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Förord 
 
Detta examensarbete har gjorts i kursen X7002B och omfattar 15 hp. Examensarbetet 
avslutar vår utbildning till brandingenjörer.  
Vi vill framföra vårt varma tack till Henrik Strindberg på Storstockholms brandförsvar, 
som har varit vår handledare och fungerat som stöd under en lång och lärorik process. Vi 
vill även tacka vår handledare Mats Danielsson på Luleå tekniska universitet, för 
konstruktiv kritik och viktiga synpunkter. Slutligen, tack till Mattias Strömgren på 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Leif Grönlund, Per Norén och Anders 
Bergqvist vid Storstockholms brandförsvar, som på olika sätt varit oss till hjälp under 
arbetets gång.  
 
 
Stockholm,  
2011-05-29 
 
 
 
Erik Lundström    Johan Nordin 
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Sammanfattning 
 
De senaste åren har det framförts kritik mot svensk räddningstjänst både från egen 
personal och forskare avseende brister i lärande och erfarenhetsåterföring inom 
organisationerna. Bland annat har kritik riktats mot att den dokumentation som görs 
endast skapar mera papper eftersom det saknas ett system för att ta tillvara på 
erfarenheterna. En forskare som studerat området är Anna-Karin Lindberg som granskat 
lärande från räddningstjänstens insatsrapporter. Hon konstaterar att spridning av kunskap 
och lärdomar från insatsrapporterna inte fungerar särskilt väl.  
 
Inom Storstockholms brandförsvar fanns misstankar om att den problematik som fanns 
avseende insatsrapporterna sannolikt också gällde brandutredningarna. I detta arbete har 
vi därför undersökt delar av processen kring brandutredningar för att identifiera brister, 
främst med hänseende på erfarenhetsåterföring från de åtgärdsförslag som framförs i 
brandutredningarna.  
 
Arbetet har genomförts i tre olika steg vilka innefattar: 1) analys av olika teoretiska 
modeller för brand-/olycksutredning, 2) studier av brandutredningar för att undersöka om 
dessa överensstämmer med teorin, samt, 3) en granskning av innehåll, kvalitet och 
omfattning av de åtgärdsförslag som finns i brandutredningarna. 
 
Den genomförda studien omfattar totalt 130 brandutredningar skrivna inom 
Stockholms/Stor Stockholms brandförsvar under åren 2006 till och med 2010. 
Brandutredningarna har granskats och de olika åtgärdsförslagen har indexerats i en 
databas. Utifrån denna databas samt via intervjuer och litteraturstudier kan vi konstatera 
att det förekommer brister i processen kring erfarenhetsåterföring från brandutredningar. 
Främst avses då att åtgärdsförslag generellt får en mycket liten spridning, såväl internt 
som externt. Den externa spridningen sker mer eller mindre uteslutande till MSB och de 
förslag som kanske i första hand bör hanteras lokalt riskerar att inte tas tillvara. Det finns 
även oklarheter gällande vem eller vilken del i organisationen som har till uppgift att 
förmedla åtgärdsförslagen vidare samt att det saknas effektiva kanaler för spridning av 
information till de viktigaste mottagarna.  

Sammanfattningsvis rekommenderas att Storstockholms brandförsvar:  

- utarbetar ett system för hur åtgärdsförslag och erfarenheter skall tas tillvara och 
preciserar vilken del i organisationen som skall förmedla dessa.  

- anpassar rapportmallen för att verka för att åtgärdsförslagen konkretiseras och att  
en sändlista eller motsvarande införs.   

- utvecklar kontakten med de vanligast förekommande mottagarna av  
åtgärdsförslagen och undersöker hur kontakten med mottagarna skall ske. 
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Abstract 
 
In recent years, criticism has been raised against the Swedish fire brigades both from 
their own staff and from researchers regarding deficiencies in learning and experience 
feedback within the organizations. Among other things, they have been criticized for that 
the documentation is only proliferating paper work because there is no system available 
for deriving advantage from the experience. A researcher who has studied the area is 
Anna-Karin Lindberg, who reviewed the learning from the fire brigades operating 
reports. She concludes, among other things, that the spreading of knowledge and lessons 
learned from the operating reports do not work particularly well. 
 
At the Greater Stockholm Fire Brigade there were suspicions that the same problems 
regarding the operating reports also applied to the fire investigations. We have in this 
thesis reviewed parts of the process of fire investigations to identify deficiencies, mainly 
with regard to experience feedback from the suggestions for improvement put forward in 
fire investigations. 
 
The work was conducted in three steps encompassing: 1) analyzing various theoretical 
models to be used in fire/accident investigations, 2) reviewing fire investigations to 
examine their coherence with theory, and, 3) reviewing the content, quality and extent of 
the suggestions for improvement contained in fire investigations. 
 
The completed study covers a total of 130 fire investigations, written by Stockholm / the 
Greater Stockholm Fire Brigade in the years 2006 to 2010. Fire investigations have been 
reviewed and the various suggestions for improvement have then been indexed in a 
database. From this database, and through interviews and literature studies, we note that 
there are deficiencies in the process of experience feedback from fire investigations, 
mainly referring to the suggestions for improvement which only reach out to a small 
number of people, both internally and externally. The external distribution is more or less 
exclusive to the Swedish Civil Contingency Agency (MSB) and the suggestions for 
improvement that primarily should be handled locally may not be carried out. There are 
also uncertainties regarding whom or what part of the organization that is responsible for 
passing on the suggestions for improvement and there is a lack of effective channels for 
disseminating the information to the most crucial recipients.  
 
In conclusion, it is recommended that the Greater Stockholm Fire Brigade: 
  
- develops a system for how the suggestions for improvement and experiences best 
should be handled and pin down which part of the organization that is responsible for 
communicating them. 
 - customizes the report template so that it aims at concrete suggestions for improvement 
and introduces a mailing list or something equivalent.  

- initiate contacts with the most frequent recipients of suggestions for improvement and 
examines how these should be performed. 
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1 Inledning 

1.1 Disposition 

Rapportens upplägg baserar sig på fem övergripande områden som vart och ett innefattar ett 
eller flera kapitel. De fem områdena omfattar en inledande del, en ämnesorienterande del, en 
teoridel, en undersökande del och en avslutande del.  
 
1. Den första delen är en inledande del där bakgrunden till projektet presenteras. Här tar 

projektets syfte, mål och avgränsningar upp.  
 

2. Del två tar upp statistik kring bränder och brandskador. Stycket syftar till att förklara 
varför folk dör i bränder, hur många de är och vilka faktorer som kan ligga bakom. I 
denna del förklaras också vad brandutredningar är, varför de görs och hur en 
brandutredning kan gå till. 

 
3. Den tredje delen tar upp modeller för hur brand-/olycksutredningar bör se ut avseende 

bland annat erfarenhetsåterföring. I denna del görs även en jämförande analys av de 
presenterade modellerna.  

 
4. Rapportens fjärde del beskriver det genomförda granskningsarbetet i vilket en större 

mängd brandutredningar studerats. Här görs också en redovisning av resultaten från 
granskningen med tillhörande analys av desamma.  

 
5. I den avslutande delen förs en diskussion kring resultaten från granskningen och även 

kring iakttagelser och synpunkter som dykt upp under projektets gång. Här presenteras 
också rekommendationer och förslag till fortsatt arbete.  

