

Mjölby Avtal 26073 860 77 34,5 9,9 0,49 

Mora Egen regi 20107 817 79 12,4 9,7 0,55 

Motala Avtal 41828 696 75 66,9 10,7 0,53 

Mullsjö Avtal 7034 609   35,5 9,6 0,81 

Munkedal Offentligrättslig 10223 892 73 40,7 16,9 0,91 

Munkfors Offentligrättslig 3702 1367   66 16,7 2,13 

Mölndal Offentligrättslig 61337 601 76 48,6 10,5 0,34 

Mönsterås Avtal 12853 911 83 418,7 11,7 1,26 

Mörbylånga Offentligrättslig 14138 985 77 72,2 14,3 0,57 

Nacka Offentligrättslig 91616 400 72 22,3 11,8 0,27 

Nora Offentligrättslig 10429 540 80 26 15,7 0,74 

Norberg Offentligrättslig 5725 742 73 63,7 11,5 1,05 

Nordanstig Offentligrättslig 9533 780 66 57,1 18 0,73 

Nordmaling Egen regi 7048 756   12,8 16,9 1,31 

Norrköping Offentligrättslig 130623 505   27 11,4 0,58 



 

 

Norrtälje Egen regi 56245 867   17,5 13,2 0,62 

Norsjö Offentligrättslig 4237 860 73 4,6 18 1,09 

Nybro Egen regi 19636 1002 74 32,4 11,4 0,54 

Nykvarn Offentligrättslig 9331 514 72 22,3 15,2 0,43 

Nyköping Avtal 51896 676 77 95,4 13,6 0,34 

Nynäshamn Offentligrättslig 26248 754 75 22,3 12 0,74 

Nässjö Offentligrättslig 29367 901 67 49,1 8,7 0,68 

Ockelbo Offentligrättslig 5907 564 73 2,5 12,8 0,73 

Olofström Offentligrättslig 12876 579 75 51 15,2 0,51 

Orsa Egen regi 6867 771 79 43,7 11,3 1,01 

Orust Egen regi 15129 774 72 39,7 16,7 0,53 

Osby Egen regi 12699 920 79 47,2 10,7 0,92 

Oskarshamn Egen regi 26166 1065 77 49 10,8 0,75 

Ovanåker Offentligrättslig 11404 808   85,1 14,4 0,76 

Oxelösund Avtal 11250 547 73 42,8 12,1 0,63 

Pajala Egen regi 6270 919   40,7 29,9 2,39 

Partille Offentligrättslig 35518 484 75 48,6 11,7 0,28 

Perstorp Avtal 7159 531 84 145,3 8,5 1,23 

Piteå Avtal 40942 798 78 62,2 12,7 0,77 

Ragunda Offentligrättslig 5501 1538   3,1 16,5 1,56 

Robertsfors Avtal 6762 746 72 14,8 15,8 1,17 

Ronneby Offentligrättslig 27910 978 75 41,2 10,1 0,72 

Rättvik Egen regi 10859 1189 85 32,2 14,4 0,71 

Sala Avtal 21568 941 77 166,9 12,2 0,98 

Salem Offentligrättslig 15694 392 66 22,3 13,4 0,22 

Sandviken Offentligrättslig 36995 652 74 2,5 10,2 0,62 

Sigtuna Offentligrättslig 41329 820 70 39,4 13,1 0,7 

Simrishamn Offentligrättslig 19147 701   42,7 11,4 1,06 

Sjöbo Offentligrättslig 18143 675 75 42,7 11,1 1,08 

Skara Offentligrättslig 18220 722 72 174,5 11,4 0,78 

Skellefteå Egen regi 71580 683 78 25,6 13,2 0,7 

Skinnskatteberg Egen regi 4412 1114   56,7 16,8 0,6 

Skurup Offentligrättslig 14946 382   42,7 11 0,74 

Skövde Offentligrättslig 51761 522 73 11,4 10,1 0,51 



 

 

