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Abstract:   
This study examines how the local rescue services relate to the brand of the rescue service and 
the concept of brand management. To understand the attitudes against the brand and brand 
management, empirical data, theoretical modelling of brand and current laws have been 
discussed together in a try to get an overview how the rescue services practically works with 
the brand. The study results are based on a questionnaire survey and qualitative semi-
structured interviews. The survey was sent to employees working with the communication of 
the rescue service. The interviews were held with two employees working with the 
communication of the rescue service and two fire chiefs. The investigation has focused on the 
external communication and does not including the communication within the rescue service. 
The study make an attemption to answer the following questions: How do the rescue services 
relate to the brand? Which are the main reasons to work with brand management in the rescue 
service? How do the rescue services practically work with brand management? The 
theoretical framework is based on Melin’s model of the brand in public organizations. 
(Melin,1999) The study shows there is a general lack of strategic communication and strategic 
brand management in the Swedish local rescue services. Lack of competition and an already 
well-known brand are two possible explanations. There is a need of more research about the 
brand of the rescue service and how the brand affect the citizens. More knowledge about the 
brand will help the rescue services to define proper aims with the brand management.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

 
Rädda, varna, larma, släck! De flesta har hört Kajans breda skånska uttala dessa fyra ord, fyra 
ord som genom tiderna har propagerats från brandkåren med syfte att hjälpa den enskilde att 
hantera ett brandtillbud. Orden skapar en trygghet hos den enskilde, då den med hjälp av 
dessa lättare kan komma ihåg hur den ska agera i en situation som kan upplevas väldigt 
stressande. När tredje punkten är genomförd, larma, gäller det att hantera situationen så gott 
det går till dess att professionell hjälp anländer. För det är det vi som medborgare förväntar 
oss, att professionell personal kommer, snabbt och effektivt, för att hantera den olycka som 
precis har inträffat. När brandmännen väl har anlänt så upplever vi att räddningen har kommit 
och att de släcker branden på ett bra sätt, så att den inte gör mer skada.  
 
Nationella kvalitetsundersökningar av offentlig verksamhet visar att den enskilde 
medborgaren generellt är trygg i att larmet föranleder professionell, effektiv och snabb hjälp 
och att räddningstjänstspersonalen som kommer till olyckan gör ett bra arbete. (SOM-
undersökning nr 411 (Holmberg & Weibull, 2006) och Sveriges kommuner och landstings 
Medborgarundersökningar2). Utifrån dessa kvalitetsundersökningar ges en indikation på att 
varumärket Räddningstjänsten har en styrka som är svår att hitta motsvarigheter till inom 
någon annan offentlig verksamhet. Räddningstjänsten som organisation har en historia som 
sträcker sig hundratals års tillbaka i tiden (Brandsjö, 1986) och varumärket är med detta fyllt 
av värden, associationer och känslor.  
 
Varumärkesarbete inom offentlig sektor är ett område som tar alltmer plats såväl inom 
praktiken som inom forskningen. Den offentliga sektorns samhälleliga uppdrag beskriver inte 
explicit att organisationerna ska arbeta med att bygga och upprätthålla sitt varumärke, vilket 
medför att det i vissa organisationer kan uppstå en konflikt mellan verksamhetsutveckling och 
det alltmer tilltagande behovet av exponering relativt medborgarna. Ska man som kommun 
arbeta med att bygga upp sitt varumärke, eller bör de resurserna istället gå till en ny brandbil 
eller ytterligare ett hembiträde inom äldrevården? Det är ingen lätt att fråga att direkt besvara, 
men likväl satsas det allt mer resurser inom strategisk kommunikation inom offentlig sektor.  
 
I Sverige finns två typer av räddningstjänst, kommunal och statlig, vilka bägge regleras i lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Denna studie behandlar den kommunala 
räddningstjänsten. Med hjälp av enkätundersökning och intervjuer av kommunikatörer och 
räddningschefer, samt min egen erfarenhet av fem år inom kommunal räddningstjänst, gör 
denna studie ett försök att diskutera och undersöka de kommunala räddningstjänsternas 

                                                 
1 ” SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet som sedan 
1986 genomför årliga undersökningar för att belysa långsiktiga samhälls-, opinions- och 
medietrender.” (http://snd.gu.se, 11/1 2014) 

2 I Sveriges kommuner och landstings medborgarundersökning får medborgarna tycka till om sin 
kommun och dess verksamheter. Medborgarna betygsätter följande tre områden: Nöjd-Medborgar-
Index, Nöjd-Region-Index samt Nöjd-Inflytande-Index. Se bilaga 6 för jämförelse mellan 
kommuner.  
 

 

http://snd.gu.se/
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förhållningssätt till varumärket och varumärkesarbete. Undersökningen är gjord på ett urval 
av räddningstjänster vilket medför att resultatet utgörs av en generalisering utifrån dessa. 
Denna studie är ej att betrakta som ett försök att beskriva alla Sveriges räddningstjänsters 
arbete med varumärke. Resultaten ska ses som en grov generalisering som syftar till att belysa 
grunderna i varumärkesarbetet. 
 
Inledningsvis låg fokus på begreppet CSR3 och hur detta begrepp tog form och behandlades 
inom den kommunala räddningstjänsten. En bit in i arbetet insåg jag dock att CSR behandlar 
endast en liten del av det praktiska arbetet med varumärket och utan att förstå hur varumärket 
betraktas är det svårt att förstå hur man förhåller sig till CSR. Jag valde med anledning av 
detta att ändra inriktning till att behandla begreppet varumärke istället. Detta föranleder att 
delar av intervju- och enkätunderlaget som återfinns i bilaga 3 och 4 behandlar CSR, utan att 
dessa svar tas upp i resultatredovisningen. 
 
Den litteratur som nyttjats vid framställning av rapporten är en blandning av 
varumärkesarbete inom den privata sektorn och inom den offentliga sektorn. Det finns idag 
ingen forskning om räddningstjänstens varumärke och det finns relativt lite utforskat om 
varumärkesarbete inom den offentliga sektorn. Detta har medfört att mycket fokus ligger på 
den knappa litteratur om offentligt varumärkesarbete som finns att tillgå.  
 
I detta kapitel ges en beskrivning av grunderna i kommunal verksamhet och räddningstjänsten 
för att du som läsare ska få en inblick i den verksamhet rapporten handlar om. Denna följs av 
tydliggörande av syfte och problemställningar samt en diskussion om de avgränsningar som 
är upprättade för arbetet. 

1.2 Kommunen och den kommunala räddningstjänsten 
 

Då denna uppsats handlar om kommunen och den kommunala räddningstjänsten så görs med 
detta kapitel ett försök att ge en inblick i grunderna i uppdragen och aktuella lagstiftningar. 

1.2.1 Kommunernas lagstiftning 
 
All kommunal verksamhet lyder under staten genom lagar och rättsliga regler, utifrån vilka de 
kommunala verksamheterna utformas. Kommunernas rätt att utöva egen verksamhet, det 
kommunala självstyret, regleras i kommunallagen (1991:900) och i självstyreprincipen. 
(Montin, 2007) Jämte kommunallagen finns ett antal speciallagar som reglerar specifika 
verksamheter. (Regeringen, 2013).  
 
Kommunernas kommunikation gentemot medborgarna regleras till stora delar av 
förvaltningslagen (1986:223) och offentlighetsprincipen. (Revisionsdelegationen, 2010) 
Offentlighetsprincipen innebär att myndigheter ska arbeta utifrån medborgarnas rättigheter 
och eftersträva genomgående transparens för media och allmänhet. Förvaltningslagen 
behandlar specifikt hur ärenden ska hanteras inom myndigheten och berör bland annat att det 
ska ske en aktiv kommunikation gentemot medborgarna och samverkande 
myndigheter.(förvaltningslagen(1986:223)). Såväl förvaltningslagen som 
offentlighetsprincipen behandlar grunderna i kommunikation- och informationsflödet relativt 
medborgarna. Ingen av dessa ålägger dock kommunerna ett ansvar att arbeta med att stärka 
eller upprätthålla medborgarnas bil av kommunen, dess verksamheter eller dess geografiska 
område. 
                                                 
3 CSR (Corporate Social Responsibility)  
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1.2.2 Räddningstjänsten 
 
I London 1666 bröt det ut en stor brand som i dagens språkbruk omnämns som den stora 
branden. (Brandsjö, 1986) Branden ödelade stora delar av London. Efter denna brand 
utvecklades den första organisation som är att likna med dagens räddningstjänst. Det moderna 
brandförsvaret, vilket dagens räddningstjänst har utvecklats utifrån, tog form i London under 
mitten av 1800-talet. Sveriges brandväsende organiserades efter den brittiska modellen men 
fick inte fotfäste förrän runt 1980. Brandskydd är en av de uppgifter som var gemensam för 
samhället som först reglerades. De första reglerna avseende eldskötsel, och hur liv och 
egendom skulle skyddas mot brand, återfinns redan i de första landskapslagarna på 1200-talet. 
(Regeringen, Räddningstjänsten I Sverige, Rädda Och Skydda (SOU 1998:59), 1998) 
 
I Sverige finns två typer av räddningstjänst; statlig och kommunal. Denna uppsats handlar om 
den kommunala räddningstjänsten. Begreppet räddningstjänsten avser den kommunala 
verksamhet som inom kommunen ansvarar för att hantera uppdraget att tillhandahålla en 
utryckande verksamhet. Räddningstjänsten är en kommunal verksamhet som likvärdigt med 
övriga kommunala verksamheter lyder under kommunallagen, offentlighetsprincipen och 
förvaltningslagen. Varje enskild kommun reglerar, organiserar och dimensionerar således sin 
egen räddningstjänst, i enlighet med det kommunala självbestämmandet.  

1.2.3 Lag om skydd mot olyckor 
 
”Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt 
egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt 
skydd mot olyckor.” (lag om skydd mot olyckor, 1kap 1§) 
 
Sveriges räddningstjänster regleras sedan 1 januari 2004 av lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO). LSO ersatte då räddningstjänstlagen (1986:1102) som i sin tur har sina 
föregångare i 1974 års brandlag (1974:80) samt 1962 års brandlag. Reformen då LSO trädde i 
kraft innebar bland annat en minskad detaljstyrning med mer utrymme för anpassning på 
lokal nivå. LSO reglerar bland annat kommunens och räddningstjänstens uppgifter och vilket 
organ som har ansvaret för räddningsinsatser i olika sammanhang. Lagstiftningen föreskriver 
att kommunen ska arbeta med tre ben inom ramarna för arbetet med skydd mot olyckor, tre 
ben som motsvarar tre faser av olyckan;  
 

• Före (Förebyggande arbete) 
• Under (räddningstjänst, utryckande verksamhet, operativ räddningstjänst) 
• Efter (Olycksundersökningar) 

 
Fasen Före innebär det som benämns som förebyggande/olycksförebyggande verksamhet. 
Här innefattas allt arbete som på något sätt kan bidra till att minska antalet olyckor samt 
konsekvensen av olyckor. Lagen klargör och förtydligar bland annat den enskilde 
medborgarens ansvar och skyldigheter i förhållande till kommunens ansvar. Den enskilde har 
det primära ansvaret för att skydda liv och egendom. Var och en är enligt lagstiftningen 
skyldiga att vidta de åtgärder som anses vara skäliga för att undvika olyckor. Kommunen ska 
enligt LSO främja en god säkerhet för de som bor, vistas och verkar inom kommunens 
geografiska område. Kommunen ska vidta förebyggande åtgärder för att minska bränder och 
olyckor som sker av andra orsaker än brand. För den förebyggande verksamheten ska det 
enligt LSO upprättas ett handlingsprogram.  

Fasen Under innebär den verksamhet som bedrivs på skadeplats och det är denna verksamhet 
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som benämns som räddningstjänst, operativ räddningstjänst eller utryckande verksamhet. 
Begreppet räddningstjänst avser de räddningsinsatser som åligger staten eller kommunen att 
ansvara för vid olyckor eller överhängande fara för olyckor. Målsättningen ska vara att 
begränsa eller hindra skador på människor, egendom och miljö. För att en händelse ska 
betraktas som en räddningstjänst ska enligt lagstiftningen fyra kriterier vara uppfyllda: 

• Behovet av ett snabbt ingripande  
• Det hotade intressets vikt  
• Kostnaderna för insatsen  
• Omständigheterna i övrigt  

Begreppet räddningstjänst åsyftar således genomförandet av insatser som uppfyller 
lagstiftningens kriterier för vad som är att betrakta som räddningsinsats. Kommunens ansvar 
för operativ räddningstjänst innebär att dimensionera, utbilda och på andra sätt anpassa den 
kommunala räddningstjänsten utefter den riskbild som finns inom kommunens geografiska 
område. Lagstiftningen beskriver i stora drag, utan att detaljstyra, den kompetens och den 
beredskap som ska finnas i kommunen. Även för denna fas, den operativa räddningstjänsten, 
ska det enligt LSO upprättas ett handlingsprogram. 

Fasen Efter innebär att räddningstjänsten ska följa upp och utvärdera de insatser som sker, 
såväl varför olyckan skedde (olycksförloppet) som utvärdering av räddningsinsatsen.  

Ofta har den kommunala räddningstjänsten av kommunen delegerats ett samordnade ansvar 
inom det som LSO ålägger kommunerna att arbeta med, även utöver operativ räddningstjänst. 
Detta avser såväl det förebyggande arbetet som efterföljande arbete.  (Regeringen, 2009) 

Stora skillnader mellan kommunerna 
Regeringen genomförde 2009 en utvärdering/uppföljning av implementeringen av LSO.  
Denna uppföljning skulle ligga till grund för en omarbetning av lagstiftningen. I 
uppföljningen framgår det att inom samtliga områden har kommunerna anammat de nya 
uppdragen som LSO föreskriver i väldigt skild omfattning.  Kommunernas arbete med 
målstyrning och handlingsprogram har omfattande variationer avseende kvalitet, ambitioner 
och arbetssätt. (Regeringen, 2009)  
Följande citat är från den uppföljning som nämns ovan. 
 
”Det finns stora variationer i kommunernas arbete med handlingsprogrammen. Det gäller 
såväl i arbetssätt som i ambitioner och i kvalitet.  

”Kommunerna har varierande arbetssätt och ambitioner när det gäller ett bredare arbete för 
skydd mot olyckor utöver brand.” 

”Det finns stora skillnader i hur kommunerna arbetar med olycksundersökningar, 
erfarenhetsåterföring och lärande på området skydd mot olyckor. ” 

Lokal anpassning var ett av de syften som lagstiftaren ville uppnå med LSO. Detta bidrar till 
att medborgaren inte kan förvänta sig samma erbjudande från en räddningstjänst till en annan.  

1.2.4 Kommunens monopol på kommunal räddningstjänst 
 
Enligt LSO ska kommunen ha en organisation som kan utöva räddningstjänst. Kommunen har 
monopol på den kommunala operativa räddningstjänsten i och med att LSO tydliggör att ”den 
personal som ingår i en kommuns organisation för räddningstjänst skall vara anställd i egen 
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eller annan kommun eller i ett kommunalförbund”. (LSO, 3 kap 15§) Det var först 2004 i 
samband med att LSO trädde i kraft som monopolet lagstiftades. I de tidigare lagarna 
(räddningstjänstlagen samt 1962 och 1974 års brandlag) medgavs det visst utrymme för 
kommunerna att på olika sätt avtala bort ansvaret att tillhandahålla en räddningstjänst i egen 
regi, dock med viss försiktighet. (Försvarsdepartementet, 1994)  Inför varje reform har det i 
slutbetänkandena förts diskussioner kring huruvida det är behövligt att skapa förutsättningar 
för kommunerna att privatisera delar av räddningstjänsten, men av olika anledning har 
lagstiftaren valt att inte öppna upp för det helt. (Försvarsdepartementet, 1994)  Sammanfattat 
kan de senaste decenniernas reformer inom lagstiftningen beskrivas med att det har funnits en 
intention att möjliggöra privatisering, men att det av olika anledningar såsom ny 
kommunindelning (inför 1974 års brandlag) och nytillkommet ansvar för en civilförsvaret 
(inför 1986 års räddningstjänstlag) inte har öppnats upp för det fullt ut i lagstiftningen. I 2004 
års lag om skydd mot olyckor gjorde lagstiftaren bedömningen att kommunen ska ha monopol 
på utövande av operativ räddningstjänst. 

1.2.5 Räddningstjänstförbund 
 
Inom några områden i Sverige har kommunerna gått in en form av offentligrättslig 
samverkan, ett kommunalförbund (ej att förväxla med kommunförbund), så kallade 
räddningstjänstförbund. Kommunallagen, 3 kap 20-28§, beskriver ett kommunalförbund som 
ett formellt samarbete mellan kommuner där den samverkande organisationens 
myndighetsutövande förs över till förbundet. I förbundet ska det finnas en beslutande instans 
bestående av en förbundsfullmäktige eller förbundsdirektion. De som sitter i denna instans 
väljs av fullmäktige hos medlemskommunerna enligt vad som är skrivet i avtalet. Vad 
förbundsbildning praktiskt innebär för respektive kommun skiljer sig åt mellan kommunerna 
och mellan förbunden, beroende på hur avtalen är skrivna. Gemensamt för 
räddningstjänstförbunden är att större delen av administrationen (ekonomi, personalhantering, 
arbetsmiljöfrågor etc.) är gemensam för de ingående kommunerna. Förbundisering möjliggör 
bland annat att resurser kan användas mer effektivt över större yta. 2013 fanns det 36 stycken 
räddningstjänstförbund i Sverige. (SKL, 2013) 

1.2.6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  
 
Nationell myndighet för Sveriges räddningstjänst är sedan 2009 Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) (tidigare Statens Räddningsverk). Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap har ansvar för ärenden inom skydd mot olyckor, krisberedskap 
och civilt försvar, så tillvida att inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser 
åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris. Myndigheten utför sitt uppdrag genom 
kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och operativt arbete i 
samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer. Syftet med 
myndighetens arbete är att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla nivåer i samhället.  
 