1.2 Bakgrund 

Efter varje räddningsinsats som svensk räddningstjänst genomför skrivs en insatsrapport. 
Insatsrapporten kan sägas vara den enklaste formen av olycksutredning som den kommunala 
räddningstjänsten genomför, medan en brandutredning är en mer omfattande utredning som 
görs av specialutbildad personal. Gemensamt för båda utredningsformerna är att de har till 
syfte att klarlägga orsaken till olyckan eller branden samt öka räddningstjänstens och 
samhällets kunskaper om olyckor och bränder, för att på så sätt kunna leda arbetet mot att 
reducera antalet bränder och olyckor samt konsekvenserna av dessa. Framförallt 
insatsrapporter, men även brandutredningar och andra fördjupade olycksutredningar, har som 
ett av sina viktigaste syften att ta tillvara lärdomar och erfarenheter för att kunna sprida dessa 
inom organisationen och på så sätt förbättra räddningstjänstens arbetsmetoder, utrustning, 
rutiner och annat. Ytterligare ett syfte är att rapporteringen skall bidra till kommunens arbete 
med att informera myndigheter, företag och privatpersoner om risker och faror.  
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För att ta tillvara på erfarenheter och lärdomar från räddningstjänstens arbete krävs att 
organisationen är mogen för det och att det finns system för organisatoriskt lärande. De 
senaste åren har det dock framförts stark kritik från räddningstjänstpersonal som upplevt 
problem inom den egna organisationen, och från forskare som studerat hur lärande och 
erfarenhetsåterföring inom räddningstjänsten fungerar.  
 
Vintern 2007 publicerade Sidney Dekker och Magnus Jonsén, till vardags forskare på 
Trafikflyghögskolan vid Lunds universitet, resultatet av en studie de utfört på uppdrag av 
Nationellt centrum för lärande från olyckor, NCO, som då var en enhet underställd 
Räddningsverket. Syftet med studien var ursprungligen att ta fram en modell för att ta tillvara 
på så väl positiva som negativa erfarenheter som räddningstjänsten gör vid räddningsinsatser. 
Tanken var att utveckla och komplettera det utvärderingssystem som då fanns (Dekker & 
Jonsén, 2007). Studien genomfördes vid tre kommunala räddningstjänster (varav Stockholms 
brandförsvar var en) och bestod av deltagande observationer samt samtal med enskilda 
brandmän, ledningspersonal och hela arbetslag. Dekker och Jonsén upptäckte dock tidigt att 
de allra mest grundläggande förutsättningarna för att ta tillvara erfarenheter och lärdomar 
saknades. Bland annat saknades tillit, respekt och delaktighet, i större eller mindre omfattning 
hos de räddningstjänster som undersöktes.  
 
I en intervju i Räddningsverkets tidning Sirenen, riktar Sidney Dekker hård kritik mot svensk 
räddningstjänst: 
 

” – Att dokumentera räddningsinsatsen och olyckan är en sak. Att lära av 
erfarenheterna en helt annan. Det ser bra ut att vi dokumenterar, men sen är det 
ofta stopp. Det blir inte ringar på vattnet. Alla rapporter betyder inte ett skvatt, 
det skapar bara mer papper. ” 
 
”– Det är för tidigt att få igång ett effektivt lärande från olycksutredningar. 
Svensk räddningstjänst har större problem att ta itu med.” 

 
(Sirenen, nr.7, november 2007, s. 3) 

 
Den kritik som nämns i studien berör dock främst inomorganisatoriskt lärande samt de 
förutsättningar som krävs av svensk räddningstjänst och de utbildande organen för att skapa 
lärande från räddningsinsatser. Studien granskar inte kvaliteten i de olycksutredningar 
och/eller brandutredningar som utförs eller hur den externa kunskapsspridningen från dessa 
fungerar. I sammanfattningen tar Dekker och Jonsén upp en punkt som är av särskilt intresse 
för denna rapport, en ståndpunkt som kan sägas ligga till grund för hela examensarbetet.  
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”Dokumentation av en insats skall aldrig likställas med lärande från en insats. 
Dokumentationen är bara början på lärandeprocessen.” 

 
(Dekker & Jonsén, 2007, s. 5) 

 
Även om ovanstående citat avser inomorganisatoriskt lärande och då främst från 
insatsrapporter och inte brandutredningar, är det likväl en viktig ståndpunkt som sannolikt kan 
appliceras på all form av olycksutredning. 
  
En annan forskare som studerat lärande inom räddningstjänsten är Anna-Karin Lindberg, som 
i rapporten Räddningstjänstens insatsrapporter – en studie av erfarenhetsåterföring i 
kommunal räddningstjänst (2009), granskat över 1000 insatsrapporter i syfte att identifiera 
vad som kan förbättra och effektivisera erfarenhetsåterföringen från insatsrapporterna. I 
samband med granskningen användes en utvärderingsmodell för att på ett systematiskt sätt gå 
igenom erfarenhetsåterföringsprocessen. De slutsatser Lindberg drog var bland annat att 
inrapporteringen fungerar väl, att utredningen av olyckor med tanke på förutsättningarna fungerar 
relativt väl men att spridning av kunskap och lärdomar från insatsrapporteringen inte fungerar 
särskilt väl.  
 

”Förslag till olika förbättringsåtgärder finns i rapporterna men dessa sprids 
inte till berörda aktörer. Mottagare av förslagen behöver tydliggöras”  

 
(Lindberg, 2009, s. 5)  

 
Vår handledare för denna rapport, Henrik Strindberg, processansvarig för 
erfarenhetsåterföring och lärande vid Storstockholms brandförsvar, SSBF, hade misstankar 
om att den problematik som finns avseende insatsrapporterna sannolikt också gällde 
brandutredningarna. Det vill säga att lärandet från brandutredningarna fungerar dåligt, främst 
på grund av att kunskapsspridningen hittills varit bristfällig. Vår uppgift blev således att 
undersöka om så var fallet, genom att likt det Lindberg gjort i sin forskning, granska delar av 
processen kring brandutredningar för att identifiera brister i systemet.  

1.3 Syfte och mål 

Den hypotes vi har, med tidigare studier som grund (Dekker & Jonsén, 2007; Lindberg, 
2009), är att lärandet från brandutredningar eventuellt fungerar inom organisationen men att 
de förvärvade kunskaperna inte når de externa aktörer som kan behöva ta del av lärdomarna.  
 
Huvudsyftet med arbetet är att granska hur delar av processen kring erfarenhetsåterföring från 
brandutredningar fungerar och undersöka om liknande problematik som finns kring 
insatsrapporteringen förekommer även där. Detta åstadkoms genom en process i tre steg som 
slutligen skall besvara rapportens frågeställning.  
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Följande steg står för de undersökande delarna av rapporten och skall tillsammans leda till att 
problem kring brandutredningsprocessen kan identifieras och att förbättringsförslag kan 
göras. 
 

1. Analysera olika teoretiska modeller för olycksutredning – för att besvara frågan om 
hur olycksutredningsprocessen bör se ut. 
 

2. Studera brandutredningar för att se hur väl dessa överensstämmer med teorierna om 
brand-/olycksutredning – för att besvara frågan om hur olycksutredningar bör 
utformas.  

 
3. Undersöka innehåll, kvalitet och omfattning av de åtgärdsförslag som tas fram i 

samband med brandutredningarna – för att besvara frågan om vilka erfarenheter som 
genereras och vart dessa i så fall riktas. 

1.4 Avgränsningar 

Processen från att beslut tas om att initiera en brand-/olycksutredning till genomförandet och 
vidare till erfarenhetsåterföring kan vara både lång och mycket komplex. Lundberg och 
Johansson (2005) presenterar en modell över hur lärandet från olyckor kan se ut. Modellen 
innehåller fyra steg: kunskapsgenerering, kunskapsspridning, kunskapsanvändning och 
utvärdering. Andra modeller inom området lärande från olyckor (t.ex. Lindberg, 2009) är i 
praktiken mycket lika men kan innehålla fler steg och/eller att de enskilda stegen har andra 
namn eller innebörd. En generell tolkning gör dock gällande att ett välfungerande system för 
erfarenhetsåterföring från brand-/olycksutredningar bör involvera följande steg: 
informationsinsamling; analys och åtgärdsförslag; kunskapsspridning och uppföljning. Vart 
och ett av dessa steg bör följas upp och granskas individuellt, men också hur varje processteg 
interagerar med andra. En översyn av hela systemet för brandutredningar blir av förklarliga 
skäl alltför omfattande för att hanteras inom ramen för examensarbetet. Utgångspunkten har 
därför varit att inleda granskningen av systemet på lägsta möjliga nivå.  
 