Smedjebacken Egen regi 10662 747   14,1 15,9 0,78 

Sollefteå Offentligrättslig 19964 1168 72 35,5 14,5 0,97 

Sollentuna Offentligrättslig 65891 479 73 39,4 10 0,4 

Solna Offentligrättslig 69946 369 72 27,1 9,6 0,31 

Sorsele Egen regi 2729 1722   73,3 24,5 1,71 

Sotenäs Egen regi 9007 1280 77 72,2 13,7 0,77 

Staffanstorp Avtal 22296 479 74 17,9 8,6 0,36 

Stenungsund Egen regi 24601 456 77 34 11,6 0,56 

Stockholm Offentligrättslig 864324 391   27,1 9,5 0,43 

Storfors Offentligrättslig 4218 992 74 26,3 13,3 1,01 

Storuman Egen regi 6026 1195   49,8 17,6 0,98 

Strängnäs Egen regi 32687 813 75 64 11,8 0,68 

Strömstad Egen regi 12010 1019 78 57,5 16 0,93 

Strömsund Offentligrättslig 12171 1159 64 14 20,8 1,06 

Sundbyberg Offentligrättslig 39539 389   27,1 10,6 0,35 

Sundsvall Offentligrättslig 96113 832 77 84,7 12,5 0,74 

Sunne Egen regi 13142 710 78 44,5 15,2 0,91 

Surahammar Offentligrättslig 9871 845   37,4 9,8 0,5 

Svalöv Avtal 13250 671 68 17,4 11,6 0,75 

Svedala Avtal 19805 591 74 30,3 11 0,39 

Svenljunga Offentligrättslig 10282 791   46,6 19 0,84 

Säffle Avtal 15394 954 79 91,9 9,9 1,25 

Säter Offentligrättslig 10861 754 74 19,8 12,4 0,55 

Sävsjö Egen regi 10871 786 71 80,1 10,7 0,77 

Söderhamn Offentligrättslig 25334 948 74 85,1 13,2 0,91 

Söderköping Egen regi 14043 623 73 52,3 11,8 0,59 

Södertälje Offentligrättslig 87685 530 72 22,3 10 0,91 

Sölvesborg Offentligrättslig 16793 639 76 51 12 0,73 

Tanum Egen regi 12320 983 73 56,8 15,9 0,62 

Tibro Offentligrättslig 10625 477 70 11,4 17,8 0,6 

Tidaholm Avtal 12569 696   91,1 11,9 0,77 

Tierp Offentligrättslig 20077 925 67 19,3 15,1 0,7 

Timrå Offentligrättslig 18026 892 82 84,7 11,8 0,89 

Tingsryd Offentligrättslig 12235 1002 72 37,4 13,1 1,09 



 

 