Regeringen styr MSB genom en instruktion och årliga regleringsbrev. I instruktionen anges 
MSB:s ansvarsområden och uppgifter. I regleringsbrevet anges mål och återrapporteringskrav 
samt tilldelade resurser för myndighetens förvaltning och verksamhet. (MSB, MSB:s 
uppdrag, 2013) 

1.2.7 Kunder för offentlig verksamhet och räddningstjänsten 
 
En av utmaningarna avseende varumärkesarbete inom offentlig sektor är enligt Burma (2001) 
svårigheten att tydligt definiera såväl produkt som kunder. Exempelvis har kommunen skilda 
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verksamhetsområden som är riktade mot specifika målgrupper i samhället. Detta innebär att 
kommunen tillhandahåller flertalet ”produkter”, tjänster, riktade mot flertalet för de olika 
verksamheterna distinkt avgränsade målgrupper (exempelvis äldre inom äldrevården och barn 
och föräldrar inom skolan). Walsh (1994) menar att medborgarna är den offentliga sektorns 
kunder så tillvida att de betalar skatt och att de med detta har rättigheten att ha förväntningar 
avseende den kvalitet som de offentliga verksamheterna levererar. Det är denna utgångspunkt 
som denna studie har. Medborgarna som grupp och medborgarna som enskilda är de som i 
denna rapport betraktas som räddningstjänstens målgrupp för verksamheten. Det är även 
dessa som betraktas som räddningstjänstens intressenter i kommunikations- och 
varumärkesarbetet. 

1.3 Blåljusmyndigheterna – En särskild del inom offentlig 
verksamhet 
 

Resonemanget i detta arbete bygger till stor del på den forskning som är gjord utifrån 
varumärkesarbete inom offentlig verksamhet och kommun. Den offentliga sektorn utgörs av 
verksamheter som utgör byggstenar i medborgarens individuella samhällsstruktur. 
Myndigheter och offentlig verksamhet har alla sitt samhälleliga uppdrag gentemot 
medborgarna som grund i sitt ansvar. Då verksamheterna ska stötta den enskilde medborgaren 
på olika sätt, är det av relevans att medborgarna har en tilltro till att myndigheterna bedriver 
sitt arbete på ett ändamålsenligt sett. Det överliggande uppdraget för byggande av varumärke 
är detsamma för samtliga myndigheter och offentliga verksamheter, att skapa trygghet till det 
system som är uppbyggt för att skydda och stötta medborgaren. Därför kan det vara motiverat 
att generalisera varumärkesarbetet för de offentliga verksamheterna för att kunna peka på de 
kommunikativa områden verksamheterna har gemensamt. Björkenmarken (2007) beskriver 
trygghet som ett ”fullvärdigt medborgarskap”, där grunden för trygghet ligger i upplevd 
kontroll över sin egen tillvaro och tilltro till myndigheterna. Hon för resonemang kring att 
trygghet innefattar en avsaknad av rädsla för att kontakta en myndighet, vetskap om vart man 
vänder sig för att överklaga ett beslut, att veta att barnen lär sig det de ska i skolan och att de 
kan få en praoplats. Det fullvärdiga medborgarskapet förutsätter enligt Björkenmarken ett 
fungerande samhälle där medborgaren blir bra bemött och får bra information, redskap och 
verktyg för att hantera sin vardag. 
 
Begreppet blåljusmyndighet åsyftar de organisationer som finns att hantera händelser där 
medborgaren har mer eller mindre ett akut behov av hjälp. Inom ramen för begreppet ryms 
polis, ambulanssjukvård och räddningstjänst. Polis, ambulanssjukvård och räddningstjänst 
kan betraktas som de trygghetsmurar som är uppbyggda kring den enskilde för att bistå med 
hjälp om olyckan skulle vara framme. Gemensamt för dessa organisationer är att de alla fyller 
en avgörande, och i vissa fall livsavgörande, funktion för medborgaren i situationer då denne 
är som mest utelämnad åt att myndigheten gör ett gott arbete.  
 
Polis, ambulanssjukvård och räddningstjänst lyder under olika lagstiftningar och bedrivs på 
olika sätt. Polisen är statligt organiserad. Ambulanssjukvården drivs genom landsting/region, 
antingen på entreprenad eller inom landstingens/regionens egen regi. Den kommunala 
räddningstjänsten är kommunalt organiserad. Detta innebär ur ett varumärkesperspektiv att 
ansvaret för varumärkesarbetet inom organisationerna ter sig helt olika avseende 
organisatoriskt ansvar. Skillnader mellan blåljusmyndigheterna återfinns även inom den 
massmediala uppmärksamhet som riktas mot organisationerna. Massmedia lyfter frekvent 
fram bland annat det som i media omskrivs som polisens felaktiga agerande och övervåld, och 
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ambulanspersonalen som ger fel vård och som inte är tillräckligt snabba. Räddningstjänsten är 
ur detta perspektiv väl förskonade. 
 
Den massmediala kritiken till trots så har medborgarna generellt en hög tilltro till att 
blåljusmyndigheterna bedriver sitt arbete på ett bra sätt. I SOM-undersökningen4 nr 41 
(Holmberg & Weibull, 2006) undersöks allmänhetens uppfattning om huruvida de offentliga 
verksamheterna och myndigheterna gör ett bra jobb.  Polisen, räddningstjänsten och 
sjukvården (med ambulanssjukvård inkluderad) placerar sig i toppen på denna undersökning, 
vilket är utmärkande för blåljusmyndigheterna relativt övriga myndigheter och offentliga 
verksamheter. 
 
Jag upplever att det finns en svårighet i att betrakta varumärket räddningstjänsten som ett 
generellt varumärke inom den offentliga sektorn. Den kommunala räddningstjänsten vilar på 
samma grund som övrig kommunal verksamhet dock skiljer sig förutsättningarna i 
varumärkesarbetet avsevärt från övriga delar av kommunen. Jag upplever att det finns många 
samordningsvinster i att ur ett varumärkesperspektiv, betrakta blåljusmyndigheternas 
varumärken som en separat del i den offentliga sektorns varumärkesarbete. En separat del där 
de ingående verksamheternas varumärken har ett gemensamt syfte; att skapa trygghet hos 
medborgarna inför stunden då de är som mest utelämnade, då olyckan är framme. 
Blåljusmyndigheternas överliggande uppdrag och ansvar ur ett medborgarperspektiv är 
detsamma; de ska snabbt finnas på plats när de behövs 
 
Detta resonemang har föranlett att denna rapport behandlar varumärkesarbete i den 
kommunala räddningstjänsten, utan att göra generaliseringar relativt övrig 
offentlig/kommunal verksamhet. Studien genomförs med utgångspunkt i litteratur och 
forskning om varumärkesarbete i den offentliga sektorn.  

1.4 Problemformulering 
 

Som kan utläsas ur inledningen är varumärkesarbete inom räddningstjänsten ett område som 
idag är att betrakta som tämligen outforskat. Forskningen som närmast kan relatera till 
området är den som berör offentlig verksamhet generellt. Räddningstjänstens varumärke 
särskiljer sig från varumärken inom övrig offentlig verksamhet på flera olika sätt, bland annat 
genom en lång historia där organisationen betraktats som samhällets hjältar och ett väldigt 
högt anseende hos medborgarna. Skillnader i förutsättningar i varumärkesarbete medför att 
det är svårt att direkt applicera de teorier som beskriver den generella offentliga 
verksamhetens varumärke på räddningstjänstens varumärke.  
 
Det övergripande syftet med att arbeta med att stärka varumärke inom offentlig verksamhet, 
inom kommun och inom räddningstjänsten är att på olika sätt stärka förtroendet för den 
verksamhet som bedrivs. För att kunna göra detta på ett strategiskt, resurseffektivt och 
slagkraftigt sätt behövs förståelse för varumärkenas drivkrafter och inneboende egenskaper. 
Som en inledning på detta forskningsområde finns det ett behov av kunskap om hur arbetet 
med varumärke idag betraktas och hanteras inom de kommunala räddningstjänsterna. 
 
 

                                                 
4” SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet som sedan 
1986 genomför årliga undersökningar för att belysa långsiktiga samhälls-, opinions- och 
medietrender.” (http://snd.gu.se, 11/1 2014) 

http://snd.gu.se/
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1.5 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna rapport är att undersöka samt utifrån lagstiftning och litteratur föra en 
diskussion kring hur Sveriges kommunala räddningstjänster förhåller sig till varumärke och 
varumärkesarbete. Syftet uppnås genom att arbeta utifrån följande frågeställningar: 
 

• Vilka värderingar lägger de kommunala räddningstjänsterna i varumärket? 
• Hur arbetar de kommunala räddningstjänsternas kommunikatörer med varumärke, 

strategiskt och operativt? 
• Vad anser de kommunala räddningstjänsterna vara syftet med att arbeta med 

varumärke? 

1.6 Avgränsningar 
 

Denna rapport behandlar endast den externa kommunikationen och det operativa/strategiska 
varumärkesarbetet, från ledningsnivå gentemot medborgarna. Avgränsningarna är gjorda för 
att möjliggöra ett så kärnfullt resultat som möjligt. Detta innebär bland annat att 
 

• det interna arbetet med medarbetarna inte undersöks i denna rapport. Den 
interna kommunikationen är en stor del av varumärkesarbetet, vilket medför 
att detta område är i behov av specifikt undersökas.  

 
• medborgarnas faktiska uppfattning om varumärket, varumärkets image, inte 

kommer att undersökas. Även detta område är av intresse och är precis som 
den interna kommunikationen ett ämne som behövs undersökas mer 
ingående specifikt.  

 
Såväl internkommunikation som image kommer att vidröras i diskussionerna, men kommer 
inte behandlas något djupgående.  
 
Respondenterna i undersökningen är valda i ett försök att fånga upp olika räddningstjänsters 
arbete med kommunikation och varumärke. Likväl är det svårt att fånga upp hela spektrumet 
av räddningstjänster, framför allt i de mindre kommunerna där inga anställda 
räddningstjänstkommunikatörer finns att tillgå. Arbetet är således en generalisering gjord 
utifrån en begränsad del av Sveriges räddningstjänster. 
 
Denna rapport behandlar endast den kommunikation och det varumärkesarbete som är 
planerat och berör således inte den typ av kommunikation som benämns som 
kriskommunikation. Även detta är ett stort område ur ett varumärkesperspektiv, men denna 
studie medger inte att detta område behandlas något djupgående.  

1.7 Definitioner 
 
För att underlätta förståelsen för rapportens innehåll förklaras och definieras här några av de 
centrala begrepp som denna studie bygger på. 

1.7.1 Varumärke 
 
Den formella, lagstiftade definitionen av varumärke är enlig Varumärkeslagen (2010:1877) 
(VmL):  
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”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 
personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess 
förpackning, förutsatt att tecknen har särskiljningsförmåga.” (VmL 1kap 4§)  
 
”Ett varukännetecken ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster 
som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan.”  (VmL 
1kap 5§)  
 
Definitionem i VmL beskriver de olika komponenterna i varumärket och definierar 
varumärket ur ett juridiskt perspektiv. VmL beskriver kortfattat varumärkets funktioner och 
vilka delar som kan ingå. Vad som sägs i denna lag om varor ska gälla även tjänster.  
 
Varumärket kan även betraktas som ett medium som ska förmedla bland annat värderingar 
och förhoppningar riktade mot specifika målgrupper. (Heide, Johansson, & Simonsson, 2005) 
Begreppet nyttjas allt som oftast med avseende att beskriva såväl organisationens interna 
arbete som arbetet med marknadsföringen för att skapa en bild av organisationen utåt, mot 
intressenterna. (Melin, 1999). Varumärket är enligt Melin (1999) ett strategiskt 
konkurrensmedel med vilket man kan locka gäster och kunder till en produkt, plats eller stad. 
Varumärket skulle även kunna beskrivas som ett löfte. (Dahlqvist & Melin, 2010) Varumärket 
utgör en garant och riskreducerare för den enskilde. Genom att den enskilde har vissa 
förväntningar på varan/tjänsten kommer nyttjande antingen leda till behovstillfredställelse 
eller besvikelse.  
 
Såväl inom forskning som praktiskt nyttjas olika begrepp relaterade till 
varumärkesdefinitionen, bland annat identitet, image och profil. Magnus Fredriksson (2008) 
menar att dessa begrepp tillsammans utgör en helhet, och att de olika begreppen är ett sätt att 
beskriva vissa värden och handlingar. Definitonen på begreppen varierar såväl inom forskning 
som praktiskt och Fredriksson menar att det behövs förståelse för att dessa begrepp 
tillsammans utgör helheten. Varumärket kan uppfattas som det arbete som bedrivs inom såväl 
utformningen av varumärket som upprätthållandet av image. (Urde, 1999) För att ett 
varumärke ska vara framgångsrikt måste det förmedla något unikt. (Palm, 2006) 
Förutsättningarna för framgång ökar om varumärket, oavsett om det är en produkt, plats eller 
organisation, lyckas med att identifiera de unika mervärden som organisationen erbjuder, som 
passar målgruppen bäst. Varumärkesbegreppet nyttjas enligt Fredriksson (2008) frekvent för 
att beskriva den grafiska profilen, vilket enligt Fredriksson är felaktigt. De visuella 
parametrarna i varumärket är endast till för att underlätta omvärldens igenkänning av 
varumärket. Fredriksson menar att begreppet varumärke utöver de visuella kännetecknen även 
inrymmer bland annat organisationens värderingar. 
 
En organisations sätt att strukturera och systematisera varumärkesarbetet kallas för 
varumärkesarkitektur. Varumärkesarkitekturen syftar till att stärka varumärket och lyfta fram 
organisationen genom att göra den mer synlig. (Dahlqvist & Melin, 2010) I offentlig 
verksamhet nyttjas ofta en typ av varumärkesarkitektur som centreras kring ett modersmärke. 
(Dahlqvist & Melin, 2010) Att arbeta med gemensamt varumärke för hela organisationen, 
med gemensam grafisk profil, kärnvärden och uttalanden, är ett sätt att arbeta med varumärke 
i offentlig verksamhet som har ökat avsevärt de senaste åren. (Waeraas, 2008) 
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Den stora skillnaden mellan offentlig och privat sektor ligger enligt Dahlqvist och Melin 
(2010) i det som de omnämner som den styrande verksamhetslogiken. Verksamhetslogiken 
innebär den övergripande mentalitet som organisationen organiseras och styrs efter. Den 
privata sektorn har en verksamhetslogik som präglas av vinstintresse medan den offentliga 
sektorn präglas av samhällsnytta utifrån sitt samhälleliga uppdrag. Huruvida man som 
offentlig verksamhet ska arbeta med stärkande och bevarande av varumärke är inte en helt lätt 
fråga att besvara. Strategisk marknadsföring av en kommun är ett relativt nytt perspektiv och 
det är inte helt accepterat att satsa ekonomiska resurser på något som till synes kan upplevas 
onödigt och svårt att mäta resultatet av.  

1.7.2 Strategisk kommunikation 
 
Strategisk kommunikation som forskningsfält är ett område som är under tillväxt. (Falkheimer 
& Heide , 2011) De definierar begreppet som ”en organisations medvetna 
kommunikationsinsatser för att nå sina mål”. Falkheimer och Heide beskriver att området inte 
bara växer inom forskningen utan expanderar även i praktiken. De menar vidare att i Sverige 
är strategisk kommunikation som profession ett samtida faktum. Strategisk kommunikation i 
praktiken definieras vidare som då ”organisationsmedlemmarna utför handlingar och 
kommunicerar på ett medvetet och målrelaterat sätt”. (Falkheimer & Heide , 2011:14) 
 
Sociala medier och den nya teknik som idag finns att tillgå har fått stor betydelse i den 
strategiska kommunikationen, såväl inom privat som offentlig sektor. Alltmer integreras de 
sociala medierna med det strategiska kommunikationsarbetet och de sociala nätverken 
betraktas allt mer som en strategisk plats att finnas på. (Falkheimer & Heide , 2011) 
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2 Tidigare forskning 
 
Det finns en stor mängd litteratur, forskning och artiklar som tar upp och behandlar begreppet 
varumärke. Stor del av den forskning som finns att tillgå handlar om privat sektor. Därför ligger 
stort fokus på den knappa litteratur som finns att tillgå om varumärke i offentlig sektor. 

2.1 Varumärke i offentlig sektor och kommun 
 

Inom den offentliga och kommunala sfären är varumärkesarbete och varumärkesbyggande 
arbete något relativt nytt (Dahlqvist & Melin, 2010). Detta kan delvis förklaras med att 
kommunen fram tills för bara några år sedan haft monopol på de verksamheter som ålagt 
kommunen. Avsaknad av konkurrens har medfört att kommunen inte upplevt behovet av ett 
strategiskt kommunikationsarbete som överhängande. Dahlqvist och Melin menar att det 
inom den offentliga sektorn har skett en form av kommersialisering de senaste åren, där det 
skett en övergång från informationsspridning till att mer arbeta med profilering och 
marknadsföring. Dagens kommuner marknadsför sin stad alltmer på samma sätt som en 
produkt kan marknasföras. Humphrey (2011) har i en studie gjort försök att problematisera 
svårigheterna med marknadsföring inom myndigheter i England. Han menar att en del av 
komplexiteten i myndigheternas arbete med marknadsföring utgörs av det faktum att 
förhållandet mellan medborgare och myndighet varierar mellan de ingående verksamheterna. 
Några reglerar, andra ger service och några ger information och stöd.   
 
New Public Management (NPM) är ett begrepp som frekvent nyttjas för att karaktärisera de 
förändringar som skett inom offentlig sektor sedan början på 1990-talet. Kortfattat innebär 
NPM att de offentliga verksamheterna allt mer tillämpar metoder och förhållningssätt från den 
privata sektorn. NPM utgår från den privata sektorns företagsverksamhet och har fokus på 
resultat, effektivitet och kundorientering. (Lindgren, 2006) Forskningen kring NPM präglas 
av ledord såsom effektivitet, mer värde för skattepengarna och bättre uppföljning. Metoder 
för att arbeta med dessa ledord förespråkas vara bland andra konkurrensutsättning, 
privatisering och decentralisering. NPM-förespråkarnas huvudargument är att den privata 
produktionen är effektivare än den offentliga. (Hood, 1995) Medborgaren borde, enligt NPM-
perspektivet, i sin roll till staten ses som kund, vilken kan välja att konsumera tjänster på en 
marknad. (Røvik 2008:136) Bland andra Ankarloo (2005) och Rothstein (2010) visar på att 
effektiviseringen är avsevärt snabbare inom den privata sektorn och menar därför att de 
strukturer och arbetssätt som tillämpas inom företagsvärlden även bör implementeras i den 
offentliga förvaltningen. Det alltmer tilltagande intresset för varumärke i offentlig sektor kan 
förklaras med en allt mer omfattande tillämpning av NPM. 
 