Att inleda med att granska det första steget i processen, informationsinsamlingen, har inte 
bedömts vara möjligt och inte heller önskvärt. Dels skulle det kräva deltagande på plats under 
själva olycksutredningen, dels har författarna i skrivande stund inte den kompetens som krävs 
för att granska en senior brandutredares arbete avseende metodval, genomförande, med mera. 
Således har ingen bedömning gjorts av kvaliteten på själva brandutredningarnas 
genomförande. Någon granskning av det inomorganisatoriska lärandet har inte heller 
genomförts, dels för att det förutsätter en större kunskap om, och insyn i, organisationen 
(Storstockholms brandförsvar) och dels för att andra former av granskningar med detta som 
syfte redan gjorts. 
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Arbetet har därför avgränsats till att redovisa och analysera de åtgärdsförslag som skrivs samt 
undersöka hur befintliga och/eller teoretiska system för erfarenhetsåterföring från brand-
/olycksutredningar ser ut och i vilken mån dessa tillämpas inom Storstockholms brandförsvar. 
Avsikten är delvis att se vilka förslag som skrivs och till vem eller vilka åtgärdsförslagen 
riktar sig. Granskningen berör inte hur utredaren kommit fram till just dessa förslag utan 
snarare är granskningen avsedd att skapa en översikt av förslagen men även att bedöma 
förslagens utformning och kvalitet. Brandutredarnas arbetsmetodik eller tekniska kompetens 
granskas ej i denna rapport.  
 
Det sista steget, uppföljning, blir av naturliga skäl mycket svår att undersöka. En 
grundförutsättning för att detta steg skall vara värdefullt att undersöka är dock att steget 
kunskapsspridning fungerar tillfredställande. När uppdraget formulerades gavs tydliga 
indikationer på att kunskapsspridningen hade stora brister och därför har arbetet koncentrerats 
kring detta. En utvärdering av en sannolikt bristfällig kunskapsspridning har därför inte 
ansetts meningsfull.  
 
Arbetet har ett visst fokus kring bränder i bostadsmiljö. Orsakerna till detta är bland annat att 
statistiken tydligt visar att det är i dessa typer av bränder som klart flest människor 
omkommer (bl.a. MSB, 2010). Men eftersom arbetet skall granska erfarenhetsåterföringen 
från brandutredningar så har även bränder i andra typer av byggnader inkluderats för att ge en 
mer fullständig bild av processen.  
 
Vid bränder där misstanke om brott föreligger ansvarar polisen för brandutredningarna. 
Brandutredare från polisen respektive räddningstjänsten använder sig av motsvarande metoder 
men syftet med polisens brandutredningar är endast att avgöra om brott kan styrkas. I detta 
arbete har polisens brandutredningar ej studerats närmare.  
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2 Brandutredningar och nulägesorientering 

2.1 Statistik om bränder 

Under 2009 genomförde svensk kommunal räddningstjänst totalt 93 000 räddningsinsatser 
(MSB, 2010). Omkring 11 000 av dessa var insatser mot bränder i byggnader av olika slag, 
varav bränder i bostäder stod för 66 % av dessa. Den främsta brandorsaken för bränder i 
flerbostadshus var glömda spisar (30 %) och för bränder i villor var soteld den vanligaste 
brandorsaken (37 %). Det är dock ovanligt att soteldar utvecklar sig till omfattande bränder 
utan dessa kan ofta släckas i startföremålet.  För bränder i allmänna byggnader är den 
vanligaste kända brandorsaken anlagd med uppsåt (26 %). 
 
Brandskyddsföreningens sammanställning (2009) visar att räddningstjänsterna totalt 
rapporterade in 114 döda, 168 svårt skadade och 1067 lindrigt skadade under 2009. De 
egendomsskador som uppstått på grund av brand kostade försäkringsbolagen mellan 4 och 5 
miljarder vilket är en ökning mot de senaste 10 åren då kostnaderna legat kring 4 miljarder 
per år.   

2.1.1 Dödsbränder 
Sedan 1999 har Räddningsverket (nuvarande MSB, Myndigheten för samhällskydd och 
beredskap), haft samarbeten med kommunal räddningstjänst, polis, Brandskyddsföreningen 
och de rättsmedicinska institutionerna för att följa upp alla bränder där människor omkommit 
(Erlandsson & Bengtsson, 2005). Därför finns ett särskilt gott statistiskt underlag avseende 
dödsbränder. Ny forskning från SSBF och MSB har dock visat att MSB:s dödsbrandsdatabas 
inte inkluderat alla dödsfall till följd av brand (Tjugofyra7, nr. 06, maj, 2010). Orsaken är 
bland annat att databasen baserat sig på räddningstjänstens insatsrapporter men det är inte alla 
bränder som resulterar i en räddningsinsats. I forskningen har en uppdaterad databas skapats 
genom att samköra databaser från MSB, Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen för att 
klargöra hur många som dör till följd av bränder i Sverige. Eftersom forskningsprojektet ännu 
inte är formellt avslutat så har den uppdaterade statistiken inte fått genomslag överallt men 
projektet har presenterats i föreläsningsform, bland annat vid branschseminarierna Brand 
2010 och Skånsk Brandskyddsdag 2010. Ett uppdaterat diagram över antal döda i bränder per 
år återfinns också i MSB:s publikation Räddningstjänst i siffror 2009 (2010), se Figur 2.1.  
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Figur 2.1 Statistik över dödsbränder (MSB, 2010, s. 30) 
 
Jämfört med MSB:s tidigare statistik för åren 1999-2007 visar forskningsdatabasen på att det 
årligen inträffat i genomsnitt 26 % fler dödsfall till följd av brand än vad man tidigare trott. 
Totalt omkom 1198 personer vid 1104 händelser mellan dessa år (1999-2007). Av dessa 
omkom 842 personer (73 %) av bränder i bostadsmiljö. Brand i boendemiljö är därför den 
avgjort största kategorin av dödsbränder. Närmast därefter i kategorierna av dödsbränder 
ligger suicid (108 personer, 9 %) och trafik (107 personer, 9 %).  I genomsnitt omkom 133 
personer årligen till följd av brand under denna period.  
(Föreläsningsdokumentation, Skånsk brandskyddsdag 2010) 
 
Statistiken visar att det är klart flest personer som dör i bostadsbränder i förhållande till de 
andra kategorierna. Till exempel omkom endast 24 personer till följd av brand i andra typer 
av byggnader än bostäder mellan åren 1999-2007. Är målet att minska antalet dödsbränder så 
är det alltså mot bränder i boendemiljöer som satsningarna skall rikta sig.  

2.1.2 Vilka dör i bränder och varför? 
Tack vare MSB:s och andra instansers goda statistiska underlag går det lätt att se att 
dödsfallen inte är slumpvis fördelade över befolkningsunderlaget eller brandmiljöerna. För 
bränder i bostadsmiljö är alkoholintag, ålder, kön och eventuella handikapp viktiga parametrar 
som har stor inverkan på sannolikheten både gällande bränders uppkomst och sannolikheten 
att omkomma i en brand.  
 