Tjörn Egen regi 14959 990 75 36 13,7 0,38 

Tomelilla Offentligrättslig 12930 480 69 42,7 9,5 0,59 

Torsby Egen regi 12312 1241 81 84,5 14,1 1,26 

Torsås Offentligrättslig 6886 852 74 94,2 19,3 0,81 

Tranemo Offentligrättslig 11606 779   46,6 14,4 1,01 

Tranås Avtal 18108 826 79 138,1 7,3 0,46 

Trelleborg Avtal 42542 625 76 84,6 8,8 0,62 

Trollhättan Offentligrättslig 55499 549 76 62,9 10,6 0,56 

Trosa Avtal 11493 459 76 67,2 16,3 0,47 

Tyresö Offentligrättslig 43328 611 75 22,3 8,8 0,33 

Täby Offentligrättslig 64558 582 77 27,1 9,9 0,23 

Töreboda Offentligrättslig 9063 611   11,4 21,7 0,77 

Uddevalla Egen regi 52156 622 74 40,9 12,9 0,48 

Ulricehamn Offentligrättslig 22996 725 74 46,6 15,4 0,54 

Umeå Avtal 116465 444 77 16,6 10,6 0,52 

Upplands Väs-
by Offentligrättslig 40194 680 70 39,4 9,8 0,44 

Upplands-Bro Offentligrättslig 23984 719 70 39,4 13,3 0,59 

Uppsala Offentligrättslig 200001 608 76 12,4 10,1 0,61 

Uppvidinge Offentligrättslig 9216 1341 69 37,4 13,7 0,5 

Vadstena Avtal 7317 837 71 66,9 12,8 0,54 

Vaggeryd Egen regi 13160 701 79 41,8 12 0,79 

Valdemarsvik Avtal 7662 877 66 31,6 22,1 0,9 

Vallentuna Offentligrättslig 30715 561 74 27,1 12,5 0,22 

Vansbro Egen regi 6818 1075 67 60,7 11,6 2 

Vara Offentligrättslig 15694 537   36,1 13,3 0,72 

Varberg Offentligrättslig 58576 760 76 82,5 12,2 0,55 

Vaxholm Offentligrättslig 11141 573 60 27,1 13,3 0,3 

Vellinge Avtal 33510 464 72 61,2 10,3 0,31 

Vetlanda Offentligrättslig 26302 898   49,1 10,3 0,91 

Vilhelmina Egen regi 7048 885 72 76,8 15,6 0,75 

Vimmerby Egen regi 15397 981   68,1 10,7 1,1 

Vindeln Avtal 5434 782   18,4 17,9 1,15 

Vingåker Offentligrättslig 8824 608 76 51,7 8,6 0,49 



 

 

Vårgårda Offentligrättslig 10994 808 72 96,8 10,7 0,52 

Vänersborg Offentligrättslig 36962 756 77 62,9 10,8 0,5 

Vännäs Avtal 8465 488 78 7,1 14,3 0,95 

Värmdö Offentligrättslig 38894 600 77 27,1 14,5 0,48 

Värnamo Egen regi 32934 997 78 93,6 10,4 0,73 

Västervik Egen regi 36015 998 78 73,4 13,8 0,57 

Västerås Offentligrättslig 138709 476 78 37,4 9 0,5 

Växjö Offentligrättslig 83710 618 77 33,5 10,7 0,45 

Ydre Avtal 3666 887   45 22,3 - 

Ystad Offentligrättslig 28427 743 77 42,7 8,8 1,01 

Åmål Egen regi 12226 640 76 28,6 13,1 0,81 

Ånge Offentligrättslig 9839 983 75 84,7 17,4 0,63 

Åre Egen regi 10259 1236   24,4 14,7 0,78 

Årjäng Egen regi 9827 1213   25,4 16,1 0,74 

Åsele Avtal 3007 1756   33,9 22,9 0,76 

Åstorp Avtal 14789 431   55,2 10,5 0,5 

Åtvidaberg Avtal 11517 627 74 42 14,8 0,64 

Älmhult Egen regi 15629 843 77 226,3 12,5 0,85 

Älvdalen Egen regi 7184 1481   34,8 17,2 1,11 

Älvkarleby Offentligrättslig 9089 793 67 2,5 10,3 1,32 

Älvsbyn Avtal 8253 901   36,4 15,2 0,96 

Ängelholm Avtal 39626 674 75 63,1 10 0,48 

Öckerö Egen regi 12487 729 80 23 14,8 0,4 

Ödeshög Egen regi 5245 1236 80 32,4 12,6 0,69 

Örebro Offentligrättslig 137121 481 77 26 9,9 0,5 

Örkelljunga Avtal 9663 764 77 124,2 11,8 0,9 

Örnsköldsvik Egen regi 54930 863 74 54,6 17,3 0,68 

Östersund Offentligrättslig 59373 516 76 14 11,5 0,44 

Österåker Offentligrättslig 39792 596 74 27,1 10,9 0,41 

Östhammar Offentligrättslig 21387 770 72 19,3 14,9 0,51 

Östra Göinge Avtal 13603 629 67 42,6 - 0,74 

Överkalix Egen regi 3549 1459 76 28,2 18,6 1,2 

Övertorneå Egen regi 4810 810   25,8 13,5 0,69 
 



 

 

Bilaga 2 
Analys av landets 145 invånarmässigt minsta kommuner. I rapporten används endast kostnadsanalyserna för att kontrollera signifikansen för 

skillnad i kostnad. Övriga variabler kontrolleras ej i förhållande till organisationsform. I denna bilaga finns en jämförelse för alla variabler så att 

den intresserade kan göra önskade jämförelser på egen hand. 