Ett begrepp som alltmer anammas globalt inom offentligt varumärkesarbete, såväl inom 
forskning som i praktiken, är det som kallas city branding. Detta kan enligt Anholt (2007) 
beskrivas som arbetsprocessen i utvecklandet av en stads varumärke. Anholt menar att city 
branding innefattar arbetet med att bygga upp bland annat identitet och grafisk profil, och är 
en förutsättning för att bygga eller påverka varumärkets rykte. En stad arbetar med sitt 
varumärke genom att lyfta fram de fördelar och tillgångar (exempelvis närhet till havet eller 
ett framgångsrikt idrottslag) som redan finns inom staden och arbeta vidare med dessa. 
(Spjuth, 2006) Spjuth menar vidare att medborgarna är stadens bästa ambassadörer och är 
således viktiga budskapsbärare i marknadsföringen.  
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2.2 Varumärke i blåljusmyndigheter och räddningstjänsten 
 

Polisen är den av de tre verksamheterna som mest frekvent har utgjort föremål för forskning 
relaterad till medborgarnas uppfattning och myndighetens kommunikationsarbete. Polisen har 
genom tiderna varit den av de tre organisationerna som varit mest ansatt av kritik från såväl 
massmedia som medborgare. Detta är sannolikt bidragande till att polisen idag satsar 
omfattande resurser på strategiskt varumärkesarbete och exponering. Flertalet studier har 
undersökt polisens närvaro i sociala medier. Bland andra Arledal och Karlsson (2013) 
undersöker hur polisens höga närvaro i sociala medier påverkar deras anseende hos 
medborgarna. Undersökningen visar bland annat att för mycket transparens och informell 
kommunikation kan leda till en förlust av förtroende. Arledal och Karlsson förespråkar med 
detta att kommunikationen i sociala medier ska ske utifrån väl definierade mediestrategier.  
 
Forskningen inom ambulanssjukvården som har direkt anknytning till varumärkesarbete är 
tämligen begränsad. Berg m.fl (2008) har genomfört en undersökning som syftade till att 
skapa en uppfattning om hur patienterna betraktar ambulanssjukvården. Studiens resultat 
beskriver bland annat att det idag råder en generell okunskap om vad ambulanssjukvården 
egentligen innebär. Större delen av den forskning som är genomförd som på något sätt 
tangerar varumärkesarbete och varumärke inom hälso- och sjukvård kretsar kring NPM. Detta 
är ett område som det de senaste åren har forskats relativt mycket om, på förekommen 
anledning. Hälso- och sjukvården var tidigt ute med att privatisera vårdinrättningarna, inom 
samtliga områden. De senaste åren har den massmediala uppmärksamhet som riktats mot 
såväl ambulanssjukvård som övrig hälso- och sjukvård, generellt varit av kritisk karaktär. 
Detta har i sin tur föranlett att privatiseringens betydelse för att verksamheterna inom hälso- 
och sjukvård ska kunna uppnå effektivitet, kvalitet och ekonomisk hållbarhet, är ett tacksamt 
område att forska inom. 
 
Den forskning som finns för räddningstjänsten behandlar främst utförande av operativ insats. 
Exempel på frekvent återkommande områden inom forskningen är ledarskap under operativ 
insats, utveckling och utvärdering av metoder för genomförande av operativ insats, 
arbetsmiljö för brandmännen, riskobjektsinventeringar samt de inre kulturer som råder inom 
en räddningstjänst. Ingen forskning finns att hitta vare sig nationellt eller internationellt som 
berör varumärkesarbete eller kommunikationen mellan räddningstjänsten och medborgarna. 
Detta understryker behovet av att undersöka detta område ytterligare.  
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3 Teoretisk referensram 
 

3.1 Varumärke i offentlig verksamhet och kommun 
 
Melin (1999) identifierar fyra dimensioner av varumärkesbegreppet kopplat till offentlig 
sektor; uppdrag och ansvar, internkommunikation, retorik och visuell profil. Dessa 
dimensioner anser Melin sammanfatta de relevanta parametrarna i ett varumärke och det är 
denna modell som detta arbete kommer att byggas kring. Inom offentlig sektor har dessa fyra 
dimensioner en inbördes ordning av relevans för uppdraget där Uppdrag och ansvar står 
överst. I figur 1 återges en visualisering av ordningen mellan de fyra dimensioner som Melin 
beskriver. I figuren sammanfattas retorik och visuell profil under benämningen extern 
kommunikation, vilket i denna modell åsyftar den kommunikation som bedrivs mellan 
organisationen som helhet och medborgarna.   
 
Möjligheterna för varumärkesarbete inom offentlig sektor grundar sig i regeringens uppdrag. 
Det interna arbetet och retoriken skall båda utgå ifrån det uppdrag som myndigheten fått från 
staten - detta för att ge intressenterna (medborgarna) en enhetlig bild av myndighetens arbete. 
Retorik och visuell profil, innehåller de delar av varumärket inom offentlig sektor som är 
synlig för allmänheten.  
 
Detta arbete har fokus på de områden som i figur 1 är rödmarkerade, det vill säga uppdrag och 
ansvar, retorik (identitet och profil) samt visuell profil. Intern kommunikation (den 
kommunikation som bedrivs inom organisationen med ledning och medarbetare som 
nyckelfunktioner) samt image (den faktiska bild som medborgarna har av organisationen) ligger 
utanför arbetets avgränsningar och kommer således inte att behandlas något djupgående i 
diskussionerna.  
 
På kommande sidor återfinns en beskrivning av de dimensioner som Melin beskriver i sin 
modell, som är av relevans för detta arbete (se rödmarkerat i figur 1). Samtliga beskrivningar 
är från Melins definitioner om inte annat anges.  
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Figur 1 Bilden är en grafisk visualisering av Melins indelning av varumärket i fyra olika dimensioner. Bilden är 
således en egen konstruktion utifrån Melins tankegångar. De delar som är markerade med röd kantlinje är de 
områden som denna studie har sitt fokus kring.  

 

3.1.1 Uppdrag och ansvar 
 
Det huvudsakliga uppdraget från staten tydliggör ansvaret som den offentliga verksamheten 
har gentemot medborgarna. Genom regleringsbreven från regeringen ges direktiv för hur 
arbetet ska bedrivas, vilka regler och lagar verksamheten ska förhålla sig till samt 
tydliggörande av budgetramar. Respektive myndighet reglerar utifrån regeringens uppdrag de 
offentliga verksamheterna. För flertalet offentliga verksamheter styrs uppdraget av 
speciallagar som av berörda myndigheter bryts ner till förordningar.  
 
Dahlqvist och Melin (2010) beskriver den offentliga verksamheten utifrån fyra olika 
uppdragsområden enligt figur 2. 
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Samhällsbevararen innehar monopolställning och har kollektiv nytta i fokus. Oftast är denna 
typ av verksamhet strikt lagreglerad. Exempel kan vara Riksbanken, försvaret och, i 
kommunen, tillståndsgivning och samhällsplanering. 
 
Samhällsutvecklaren är konkurrensutsatt och har även denna kollektiv nytta i fokus. Ofta 
arbetar dessa verksamheter utifrån direktiv om att bistå samhällelig utveckling inom diverse 
områden. Samhällsutvecklaren karaktäriseras av dels konkurrensutsättning då det inrättas 
myndigheter med ansvarsområden som tangerar varandra, dels av att den bedriver verksamhet 
som skulle kunna bedrivas av någon annan. Exempel på Samhällsutvecklare är 
Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet och på lokal nivå, näringslivsutveckling och kultur 
och fritid. 
 
Planstyrd medborgarservice innebär ofta att verksamheten har monopol och arbetar 
gentemot den enskilde individen. Tidigare tillhörde bland annat den kommunala 
socialtjänsten och barnomsorgen denna kategori. 
 
Marknadsstyrd medborgarservice innebär fri konkurrens och verksamhet som riktas direkt 
mot den enskilde individen.  Här innefattas all offentligt verksamhet som på lika villkor med 
privata företag konkurrerar om verksamheten.  Här innefattas bland annat privata alternativ 
till skolor och äldreboenden 

 
3.1.2 Retorik 
 
Retoriken är det som styr hur verksamheten vill uppfattas av utomstående och innefattar 
organisationens kommunikation med omvärlden. Retoriken sammanfattar den gemensamma 
kommunikation som varumärket förmedlar och speglar hur organisationen vill förmedla sitt 
varumärke. (Fredriksson M. , 2008) Begreppet grundar sig främst i organisationens syn på sig 
själv och dess inneboende egenskaper (historik, visioner etc.) och i andra hand hur andra 
betraktar organisationen. Kommunikation för ett varumärke är framgångrikt då den är 
konsekvent på alla sätt och mot alla intressenter. (Balmer & Van Rie, 1997) Det är med detta 
lika viktigt att vara konsekvent med den retoriska kommunikationen som med den grafiska 
kommunikationen. (Bernstein, 1986) 
 

                                               Grad av konkurrensutsättning  
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Figur 2 Den offentliga verksamhetens uppdrag utifrån Dahlqvists och Melins resonemang. 
Bilden är en rekonstruktion från (Dahlqvist & Melin, 2010) 
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I vilken omfattning en verksamhet låter retoriken spegla det interna arbetet beror dels på hur 
angeläget det är för verksamheten att vara transparent i arbetet (vanligare i offentlig sektor) 
och dels på hur viktigt det är för verksamheten att göra sig attraktiv på marknaden (vanligare i 
privat sektor). Melin delar upp retorikbegreppet i tre delar; identitet, profil och image. Av 
dessa beskrivs här identitet och profil då det är dessa begrepp som är av relevans för detta 
arbete. 

Identitet 
I relation till retorikbegreppet bygger identiteten på interaktionen med omvärlden. Identiteten 
är det som gör organisationens idéer och värden tillgängliga för kunder. (Wheeler, 2009) 
Identiteten baseras på normer, värderingar och omvärldens syn på organisationen, och är 
föränderlig. Det föränderliga inbegriper att identiteten utformas i förhållande till andra och är 
således inte statisk. En identitet ska utformas utifrån det som gör organisationen unik och kan 
jämföras med relationen till en verklig person. Organisationen ges genom identiteten en 
personlighet som står för utvalda värden och tankar. Varumärkesidentiteten utformas för att 
skapa igenkänning och för att förstärka den individuella framtoningen av varumärket.  

Profil 
Profilen är det som organisationen väljer att kommunicera och på så sätt förmedla det som 
organisationen står för. (Fredriksson M. , 2008) Strävan efter att vara unika är för offentlig 
verksamhet inte likvärdig med den inom det privata näringslivet. Det bakomliggande syftet 
(verksamhetslogiken) är inte att vara ”bäst på marknaden” utan snarare att skapa en tilltro till 
att myndigheten bedriver verksamheten på ett bra sätt och fyller ett allmännyttigt syfte. 
 
Att positionera ett varumärke innebär att placera sig i individens medvetande relativt andra, 
konkurrerande alternativ. Vid positionering lyfts delar av verksamheten fram som medför att 
varumärket utmärker sig inom vissa områden. Profilering och positionering kan betraktas som 
två begrepp som är tätt sammanknutna. Profilering innebär att lyfta fram det som 
organisationen önskar att bli associerad med. Positionering är ett sätt att strategiskt göra 
detsamma relativt andra organisationer. (Hinn & Rossling, 1994) 

3.1.3 Visuell profil 
 
Den visuella profilen utgörs av visuella kännetecken för organisationen. (Fredriksson M. , 
2008) Den visuella profilen kan betraktas som varumärkets ansikte utåt och utgörs bland 
annat av logotyp, färger, namn och enhetligt utformade mallar. (Bergström, 2009). De 
visuella kännetecken som en organisation associeras med fyller enligt van der Bosch, Elving 
och de Jong (2006) sammanfattat fyra funktioner:  
 

• Den ska bidra till att organisationen uppfattas som enhetlig.  
• De ska få organisationen att synas och genom detta bidra till igenkänning och att 

organisationen blir ihågkommen.  
• De ska bidra till företagets image och rykte gentemot externa intressenter.  
• De ska bidra till att medarbetarna kan identifiera sig med organisationen. 

 
De lyfter vidare fram att det är av stor vikt att de visuella känneteckena nyttjas konsekvent 
och att detta mest effektivt uppnås genom formella riktlinjer. 
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4 Metod 
 
Detta kapitel behandlar den metod för insamling av empiri som har nyttjats i undersökningen. 
Kapitlet syftar till att ge en förståelse för hur jag har arbetat med mitt forskningsområde. Jag 
ville i min studie fånga upp olika perspektiv av varumärkesarbetet inom räddningstjänsten och 
definierade utifrån detta två huvudsakliga målgrupper av respondenter för insamling av 
empiri: kommunikatörer inom den kommunala räddningstjänsten samt räddningschefer. 
Bägge målgrupperna är att betrakta som ledningsfunktioner inom räddningstjänsten. För att 
samla in information nyttjades enkätundersökning och intervjuer. Den huvudsakliga empirin 
tillhandahölls genom enkäterna. Detta då enkäter medgav att jag kunde vända mig till flera 
respondenter och på detta sätt få in ett bredare underlag. Intervjuerna genomfördes för att 
möjliggöra djupare diskussioner inom ämnet och således komplettera data som inkom från 
enkäterna.  
 
Kommunikatörerna utgör huvudsaklig målgrupp då dessa kan förväntas ha insikt i den egna 
organisationens strategiska varumärkesarbete. Räddningschefernas svar är i undersökningen 
att betrakta som ett komplement till kommunikatörernas. Understrykas bör, som jag nämner i 
inledningen, att jag i denna rapport inte berör varumärkesarbete och attityder inom den interna 
organisationen, under ledningsnivå.  
 

4.1 Metoder och synsätt 
 

Ett deduktivt synsätt innebär att forskningen tar fotfäste i en teoretisk grundstomme, vilken 
därefter prövas empiriskt. (Bryman & Bell, 2007) Nackdelen med detta synsätt är enligt Patel 
och Davidsson (2003) att nya infallsvinklar går förlorade i och med allt för stor påverkan av 
de befintliga teorierna. Ett induktivt synsätt kan betraktas som motsatsförhållandet där fotfäste 
istället tas i empirin för att därefter utveckla nya teorier alternativt vidareutveckla gamla 
metoder. (Bryman & Bell, 2007) Denna uppsats är att betraktas som ett arbete av deduktiv 
karaktär. Denna studie utgår från teori relaterat till den generella offentliga verksamheten i ett 
försök att tillämpa den på räddningstjänsten.  
 
Det finns generellt två metoder för en vetenskaplig studie; kvalitativt eller kvantitativt.  
Kvantitativ metod innebär ett försök till objektiv analys och värdering utifrån insamlad 
statistik och mätningar. Den kvantitativa metoden resulterar således ofta i siffror, mättal, 
volymer etc. Den kvalitativa metoden är mer beskrivande i sin karaktär, är mer öppen och 
syftar till att skapa helhetsförståelse i ämnet. (Davidson & Patel, R, 2011) (Bryman & Bell, 
2007) (Alvesson & Sköldberg, K) Då önskan har varit att skapa en förståelse för den 
kommunala räddningstjänstens varumärke har ett kvalitativt synsätt nyttjats.  
Ett kvalitativ synsätt används då man har en önskan att beskriva, förklara och tolka. (Ahrne & 
Svensson, P, 2011) Kvalitativa studier innefattar ofta ett mindre antal personer, men 
undersöker ofta dessa lite djupare. (McCracken, 1988).  
 
Patel och Davidsson (2003) beskriver två motsatsbegrepp då vetenskapligt förhållningssätt 
väljs; positivism och hermeneutik. Positivismen har ett naturvetenskapligt fokus, där logik 
och prövning lyfts fram. Detta synsätt lägger mer fokus på enskilda delar. Hermeneutik lyfter 
fram tolkningar där ämnets helhet är av relevans. Denna uppsats bygger på ett hermeneutiskt 
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förhållningssätt, där det är helhetsperspektivet som efterfrågas och där det ges utrymme för 
tolkning utan ett givet svar.  

4.2 Val av metod  
 
För att skapa mig en uppfattning om hur varumärke betraktas och hanteras inom 
ledningsstrukturerna inom räddningstjänsterna bedömde jag att jag behövde ett brett underlag. 
Eftersom varumärke är att betrakta som ett subjektivt fenomen var det av relevans att få in ett 
större antal svar för att jag skulle kunna skapa mig en uppfattning om hur realiteten ser ut. Då 
respondenterna inte fullt ut går att nå personligen samt då många personer ska nås kan enkäter 
anses var ett bra alternativ. (Kylén, 2004) Enkätundersökning möjliggör bredare 
datainsamling.  
 
För att ge möjlighet att kunna gå på djupet inom området genomfördes även intervjuer. 
Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär med frågor som utgjordes av frågeområden 
snarare än detaljerade frågor. (Bryman & Bell, 2007) Eriksson och Kovalainen (2008) 
framhäver att det är positivt med semistrukturerade intervjuer då de ger utrymme för såväl 
systematik i frågeställningarna som ett informellt samspel mellan intervjuare och respondent. 
Jag ansåg att semistrukturerad intervjumetodik var lämplig då jag ville ha svar som var 
innehållsrika och som skulle lyfta fram de intervjuades egna tankar och åsikter inom ämnet. 
En intervjuguide framarbetades som efter framarbetning testades på fem personer innan den 
skickades till respondenterna. Intervjuguiden innehåller ett antal för ämnet relevanta frågor 
och Bryman och Bell menar att den flexibilitet semistrukturerade intervjuer medför lägger 
fokus på det som den intervjuade anser vara viktigast för ämnet. 