SSBF:s och MSB:s studie är inriktad på bostadsbränder och de sammanställningar som gjorts 
inom studiens ramar visar bland annat att äldre är starkt överrepresenterade bland de 
omkomna. Sannolikheten att omkomma i en bostadsbrand ökar relativt stadigt från och med 
50 års ålder och personer äldre än 70 år har en mångfaldigt ökad sannolikhet att dö i 
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bostadsbränder än personer yngre än 40 år. Forskningsdatabasen visar också att betydligt fler 
män än kvinnor omkommer till följd av brand. Inom de flesta åldersgrupper omkommer 
dubbelt eller mer än dubbelt så många män som kvinnor. Vid bränder i bostadsmiljö är 
alkohol inblandat vid i genomsnitt 43 % av dödsfallen, i åldern 30-59 är alkohol inblandat i 70 
% av fallen. Män har i högre utsträckning än kvinnorna druckit i samband med bränderna. 
(Föreläsningsdokumentation, Skånsk brandskyddsdag 2010) 
 
I de fall där brandorsaken bakom dödsbränderna i bostadsmiljö kunnat fastslås, var rökning 
den vanligaste orsaken följt av glömd spis och stod för 30 % respektive 7 % av bränderna. I 
dödsbränder orsakade av sängrökning förekom alkohol i 57 % av fallen. Vanliga startföremål 
vid dödsbränder orsakade av rökning var säng, soffa/fåtölj och kläder som tillsammans 
motsvarar 77 % av startföremålen (Föreläsningsdokumentation, Skånsk brandskyddsdag 
2010). Den statistiskt mest sannolika, men inte nödvändigtvis vanligaste dödsbranden, 
innefattar en äldre ensamstående man som röker och lyckas tända eld på sig själv eller ett 
föremål i sin omedelbara närhet. Inte sällan är alkohol inblandat.  
 
Anders Bergqvist, dåvarande verksamhetsstrateg i Storstockholms brandförsvar, lade i en 
artikel i tidningen Räddningsledaren (2009, nr. 4) fram ett mycket enkelt och talande samband 
över vad som krävs för att en brand skall utvecklas till en dödsbrand. Sambandsmodellen har 
omformulerats under åren och den senaste ser ut så här:  
 

Dödsbrand = Brand + person i fara – brandsläckning – flykt 

(Föreläsningsdokumentation, Skånsk brandskyddsdag 2010) 
 

Modellen är intressant därför att den tar upp begreppet flykt eller som det heter i den äldre 
modellen, förhindrade möjligheter att fly från platsen. Att det exempelvis finns en fungerande 
brandvarnare som larmar om faran innebär inte att hotade personer faktiskt klarar att ta sig ut 
själva. Som MSB:s årliga rapport om dödsbränder visar så saknades brandvarnare vid 46 % av 
alla dödsbränder 2008, men rapporten visar också att fungerande brandvarnare faktiskt 
förekom vid 20 % av dödsbränderna (MSB, 2009). Statistiken visar också att det är okänt om 
brandvarnare förekommit i 15 % av bränderna och att det i 12 % av bränderna har funnits en 
brandvarnare men att det är okänt om den fungerade. Därmed är det möjligt att en fungerande 
brandvarnare har funnits vid betydligt fler än de 20 % av dödsbränderna som rapporten gör 
gällande (MSB, 2009). Oavsett detta så går det att dra slutsatsen att en fungerande 
brandvarnare inte är någon helhetslösning som det lätt går att tro . MSB och 
Brandskyddsföreningen kommenterar detta i ett pressmeddelande: 
 

”En fungerande och rätt monterad brandvarnare är en viktig 
säkerhetsanordning som ger en tidig varning och möjlighet att sätta sig i 
säkerhet. Men för personer med nedsatt förmåga så hjälper det inte alltid. Oftast 
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behövs även komplement som t.ex. mobila sprinkler i bostäder och olika former 
av bättre anpassat stöd till dessa personer.” 
 

(MSB och Brandskyddsföreningen, pressmeddelande, 2011-01-03) 
 
I samma pressmeddelande nämner Anders Bergqvist att orsaken bakom många dödsbränder är 
en oförmåga att dels hantera eld men också att klara av att släcka en brand eller att fly ifrån 
den. 
 

 ”Oförmåga verkar vara en starkt bidragande bakgrund till att människor 
omkommer i bränder…” 
 
”Oförmåga att hantera en cigarett eller ett stearinljus ger ökad risk för bränder. 
Oförmåga att hantera en inträffad brand, genom att släcka branden eller fly från 
farorna, ger stora risker för allvarliga personskador eller i värsta fall dödsfall.” 
 

(MSB & Brandskyddsföreningen, pressmeddelande 2011-01-03) 

2.2 Varför görs brandutredningar? 

Det finns ett flertal olika anledningar till att brandutredningar görs. Lagkrav utgör själva 
kärnan som påtvingar kommunerna att utreda olyckor och bränder. Den lokala 
räddningstjänstens brandutredare kan också vara kontrakterade av MSB för att utföra 
brandutredningar i syfte att samla in ett nationellt underlag. Många kommuner och 
kommunala räddningstjänster ser också ett eget intresse i att utreda bränder som en naturlig 
del i det kommunala säkerhetsarbetet men också för att utveckla den egna organisationen. 
Nedan förklaras de olika anledningarna mer utförligt.   

2.2.1 Lagkrav 
Att utföra brand- och olycksutredningar var fram till år 2004 inte ett lagbundet krav för den 
kommunala räddningstjänsten. Men den 1 januari 2004 infördes Lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor, LSO, med syfte att förbättra skyddet mot olyckor och att öka skyddet i samhället.  
Lagen ersatte den tidigare Räddningstjänstlagen (1986:1102) och innebar: 
 

 Minskad detaljreglering från statliga myndigheter i det kommunala säkerhetsarbetet, 
framförallt räddningstjänstens arbete. 

 En ökad betoning på (hela) kommunens olycksförebyggande verksamhet. 
 En ökad betydelse för skyddet mot andra olyckor än bränder, samt  
 ett tydliggörande vad gäller kommunens roll vad gäller stöd av den enskildes förmåga 

att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen. 
(NCO 2006:8) 
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Statens intention med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor är att styra kommunernas 
förebyggande arbete och räddningstjänstverksamhet via formuleringar av nationella mål. De 
nationella målen anges i 1 kap § 1 och 1 kap § 3 och lyder: 
 
1:1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa 
samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och 
likvärdigt skydd mot olyckor. 
 
1:3 Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan 
påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 
 

(SFS 2003:778) 
 
I regeringens proposition 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning (2003), 
uttrycktes en strävan om att olycksriskerna bör minskas, att färre ska dö och skadas, och att 
mindre ska förstöras. Utredningen påtalade särskilt att kommunerna och de statliga 
myndigheter som ansvarar för räddningstjänst bör ha skyldighet att utreda olycksorsaker och 
olycksförlopp samt att analysera hur en räddningsinsats genomförts. Utredningen menade att 
genomförande av en olycksförloppsundersökning har stor betydelse för att kunna bedöma 
räddningsinsatsens effektivitet och användningen av ekonomiska resurser liksom för 
metodutveckling samt planering inför framtida räddningsinsatser. Detta befästes i och med 
LSO (SFS 2003:778) 3 kap. 10 § som ställer krav på kommunerna att undersöka olyckor. 
(Särdqvist, 2005) 
 
3:10 När en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att olyckan undersöks för att i 
skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen 
genomförts. 

(SFS 2003:778) 
 
Lagstiftningen ålägger därmed kommunen att se till att en undersökning utförs. Av praktiska 
skäl har kommunerna vanligtvis upplåtit till den egna räddningstjänsten att utföra 
undersökningarna. Författarna till denna rapport känner inte till någon kommun där 
olycksundersökningarna hanteras av någon annan part mer än i undantagsfall. 
 
Betydelsen av ”skälig omfattning” i paragrafen ovan är att utredningarna efter 
räddningsinsatser skall ha olika omfattning beroende på bland annat olyckans och insatsens 
komplexitet. Den vedertagna tolkningen är att undersökningen i sitt enklaste utförande kan 
utgöras av den insatsrapport som skrivs efter varje räddningsinsats.  
 
Insatsrapporten skrivs vanligtvis av den som var räddningsledare vid den aktuella insatsen och 
skall skrivas för varje insats som räddningstjänsten utför, även om det visade sig vara ett 
falsklarm. År 1996 infördes en gemensam standard för insatsrapporter för att förenkla den 
nationella statistikinsamlingen. Insatsrapporten består av en formulär omfattande totalt 10 
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sidor med frågor och kryssrutor för att klarlägga vilken typ av olycka det varit, var och när 
den inträffat, insatsens genomförande med mera (MSB, 2010). Insatsrapporterna används av 
de kommunala räddningstjänsterna för att bland annat identifiera riskområden (t.ex. vissa 
vägkorsningar som varit särskilt drabbade av trafikolyckor) och för att dimensionera sin egen 
förmåga (t.ex. placering av brandstationer). Samtliga insatsrapporter från svensk 
räddningstjänst sänds till MSB som sedan presenterar den nationella statistiken i 
myndighetens årliga rapport Räddningstjänst i siffror (MSB, 2010).  
 