Kostnadsjämförelser 

Egen kontra Offentligrättslig 

Group Statistics 

 
Organisationsform N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Nettokostnad Egen 45 979,1111 252,04394 37,57249 

 
Offent 65 834,9385 256,53630 31,81941 

Independent Samples Test 

 
Levene's Test for Equality of Vari-

ances 

t-test for Equality of Means 

 
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Differen-

ce 

Std. Error Differen-

ce 

95% Confidence Interval of the Differ-

ence 

        
Lower Upper 

Nettokostnad Equal variances assumed ,004 ,949 2,919 108 ,004 144,17265 49,39569 46,26183 242,08347 

 
Equal variances not assumed 

  
2,928 95,851 ,004 144,17265 49,23583 46,43835 241,90695 

 

  



 

 

Egen kontra Avtal 

Group Statistics 

 Organisationsform N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Nettokostnad Egen 45 979,1111 252,04394 37,57249 

 Avtal 34 872,2647 377,16971 64,68407 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Vari-

ances 

t-test for Equality of Means 

 F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Differen-

ce 

Std. Error Differen-

ce 

95% Confidence Interval of the Differ-

ence 

        Lower Upper 

Nettokostnad Equal variances assumed 2,234 ,139 1,508 77 ,136 106,84641 70,86841 -34,27062 247,96344 

 Equal variances not assumed   1,428 54,382 ,159 106,84641 74,80455 -43,10357 256,79638 

 

Egen kontra Avtal 

Group Statistics 

 Organisationsform N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Nettokostnad Avtal 34 872,2647 377,16971 64,68407 

 Offent 65 834,9385 256,53630 31,81941 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Vari-

ances 

t-test for Equality of Means 

 F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Differen-

ce 

Std. Error Differen-

ce 

95% Confidence Interval of the Differ-

ence 

        Lower Upper 

Nettokostnad Equal variances assumed 2,842 ,095 ,582 97 ,562 37,32624 64,13367 -89,96134 164,61383 

 Equal variances not assumed   ,518 49,412 ,607 37,32624 72,08678 -107,50705 182,15954 

 

  



 

 

Jämförelse samtliga variabler 

Egen kontra offentligrättslig 

Group Statistics 

 
Organisationsform N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

Index Egen 31 75,3226 4,44513 ,79837 

 
Offent 44 71,9091 4,47119 ,67406 

Utbildade Egen 45 49,9978 27,13168 4,04455 

 
Offent 66 41,4727 28,63311 3,52449 

Respons Egen 44 15,0932 4,33763 ,65392 

 
Offent 66 15,0152 3,76348 ,46325 

Bränder Egen 44 ,9648 ,40167 ,06055 

 
Offent 65 ,8325 ,36666 ,04548 

Independent Samples Test 

 
Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

 
F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean Diffe-

rence 

Std. Error Diffe-

rence 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

        
Lower Upper 

Index Equal variances assumed ,000 ,982 3,264 73 ,002 3,41349 1,04594 1,32893 5,49804 

 
Equal variances not assumed 

  
3,267 64,978 ,002 3,41349 1,04487 1,32674 5,50024 

Utbildade Equal variances assumed ,153 ,696 1,573 109 ,119 8,52505 5,42014 -2,21749 19,26759 

 
Equal variances not assumed 

  
1,589 97,959 ,115 8,52505 5,36474 -2,12116 19,17126 

Respons Equal variances assumed ,009 ,926 ,100 108 ,920 ,07803 ,77888 -1,46585 1,62191 