4.3 Urval 
4.3.1 Enkät  
 
Målgruppen för enkäten var kommunikatörer inom den kommunala räddningstjänsten.  
Enkäten för räddningstjänstens kommunikatörer genomfördes anonymt genom direkta 
mailutskick. Målgruppen specificerades som kommunikatörer som arbetar inom en kommunal 
räddningstjänst eller som har en kommunal räddningstjänst inom sitt ansvarsområde. 
Mailutskicken gjordes till ett urval av kommunikatörer som valdes för att få representation 
från de olika grupperna enligt Sveriges kommuner och landstings indelning. (se bilaga 5) 
Indelningen är gjord i nio grupper efter strukturella egenskaper som befolkningsstorlek och 
näringslivsstruktur. Nedan återfinns grupperna och det antal kommunikatörer som fick 
mailutskick ur respektive kategori. Det finns idag inga storstäder som inte ingår i 
räddningstjänstförbund. Därmed ersätts denna grupp av kommunikatörer från 
räddningstjänstförbund.  
 

- Storstad (Räddningstjänstförbund) (3)  
- Förortskommun (4) 
- Större stad (5) 
- Medelstor stad (8)  
- Industrikommun (10) 
- Landsbygdskommun (5)  
- Glesbygdskommun (4) 
- Övrig större kommun (4) 
- Övrig mindre kommun (4) 
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Då bland annat resurstilldelning, avsatt budget och personaltillgång skiljer sig åt mellan 
räddningstjänsterna, är det av relevans att göra ett försök att fånga upp reflektioner från de 
olika kategorierna av kommuner. I många av de mindre kommunerna finns inga 
kommunikatörer som enbart är knutna till den kommunala räddningstjänsten. I dessa fall har 
mail skickats till kommunens kommunikatör eller den som angivits som kontakt av respektive 
kommuns växel. 

4.3.2 Intervjuer  
 
Intervjuer genomfördes med fyra personer, två räddningschefer och två kommunikatörer. 
Dessa önskar att vara anonyma och namnges således inte i rapporten. Räddningscheferna 
representerar ett räddningstjänstförbund och en medelstor kommun. Kommunikatörerna 
representerar en stor kommun och en landsbygdskommun. De intervjuade valdes utifrån att de 
representerar olika kommungrupper i SKL:s kommunindelning samt att de utgör en del av 
mitt arbetsnätverk. Den sistnämnda anledningen medförde en praktisk fördel då det medförde 
att jag med lätthet kunde etablera kontakt och träffa de under inledningen av studien.  

4.4 Genomförande 
 

Kvalitativ metodik möjliggör flexibilitet samt att frågeställningarna förändras inför 
nästkommande intervjuer. Av samma anledning kan det därför bli aktuellt att komma tillbaka 
till de man intervjuat för tilläggsintervju. (Repstad, 2007) Allt eftersom frågeställningar och 
syfte med studien bearbetades fanns det behov av kompletterande frågor till respondenterna, 
vilka ställdes genom telefon eller mail. För några av respondenterna var även de nya 
frågeställningarna redan besvarade. 

4.4.1 Enkät  
 
Jag skickade ut enkäten via direkta mailutskick, med kommunikatörer inom de kommunala 
räddningstjänsterna som målgrupp. De presumtiva respondenterna identifierades genom 
kontaktuppgifter på respektive organisations hemsida alternativt telefonsamtal till växeln för 
att få ett namn till kommunikationsansvarige. Enkäten konstruerades med öppna frågor. 
Kylén (2004) menar att öppna frågor ger svar som bättre speglar respondentens åsikt då den 
inte är styrd åt ett håll.  Han menar även att för många öppna frågor ställer höga krav på 
respondents svar. Av den anledningen hölls antalet öppna frågor nere i den mån det var 
möjligt.  
 
Enkäten har utformats efter Kyléns rekommendationer, där enkäten bearbetas i fyra steg. De 
fyra stegen syftar till att underlaget ska testas och omarbetas i den mån det är behövligt innan 
den skickas ut till den slutgiltiga målgruppen. Inledningsvis låter man en eller flera personer 
testa enkäten för att därefter utifrån inkomna synpunkter skapa en förupplaga till enkät som 
testas mot personer som tillhör den faktiska målgruppen. Enkäten bearbetas därefter 
ytterligare för att slutligen skickas ut i slutversion. En test av enkäten genomfördes genom att 
låta tre kommunikatörer från mitt arbetsnätverk få besvara enkäten och därefter lämna 
synpunkter på utformningen. Deras reflektioner föranledde ett behov av en bearbetning av 
enkäten innan den skickades ut till de slutgiltiga respondenterna. 
 
Enkäten skickades ut med direkta mailutskick till personer som arbetar med de kommunala 
räddningstjänsternas kommunikation. Av 45 utskick tillhandahölls 22 svar. Försök att nå ut 
till räddningstjänstkommunikatörer gjordes även genom länk på Twitter, men där inkom 
endast två svar. Då detta tillvägagångssätt kan antas vara förknippat med en svårbedömd 
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otillförlitlighet, samt att underlaget som kom in genom Twitter var begränsat, tas inte dessa 
två svar med i sammanställningen. 
 
Enkäten var anonym. Utifrån varje enskild respondent upprättades en skriftlig 
sammanställning av dennes svar för att fånga upp helhetsperspektivet i respondentens svar.  

4.4.2 Intervjuer 
 
Intervjuerna genomfördes under en veckas tid och samtliga genomfördes genom samtalsform 
(Kvale, 1997).  Samma intervjumall nyttjades för samtliga respondenter, dock användes inte 
mallen i sin helhet för samtliga. Beroende på hur den intervjuade besvarade frågan så ställdes 
följdfrågor, med låg grad av standardisering (Patel och Davidsson, 2011). Under samtalen 
bekräftade jag mina tolkningar av svaren genom att fråga om deras uppfattning stämde 
överens med min tolkning. Frågorna som ställdes var öppna och jag främjade personens 
benägenhet att själv utveckla sina svar genom uppmuntringstekniker (Lindh & Lisper, H-O, 
1990) och uppföljande frågor. Syftet med intervjuerna var att ge möjlighet att djupdyka i de 
resonemang och diskussioner som förts inom organisationen avseende räddningstjänstens 
varumärke och det befintliga varumärkesarbetet. I intervjuerna diskuterades även CSR och 
dess betydelse för organisationen, vilket senare skalades av från undersökningens målsättning. 
 
Utifrån varje enskild respondent upprättades en skriftlig sammanställning för att fånga upp 
helhetsperspektivet i respondentens svar. 

4.5 Reliabilitet och validitet 
 

Bryman och Bell (Bryman & Bell, 2007), menar att validitet och reliabilitet är två parametrar 
som stärker en undersöknings kvalitet. Reliabiliteten innebär i vilken omfattning resultatet 
skulle bli identiskt om undersökningen upprepades (Christensen, 2001) och är ett sätt att 
undvika godtycklig subjektivitet. Trovärdigheten kan ses som en kvalitetsförsäkran för såväl 
läsaren som författaren. Kvalitativa studier bygger på spontana svar och respondentens vilja 
och förmåga att uttrycka sina tankar.  Ett stort fokus på upprätthållen reliabilitet kan motverka 
kreativitet och spontanitet. Kvale och Brinkmann (2009), Bryman och Bell (2007) och 
Christensen (2001) menar att det vid kvalitativa undersökningar, där respondentens syn på 
verkligheten vid en given tidpunkt ska fångas upp, finns en inneboende svårighet att 
säkerställa absolut reliabilitet då den verklighet vi lever i är föränderlig. Denna inneboende 
svårighet visar på svårigheten att få fram en definitiv sanning i en kvalitativ studie. 
 
Resonemanget ovan präglar studiens reliabilitet. Svaren på frågorna är beroende på när de 
ställs och i vilken kontext de ställs. Med anledning av bland annat att varumärkesarbete inom 
offentlig sektor är ett område som under det senaste decenniet börjat få mer och mer utrymme  
(Dahlqvist & Melin, 2010) samt att räddningstjänsten sedan 2004 lyder under ny lagstiftning 
(se avsnitt 1.2.3), hade sannolikt svaren sett annorlunda för tio år sedan. 
 
Bryman och Bell (2007) definierar validitet genom två begrepp; intern och extern validitet. 
Den interna validiteten innebär ett mått på i vilken omfattning resultatet är generaliserbart 
relativt praktiken. Den externa validiteten innebär hur generaliserbart resultatet är för andra 
sociala miljöer och situationer. Den interna validiteten har jag försökt säkerställa genom att få 
representation från olika nivåer i kommunikationskedjan (såväl de översta cheferna vilka är 
de som beslutar om organisationens övergripande förhållningssätt till strategiskt 
kommunikation och varumärkesarbete samt kommunikatörerna som är direkt underställda 
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cheferna att arbeta med utförandet av kommunikationen) samt från ett brett urval av 
räddningstjänster av olika storlekar (enligt SKL:s kommunindelning, se bilaga 5). Samtliga 
respondenter har erfarenhet av varumärkesarbete och har således god kunskap om ämnet. Den 
externa validiteten kan vara ett problem i kvalitativa studier, exempelvis då urvalet valts för 
snävt. (Bryman och Bell, 2007) Sett till undersökningens syfte, avgränsning och målsättning 
upplever jag att urvalet avseende målgrupper av respondenter är tillräckligt för att ge en 
generell bild av önskvärt resultat. Det är räddningstjänsternas lednings förhållningssätt till 
varumärke och varumärkesarbete som avses undersökas och de två grupper av respondenter 
som valts (kommunikatörer och räddningschefer) är generellt att betrakta som de 
nyckelfunktioner som kan ge en uppfattning om detta. Avseende val av respondenter inom 
målgrupperna gjordes försök att fånga upp fler kategorier av räddningstjänster. 
Undersökningens breda representation av kommuner i olika storlekar, trots bortfall i form av 
uteblivna svar på utskickad enkät, samt den rörande samstämmighet som råder mellan dessas 
svar i undersökningen, medför att jag är av uppfattningen att den externa validiteten är hög 
relativt undersökningens målsättning. 

4.6 Metodkritik 
 

Vid alla undersökningar är det av vikt att göra en bedömning huruvida det material som 
kommit in är trovärdigt och speglar verkligheten. Simonsson (2002) menar att kvalitativa 
generaliseringar inte innebär att fullt ut, utifrån ett slumpmässigt urval, beskriva det som är 
gällande för en hel population. Han menar att en generalisering av denna typ avser att 
synliggöra grundläggande egenskaper eller strukturer för vissa företeelser. Detta resonemang 
stämmer väl in i denna studie. Ett urval av räddningstjänster undersöks, vilket medför att den 
bild som förmedlas genom dessa sannolikt inte representerar samtliga räddningstjänster, men 
att de grundläggande faktorerna i varumärkesarbetet kan åskådliggöras på detta sätt.  
 
Det finns ur många perspektiv många fördelar med enkäter. Tidigare nämnt är att det är lätt att 
nå ut till många personer och att det är ett tidseffektivt sätt att få in ett brett underlag. Utöver 
de rent praktiska fördelarna i formulering och hantering av inkommen data, kan 
respondenterna svara i lugn och ro och således ge väl genomtänkta svar. (Ejlertsson, 2005) 
Ejlertsson lyfter även fram att den effekt en intervjuare har på respondenten i största möjliga 
mån elimineras med enkätundersökning relativt intervjuer. Med anonyma svar möjliggör 
enkät även att känsligare frågor kan ställas.  
 
En bra genomförd enkätundersökning bör rendera i en svarfrekvens på 80 % eller mer. 
(Ejlertsson, 2005) Åsikterna går dock isär om svarsfrekvensens betydelse. (Kylén, 2004) I 
enkätundersökningen svarade knappt 50 % (22/45), Den låga svarsfrekvensen kan ha 
betydelse för resultatet då det finns en sannolikhet att hela spektrumet av olika 
räddningstjänster inte synliggörs i slutsatserna. Karaktären av de svar som inkommit samt den 
samstämmighet som råder i svaren medför dock goda förutsättningar att empirisk mättnad har 
uppstått (Knutsson, 1998) och att de stora dragen i räddningstjänsternas varumärkesarbete kan 
utläsas. Frågornas utformning i form av öppna frågor gav svar som har behandlats kvalitativt i 
diskussionen. Svarsfrekvensen har sannolikt större påverkan vid en kvantitativ undersökning.  
 
Jag upplever en hög tilltro till tillförlitligheten i enkätsvaren då samtliga respondenter är 
primärkällor som själva har kunskap och erfarenheter av det som efterfrågas. Ejlertsson 
(2005) menar vidare att det begränsade antal frågor som en enkät medger är en nackdel. Såväl 
avseende den knappa svarsfrekvensen på enkäten (22/45) som det begränsade antal frågor 
som kan ställas, upplever jag att det kompenserades av intervjuerna, vilka gav möjlighet för 
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mig att fördjupa mig ytterligare i frågeställningarna.  Ejlertsson belyser även att det finns 
begränsat utrymme för fördjupning av frågorna även då frågorna är öppna samt att frågorna 
kan missuppfattas. I följebrevet ombads med anledning av detta respondenterna att kontakta 
mig om svaren behövdes kompletteras alternativt om någon fråga upplevdes oklar. Detta var 
det dock ingen som gjorde.   
 
Bryman och Bell (2007) menar att det vid nyttjande av semistrukturerade intervjuer är 
omöjligt att ha någon kunskap om hur resultat är generaliserbart inom andra områden än det 
som undersöks. Då jag valt att intervjua personer från olika räddningstjänster, av olika 
storlekar, upplever jag resultatet. i den mån det är möjligt utifrån ett begränsat urval, är 
applicerbart för flertalet svenska räddningstjänster. Intervjuerna utgör komplement till 
enkäterna och slutsatserna dras utifrån en samlad bild av enkätsvar och intervjuer. 
Vid semistrukturerade intervjuer finns en överhängande risk att intervjuaren ställer ledande 
frågor. (Christensen, 2001) Frågorna är av den anledningen formulerade för att främja eget 
resonemang och möjlighet att hitta nya infallsvinklar. Vid kvalitativa undersökningar 
påverkar undersökaren bearbetning, analys och tolkning. (Davidson & Patel, R, 2011) 
Analysen påverkas bland annat av den förförståelse, de värderingar och personliga 
erfarenheter undersökaren har. (Gilje & Grimen, 1995) Med anledning a detta är det viktigt att 
fortlöpande kritiskt ifrågasätta det som framkommer. (Trost, 1997) Detta görs bland annat 
genom att försöka återskapa ett helhetsintryck av respondenternas svar. (Kvale & Brinkmann, 
S, 2009) Med anledning av detta upprättades det efter varje intervju, samt utifrån respektive 
enkätsvar, en skriftlig helhetssammanställning, med grunden i frågeställningarna som 
utgångspunkt.  
 
Intervjuguiderna togs fram i ett tidigt skede av arbetet och fångar i sitt initiala format inte upp 
samtliga frågeställningar som arbetet slutgiltligen arbetas upp kring. Dock har i stort sett 
samtliga frågeställningar berörts under intervjuerna då de nya och de gamla frågeställningarna 
går samman. I de fall där de nya frågeställningarna inte behandlats har kompletterande frågor 
ställts till respondenterna, såväl till de som svarat på enkäten som respondenterna under 
intervjuerna. 

4.6.1 Forskarrollen 
Det finns aspekter av kvalitativa undersökningsmetoder som är svåra, om inte omöjliga, att få 
bort. Kvalitativa undersökningar innebär ett samspel mellan intervjuare och respondent och 
bygger på subjektiva uppfattningar, vilket innebär att processen kommer att påverkas av 
forskarens egen uppfattning inom ämnet. (Bryman och Bell, 2007) Även Alvesson och 
Sköldberg (2007) menar att det inte går att helt komma ifrån påverkan av forskarnas egna 
uppfattningar. 
 
Under undersökningen har den roll jag själv har haft som forskare haft stor betydelse vid 
tolkning av resultat och processen som helhet. Som nämnts ovan påverkas analysen av 
undersökarens förkunskaper inom området som undersöks. Med anledning av detta så följer 
här en beskrivning av mig och min bakgrund relaterat till det undersökta ämnet.  
 
Jag har jobbat inom kommunal räddningstjänst sedan 2008 och har en utbildningsbakgrund 
som civilingenjör inom riskhantering. Jag har under mina år inom räddningstjänsten arbetat 
som ledningsfunktion och har alltid haft ett stort intresse för ledarskap-, organisation- och 
kommunikationsfrågor. Mitt arbete har primärt utgjorts av projektledarskap i projekt av 
väldigt varierande karaktär. Under de år som har förflutit sedan mitt inträde i arbetslivet har 
kommunikation i olika former varit ett område som ägnats allt mer uppmärksamhet inom 
såväl kommunen som räddningstjänsten. Sociala medier började 2010 etablera sig som 
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plattform för kommunikation för de svenska räddningstjänsterna. Den räddningstjänst jag 
verkar inom var väldigt tidigt ute med närvaro på bland annat Facebook och Twitter, vilket 
jag var en av de som drev framåt. Att” stärka varumärket” har varit ett mer eller mindre uttalat 
förhållningssätt som präglat många av de arbeten som jag har varit engagerad i. Mitt intresse 
för kommunikation och varumärkesarbete har växt fram i takt med att insikten om dess 
betydelse har fått fäste hos mig.  
 
Min bakgrunds påverkan på resultatet går inte att bortse från. Jag hade redan innan denna 
studie tog start en tanke kring varumärket Räddningstjänsten och dess inneboende 
egenskaper. Min förkunskap har medfört att jag under studiens gång har varit tvungen att vid 
flertalet tillfällen göra försök att i den mån det varit möjligt minimera påverkan av den bild 
jag har med mig vid tolkningen av resultaten. Detta har gjorts genom diskussion av olika delar 
av studien med personer i min omgivning som inte är knutna till räddningstjänsten. På så sätt 
har jag i vissa fall kunnat bekräfta mitt eget resonemang och i vissa fall fått möjligheten att se 
problemområdet utifrån andra perspektiv.  
 
Jag tror att min bakgrund har fler fördelar än nackdelar för resultatet. Tolkningen av 
undersökningsresultaten utifrån dess kontext samt utarbetningen av relevanta frågeställningar 
har underlättats av att jag haft förkunskaper om räddningstjänsten och dess 
kommunikationsarbete.   

4.7 Bearbetning av data 
 

Bearbetning av data har genomförts enligt den fyrstegsmodell som Graneheim & Lundman 
(2004) beskriver utifrån kodning i nyckelord, finna teman, kodning av varje tema i 
underkategorier samt att söka mönster eller typer. Intervjuerna transkriberades i syfte att 
möjliggöra en överblick av insamlad empiri. Efter ett antal genomläsningar kategoriserades 
intervjuerna utifrån olika teman. Då enkäten till största del utgjordes av öppna frågor med 
innehållsrika svar, har svaren från enkäten sammanställts på likartat sätt som intervjuerna.  
 