När en olycka eller brand varit mer komplex och en insatsrapport inte kan anses vara en 
fullgod dokumentation för insatsen så utförs dessutom en fördjupad olycksundersökning av 
något slag. Det finns flera olika skäl att utföra en fördjupad olycksundersökning, till exempel 
kan dessa utföras när olyckan eller insatsen av någon anledning varit mer omfattande eller om 
det inte vid första granskningen gått att klarlägga orsaken till olyckan eller branden. En 
fördjupad undersökning utförs normalt av särskilt utbildad personal och blir ett komplement 
till den befintliga insatsrapporten. En brandutredning är just vad som avses ovan, en 
fördjupad olycksundersökning avseende brand, och som utförs av personal med särskild 
utbildning i att tyda bland annat brandförlopp. Ett exempel på hur en av Storstockholms 
brandförsvars brandutredningar kan se ut visas i Bilaga A. 

2.2.2 Kommunens eget intresse 
Även innan LSO (SFS 2003:778) trädde i kraft, har många kommuner utrett bränder och 
olyckor. Utredningarna används bland annat till att kartlägga olyckstrender i samhället, finna 
orsakerna till olyckor för att kunna förhindra nya liknande samt att studera olyckors 
konsekvenser för att mildra eventuella framtida olycksförlopp. Olycksundersökningar, 
inklusive brandutredningar, är därför ett viktigt underlag till det kommunala 
handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Utredningarna kan också användas till att 
utvärdera räddningsinsatsen genomförande avseende insatstid, effektivitet med mera 
(Särdqvist, 2005). Erlandsson och Bengtsson (2005) nämner att en av de viktigaste 
anledningarna till att utföra brandutredningar är att utredningarna kan betraktas som en 
naturlig del av det förebyggande brandskyddet och dessutom fungera som en länk mellan den 
operativa och den förebyggande delen av organisationen. Eftersom en brandutredning innebär 
en noggrannare utredning än en insatsrapport så skapas mer feedback till organisationen och 
den kan också fungera som underlag för utvärdering av den egna insatsen. Den viktigaste 
punkten är att ta vara på erfarenheterna och att göra något för att förhindra att eventuella 
misstag inte upprepas.  

2.2.3 MSB:s brandutredarprogram 
MSB har idag ett verksamhetsprogram där de betalar vissa kommuner för att utföra ett antal 
brandutredningar per år. Syftet är att tillhandahålla ett bättre statistiskt underlag än vad en 
enskild kommun kan skapa. Eftersom det bara inträffar ett begränsat antal bränder i varje 
kommun kan det vara svårt att på lokal nivå upptäcka systematiska fel eller tekniska brister. 
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Av denna anledning har MSB det nationella ansvaret att studera de brandutredningar som görs 
för att upptäcka just nämnda fel (Erlandsson & Bengtsson, 2005). Enligt Mattias Strömgren 
på MSB så har myndigheten ett aktivt samarbete med bland annat Boverket, 
Elsäkerhetsverket och Konsumentverket för att förhindra bränder och förebygga olyckor (E-
postkontakt, 24 januari 2011).  
 
Verksamheten startade som ett uppdrag från regeringen till dåvarande Räddningsverket att 
utföra fördjupade brandutredningar i vissa kommuner. Brandutredare som deltagit i 
myndighetens brandutredarkurs kontrakterades att utföra olycks- och brandutredningar i den 
egna kommunen efter en given mall och sedan sända in dessa till Räddningsverket. Numera 
omfattar programmet ett 40-tal kommuner och brandutredarna levererar tillsammans ca 600 
utredningar per år (Erlandsson & Bengtsson, 2005). Under 2011 kommer dock denna 
verksamhet läggas ner eftersom MSB gjort tolkningen att de inte skall behöva betala för något 
som kommunerna ändå är lagbundna att utföra. Istället kommer verksamheten att ersättas av 
regionala samordnare för olycksundersökningar som skall stödja arbetet med 
olycksundersökningar i varje län (Tjugofyra7, nr. 09, februari, 2011).   

2.3 Hur går en brandutredning till? 

Brandutredningens huvudsyfte är att fastställa var branden startat och vad som orsakat den. 
Själva utredningen startar med att brandutredaren tar sig till platsen där en brand nyligen har 
skett. Storstockholms brandförsvar använder sig bland annat av så kallade jourhavande 
brandinspektörer. Till dessa personers uppgifter hör att tidigt åka ut till en skadeplats för att 
starta utredningen av branden. Fördelarna med att tidigt vara på plats är bland annat att 
utredaren har möjlighet att direkt prata med vittnen, intervjua insatspersonal samt kan ha 
chansen att studera en pågående brand .  
 
En brandutredning inleds med att försöka fastställa på vilken plats i byggnaden som branden 
startat. I de flesta fall går det någorlunda enkelt att bestämma den plats eller i vilket rum som 
branden troligtvis startat genom att analysera brandmönstret och/eller prata med vittnen. 
Rummet eller platsen där branden startat har oftast varit mest utsatt för värme och ofta syns 
tydliga mönster (förkolnader) på rummets väggar (Erlandsson & Bengtsson, 2005). 
 
När en preliminär bestämning av startutrymmet har gjorts fortsätter undersökningen med att ta 
reda på exakt var i rummet branden har startat. En av parametrarna som bestämmer 
svårighetsgraden på utredningen är bland annat hur intensiv branden har varit. En intensiv och 
kraftig brand, som har lett till en övertändning av rummet, lämnar ofta ett svårtolkat mönster 
efter sig. Alla ytor i rummet är mer eller mindre förkolnade och tydliga mönster blir svåra att 
finna. Många bränder når dock aldrig övertändning, i dessa fall kan utredaren förhållandevis 
enkelt se var branden startat i rummet genom att leta efter platsen där branden orsakat mest 
och djupast skador. Tydliga tecken som brandutredaren kan använda sig av i utredningsarbetet 
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kan vara hur olika material har förkolnat, smält eller på annat sätt förändrats (Erlandsson & 
Bengtsson).  

2.3.1 Brandbildstolkning 
Brandbildstolkning kallas den metod som används då brandutredaren studerar de mönster som 
en brand skapar när olika materiel utsätts för värme. Genom att lära sig tolka skuggor som 
branden lämnar efter sig, hur brandgaser sprids (med eventuell påverkan från ventilation) 
samt hur olika brandutsatta material ser ut, kan en brandutredare bli duktig på att utreda 
bränder och brandorsaker. Nedan visas exempel på hur olika typer av brandmönster kan se ut 
och hur dessa kan användas till utredarens fördel.  
 
I vissa fall kan brandbildstolkningen vara mycket enkel att genomföra. Figur 2.2 visar tydliga 
mönster orsakade av en brand som startat i en av de mindre lådorna under köksskåpen.  
 

 
Figur 2.2 Brandspridning från lådor under skåp. (Erlandsson & Bengtsson, 2005, s. 45) 
 
Ett annat hjälpmedel för att hitta området där branden startat eller för att utreda hur branden 
spridit sig är att studera hur material har blivit påverkade av branden. Om branden till 
exempel har spridit sig uppåt genom ett bjälklag kan tydliga mönster ses på materialet i 
bjälklaget samt på golvets undersida. Figur 2.3 (t h) visar en brand som har spridit sig uppåt 
genom golvet, till vänster visas hur spridningsmönstret kan se ut då branden spridit sig nedåt.  
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Figur 2.3 Brandspridning ovanifrån (t v), samt underifrån(t h) (Erlandsson & Bengtsson, 
2005, s. 50) 
 
Brännbara vätskor som av olika anledningar antänts, antingen som startobjekt eller i ett senare 
skede av branden, kan vara svåra att upptäcka eftersom dessa ofta genomgår en total 
förbränning. Högenergivätskor såsom bensin och fotogen ger dock ifrån sig mycket energi i 
form av strålning vid förbränningen och lämnar tydligare mönster än vätskor med lågt 
energiinnehåll. Figur 2.4 visar hur det kan se ut efter en brand där en vätska med högt 
energiinnehåll förbränts. Ett spår har bildats på golvet och mattan vid vätskans kant, vilket 
tydligt visar var strålningsvärmen har varit som störst.  
 