 
Equal variances not assumed 

  
,097 83,138 ,923 ,07803 ,80138 -1,51585 1,67191 

Bränder Equal variances assumed ,066 ,797 1,778 107 ,078 ,13231 ,07440 -,01518 ,27981 

 
Equal variances not assumed 

  
1,747 86,665 ,084 ,13231 ,07573 -,01822 ,28284 



 

 

Egen kontra avtal 

Group Statistics 

 
Organisationsform N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

Index Egen 31 75,3226 4,44513 ,79837 

 
Avtal 21 73,6190 4,88340 1,06565 

Utbildade Egen 45 49,9978 27,13168 4,04455 

 
Avtal 34 62,8824 73,81363 12,65893 

Respons Egen 44 15,0932 4,33763 ,65392 

 
Avtal 33 14,7061 4,75046 ,82695 

Bränder Egen 44 ,9648 ,40167 ,06055 

 
Avtal 33 ,8861 ,30640 ,05334 

Independent Samples Test 

 
Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

 
F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean Diffe-

rence 

Std. Error Diffe-

rence 

95% Confidence Interval of the Dif-

ference 

        
Lower Upper 

Index Equal variances assumed ,144 ,706 1,303 50 ,198 1,70353 1,30726 -,92218 4,32925 

 
Equal variances not assumed 

  
1,279 40,290 ,208 1,70353 1,33154 -,98700 4,39407 

Utbildade Equal variances assumed 5,013 ,028 -1,080 77 ,283 -12,88458 11,92843 -36,63712 10,86797 

 
Equal variances not assumed 

  
-,970 39,770 ,338 -12,88458 13,28936 -39,74820 13,97905 

Respons Equal variances assumed ,958 ,331 ,372 75 ,711 ,38712 1,04051 -1,68568 2,45992 

 
Equal variances not assumed 

  
,367 65,479 ,715 ,38712 1,05426 -1,71808 2,49233 

Bränder Equal variances assumed ,869 ,354 ,939 75 ,351 ,07871 ,08384 -,08831 ,24573 

 
Equal variances not assumed 

  
,975 74,968 ,332 ,07871 ,08069 -,08204 ,23947 

 



 

 

Avtal kontra offentligrättslig 
Group Statistics 

 Organisationsform N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Index Avtal 21 73,6190 4,88340 1,06565 

 Offent 44 71,9091 4,47119 ,67406 

Utbildade Avtal 34 62,8824 73,81363 12,65893 

 Offent 66 41,4727 28,63311 3,52449 

Respons Avtal 33 14,7061 4,75046 ,82695 

 Offent 66 15,0152 3,76348 ,46325 

Bränder Avtal 33 ,8861 ,30640 ,05334 

 Offent 65 ,8325 ,36666 ,04548 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Vari-

ances 

t-test for Equality of Means 

 F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean Differen-

ce 

Std. Error Differen-

ce 

95% Confidence Interval of the Differ-

ence 

        Lower Upper 

Index Equal variances assumed ,148 ,702 1,400 63 ,167 1,70996 1,22166 -,73133 4,15124 

 
Equal variances not assu-

med 

  1,356 36,489 ,183 1,70996 1,26093 -,84615 4,26606 

Utbildade Equal variances assumed 6,085 ,015 2,080 98 ,040 21,40963 10,29525 ,97904 41,84021 

 
Equal variances not assu-

med 

  1,629 38,198 ,111 21,40963 13,14042 -5,18724 48,00649 

Respons Equal variances assumed 1,405 ,239 -,352 97 ,725 -,30909 ,87739 -2,05047 1,43229 

 
Equal variances not assu-

med 

  -,326 52,682 ,746 -,30909 ,94786 -2,21053 1,59235 

Bränder Equal variances assumed ,680 ,412 ,721 96 ,473 ,05360 ,07433 -,09394 ,20114 

 
Equal variances not assu-

med 

  ,765 75,493 ,447 ,05360 ,07009 -,08602 ,19322 

 

 