Frågor under såväl intervjuer som i enkätundersökning återfinns i bilaga 3 och bilaga 4.  
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5 Resultat och analys 
 
Under detta avsnitt redovisas resultatet av den empiriska undersökningen och sätts i en 
varumärkesrelaterat kontext. Resultatet är en sammanställning av de två insamlingsmetoder 
som tillämpats för insamling av empiri: 
 

• 22 enkätsvar från kommunikatörer som ansvarar för de lokala räddningstjänsternas 
kommunikation. 
 

• Intervjuer av kommunikatörer som ansvarar för räddningstjänstens kommunikation 
samt av räddningschefer.  

 
Avsnittet Resultat och analys är indelad i tre delar: 
 

• Resultatdel 1 - Respondenternas profiler 
• Resultatdel 2 - Svarskategorier 
• Resultatdel 3 – Tre av fyra dimensioner av varumärket kopplat till resultaten 

 
Under Respondenternas profiler återfinns en kort sammanfattning av profilerna för de 
respondenter som varit objekt för empiriinsamlingen. Detta avsnitt utgörs endast av 
information som framkommit under undersökningen och innehåller således inga personliga 
reflektioner. 
 
Svarskategorier beskriver sammanfattat de diskussionsområden som kommit upp under 
insamlingen av empiri, som är av relevans för rapporten. Detta avsnitt utgörs endast av 
information som framkommit under undersökningen och innehåller således inga personliga 
reflektioner. 
 
Tre av fyra dimensioner av varumärket kopplat till resultaten knyter samman 
undersökningens resultat med de delar av Melins modell av varumärke som är applicerbara på 
arbetets målsättning (se figur 1). I detta avsnitt förekommer utöver resultat från 
empiriinsamlingen även egna reflektioner. 
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5.1 Resultatdel 1 - Respondenternas profiler 
 
5.1.1 Enkät 
 
Inledningsvis i enkäten ställdes en fråga om vilka arbetsuppgifter respondenten har. Utifrån 
denna fråga kan utläsas att samtliga respondenter arbetar med räddningstjänstens 
kommunikation mer eller mindre uttalat. Respondenterna arbetar mellan 10 -100  % med 
kommunikation för kommunala räddningstjänster. Vissa är anställda som kommunikatörer 
och några har kommunikationsansvaret som ett tilläggsuppdrag till befintlig tjänst. Fyra av 
respondenterna anger att de inte har angivet hur stor del av deras tjänst som ska ägnas åt 
kommunikationsarbete för räddningstjänsten. Flertalet av respondenterna i enkäten, 18 av 22, 
saknar kommunikationsrelaterad utbildning.  

5.1.2 Intervjuer 
 
Fyra intervjuer genomfördes, två med kommunikatörer och två med räddningschefer.  
Kommunikatörerna representerade landsbygdskommun (se bilaga 5) samt stor kommun. Den 
ena är kommunikationsansvarig för kommunen och har även den kommunala 
räddningstjänstens kommunikationsarbete inom sitt ansvar. Den andra kommunikatören är 
heltidsanställd som kommunikationsstrateg inom räddningstjänsten i en stor kommun. 
Räddningscheferna representerar en medelstor kommun samt ett större 
räddningstjänstförbund.  

5.2 Resultatdel 2 - Svarskategorier 
 
Den text som återges under detta avsnitt är endast komna ur undersökningen. Här återfinns 
således inga personliga reflektioner.  

5.2.1 Kommunikationsarbete inom den kommunala räddningstjänsten 
 
Organisation och avsatta resurser för kommunikationsarbetet varierar avsevärt mellan 
räddningstjänsterna. I de mindre kommunerna är respondenterna i flertalet fall inte 
kommunikatörer som arbetar enkom med kommunikationen för den kommunala 
räddningstjänsten. I dessa fall åligger det kommunens centrala kommunikatörer att även 
kommunicera för räddningstjänsten. I några av de mindre kommunerna har 
kommunikationsuppdraget ålagts en av brandmännen som tilläggsuppdrag till befintlig tjänst. 
I de större kommunerna och i räddningstjänstförbunden satsas det mer på kommunikation och 
anställning av utbildade kommunikatörer. Bland de räddningstjänster som respondenterna 
representerar så är det som minst avsatt en deltidstjänst på 10% och som mest åtta personer att 
arbeta med kommunikation. Två av respondenterna anger att de inte har fått förtydligat hur 
stor del av deras tjänst som ska ägnas åt kommunikationsarbete. 
 
Kommunikationsarbetet inom räddningstjänsten kan ske på olika sätt och på olika nivåer, 
operativt och strategiskt. Operativt, praktiskt kommunikationsarbete innebär bland annat att 
sprida information i olika kanaler genom informationskampanjer, närvaro i sociala medier, att 
närvara vid olika evenemang och att producera och sprida informationsmaterial. På strategisk 
nivå innebär arbetet att bland annat planera kommunikationen långsiktigt, att integrera 
kommunikationsperspektivet i ledningsgruppens diskussioner, att arbeta med 
varumärkesplattformar, utveckling av övergripande mål med kommunikationen relativt det 
interna värdegrundsarbetet och att integrera kommunikationen i förändringsprocesser. Enligt 
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undersökningen förekommer det en generell avsaknad av kommunikationsplaner för 
räddningstjänsterna. Endast två av respondenterna svarar att det finns en plan för 
räddningstjänstens strategiska och operativa kommunikationsarbete.  
Undersökningen visar att flertalet respondenter har kännedom om hur det strategiska 
kommunikationsarbetet skulle kunna formeras. Endast två stycken anser sig faktiskt arbeta 
strategiskt med kommunikation.  
 
Inom den kommunala räddningstjänsten finns ytterligare en dimension av kommunikation, 
den som sker i det räddningstjänstoperativa arbetet, under och efter insats. Denna bedrivs dels 
på skadeplats, genom den operativa räddningspersonal som arbetar under olyckan. Ofta sker 
detta genom högste befäl på skadeplats, alternativt genom utsett informationsbefäl.   

5.2.2 Varumärkesarbete inom den kommunala räddningstjänsten 
 
Den samlade bild som ges är att det är en generell avsaknad av strategiskt varumärkesarbete 
inom räddningstjänster. Det varumärkesarbete som bedrivs är av operativ karaktär och har 
inget tydligt syfte och mål. Varumärkesstärkande arbete som omnämns som idag bedrivs 
inom räddningstjänsten är: 
 

• Informationskampanjer 
• Närvaro i samhället vid bland annat julskyltningar och mässor 
• Producera informationsmaterial 
• Hembesök för kontroll av brandsäkerhet (bostadstillsyner) 
• Bemötande av press vid olycka 
• Uppföljning av bemötande efter olycka 
• Information vid speciella händelser 
• Kriskommunikation 
• Närvaro i sociala medier 

 
Enligt undersökningen finns det generellt en omfattande klyfta mellan det interna 
värdegrundsarbetet och det externa varumärkesarbetet. De två delarna betraktas enligt 
undersökningen helt skilda från varandra.  
 
En av de intervjuade kommunikatörerna beskriver att det finns en intention att bredda 
varumärket i den organisation denne verkar i. Breddningen skulle enligt respondenten syfta 
till att medborgarna ska få en tydligare bild av hela det arbete som den kommunala 
räddningstjänsten är tänkt att arbeta med. Räddningstjänsten arbetar under de tre faserna; före, 
under och efter olyckan, vilket kommunikatören menar att det finns låg kunskap hos 
medborgarna om. Vinsten med att bredda varumärket är att en högre kunskapsnivå om den 
kommunala räddningstjänstens egentliga uppdrag förhoppningsvis skulle medföra att de yttre 
kraven på verksamheten höjdes. Detta är behövligt då räddningstjänsten, enligt respondenten, 
inte fullt ut anammat de krav som ställs i LSO då det yttre trycket till förändring inte finns.  
 
Kommunikatörens roll i varumärkesarbetet 
Kommunikatören upplevs av såväl kommunikatörerna själva som av räddningscheferna vara 
nyckelfunktionen i de kommunala räddningstjänsternas varumärkesarbete. ”Jag arbetar 
tillsammans med ledningen, men det är främst brandchefen och hans närmste män som 
ansvarar för kommunikationen internt. Jag ansvarar för samordningen av informationen ut 
mot medborgarna.” Kommunikatören roll kan utifrån flertalet svar utläsas utgöra en viktig 
funktion främst i den externa kommunikationen. Inom de räddningstjänster som 
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respondenterna representerar är det kommunikatören som har huvudansvaret för sociala 
medier på de räddningstjänster som använder sig av det. 

5.2.3 Räddningstjänsten som en del av kommunen? 
 
Uppfattningen bland respondenterna är att medborgarna inte uppfattar räddningstjänsten som 
en del av den kommunala organisationen. Denna attityd upplevs även vanligt förekommande 
hos anställda inom räddningstjänsten. En av de intervjuade, som har sin anställning som 
kommunikatör i kommunen och som även ansvarar för räddningstjänstens kommunikation, 
berättar om att räddningstjänsten av tradition har befunnit sig på ”sin kant” relativt övriga 
delar av kommunen. Den intervjuade menar att det alltid funnits ett avstånd mellan 
räddningstjänsten och övriga kommunen. Detta förklaras av densamme med att 
räddningstjänsten har en inneboende vilja att lösa uppgifter på egen hand. Beskrivningen av 
räddningstjänsten som en ”isolerad ö” i den kommunala organisationen förstärks av flertalet 
svar från kommunikatörer. Det påtalas dock även att samverkan mellan övriga kommunala 
verksamheter och räddningstjänsten har förbättrats avsevärt de senaste åren och att det finns 
en uppåtgående trend inom den interkommunala samverkan. Det lyfts även att i områden med 
räddningstjänstförbund är det ytterst begränsad samverkan mellan kommun och 
räddningstjänst inom kommunikationsarbetet.  
 
Citatet ”Räddningstjänsten har ett starkare varumärke än kommunen som helhet” 
sammanfattar diskussionerna om räddningstjänstens varumärke relativt kommunens väl. 
Respondenten beskriver att räddningstjänsten är för den generelle medborgaren förknippad 
med trygghet och de gånger som medborgare stöter på räddningstjänsten så är det i positiva 
sammanhang, de kommer för att hjälpa till. Kommunen som helhet får däremot allt som ofta 
stå till svars för mycket mer eller mindre omotiverad kritik från såväl enskilda medborgare 
som media. Varumärket Räddningstjänstens styrka understryks av citatet ”Den styrka som 
finns i räddningstjänstens varumärke kan användas för att stärka bilden av kommunen” 
Respondenten som yttrade detta menar i sitt vidare resonemang att en kommunikativ 
räddningstjänst, som lägger tid och resurser på att profilera sig och arbeta med varumärket, 
bidrar till att kommunen som geografisk plats upplevs tryggare. Respondenten menar att om 
räddningstjänsten är synlig för medborgarna upplever de en högre trygghet, oavsett om 
räddningstjänsten betraktas som kommunal eller inte.  
 
Sammanfattningsvis upplever respondenterna att det finns en bild bland medborgare, bland 
övriga kommunala verksamheter och även till viss del hos den egna personalen, att 
räddningstjänsten inte är en del av den kommunala organisationen. Det finns även tankar om 
att räddningstjänstens varumärke mer strategiskt skulle kunna nyttjas till att stärka 
kommunens/platsens varumärke. 

5.2.4 Räddningstjänstens kunder 
 
Att diskutera utifrån kunder och kundfokus är ett relativt nytt perspektiv inom såväl den 
kommunala räddningstjänsten som inom övrig kommunal verksamhet. På ledningsnivå 
används begreppet ”kundfokus” i allt större utsträckning, dock är detta något som inte alltid 
upplevs förankrat hos de anställda.  Majoriteten av respondenterna har aldrig genomfört en 
intressentkartläggning/målgruppsanalys för den räddningstjänst de är verksamma inom.  
 
Bland de som tillhör räddningstjänstens intressenter avseende 
kommunikation/varumärkesarbete nämns utan inbördes ordning: 
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• Medborgare - Generellt 
• Medborgare – Äldre 
• Medborgare - Ungdomar 
• Medborgare - Trafikanter 
• Företagare 
• Övriga kommunala verksamheter 
• Myndigheter 
• Andra räddningstjänster än den egna 
• Blivande medarbetare 

 
Det sker viss målgruppsanpassning av den externa kommunikationen dock inte på strategisk 
nivå. Anpassningen sker från fall till fall. Strategisk målgruppsanpassning skulle bland annat 
kunna innebära att det i en kommunikationsplan (eller motsvarande inriktningsdokument för 
kommunikationsarbete) tydliggörs hur och när det ska ske målgruppsanpassning. 

5.2.5 Varför ska man arbeta med varumärke inom räddningstjänsten? 
 
”Varumärkesarbete inom offentlig sektor har några övergripande strategiska mål gemensamt, 
oavsett vilken verksamhet som betraktas. Syftet är att på olika sätt skapa en trygghet i 
samhället.” Respondenten menar att alla verksamheter inom kommunen bidrar gemensamt till 
kommunens varumärke och den upplevda tryggheten hos medborgarna. Att inte nyttja styrkan 
i räddningstjänstens varumärke för att stärka kommunens varumärke vore således att inte 
utnyttja de resurser som finns.  
 
Den primära målsättningen med att arbeta med varumärke inom den kommunala 
räddningstjänsten är enligt respondenterna att stärka alternativt bibehålla den upplevda 
tryggheten i samhället. En av respondenterna lyfter fram svårigheten att arbeta med att stärka 
ett varumärke som redan är väldigt starkt. ”Behöver verkligen den kommunala 
räddningstjänsten arbeta med sitt varumärke? Verksamheten har redan så högt anseende att 
mindre kommunikationsinsatser har egentligen ingen större inverkan på det totala 
varumärket.” 
 
Ett starkt varumärke främjar en smidigare arbetsvardag för den enskilde medarbetaren. ”Vi 
ska ta oss in i medborgarnas hem om det behövs. Det är viktigt att de har tilltro till att vi utför 
våra arbetsuppgifter på ett bra sätt”. Ett högt förtroende innebär att medborgaren har tilltro till 
det arbete som bedrivs och det blir således mindre ifrågasättande av de arbetsuppgifter som 
utförs.  
 
Ett aktivt varumärkesarbete bidrar enligt några av respondenterna även till att den enskilde 
chefen och medarbetaren är bättre förtrogna med vad verksamheten står för och känner en 
större stolthet över sitt arbete. 

5.2.6 Följs varumärket Räddningstjänsten upp? 
 
Varumärket är tätt sammanvävt med förväntningar på organisationen och upplevd nöjdhet av 
utfört arbete. (Dahlqvist & Melin, 2010) Endast två av respondenterna anger att det 
genomförts uppföljning och utvärdering av varumärket och de förväntningar som finns på 
verksamheten. Det utvärderingsverktyg som dessa respondenter anger är uppföljningar av 
bemötande från räddningspersonalen efter insats. I sådana uppföljningar ställs frågor om 
bland annat uppfyllelse av förväntningar och nöjdhet.  
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5.2.7 Kommunens monopol på operativ räddningstjänst – påverkan på varumärket? 
 
Flera av respondenterna anger att de inte visste att kommunen har lagstiftat monopol på 
utövande av operativ räddningstjänst.  
 
”Det höga anseende räddningstjänsten har i samhället gör att det inte skapas något 
utomstående tryck till förändring och utveckling av verksamheten. Att lägga ut 
räddningstjänsten på entreprenad kanske skulle skada mer än göra nytta?”.  Respondenten 
menar att den turbulens som de senaste åren har varit kring ambulanssjukvården och dess 
entreprenadskap, skulle sannolikt bidra till att en privatisering av den kommunala 
räddningstjänsten skulle mottagas negativt bland medborgarna. En annan av respondenterna 
menar att konkurrensutsättning behövs för att få verksamheten med utvecklingsbenägen.  

5.2.8 Upplevelse av medborgarnas uppfattning 
 
Generellt upplever respondenterna att medborgaren förknippar räddningstjänsten med 
trygghet samt den utryckande, operativa verksamheten (den del av organisationen som rycker 
ut då det skett en olycka). Kommunikatörer och räddningschefer är samstämmiga om att den 
bild som finns av räddningstjänstens verksamhet inte motsvarar den verksamhet som faktiskt 
bedrivs och att det finns en låg kunskap om bland annat det förebyggande arbete som bedrivs 
i form av bland annat utbildning. 

 
”Medborgarna ser ingen skillnad på om det är räddningstjänsten från Malmö eller Ystad som 
rycker ut, de ser alla räddningstjänster som en organisation” Den citerade upplever inte att 
medborgarna ser någon skillnad på vilken räddningstjänst som agerar. Samma respondent 
upplever även att medborgaren inte upplever att räddningstjänsten är kommunal. Flertalet 
respondenter upplever detsamma, att medborgarna uppfattar räddningstjänsten som en centralt 
styrd organisation och att det inte förekommer några skillnader mellan räddningstjänsterna 
runt om i landet. 

 
Respondenterna i undersökningen har uppfattningen av att räddningstjänsten har högt 
anseende hos medborgarna. Organisationen upplevs inneha såväl en hög kännedom som ett 
väldigt högt förtroende. En av respondenterna upplever att en faktor som bidrar till 
räddningstjänstens höga anseende är att räddningstjänsten kan betraktas som ”samhällets sista 
hjältar”. Respondenten menar att övriga blåljusmyndigheter är frekvent kritiserade vilket 
medför att räddningstjänsten framställs som än bättre. 

5.2.9  Utmaningar och förbättringsområden i varumärkesarbetet 
 
De punkter som omnämnts i undersökningen återges här i punktform: 
 

• Det hade varit en styrka om MSB hade tagit fram nationella riktlinjer för hur 
varumärkessymboler ska användas samt en grund till en grafisk profil.  
 

• Det finns en generell vilja att hitta bättre samarbetsformer mellan kommun och 
räddningstjänsten för att möjliggöra synergieffekter av respektive parts 
kommunikationsarbete.  