 
Figur 2.4 Brandmönster efter en brännbar vätska (Erlandsson & Bengtsson, 2005, s. 55) 
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2.3.2 Undersökningsmetod 
I Räddningsverkets bok Brandutredning (Erlandsson & Bengtsson, 2005) rekommenderas att 
en brandutredare följer en särskild mall när en brandutredning utförs. Den mall som föreslås 
är enligt följande:  
 
1. Släckningsskedet - Om möjlighet finns är det fördelaktigt om utredaren tar sig till platsen 
för branden så fort som möjligt. Detta görs främst för att kunna intervjua personalen som har 
arbetat med räddningsinsatsen på plats.  
 
2. Uppgiftsinhämtning - I detta steg intervjuas människor som har uppgifter som kan vara 
intressanta för utredaren. Det är då främst ägaren till byggnaden eller fastigheten som kan 
lämna uppgifter av intresse men självklart även vittnen till branden, eventuella grannar, media 
samt annan insatspersonal som ambulans och polis. 
 
3. Allmän orientering - Utredaren går ett varv runt bygganden tar fotografier och försöker 
skapa sig en helhetsbild av händelsen. Utredaren letar redan nu efter tecken som kan hjälpa 
till i utredningen.  
 
4. Preliminär bestämning av primärt brandområde - Utredaren studerar uppkomna skador 
som branden orsakat. Detta tillsammans med uppgifter från vittnen och ägare leder till en 
preliminär bestämning av brandområdet.  
 
5. Grovröjning - Vid grovröjning tas alla större objekt bort från brandområdet. Vilka objekt 
som flyttas och vart dessa flyttas från och till dokumenteras för att senare kunna återskapa 
platsens ursprungliga stuktur och utseende. Dokumentationen sker främst med kamera och 
eller videokamera.  
 
6. Finröjning - Finröjning är precis som det låter en metod för att sålla bland bråtet i det 
brandutsatta området. Alla intressanta fynd skall dokumenteras och fotas. Elektriska apparater 
är ofta orsaken till bränder och skall ges särskild uppmärksamhet. 
 
7. Rekonstruktion - Efter rensning av brandområdet bör möbler och andra större saker ställas 
tillbaka för att få en tydligare och renare bild av brandskuggor och andra tecken. 
 
8. Fastställa det primära brandområdet - Om tidigare steg gjorts noggrant kommer 
troligtvis utredaren att kunna fastställa det primära brandområdet. 
 
9. Möjliga brandorsaker - I detta steg dokumenteras och fotas alla objekt som kan tänkas 
vara orsaken till branden. För att hitta rätt objekt kan med fördel uteslutningsmetoden 
användas.  
 
10. Protokoll - När utredningen är gjord skall ett protokoll skrivas. Det är detta protokoll som 
vi i denna rapport kallar brandutredning. Protokollet bör innehålla bilder och text som 
beskriver vad utredningen har kommit fram till.  
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3 Modeller för brand- och olycksutredning 
 
Olycksförlopp är ofta komplexa och svåra att begripa. Från ett säkerhetsperspektiv betraktas 
olyckor vanligtvis som händelsekedjor med ett flertal inblandade orsaker, aktörer och 
beroendesamband. Forskning har visat att det är en mängd psykologiska och sociotekniska 
samband som tillsammans kan förklara orsaker och förhållanden vid en olycka. Därför kan 
man normalt inte peka ut en enskild individ som gjort fel, eller en ensam olycksorsak (NCO, 
2008). En enkel form av olycksmodell är en Bow-tie model, även kallad olycksfjäril, se Figur 
3.1. Modellen förekommer ofta i tekniska sammanhang och beskriver både orsaker och 
konsekvenser. I modellen delas olycksförloppet in i tre faser; före, under och efter. Varje fas 
består av ett antal samband och faktorer som påverkar uppkomsten och konsekvensen av en 
olycka. Modellen visar också att flera olika faktorer och samband bidrar till parallella 
händelsekedjor som tillsammans ligger till grund för olyckan.  

 
Figur 3.1. Olycksfjäril (NCO, 2008, s. 10) 
 
Det finns en stor mängd olika olycksmodeller framtagna för att beskriva olycksförlopp inom 
olika tillämpningsområden, t.ex. för sociotekniska system eller rent tekniska system. Den 
modell som ligger till grund för olycksarbetet styr sedan till mycket stor del metodiken för 
olycksutredningen med avseende på datainsamling, analys och rekommendationer. Det är 
därför viktigt för utredaren att vara medveten om hur olycksmodellerna som tillämpas, 
implicit eller explicit, medvetet eller omedvetet, kan ha stor påverkan på utredningen. Den 
påverkan som modellerna medför kan yttra sig genom att utredaren ställer en specifik typ av 
frågor i intervjusituationer, eller att information inhämtas från vissa aktörer men inte från 
andra. Av samma skäl kan den intervjuade ha egna outtalade olycksmodeller som gör att 
denne framför viss information som bedöms som viktig men utelämnar annan. 
Olycksmodellerna har en roll som filter som, om de används på ett okritiskt sätt, kan filtrera 
bort viktig information istället för att som avsett filtrera bort oviktig information. 
Olycksmodellerna kan således både vara ett stöd som ger utredaren struktur i arbetet men kan 
också bidra till att resultaten snedvrids.  Det är därför viktigt att de antaganden som utredaren 
gör lyfts fram i ljuset (Rollenhagen, 2003). 
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3.1 Aktörer 

3.1.1 Definition av aktör 
I rapporten förekommer ordet aktör på ett flertal ställen, dels i samband med brand- och 
olycksutredningar men också i samband med teorier och modeller för olycksutredning och 
erfarenhetsåterföring. Ordet aktör har i rapporten definierats som – Någon som har mandat att 
vidta en förebyggande åtgärd. Denna definition är snarlik den som ges av Lundberg och 
Johansson (2005) i dokumentet Kunskapsöversikt – lärande från olyckor, som menar att en 
aktör är den som har möjlighet att vidtaga åtgärder för att utöva påverkan på olika sätt. I 
rapporten används ordet främst för att beskriva företag och myndigheter som kan vara 
relevanta att ta kontakt med i samband med en utredning, men även privatpersoner kan vara 
aktörer.  

3.1.2 Aktörers åtgärdsstrategier 
Olika aktörer har olika stora påverkansmöjligheter, en lagförändring eller en teknisk 
installation kan ofta ses som en definitiv förbättring, men det är inte alltid dessa typer av 
förändringar är hållbara eller genomförbara. Påverkan via stora resurser och befogenheter är 
därför inte nödvändigtvis det bästa eller mest effektiva sättet att påverka risknivån. Lundberg 
och Johansson (2005, s. 30) beskriver tre olika åtgärdsstrategier för hur en aktör kan ta tillvara 
nyvunnen kunskap från exempelvis utredningar för att påverka en given riksnivå.  
 
Enligt deras definition skall en aktör ha en eller flera av dessa möjligheter för att räknas som 
en aktör.  