 
• Kunskapen och förståelsen av strategiskt kommunikations- och varumärkesarbete 

upplevs som generellt lågt inom räddningstjänsterna. Det finns ett behov av att lyfta 
arbetet med kommunikation till att vara en ledningsfråga, där 
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kommunikationsansvarige har en given plats i ledningsgrupperna. ”Det är svårt att 
arbeta strategiskt från golvet…” beskriver en av respondenterna sina upplevelser av 
kommunikationsarbetet inom sin egen organisation. 
 

• En stor del av det varumärkesbyggande arbetet är den kommunikation som sker på 
skadeplats. Denna genomförs ofta genom räddningsledare (det högste befälet på 
skadeplats) alternativt genom utsett informationsbefäl. Det finns en fördel med att i 
förhand plocka ut samtliga som kan tänkas komma i kontakt med media och 
kontinuerligt utbilda dessa i mediahantering för att möjliggöra att kontakten mellan 
media och räddningstjänsten genomförs på ett bra sätt. Kontakten med media är ett 
område som enligt respondenterna har blivit mycket bättre, men det finns en generell 
okunskap hos media om räddningstjänsternas organisation och befälsnamngivning, 
som medför att vissa artiklar innehåller sakfel. Denna problemställning späs på av det 
faktum att räddningstjänsterna benämner såväl nivåer på de olika larmen samt 
befälsnivåerna på olika sätt, beroende vilken räddningstjänst som betraktas.  

 
• Speciella satsningar inom kommunikation bör göras då det sker händelser som på 

olika sätt kan inverka negativt på varumärket och på så sätt få inverkan på 
medborgarnas trygghet. Exempel på en sådan händelse som nämns är sommaren 2012 
då några räddningstjänsters hjärtstartare slutade fungera i samband med att 
räddningstjänsten åkte på hjärtstopp. (SkD, 2012) Orsaken till att hjärtstartarna inte 
fungerade sades vara att bristande underhåll och att detta föranlett att batterierna var 
tömda då hjärtstartarna skulle användas. Då detta inträffade agerade flertalet 
räddningstjänster genom att med information via sociala medier och press tydliggöra 
respektive kommuns räddningstjänsts dagliga rutiner för kontroll av sina hjärtstartare. 
Detta för att stävja den oro som sannolikt hade infunnit sig hos medborgarna annars. 
 

5.3  Resultatdel 3 – Tre av fyra dimensioner av 
varumärket kopplat till resultaten  

 
I kapitel 3 beskrivs de dimensioner som enligt Melin (1999) utgör ett komplett varumärke; 
uppdrag och ansvar, internkommunikation, retorik och visuell profil. Dessa dimensioner utgör 
enligt Melin en helhet i begreppet varumärke. Jag kommer i detta avsnitt koppla resultaten till de 
delar av Melins modell som är kopplat till den externa kommunikation, de delar som är direkt 
riktat mot medborgarna; Uppdrag och ansvar, retorik samt visuell profil (se figur 1).  
 
Respektive avsnitt är indelat i ett eller två delavsnitt: undersökning och reflektion. Undersökning 
utgörs enbart av resultat från undersökningen. Reflektion är mina egna reflektioner där det finns 
behov av att tydliggöra mina egna tankar. 

5.3.1 Uppdrag och ansvar 
 
Undersökning 
Det finns en generell avsaknad av direktiv kring hur de kommunala räddningstjänsterna ska 
förhålla sig till varumärkesbegreppet och varumärkesarbete, såväl nationellt som lokalt. Detta 
medför att respektive räddningstjänst utformar sitt eget varumärkesarbete utifrån det intresse 
och den kompetens som finns att tillgå inom respektive organisationen. Samtliga 
respondenterna har angivit att de inte har fått någon vägledning kring förhållningssätt relativt 
varumärket.  
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Reflektion 
Var ligger egentligen ansvaret för att arbeta med varumärket för den kommunala 
räddningstjänsten? Uppdraget från staten tydliggör ansvaret som den offentliga verksamheten 
har gentemot medborgarna. Genom regleringsbreven från regeringen ges myndigheterna 
direktiv för hur arbetet ska bedrivas, vilka regler och lagar verksamheten ska förhålla sig till 
samt tydliggörande av budget. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den 
nationella myndighet som har ansvaret för den kommunala räddningstjänsten. I 
regleringsbrevet till MSB återfinns inga direkta knytpunkter till hur varumärkesarbetet är 
tänkt att bedrivas. MSB har dock enligt regeringens uppdrag ansvar att arbeta för att uppnå 
ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer, såväl lokalt som nationellt. Att verka för 
en höjd trygghet i samhället skulle kunna innefatta att bidra till att varumärkesbyggandet för 
den kommunala räddningstjänsten. Detta är dock inget som idag är uttalat, sannolikt delvis 
med anledning av att det kommunala självstyret betraktas vara den ansvarsprincip som är 
rådande.  För den kommunala räddningstjänsten är arbetet reglerat utifrån kommunens ansvar 
inom ramarna för LSO. Målarbete, lokala anpassningar, dimensionering, uppföljning och 
budgetramar sätts av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. LSO nämner ingenting om 
att ett varumärkesarbete ska bedrivas eller hur den kommunala räddningstjänsten ska förhålla 
sig till varumärkesbegreppet. Inte heller nämner LSO något om att kommunen ska arbeta med 
tryggheten i samhället eller med medborgarnas upplevda trygghet. Detta område tas upp för 
vidare diskussion i Kapitel 6. 
 
Dahlqvist och Melin (2010) beskriver att nyttan med varumärkesarbete beror på 
verksamhetens uppdrag (se kapitel 3). Räddningstjänsten kan med sitt monopol och kollektiva 
samhällsnytta enligt deras definition definieras som samhällsbevarare. Samhällsbevararen har 
ofta en generell avsaknad av yttre krav på förändring. Detta medför att det krävs 
utvecklingsbenägna och drivande medarbetare för att åstadkomma utveckling. Melin och 
Dahlqvist beskriver att varumärkesarbete för samhällsbevararen, med syfte att öka 
verksamhetens kännedom och acceptans, kan te sig främmande för den enskilde 
medarbetaren. De menar att huvudsaklig målsättning för varumärkesarbete inom dessa typer 
av organisationer är att stärka den interna utvecklingskraften. Det är av samma anledning av 
relevans att arbeta med varumärket för att stärka arbetsgivarvarumärket, för att kunna locka 
till sig och behålla kompetent personal.  
 
Undersökningen visar att det idag finns en bristande insikt om hur det externa 
varumärkesarbetet och den interna kommunikationen ska interagera med varandra. Med 
utgångspunkt i Dahlqvist och Melins teorier om koppling mellan nytta av varumärkesarbete 
och typ av organisation utifrån uppdrag och nytta för samhället, kan jag konstatera att ett av 
de större utvecklingsområdena inom den kommunala räddningstjänstens varumärkesarbete 
ligger inom kopplingen mellan varumärkesarbete och internkommunikation.  

5.3.2 Retorik 
 
Identitet 
 
Undersökning 
Enligt undersökningarna som är genomförda inom ramarna för detta arbete utgörs 
räddningstjänstens huvudsakliga kärnvärde av att förmedla trygghet. ”Vi ska förmedla 
trygghet. Trygghet för medborgarna är en väl fungerande räddningstjänst” Trygghet 
förmedlas utifrån citatet samt utifrån flertalet liknande svar, genom att bygga upp en tilltro till 
att räddningstjänsten är väl fungerande. Detta skulle enligt undersökningen kunna innebära 
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bland annat ett förtroende för att räddningstjänsten utifrån kommunens riskbild är väl 
dimensionerad, att personalen har rätt utbildning och kompetens och att de har rätt utrustning. 
 
Räddningstjänsten är ett begrepp som har många synonymer. Under samma paraply ryms 
även begrepp som brandförsvaret, brandkåren, räddningskåren och räddningsverket 
Generellt upplevs räddningstjänsten ha hög igenkänning hos medborgarna trots att många 
namn förekommer.  
 
Trygghet, kompetens, professionalism och snabbt omhändertagande är de ledord som nämns 
vid frågan om vad man inom organisationen vill att räddningstjänsten ska stå för. Allas rätt till 
lika behandling är också ett begrepp som det finns en önskan om att räddningstjänsten ska 
förmedla. Detta fokus är framförallt av stor relevans i kommuner som innefattar områden där 
varumärket av olika anledningar förmedlar negativa associationer. Exempel på sådana 
områden är bland andra Rosengård i Malmö och Husby.  
 
Reflektion 
I samhället förekommer det inte sällan att räddningstjänsten omnämns som Räddningsverket 
vilket är ett felaktigt begrepp då detta var den statliga myndighet (Statens Räddningsverk) 
som tidigare nationellt samordnade delar av räddningstjänsten. 2009 ersattes Statens 
Räddningsverk av Myndigheten av samhällsskydd och beredskap. Denna namnförvirring kan 
sannolikt vara bidragande till att den kommunala räddningstjänsten inte uppfattas som en 
kommunal verksamhet, utan som en centralt styrd myndighet. Även det faktum att 
räddningstjänsten omnämns i bestämd form, utan tydliggörande av kommuntillhörighet även 
då det är den lokala räddningstjänsten som åsyftas, är sannolikt även det bidragande till att 
den kommunala räddningstjänsten betraktas som en central organisation.  
 
Har det någon betydelse om medborgaren har insikt om räddningstjänstens egentliga 
organisationstillhörighet? Är medborgarnas insikt och förståelse för räddningstjänsten något 
som bör prioriteras i kommunikationsarbetet? Jag upplever att det är viktigare att 
medborgarna upplever ett förtroende gentemot räddningstjänsten än att insistera på att den 
enskilde har en fullt ut korrekt bild av hur den är organiserad. Däremot är kunskapen om 
organisationsstruktur av relevans för den enskildes möjligheter att lämna synpunkter och 
reflektioner på verksamhet.  
 
Räddningstjänsten uppfattas i flertalet undersökningar (för exempel, se bilaga 6) som öppna, 
omtänksamma och omhändertagande. Medborgaren kan utifrån detta tolkas ha väldigt lätt att 
knyta an till räddningstjänstens personlighet. 

Profil  
 
Undersökning 
I kommunikationsarbetet görs det inte några försök till att positionera sig relativt andra 
räddningstjänster. Kommunikationsarbetet bedrivs utifrån begreppet räddningstjänsten utan 
försök att hävda sig relativt någon annan kommun. I marknadsföringen nyttjas ofta 
räddningstjänstens åtta-uddiga stjärna (se bilaga 1) med kommunnamn och kommunens vapen 
integrerade med stjärnan. Kommunikatörerna uppfattar det som att kommunnamnet är av 
underordnad betydelse och att det är varumärket Räddningstjänstens som ger logotypen 
slagkraft.  
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Reflektion 
Positionering och profilering relativt andra likartade organisationer kan betraktas ha en 
underordnad betydelse i den kommunala räddningstjänstens varumärkesarbete. Profileringen 
för räddningstjänsten bör istället ha fokus på förmedlande av trygghet. Detta kan uppnås 
bland annat genom att bryta ner begreppet trygghet i olika profileringstermer. Figur 3 
illustrerar exempel på hur begreppet trygghet ur räddningstjänstens perspektiv kan brytas ner i 
olika profileringsbegrepp. Begreppen är hämtade från enkätsvar och intervjuer. 
 
 

 
 

Figur 3 Bilden illustrerar exempel på olika profileringstermer i arbetet med att profilera varumärket 
Räddningstjänsten. Bilden är egen konstruktion. Termerna är hämtade från undersökningen. 
 

5.3.3 Visuell profil 
 
Undersökning 
Varumärkesarkitekturen i en kommun är enligt undersökningen ofta uppbyggd kring ett 
modersmärke. Generellt upplevs det enligt undersökningen att trenden är att allt fler 
kommuner gör försök att ”bygga bort” alla individuella logotyper som skapats inom den egna 
kommunala organisationen. Räddningstjänsten får i de flesta fall behålla sin logotyp i 
kommunens grafiska profil. Kommunvapen integreras ofta i dessa fall med den kommunala 
räddningstjänstens befintliga märke.  
 
På frågan om vilka varumärkessymboler som de kommunala räddningstjänsterna förknippas 
med så nämns: 
 

• Fordon med karaktäristiska färger och märkning 
• Den åtta-uddiga stjärnan 
• Brandmannauniform i karaktäristiska färger 
• Brandstationen  

 
Omnämns görs även bilden av ”den starke brandmannen”.  
 

Trygghet 

Effektivitet 

Kompetent personal 

Hjälp snabbt på plats 

Omhändertagande 

Rätt utrustning 

Tillräcklig 
bemanning 
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Den åtta-uddiga stjärnan används av flertalet respondenters organisationer som 
varumärkessymbol i marknadsföringen. Av samtliga respondenter är det endast en som svarat 
att de inte använder stjärnan. Förklaringen till att dennes organisation inte nyttjar stjärnan 
sades vara att de valt att följa kommunens grafiska profil för att tydliggöra att 
räddningstjänsten är en del av kommunen. ”Att nyttja stjärnan föranleder att verksamheten 
förknippas med värden som är uppbyggda sedan lång tid tillbaka. Det är både positivt och 
negativt. Vill man bredda varumärket kanske inte stjärnan bör användas.” 
 
Stjärnan nyttjas enligt respondenterna endast i ytliga sammanhang, med syfte att skapa 
igenkänning. Stjärnan används inte som ett strategiskt verktyg som på ett strategiskt sätt 
förmedlar budskap. Stjärnans budskap (se bilaga 1) upplevs som alltför många för att utgöra 
ett strategiskt verktyg. Ett bra verktyg för att förmedla budskap om en organisation ska 
möjliggöra budskap som är sammanfattande och korta.  
 
De nationella riktlinjer de kommunala räddningstjänsterna har att förhålla sig avseende 
klädsel och fordon (MSB, Direktiv om klädsel - utryckande personal, 2013)  är endast 
rekommendationer. Rekommendationers inneboende karaktär som vägledande riktlinjer 
medför att det finns stora skillnader mellan kommunerna.  För den tid brandmännen inte är på 
utryckning samt för den personal som inte jobbar inom den operativa räddningstjänsten 
regleras enligt undersökningen kläddirektiven i bästa fall genom interna klädreglementen. 
Utformning och design på kläderna sker enligt informella regler, där bland annat den blåa 
uniformsklädseln på operativ personal samt slips och skjorta ingår. Klädinköp för den 
kommunala räddningstjänsten görs genom enskilda upphandlingar som sker enligt den 
enskilde kommunens upphandlingsdirektiv alternativt genom räddningstjänstförbundet i de 
områden där det är aktuellt.   
 
Tillvägagångssätt för att markera ut brandstationerna genom skyltning och placering skiljer 
sig enligt undersökningen åt avsevärt från kommun till kommun. 
 
Reflektion 
Det saknas nationella riktlinjer för vilka varumärkessymboler de kommunala 
räddningstjänsterna ska tillämpa. Det råder även avsaknad avseende riktlinjer för hur de 
symboler som finns ska tillämpas. För såväl kläder som uppmärkning av brandbilar på 
skadeplats finns det nationella rekommendationer avseende färgsättning och uppmärkning 
(MSB, Direktiv om klädsel - utryckande personal, 2013). Rekommendationerna är främst 
relaterade till arbetet på skadeplats och syftar främst till att tydliggöra de olika befälsnivåerna, 
samt för att insatspersonalen ska synas ordentligt. För den tid personalen inte befinner sig på 
skadeplats finns inga nationella riktlinjer för utformning av klädsel. 
 
Det finns en genomgående avsaknad av formaliserade riktlinjer för hur de kommunala 
räddningstjänsterna ska nyttja de varumärkessymboler som är förknippade med 
verksamheten. Det finns ur ett varumärkesperspektiv sannolikt en stor fördel med att ta fram 
en övergripande grafisk profil för den kommunala räddningstjänsten. Detta för att lättare 
kunna nå ut till medborgaren med de budskap som räddningstjänsten vill förmedla. Nationellt 
utformade budskap och grafisk profil för räddningstjänsten skulle sannolikt spara mycket 
resurser för den enskilde kommunala räddningstjänsten som idag måste utforma detta på egen 
hand. Detta område diskuteras vidare under kapitel 6. 
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6 Diskussion och slutsatser 
 
Denna studie behandlar de kommunala räddningstjänsternas förhållningssätt relativt 
varumärke och varumärkesarbete. Syftet har under studien varit att undersöka och diskutera 
de attityder som idag präglar räddningstjänsternas varumärkesarbete. Detta görs med 
utgångspunkt i tre frågeställningar som är formulerade med syfte att fånga upp olika aspekter 
av räddningstjänsternas förhållningssätt relativt varumärket. Den första frågeställningen 
behandlar de värderingar som de kommunala räddningstjänsterna lägger i varumärket. Vidare 
ställs frågan hur de kommunala räddningstjänsterna idag arbetar med varumärket på olika 
nivåer, strategiskt och operativt. Slutligen ställs frågan kring hur de kommunala 
räddningstjänsterna resonerar kring drivkrafterna bakom att arbeta med varumärkesbyggande. 
I detta avslutande avsnitt presenterar jag de övergripande resultaten tillsammans med mina 
egna reflektioner.  
 

6.1 Ett starkt varumärke skapar trygghet 
 
Det huvudargument som nämns i undersökningarna avseende anledning att arbeta med 
varumärke inom den kommunala räddningstjänsten är skapande av trygghet hos den enskilde. 
Begreppet trygghet är enligt undersökningarna ledordet i räddningstjänstens varumärke. Vad 
som egentligen innefattas i begreppet trygghet är dock inte helt självklart. Björkenmarken 
(Björkenmarken, 2007) beskriver att trygghetsbegreppet ur det kommunala perspektivet 
primärt relateras till brottsstatistik och kriminalitet, såväl i praktiken som i flertalet 
undersökningar som syftar till att mäta trygghet. Enligt henne utvärderas trygghet traditionellt 
i undersökningssammanhang främst utifrån polisiära aspekter, och den upplevda tryggheten 
hos medborgaren relateras på samma sätt till den upplevda rädslan att bli utsatt för brott. 
Björkenmarken förespråkar en bredare definition av trygghet som innebär att medborgarnas 
upplevda trygghet till stor del kan härledas till förtroende för myndigheterna.  
 
En hög tilltro till att den kommunala räddningstjänsten bedriver verksamheten på ett bra sätt 
utgör utifrån Björkenmarkens definition en del av den totala upplevda tryggheten. Det finns 
dock ett behov av att klargöra nyckelfaktorerna i interaktionen mellan upplevd trygghet och 
räddningstjänstens varumärke. Att i generella termer motivera varumärkesarbete med att det 
skapar trygghet hos medborgarna är inte tillräckligt. Det finns behov av att explicit förstå vad 
i räddningstjänstens varumärke som bidrar till upplevd trygghet för att möjliggöra en 
underbyggd uppbyggnad av varumärkesarbete samt för att klargöra syften och målsättning 
med att arbeta med varumärke inom de kommunala räddningstjänsterna. Är syftet med 
varumärkesarbetet att stärka varumärket, att upprätthålla det i det skick det är eller är det att 
bredda det för att kunna associeras med ytterligare kärnvärden?  

6.2 Kommunikation- och varumärkesarbete inom 
räddningstjänsten 

 
Utifrån undersökningens resultat kan det utläsas att det råder en generell avsaknad av 
strategiskt varumärkesarbete inom de kommunala räddningstjänsterna. Det skulle delvis 
kunna förklaras med att räddningstjänstens varumärke är så högt ansett i samhället att det inte 
upplevts funnits behov av att arbeta strategiskt med det. 
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Under det senaste decenniet har allt fler uppdrag ålagts räddningstjänsterna, dock har generellt 
inte budgeten ökat i den omfattning som skulle behövas för att kunna anamma de nya 
uppdragen fullt ut. Även detta skulle delvis kunna förklara att det inte satsas på 
kommunikation- och varumärkesarbete inom räddningstjänsterna. Inom 
räddningstjänstförbunden lyfts generellt kommunikationsfrågorna till en strategisk nivå och 
det tillsätts behövliga resurser. Dock visar undersökningen att det även inom förbunden råder 
en generell avsaknad av tydlig målsättning och inriktning för varumärkesarbetet.   
 
6.2.1 Monopolets betydelse för förhållningssätt relativt varumärkesarbete 
 
LSO har stramat åt kommunernas möjligheter att driva räddningstjänsten på entreprenad. Det 
finns en uppenbar koppling mellan tilltagande förståelse för och tillämpning av 
varumärkesarbete och konkurrensutsättning. Då en verksamhet konkurrensutsätts finns det ett 
givet incitament att lägga resurser på att arbeta med att stärka anseendet av den egna 
verksamheten. Den avsaknad av konkurrens som råder inom regi av den kommunala 
räddningstjänsten i kombination med ett redan starkt varumärke, medför en frånvaro av yttre 
krafter att arbeta med varumärke och kommunikation av verksamheten.  
 
Om räddningstjänsten skulle konkurrensutsättas, och hela eller delar av räddningstjänsten 
skulle förläggas på entreprenad, finns det enligt en av respondenterna en sannolikhet att 
medborgarna skulle inta en omotiverat kritiskt attityd. Detta med anledning av den historik 
bland annat ambulanssjukvården har avseende bland annat knapphändigt genomförda 
upphandlingar. Svårigheterna i genomförande av heltäckande upphandlingar och att i privat 
regi säkerställa att beredskapen upprätthålls är några av problemområdena som belyses i 
betänkandet av räddningstjänstutredningen. (Försvarsdepartementet, 1994) Den uppenbara 
fördelen med konkurrensutsättning hade varit att de kommunala räddningstjänsterna hade fått 
ett större tryck på sig avseende bland annat utveckling, kommunikation och 
kostnadseffektivitet. De hade fått granskande ögon riktade mot sig som avkrävt resultat och 
synliggörande av det arbete som bedrivs. Är den kommunala räddningstjänsten och samhället 
redo för detta? Räddningstjänsten är en organisation med mångåriga traditioner och starka 
inre kulturer. (Mårtensson, 2005) Privatisering är ett stort steg att ta för en verksamhet som 
bedrivits på i stort sett samma sätt sedan den startade.  
 
Detta område är i stort behov av att utredas mer. Vad innebär egentligen monopolet för 
räddningstjänsten? Vad innebär det för varumärket? Vad innebär det för samhället?  Vad 
innebär det för medborgaren? Är kommunal regi av räddningstjänsten det bästa alternativet?  

6.3 Nationella riktlinjer för visuell profil  
 
Den primära anledningen att arbeta med varumärke för den kommunala räddningstjänsten kan 
enligt undersökningarna relateras till begreppet trygghet. LSO föreskriver att kommunen ska 
verka för att tillhandahålla en, avseende kompetens, utrustning och bemanning, väl 
dimensionerad räddningstjänst relativt kommunens riskbild. Den lagstiftning som reglerar den 
kommunala räddningstjänsten föreskriver inte att den enskilde räddningstjänsten ska arbeta 
med varumärke. LSO ålägger kommunerna att ansvara för åtgärder som på olika sätt kan 
bidra till ett varumärkesbyggande på lokal nivå, såsom utbildning och information om den 
enskildes eget ansvar, men ingenstans i lagstiftningen föreskrivs att kommunen ska verka för 
höjd trygghet, varken direkt eller indirekt.  
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I MSB:s uppdragsbeskrivning återfinns en formulering som innebär att myndigheten ska 
”arbeta för en höjd trygghet och säkerhet i samhället”. Inom ramarna för begreppet trygghet 
skulle arbetet med varumärke för den kommunala räddningstjänsten tolkas in. MSB har ofta 
en mer eller mindre outtalad inställning att inte vilja ta för stor plats på den kommunala 
arenan med hänsyn till det kommunala självbestämmandet. Detta är en inställning som i 
många fall hämmar möjligheterna att lyfta strategiska områden till en nationell nivå. 
 
Jag upplever att MSB utifrån sin uppdragsbeskrivning har möjligheter att skapa likriktning 
mellan de kommunala räddningstjänsterna avseende bland annat den visuella profileringen. 
Den visuella profilen skulle bland annat kunna innefatta  
 

• nationella mål för arbete med varumärket Räddningstjänsten på lokal, regional och 
nationell nivå 

• övergripande riktlinjer för klädreglementen 
• enhetlig fordonsutmärkning 
• logotyputformning 
• namnsättning av organisationerna (för att undvika dem flertalet benämningar som idag 

finns, brandkår, brandförsvar, räddningstjänst etc.) 
• riktlinjer för närvaro i sociala medier 
• riktlinjer för uppskyltning av brandstationerna 

 
Vissa delar av riktlinjerna för nationell visuell profil skulle med fördel medge utrymme för 
anpassning inom respektive kommun. En nationell visuell profil för de kommunala 
räddningstjänsterna är välbehövlig och skulle sannolikt vara väldigt uppskattat. 

6.4 Uppföljning av medborgarens bild av 
räddningstjänsten  

 
Polisen använder den upplevda tryggheten hos medborgarna som en kvalitetsindikator för hur 
framgångsrikt deras arbete är, genom bland annat Brottsförebyggande rådets 
trygghetsundersökningar som årligen genomförs. (BRÅ, 2014) Kanske det finns möjlighet att 
på liknande sätt väva in de aspekter av upplevd trygghet som kan relateras till 
räddningstjänsten i räddningstjänstens kvalitetsarbete? För att kunna göra detta förutsätts att 
varumärket och tryggheten kan följas upp och utvärderas på ett bra sätt. 
 
En samlad bild av såväl undersökningen som min egen erfarenhet inom ämnet, är att den 
uppföljning som idag görs av varumärket och den externa uppfattningen av organisationen, är 
främst de bemötandeundersökningar som genomförs efter insats eller genom 
bemötandeundersökningar som genomförs under samlade perioder. I dessa undersökningar 
ställs vanligen frågor av karaktären:  
 
”Var bemötandet som du förväntade dig?” och ”Fick du den hjälp du förväntade dig?”. 
 
Frågor liknande denna är svåra att underbyggt besvara för den enskilde medborgaren. Ur 
deras perspektiv fick de den hjälp de behövde, ofta i en situation där de är utsatta och i stort 
behov av hjälp. De har generellt sett inte någon kunskap om hur en losstagning vid en 
trafikolycka ska gå till, vilka utvärderingskriterier som bör vara rådande för att bedöma om en 
villabrand släcktes på ett effektivt sätt eller om kemikalierna från lastbilen som välte 
sanerades korrekt. Den enskildes förväntningar är således inte grundade i kunskap om det den 
enskilde bör kunna förvänta sig, utan förväntningarna är ofta begränsade till det ofta väldigt 
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akuta behov av hjälp som råder. Frågeställningen om uppfyllelse av den enskildes 
förväntningar blir genom detta ofta endast ett sätt för räddningstjänsten att få positiv feedback 
och en bekräftelse på att räddningstjänsten är uppskattad, utan att ge underlag för identifiering 
av utvecklingsområden.  
 
I bilaga 7 återfinns utdrag ur två undersökningar gjorda avseende upplevelser av bemötande 
och agerande från räddningstjänstpersonalen. I bägge undersökningarna hyllas 
räddningstjänstens agerande och i bägge nämns det i resultatet att det inte finns något att 
förbättra. I bilaga 6 återfinns en sammanställning av ett kvalitetsindex, Nöjd medborgarindex 
(NMI), som upprättas för flertalet kommuner årligen. Även detta index anger i samtliga fall 
att den kommunala räddningstjänsten ska bevaras, att vid en prioritering av verksamheterna 
avseende resurser för utveckling behöver inte räddningstjänsten prioriteras.  
 
Det behövs forskning inom detta. Hur utvärderar man varumärket Räddningstjänsten utifrån 
medborgarperspektivet? Hur ska frågorna ställas? Hur fångar man upp möjligheterna till 
förbättring? Uppenbart är att man inte gör detta genom att ställa frågor som bygger på den 
enskildes okunskap om vad de bör förvänta sig 

6.5 Avslutande fundering 
 
Arbetet med att lägga fokus på medborgarna tenderar idag att bli av väldigt operativ karaktär. 
Då frågan ställs hur räddningstjänsten arbetar med medborgarfokus erhålls svar som berör 
bland annat deltagande vid events och informationskampanjer. Aktiviteterna genomförs 
genomgående utan ett kommunikativt strategiskt syfte. 
 
Jag ser ett behov av att inför ett begrepp parallellt med strategisk kommunikation och 
strategiskt varumärkesarbete: strategiskt medborgarfokus. Detta begrepp skulle kunna 
användas för att beskriva ett förhållningssätt som har utgångspunkt i att utifrån uppdraget, på 
ett underbyggt och ändamålenligt sätt, kommunicera och interagera med medborgarna. 
Medborgarfokus för en verksamhet skulle med detta förhållningssätt anpassas efter 
verksamhetens uppdrag och skulle således utformas olika mellan verksamheterna.  
 
Strategiskt medborgarfokus skulle med denna definition vara en förutsättning och en 
nyckelfaktor för ett strategiskt varumärkesarbete. 
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7 Sammanfattning 
 
Denna studie behandlar genom undersökning och diskussion den kommunala 
räddningstjänstens förhållningssätt till varumärke och varumärkesarbete.  
 
Den kommunala räddningstjänsten är den organisation som generellt avses då begreppet 
räddningstjänsten nyttjas. Brandkåren, brandförsvaret och räddningskåren är exempel på 
synonymer som förekommer för samma organisation.  
 
Fokus för detta arbete ligger på förhållningssättet inom de kommunala räddningstjänsternas 
ledningsorganisationer, vilka i denna uppsats främst representeras av de kommunikatörer som 
arbetar med den kommunala räddningstjänstens kommunikation. Denna målgrupp är vald för 
att dessa kan förväntas vara insatta i organisationens resonemang och direktiv inom 
varumärkesarbetet. För att få inblick i problemområdet har det genomförts intervjuer och en 
enkätundersökning, med syfte att fånga upp olika perspektiv av varumärket. För att även 
fånga upp den övre ledningens tankegångar har även intervjuer med räddningschefer gjorts. 
Dessa är att betrakta som ett komplement till undersökningen med kommunikatörerna. Jag har 
inte hittat någon tidigare forskning som är genomförd avseende varumärket 
Räddningstjänsten. Därmed är denna studie av övergripande karaktär med en förhoppning om 
att den ska öppna upp för forskning inom området. Som avslutning på rapporten förs en 
diskussion om förslag på områden som det vore intressant att forska vidare kring 
 
Sammanfattningsvis visar undersökningen att det råder en generell avsaknad av strategiskt 
varumärkesarbete inom de kommunala räddningstjänsterna. Inom verksamheterna arbetas det 
mycket med varumärkesbyggande aktiviteter, dock utan något klart syfte ur ett 
varumärkesbyggande perspektiv. Det huvudargument som nämns i undersökningarna 
avseende anledning att bygga varumärke inom den kommunala räddningstjänsten är skapande 
av trygghet hos den enskilde. En räddningstjänst som är väldimensionerad avseende resurser 
och kompetens, och som bistår samhället med den information som samhället kan behöva för 
att skydda sig själva, utgör enligt resultaten en del av den totala upplevda tryggheten. Därför 
är det av relevans att arbeta med varumärke inom samtliga blåljusmyndigheter, för att stärka 
den enskildes upplevda trygghet. Detta görs genom att stärka tilltron till att organisationen 
bedriver sitt arbete på ett ändamålsenligt sätt. Medborgarna upplevs associera den kommunala 
räddningstjänsten med begreppet trygghet vilket även är den känsla man inifrån organisation 
vill förknippas med. Det finns inte någon inre intention att profilera den egna 
räddningstjänsten relativt andra kommuners räddningstjänster och man upplever inte att 
medborgaren uppfattar räddningstjänsterna olika från en kommun till en annan.  
 
LSO föreskriver att kommunen ska verka för att tillhandahålla en, avseende kompetens, 
utrustning och bemanning, väl dimensionerad räddningstjänst relativt kommunens riskbild. 
Den lagstiftning som reglerar den kommunala räddningstjänsten föreskriver inte att den 
enskilde räddningstjänsten ska arbeta med varumärke. LSO ålägger kommunerna att ansvara 
för åtgärder som indirekt kan betraktas som varumärkesbyggande på kommunal nivå, men 
ingenstans i lagstiftningen föreskrivs att kommunen ska verka för ett tryggt samhälle.  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är räddningstjänsternas nationella 
myndighet. I MSB:s uppdragsbeskrivning återfinns en formulering som innebär att 
myndigheten ska ”arbeta för en höjd trygghet och säkerhet i samhället”. Inom ramarna för 
begreppet trygghet skulle arbetet med varumärke för den kommunala räddningstjänsten tolkas 
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in. MSB har ofta en mer eller mindre outtalad inställning att inte vilja ta för stor plats på den 
kommunala arenan med hänsyn till det kommunala självbestämmandet. Detta är en inställning 
som i många fall hämmar möjligheterna att lyfta strategiska områden till en nationell nivå. 
 
Resultatet av denna rapport visar på behovet av att mer djupgående bryta ner varumärket för 
att på så sätt tydliggöra vad syftet med det varumärkesbyggande arbetet inom de kommunala 
räddningstjänsterna är samt att tydligare definiera de kommunala räddningstjänsternas del i 
det kommunala trygghetsarbetet. Det finns även ett behov av att tydliggöra ansvar, 
förhållningssätt och arbetsmetoder för arbete med varumärket Räddningstjänsten.  
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8 Förslag till fortsatt forskning 
 
Denna undersökning är att betrakta som ett arbete av övergripande karaktär. 
Varumärkesarbete inom den kommunala räddningstjänsten är ett helt outforskat område vilket 
medför att det finns flertalet områden som det vore intresse av att fördjupa sig ytterligare 
inom. 
 

• Vad innebär trygghet i en räddningstjänstkontext? 
I denna undersökning lyfts trygghetsbegreppet fram som ett ledord i resultaten. Såväl 
utifrån Björkenmarkens undersökning av trygghetsundersökning (Björkenmarken, 
2007) som utifrån en slagning på internet avseende uppmätt trygghet, återfinns 
flertalet undersökningar som relaterar trygghet till brottstatistiken i samhället, polisens 
arbete och risken att bli utsatt för våld och stölder. Samtliga av dessa områden är av 
polisiär karaktär. Ett område som skulle vara av intresse att undersöka är vad 
begreppet trygghet relaterat till räddningstjänsten egentligen innebär.  

 
• Undersökning och uppföljning av räddningstjänstens image 

Medborgarnas faktiska uppfattning av organisationen (räddningstjänstens image) samt 
hur varumärket utvärderas är ett område som sannolikt skulle ge resultat som skulle 
vara tillämpbara för samtliga räddningstjänster i Sverige. Vad upplever medborgaren 
egentligen att räddningstjänsten gör och på vilka grunder skapas deras förväntningar? 
Hur utvärderar man varumärket idag på de kommunala räddningstjänsterna? Hur 
skulle man kunna göra en utvärdering av bemötande och verksamhet adekvat, utan att 
ställa frågor med givna svar som bygger på respondentens okunskap om vad de kan 
och bör förvänta sig? 

 
• Blåljusmyndigheterna i massmedia – Likheter och skillnader 

De tre blåljusmyndigheterna har i det akuta skedet samma övergripande ansvar relativt 
medborgaren; att snabbt finnas på plats för att undsätta medborgaren vid en olycka. De 
tre organisationer har helt olika organisationsstrukturer och former av regi, och har 
med detta skilda förutsättningar att bedriva ett strategiskt varumärkesarbete. Skillnader 
mellan blåljusmyndigheterna återfinns även inom den massmediala uppmärksamhet 
som riktas mot organisationerna. Massmedia lyfter frekvent fram negativa aspekter 
från polisens och ambulanssjukvårdens verksamhetsutövning. Räddningstjänsten är ur 
detta perspektiv väl förskonade. Skillnader och likheter mellan blåljusmyndigheterna 
relativt massmedia är ett område som är av intresse att forska kring. Vad karaktäriserar 
den massmediala uppmärksamhet som riktas mot blåljusmyndigheterna? Vad är det 
som gör att den exponering som myndigheterna får ter sig så vitt skilda åt? Hur 
hanterar blåljusmyndigheterna media? 