1. Attitydpåverkan. 

2. Beteendepåverkan. 

3. Modifiering av omgivning. 
 
Attitydpåverkan innefattar alla de metoder som kan påverka individer att bete sig på ett visst 
sätt av egen vilja. Vanligtvis görs detta genom någon form av informationsöverföring i syfte 
att påverka individens syn på en risk eller en viss säkerhetsåtgärd. Exempel som nämns är 
Vägverkets kampanjer för ökad bältesanvändning. Lundberg och Johansson (2005) refererar 
här till studier av Lund och Aarø (2004) som visar att olika typer av attitydpåverkan endast 
marginellt kan påverka risknivån och att attitydpåverkan bör kombineras med andra åtgärder 
för att nå maximal effekt. Dock menas att attitydpåverkan ofta är en förutsättning för att 
använda andra påverkansmetoder. 
 
Beteendepåverkan är åtgärder som har som syfte att minska risknivån genom att förändra en 
individs handlingsmönster, även om individen inte är övertygad om att det är rätt. Den 
vanligaste metoden för beteendepåverkan är lagstiftningsarbetet. Genom att straffbelägga 
vissa handlingar tvingas individen förändra sitt handlingsmönster. Andra metoder för 
beteendepåverkan kan vara standardisering, certifiering och ”morot” för rätt beteende.   
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Modifiering av omgivning sker genom tekniska eller administrativa åtgärder i systemet. 
Tekniska åtgärder kan vara mitträcken på vägen eller krockkuddar på bilar. Administrativa 
åtgärder kan vara budgetering till olika funktioner som till exempel räddningstjänst eller 
ambulans. Ett annat exempel är omorganisering om denna motiveras av ökad säkerhet. Även 
här refererar Lundberg och Johansson (2005) till Lund och Aarø (2004) som visar att i en 
sammanställning av över 100 vetenskapligt publicerade utvärderingar så är tekniska åtgärder 
oftast de mest effektiva. 

3.2 Modeller och metoder för olycksutredningar 

I syfte att undersöka hur olycksutredningar bör gå till enligt expertis på området har ett antal 
olika förslag till utredningsmodeller granskats. Modellerna är i somliga fall mycket generella 
och i andra fall mer allmänt inriktade på räddningstjänstens olycksutredningar eller till och 
med specifikt på just brandutredningar.  
 
De olika modellerna har granskats i första hand för att skapa en bild över vilken tyngd som 
läggs på erfarenhetsåterföring/kunskapsspridning/lärande, men också för att undersöka hur en 
olycksutredning bör gå till, vilka delmoment den bör innehålla, hur den bör skrivas med mera. 
Därefter har en jämförande analys gjorts med syfte att redogöra för hur modellerna ser ut, var 
de skiljer sig, var de är lika och vilka punkter eller steg som belyses särskilt, för att sedan 
granska i vilken utsträckning detta tillämpas av brandutredarna inom SSBF.  
 
I detta kapitel görs en tydlig åtskillnad mellan orden metod och modell när de avser 
olycksutredning i någon form. Med utredningsmetod avses här den strategi som används av 
utredaren för att inhämta, systematisera och analysera data från en olycka. Ordet modell 
används här för att beskriva en process eller den övergripande arbetsmetodiken, det vill säga 
hur utrednings- och rapportskrivningsprocessen ser ut från början till slut.  
 
Nedan görs en beskrivning av ett antal olika modeller för olycksutredning. Beskrivningen 
görs för att i första hand belysa vilka steg som ingår i en viss modell, vilken vikt som läggs 
vid de olika stegen samt slutligen för att se om det går att utröna vilka steg som alltid bör 
finnas med i en brand-/olycksutredning och vilken hänsyn dessa ska ges. Valet av 
utredningsmetod för att syntetisera den insamlade informationen och upptäcka brister vid en 
olycksutredning har, som nämnts tidigare, inte behandlats närmare.  
 
De modeller och som har studerats har valts ut därför att de har tagits fram av eller 
representeras av organisationer eller individer som har en viktig roll och/eller stor tyngd inom 
området olycksutredningar vid kommunal räddningstjänst. Två av modellerna som beskrivs 
nedan, de som Lundberg och Johansson (2005), och Lindberg (2009) skriver om, är främst att 
betrakta som översiktliga modeller över system för erfarenhetsåterföringsprocessen kring 
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olycksutredning. Det vill säga de behandlar inte den enskilda utredningen utan snarare hur 
processen för att genomföra ett större antal utredningar bör se ut. De tre övriga modellerna 
som presenteras nedan är mer explicita i den mening att de fokuserar på hur en utredning kan 
eller bör utformas. Det saknas en tydlig gränsdragning mellan modellerna men för att 
underlätta för läsaren har Lundberg och Johanssons samt Lindbergs modeller rubricerats som 
modeller för att beskriva erfarenhetsåterföringsprocessen medan de andra modellerna 
rubricerats som modeller över olycksutredningsprocessen.  

3.3 Systemmodeller av erfarenhetsåterföringsprocessen  

3.3.1 NCO 
NCO, Nationellt Centrum för lärande från Olyckor, var tidigare en relativt fristående del av 
Räddningsverket vars syfte var att, som namnet antyder, förbättra lärandet från olyckor. NCO 
lades ner i samband med bildandet av den nya myndigheten MSB men existerar idag i form av 
Enheten för lärande av olyckor och kriser, som är en del av MSB. (Mattias Strömberg, E-
postkontakt, 24 januari 2011).  
 
Lundberg och Johansson vid NCO presenterar i sin studie Lärande från olyckor – en 
kunskapssammanställning (2005), en systemmodell för lärande från olyckor, se Figur 3.2. 
Denna modell är inte specifikt inriktad mot området brand-/olycksutredning för kommunal 
räddningstjänst utan beskriver snarare en generell olycksutredningsprocess som är resultatet 
av litteraturstudier inom andra områden (flyg, sjukvård m.m.).  Modellen baserar sig på fyra 
aktiviteter:  
 

 Kunskapsgenerering – En olycka eller ett tillbud rapporteras och analyseras för att 
fastställa dess orsaker samt skadans utbredning.  Kunskapen genereras därefter utifrån 
ett fallstudieperspektiv (via en eller ett fåtal djupgående utredningar) eller via 
epidemiologiska metoder (analys av en större mängd rapporter).  

 
 Kunskapsspridning – Agenten anpassar den genererade kunskapen till målgruppens 

behov och kommuniceras till aktörerna.  
 

 Kunskapsanvändning – Den kunskap som agenten förmedlat används av aktören till 
att vidta riskreducerande åtgärder. Dessa kan rikta sig mot individer eller den fysiska 
eller organisatoriska omgivningen.  

 
 Utvärdering – Efter att åtgärder har vidtagits bör dessa analyseras. Är antalet olyckor 

stort kan utfallet analyseras på statistisk väg, om inte kan man endast analysera 
huruvida åtgärder vidtagits eller ej. Utvärdering är relevant både för agenten och 
respektive aktör.  

 
(Lundberg & Johansson, 2005) 
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Figur 3.2. Systemmodell för lärande från olyckor (Lundberg och Johansson, 2005, s.16) 

 
Agenten i modellen är den som utför själva analysarbetet. I fallet brandutredning blir det i 
detta fall en eller flera brandutredare från räddningstjänsten, eventuellt i samarbete med 
polismyndigheten eller extern expertis. Enligt Lundberg och Johansson är det karakteristiskt 
att agenten inte har någon beslutandemakt, det vill säga möjlighet att själv vidta åtgärder. 
Istället är det aktören som har beslutandemakten.  Dessa aktörer har sedan olika möjligheter 
att påverka attityder, beteenden och den fysiska miljön. I modellen förutsätts att en aktör har 
påverkansmöjligheter. I samband med brandutredningar kan exempel på aktörer vara 
fastighetsägare, försäkringsbolag och MSB.   