 
• Räddningstjänsten i sociala medier 

Hur arbetar man med sociala medier inom de olika räddningstjänsterna? Till skillnad 
från Polismyndigheten har den kommunala räddningstjänsten inga centrala direktiv att 
arbeta utefter. Detta innebär att den enskilde räddningstjänsten utformar sin närvaro i 
sociala medier på egen hand. Arledal och Karlsson (2013) understryker i sin studie 
vikten av att ha en genomtänkt strategi för nyttjandet av sociala medier för att uppnå 
den effekt som avses. Därför vore det intressant att forska kring drivkrafterna, syfte 
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och målsättningarna bakom de kommunala räddningstjänsternas närvaro i sociala 
medier samt hur närvaron ser ut. Är det relaterat till operativa insatser eller är det 
främst förebyggande information som kommuniceras? 

 
• Internt varumärkesarbete – Medarbetarnas roll i varumärkesarbetet 

Hur ser det interna varumärkes- och värdegrundsarbete ut? Hur kopplas detta till det 
externa varumärkesarbetet? Denna undersökning har exkluderat detta område helt, 
trots att det i forskningssammanhang frekvent lyfts fram att det interna arbetet med 
medarbetarna är en av nyckelfaktorerna i ett framgångsrikt varumärkesarbete. 
Anledningen till jag i denna studie avgränsat mig på så sätt att detta område inte 
inkluderats är att detta område är alltför stort och att behandla även detta i denna 
studie skulle medfört en risk att resultaten hade blivit mindre kärnfulla. Ämnet är 
däremot av stort intresse och därför skulle det vara intressant att i fortsatt forskning ha 
fokus på hur medarbetarna idag inkluderas och integreras i varumärkesarbetet samt 
hur man på ett bra sätt kan inkludera medarbetarna på ett effektivt sätt. 

 
• Monopolets påverkan 

Ett område som hade varit av stort intresse att utreda vidare är kommunernas monopol 
på regi av kommunal räddningstjänst. Vad innebär egentligen det rent praktiskt? Vad 
skulle en privatisering innebära för samhället och för varumärket? Vad innebär det för 
möjligheterna att bedriva en utvecklingsbenägen och framåtsträvande räddningstjänst?  

 
• Detaljstudie av räddningstjänsternas inriktningsdokument 

Denna rapport har sin utgångspunkt i intervjuer och öppna enkätfrågor. Det hade varit 
intressant att inhämta de inriktningsdokument inom kommunikation som idag finns 
inom Sveriges kommunala räddningstjänster och utifrån dessa genomföra en 
dokumentanalys. Detta med syfte att belysa de kommunala räddningstjänsternas 
faktiska arbete med kommunikation mer i detalj.  

 
• Samverkan inom kommunikation mellan kommunen och räddningstjänsten 

Räddningstjänsternas samarbete med övriga delar av kommunen inom kommunikation 
och varumärkesarbete är ett område som skiljer sig åt avsevärt mellan kommunerna. 
Det vore med anledning av detta intressant att undersöka hur räddningstjänsterna 
samarbetar med kommunens kommunikationsansvariga/kommunikationsenhetsamt 
hur varumärket Räddningstjänsten behandlas i de kommunala 
kommunikationsstrategierna/varumärkesplattformarna. 
 

• Blåljusmyndigheternas möjligheter till kommunikativ samverkan 
Ett forskningsområde av intresse är om och hur blåljusmyndigheterna kan samverka i 
varumärkesarbete för att stärka varandra. De tre organisationernas varumärken har 
mycket gemensamt även om förutsättningarna och organisationsformerna skiljer sig 
åt. Intressant vore således en studie med fokus på likheter och skillnader i såväl 
blåljusmyndigheternas varumärkens betydelse för medborgaren som de förutsättningar 
blåljusmyndigheterna har att arbeta med varumärke. 
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Bilaga 1 Den åtta-uddiga stjärnan - exempel 
 
Räddningstjänstens åttauddiga stjärna avbildas i flertalet vapen för brandkårer såväl nationellt 
som internationellt. Stjärnan har nyttjats som symbol för brandväsenden inom Europa sedan 
mitten av 1800-talet. Varje udd i stjärnan symboliserar ett kännetecken för brandmannen och 
dennes personlighet. Ofta avbildas stjärnan i Sverige med berörd kommuns kommunvapen i 
mitten. Tolkningarna av uddarna skiljer sig aningen åt från kommun till kommun, men den 
vanligaste tolkningen innebär något som motsvarar följande: 
 
Lojalitet   En brandman är lojal mot sina kamrater och sina uppgifter 
Mod  En brandman äger stort mod men förstår att ha respekt för faran 
Skicklighet   En brandman är skicklig i sitt yrkesutförande 
Uppmärksamhet  En brandman har uppmärksamheten skärpt i alla sina uppgifter 
Uthållighet  En brandman är uthållig i strävan att fullgöra sina arbetsuppgifter 

på bästa sätt 
Takt   En brandman är taktfull och ödmjuk 
Omtanke   En brandman är omtänksam och hjälpsam 
Kunskap  En brandman är kunnig inom sitt område och sätter stort värde i att 

utöka sin kunskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exempel på varumärkessymboler för fyra olika räddningstjänster:  
Jämtland, Ådalen, Eskilstuna samt Uddevallas kommuner.  

Bilderna är hämtade från respektive organisations webbplatser. 
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Bilaga 2 Följebrev 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Camilla Palmér och jag är just nu mitt inne i en materialinsamling till en uppsats 
som jag gör inom ramarna för en utbildning jag går inom Strategisk information och 
kommunikation. Uppsatsen handlar om varumärket Räddningstjänsten och arbetet med CSR 
inom Räddningstjänsten.  
 
Jag vore otroligt tacksam om du kan ägna några minuter åt att besvara min enkät. Svaren 
kommer att utgöra en del av min informationsinsamling till studien. Enkäten är anonym. 
Målgruppen för enkäten är kommunikatörer som ansvarar för räddningstjänstens 
kommunikation. 
 
Är det någon fråga du upplever oklar eller om du önskar komplettera med ytterligare 
information, så är du välkommen att höra av dig via mail eller telefon! 
 
Jag är tacksam för dina svar senast 3 december. 
 
Vänligen Camilla Palmér 
0709-375447 
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Bilaga 3 Intervjuunderlag 
 
 

• Berätta lite om dig själv 
• Vad arbetar du med? 
• Vad innebär i generella termer varumärke för dig? 
• Vad innebär varumärke för offentlig sektor? 
• Vad är och vad innebär varumärkesidentitet enligt dig? 
• Hur har ni arbetat med varumärke och varumärkesidentitet? 
• Vad innebär medborgarfokus för räddningstjänsten? 
• Hur arbetar ni med medborgarfokus? 
• Har ni genomfört någon målgruppsanalys/intressentkartläggning? 
• Vilka betraktar er organisation som era huvudsakliga målgrupper i 

kommunikationen/varumärkesarbetet? 
• Hur skulle du definiera räddningstjänstens varumärke? Kärnvärde? Din 

räddningstjänsts varumärkesidentitet? 
• Vad står räddningstjänstens varumärke för enligt dig? 
• Hur kommuniceras räddningstjänstens varumärke?  
• Hur profilerar ni räddningstjänsten? (varumärkespersonlighet) 
• Använder ni den åttauddiga stjärnan i er marknadsföring? 
• Hur? 
• Vad står den för enligt dig? 
• Hur skulle du beskriva organisationens varumärkesidentitet? 
• Hur engageras medarbetarna i varumärkesarbetet? 
• Vad spelar räddningstjänstens arbete med varumärke för roll för medborgaren? 
• Skiljer sig din räddningstjänst varumärke från övriga räddningstjänster? Hur arbetar ni 

med varumärkesidentitet relativt andra räddningstjänster? (positionering) 
• Hur samverkar räddningstjänstens varumärke med kommunens varumärke? 
• Har ni på något sätt arbetat med att följa upp varumärket? Hur? 

Hur arbetar ni med kommunikation inom räddningstjänsten? Strategiskt och operativt? 
• Har ni en kommunikationsplan? 
• Har ni avsatta kommunikatörer? Vilken kompetens har dessa? 
• Hur arbetar ni med sociala medier? Har ni någon strategi för er närvaro i sociala 

medier? 
• Vilka riktlinjer har ni att förhålla er till vid utmärkning av brandstationen och 

utmärkning av fordon? 
• Vilka riktlinjer har ni att förhålla er till avseende klädsel för personalen? 
• Vet du vad CSR är? 
• Hur arbetar ni med CSR?  
• Vad anser du vara kopplingen med Räddningstjänstens arbete med CSR och dess 

varumärke? 
• Vad spelar räddningstjänstens arbete med CSR för roll ur ett medborgarperspektiv? 
• Hur tror du att kommunens monopol på operativ räddningstjänst påverkar varumärket? 
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Bilaga 4 Enkätunderlag 
 

• Berätta lite om dig själv 
• Vad arbetar du med? 
• Hur har ni arbetat med varumärke inom er räddningstjänst? 
• Vad står er räddningstjänsts varumärke för enligt dig? 
• Hur engageras medarbetarna i varumärkesarbete? 
• Hur förhåller sig kommunens varumärke till räddningstjänstens varumärke? 
• Vad skiljer ert varumärke mot övriga räddningstjänster? 
• Varför ska en offentlig verksamhet arbeta med varumärke? 
• Har ni genomfört någon målgruppsanalys/intressentkartläggning? 
• Vilka betraktar er organisation som era huvudsakliga målgrupper i 

kommunikationen/varumärkesarbetet? 
• Vad innebär CSR för räddningstjänsten? 
• Ska räddningstjänsten arbeta med CSR? 
• Varför ska räddningstjänsten arbeta med CSR? 
• Hur arbetar räddningstjänsten med CSR? 
• Hur kommuniceras arbetet med CSR inom Räddningstjänsten? 
• Vad spelar räddningstjänstens arbete med CSR för roll ur ett medborgarperspektiv? 
• Vad anser du är kopplingen mellan CSR och varumärket? 
• Arbetar ni med CSR ur ett varumärkesperspektiv? 
• Hur kan CSR- arbete påverka varumärket enligt dig? 
• Vilka riktlinjer har ni att förhålla er till vid utmärkning av brandstationen och 

utmärkning av fordon? 
• Vilka riktlinjer har ni att förhålla er till avseende klädsel för personalen? 
• Använder ni den åttauddiga stjärnan i er marknadsföring? 
• Hur? 
• Vad står den för enligt dig? 
• Har ni avsatta kommunikatörer för er räddningstjänst? 
• Hur organiseras kommunikationsarbetet inom er räddningstjänst? Strategiskt och 

operativt? 
• Hur arbetar ni med kommunikation inom er räddningstjänst? 
• Vad innebär medborgarfokus för räddningstjänsten? 
• Hur arbetar ni med medborgarfokus? 
• Hur arbetar ni med sociala medier? Har ni någon strategi för er närvaro i sociala 

medier? 
• Hur ser ert samarbete med kommunen ut i kommunikationsarbetet? 
• Hur ser ert samarbete med kommunen ut i varumärkesarbete? 
• Hur tror du att kommunens monopol på operativ räddningstjänst påverkar varumärket? 
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Bilaga 5 Sveriges och kommuners 
landstings indelning av kommuner 
 
 
Text hämtad från Sveriges Kommuner och Landsting (www.skl.se, 20/11 2013) 
 
Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö)  
Kommun med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare. 
 
Förortskommun (36 kommuner. Exempel är Botkyrka, Danderyd, Kungsbacka, Vellinge.) 
Kommun där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan 
kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet skall vara en storstad.  
 
Större stad (26 kommuner. Exempel är Eskilstuna, Jönköping, Uppsala, Umeå.) 
Kommun med 50 000– 200 000 invånare samt med mindre än 40 procent av nattbefolkningen 
sysselsatta inom industrisektorn. 
 
Medelstor stad (40 kommuner. Exempel är Alingsås, Katrineholm, Motala, Skövde.) 
Kommun med 20 000–50 000 invånare, med tätortsgrad över 70 procent samt med mindre än 
40 procent av nattbefolkningen inom industrisektorn. 
 
Industrikommun (53 kommuner. Exempel är Bengtsfors, Gnosjö, Hällefors, Trollhättan.) 
Kommun med mer än 40 procent av nattbefolkningen sysselsatta inom industrisektorn och 
som inte är glesbygdskommun. 
 
Landsbygdskommun (30 kommuner. Exempel är Båstad, Laholm, Ovanåker, Svalöv, Vara.) 
Kommun med mer än 6,4 procent av nattbefolkningen sysselsatta inom jord- och 
skogssektorn och som inte är glesbygdskommun. 
 
Glesbygdskommun (29 kommuner. Exempel är Arjeplog, Härjedalen, Sorsele, Åre, 
Överkalix.) Kommun med mindre än 5 invånare per kvadratkilometer och mindre än 20 000 
invånare. 
 
Övrig större kommun (31 kommuner. Exempel är Bollnäs, Hedemora, Simrishamn, Timrå.) 
Övrig kommun med 15 000–50 000 invånare. 
 
Övrig mindre kommun (42 kommuner. Exempel är Eda, Hammarö, Knivsta, Trosa.) 
Övrig kommun med mindre än 15 000 invånare. 

http://www.skl.se/
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Bilaga 6 Nöjd Medborgarindex 
 
Varje vår och höst erbjuds Sveriges kommuner att delta i Svenska Centralbyråns (SCB) 
Medborgarundersökning. Resultaten i denna medborgaundersökning analyseras med SCB:s 
analysmodell Nöjd-Kund-Index (NKI). Modellen är uppbyggd kring dels ett mått på 
totalnöjdheten dels ett antal faktorer som återger mått på nöjdhet inom olika verksamheter. 
Undersökningen genomförs med frågor som besvaras med graderingen 1-10 och resulterar 
efter analys i betygsindex som varierar mellan 1-100. Ju högre index, desto nöjdare 
medborgare.  
 
De medverkande kommunerna tillhandahåller en rapport innehållande detaljerade uppgifter 
om medborgarnas upplevda nöjdhet samt med rekommendationer kring var fokus för 
förbättringsåtgärder bör ligga. Rekommendationerna bygger på  
 

• Verksamheter som bör prioriteras 
• Verksamheter som bör förbättras om möjligt 
• Verksamheter som ges lägre prioritet 
• Verksamheter som bör bevaras 

 
Prioriteringen görs utifrån dels det betygsindex verksamheten har fått, dels verksamhetens 
effektmått. Effektmåttet 1,5 innebär att om betygsindexet för faktorn 3 ökar med 5 enheter 
från 58 till 63 förväntas helhetsbetyget (NMI) öka med 1,5 enheter från 48 till 49,5. 
 
NMI – Räddningstjänsten 
En jämförelse av NMI över åren 2004-2013 visar att Räddningstjänsten har ett stabilt högt 
NMI. Denna period utgör referensperiod då 2004 är det år som det finns kompletta värden av 
NMI att tillgå. Tabellen på nästa sida visar NMI för ett urval kommuner. Kommunerna som 
finns representerade i tabellen är valda utifrån dels att de representerar en god spridning 
avseende kommunstorlek och geografisk yta, dels finns dessas NMI-rapporter tillgängliga på 
respektive kommuns hemsida. Tillgängligheten till rapporterna var av betydelse eftersom jag 
hade behov av att undersöka resultaten närmare.  
Det kan konstateras att räddningstjänsten kommer antingen som etta eller två avseende högt 
betygsindex i samtliga kommuner. I samtliga kommuner bedöms räddningstjänsten, vid en 
sammanvägning av effektmått och betygsindex som en verksamhet som föreslås att bevaras. 
Detta innebär att vid en prioritering av satsningar för att höja medborgarindex är inte 
räddningstjänsten högprioriterat. 
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Tabell 1 Utdrag från Kolada 

Nöjd MedborgarIndex för den kommunala räddningstjänsten  
Åren 2004-2012 

             2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 Alla kommuner (ovägt 
medel) 73 69 73 75 77 76 75 75 74 74 
 Eskilstuna       75 80   79   76   
 Halmstad     77   81   77 76 76   
 Härjedalen   67         74   72   
 Köping       75     77   75   
 Laholm           78   79   78 
 Munkedal   69   74   77   73     
 Nacka         75 74 73 72 76   
 Perstorp             88 84   84 
 Sala             78   77   
 Vellinge   64   68     71   72   
 Vänersborg   72     79     77     
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Bilaga 7 Undersökningar av bemötande från 
räddningstjänsten 
 
Nedan återfinns utdrag ur sammanställningarna av två bemötandeundersökningar av 
räddningstjänstens service och bemötande. 
 
Räddningstjänstens bemötande – Höglandets Räddningstjänstförbund 
”Syftet med vår studie var att kartlägga vad vår målgrupp anser om den service och 
det bemötande de fått från personalen på Höglandets Räddningstjänstförbund, i 
samband med en insats under år 2010. Majoriteten av respondenterna har ett mycket stort 
förtroende (17 stycken svarade att de hade stort förtroende och 4 svarade att de inte hade 
någon uppfattning) för Höglandets Räddningstjänstförbund och upplevde att personalen 
agerade på ett tryggt och sakkunnigt sätt. Många nämnde att det är viktigt att Höglandets 
Räddningstjänstförbund är snabbt på plats vid en insats och har en god lokalkännedom och de 
upplevde att så var fallet.” 
 
http://www.raddningstjansten.com/Om-raeddningstjaensten/Dokumentbibliotek/Utredningar-
utvaerderingar-och-undersoekningar/Undersoekning-HRFs-service-och-bemoetande 
 
SÄRF:s service & bemötande vid trafikolyckor 
”Syftet med undersökningen är att titta närmare på brandmännens service och bemötande till 
de inblandade vid trafikolyckor. Resultatet innebar sammanfattat att de har ett professionellt 
bemötande och att de ger stor trygghet och lugn för de olycksdrabbade. I de flesta fall är 
räddningstjänsten också först och snabbast på olycksplats. Förtroendet och inställningen till 
räddningstjänsten är enligt undersökningen stort, både före och efter insats” 
 
http://www.serf.se/Dokument/Service_trafikolyckor.pdf 
 
 
 

 
 
 

http://www.raddningstjansten.com/Om-raeddningstjaensten/Dokumentbibliotek/Utredningar-utvaerderingar-och-undersoekningar/Undersoekning-HRFs-service-och-bemoetande
http://www.raddningstjansten.com/Om-raeddningstjaensten/Dokumentbibliotek/Utredningar-utvaerderingar-och-undersoekningar/Undersoekning-HRFs-service-och-bemoetande
http://www.serf.se/Dokument/Service_trafikolyckor.pdf
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