3.3.2 CHAIN-modellen 
Lindberg (2009) har i rapporten Räddningstjänstens insatsrapporter – en studie av 
erfarenhetsåterföring i kommunal räddningstjänst, granskat en stor mängd insatsrapporter i 
syfte att identifiera vad som kan förbättra och effektivisera erfarenhetsåterföringen från 
rapporterna. I samband med granskningen användes CHAIN-modellen för att på ett 
systematiskt sätt gå igenom erfarenhetsåterföringsprocessen. Modellen arbetades fram i 
samband med en utvärdering av arbetsmiljöverkets haverikommission men utformades för att 
även kunna fungera inom andra områden. CHAIN står för ”Chain of accident investigation 
steps” och är i första hand en modell över själva erfarenhetsåterföringsprocessen snarare än 
för en enstaka utredning. Däremot lämpar sig modellen mycket väl för att beskriva 
arbetsprocessen kring brandutredningar. 
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CHAIN-modellen visas i Figur 3.3 nedan. Det första steget är rapportering av olyckor. Det 
andra steget är urval av vilka olyckor som skall utredas.  Steg tre är själva utredningen av 
olyckan. Steg fyra är spridning av reslutat till de personer som skall genomföra de föreslagna 
åtgärderna. Det femte och sista steget är själva genomförandet av åtgärderna.  
 

 
 
Figur 3.3. CHAIN-modellen (Lindberg, 2009, s. 47) 
 
En tanke med CHAIN-modellen är att den på ett tydligt sätt visar hur de olika stegen är 
inbördes beroende av varandra för att processen skall fungera. Brister rapporteringen, eller om 
felaktiga urval görs, eller om kunskaperna inte sprids så fallerar hela kedjan (Lindberg).  

3.4 Modeller av olycksutredningsprocessen 

3.4.1 MSB/NCO 
NCO (2008) presenterar i sin skrift Riktlinjer för olycksutredning – Del av det systematiska 
säkerhets- och kvalitetsarbetet, ett antal förutsättningar för olycksutredning. Skriften har 
nyligen tryckts upp igen med oförändrat innehåll, denna gång med MSB som utgivare. 
Därmed kan innehållet anses representera även MSB:s syn på olycksutredning. I skriften 
nämns att den eller de utredare som genomför arbetet bör ha verksamhetsspecifik kompetens, 
olycksspecifik kompetens samt kunskap om utredningsprocesser, utredningsmetoder och 
analysarbete. I skriften presenteras också ett exempel på en process för utredning av 
händelser. Processen innehåller ett antal moment som presenteras nedan:  
 

 Initiering och beslut om genomförande – En organisation kan behöva ta fram vilka 
kriterier som föranleder en utredning samt bör ha bestämt vem som har mandat att 
initiera denna.  
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 Beställning, organisering och bemanning – I samband med att utredningen initieras 
skall förutsättningar, ansvar, befogenheter och eventuella begränsningar framgå. Det 
beslutas också om vem eller vilka som skall utföra eller leda utredningen.  

 
 Genomförande – Utredningen genomförs enligt förutbestämd metod eller med en för 

olyckan passande metod. Det är viktigt att tidigt komma i gång med utredningsarbetet 
för att undvika att information blir otillgänglig, till exempel genom att intervjua 
personer som har anknytning till olyckan. Ett av de viktigaste momenten är att ta fram 
åtgärdsförslag eller rekommendationer för att minska risken för att liknande olyckor 
skall inträffa igen. Åtgärdsförslagen bör ange vilket eller vilka problem de avser att 
lösa. Åtgärdsförslag kan också tas fram i en separat process, i detta fall har utredaren 
endast i uppgift att identifiera de bakomliggande orsakerna.  En rapport skrivs 
innehållande resultatet av utredningen. Rapporten bör innehålla en sammanfattning för 
att underlätta läsandet.  

 
 Granskning – Den framtagna rapporten behöver en oberoende granskning av någon 

sakkunnig avseende innehåll och struktur. 
 

 Redovisning av resultat och beslut om åtgärder – Beslut fattas om vilka av 
utredningens förslag och rekommendationer som skall vidtas. Det är viktigt att 
motivera och dokumentera hur åtgärdsförslagen prioriteras i tid eller om dessa inte 
genomförs. Det är även viktigt att analysera åtgärderna innan dessa vidtas för att 
undvika oönskade sidoeffekter. Om utredaren lämnas återkoppling på rapporten och 
åtgärdsförslagen bidrar detta i längden till en förbättrad kvalitet på utredningarna.  

 
 Spridning av resultat eller erfarenhetsåterföring – Genom information om olyckors 

orsaker kan man väcka uppmärksamhet och lägga fokus på särskilda riskområden och 
stödja det förbyggande säkerhetsarbetet.  Att synliggöra genomförda eller planerade 
åtgärder bidrar till högre trovärdighet för ledningen och den antagna säkerhetspolicyn.  

 
 Uppföljning av resultat – En uppföljning av beslutade åtgärder bör alltid göras för att 

kontrollera om dessa genomförts.  
 

 Utvärdering av åtgärders effekt – Efter att åtgärderna vidtagits bör effekten av dessa 
utvärderas. Hur lång tid som krävs för att möjliggöra en verifiering varierar.  

 
         (NCO, 2008) 

3.4.2 Rollenhagens ansats 
Carl Rollenhagen är professor med inriktning mot säkerhet i komplexa system och har varit 
en av föregångarna bakom införandet av MTO-perspektiv för kärnkraftsindustrin i Sverige. 
Rollenhagen har mångårig erfarenhet av utbildning och faktiska olycksutredningar och får 
räknas som en av de mest tongivande svenskarna inom området MTO, säkerhetskulturer och 
olycksundersökningar. I boken Att utreda olycksfall (2003) rekommenderar Rollenhagen 
följande generella arbetsgång och hänsynstaganden vid utredning av olyckor: 
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 Utredningsärendet initieras och resurser allokeras – En arbetsgrupp är att föredra 
framför en ensam utredare. I samband med att mer komplexa frågor aktualiseras så 
kan expertis inkallas efter behov. Det kan vid uppstarten vara svårt att bestämma 
utredningens utbredning i tid.  

 
 Preliminär datainsamling – Det är viktigt att snabbt sätta igång arbetet med att boka 

intervjuer av personer med anknytning till olyckan. Ryktesspridning kan påverka 
människor att skapa förutfattade meningar om vad som hänt. Det är viktigt att inte dra 
för snabba slutsatser och behålla ett öppet sinne. I denna fas inhämtas också annan 
översiktlig information som ritningsunderlag och information om tidigare olyckor.  

 
 Fördjupad utredning – Genomförande av intervjuer. Här kan också händelse- och 

orsaksdiagram med fördel utnyttjas.  Här kan också göras en barriäranalys för att 
utreda vilka faktorer som kunde ha förhindrat eller begränsat utfallet.  

 
 Att föreslå åtgärder – Under utredningens tid är det vanligt att det kontinuerlig 

framkommer förslag om hur liknande olyckor kan förebyggas. En viktig princip är att 
inte endast ta förslag från ”hyllan” som vid en första anblick kan låta bra. Komplexa 
system kan lätt bli än mer komplexa om man lägger till ytterligare regler, rutiner, 
teknologi etc. Istället bör man sträva efter åtgärder som minskar komplexiteten i 
systemet.  

 
 Rapportskrivning – Utredningarna bör alltid dokumenteras i en skriftlig rapport. 

Rapportens kvalitet och utformning kan vara avgörande för hur informationen bemöts 
och tas tillvara.  

 
 Verifiering – Det är en fördel om det finns en funktion som granskar 

olycksfallsutredningar avseende innehåll och struktur. Intervjuade personer bör innan 
distributionen delges hela eller delar av rapporten för att få möjlighet att verifiera att 
innehållet är i enlighet med vad de uttryckt.   

 
 Informationsspridning – Det är viktigt att fundera över vilka som kan ha nytta av 

rapporten. I många fall underskattas detta och rapporten får en alltför snäv spridning. 
Sekretess kan naturligtvis påverka informationsspridningen, det är dock inte alltid 
nödvändigt att sprida hela rapporten till alla. Ibland räcker en övergripande 
sammanfattning av händelsen och de viktigaste orsakerna och rekommendationerna.  

 
 Uppföljning – Rekommendationerna som ges i rapporterna bör följas upp i det 

generella uppföljningssystemet. Det är lätt hänt att det slarvas med detta och det bör 
därför finnas en tydlig process för hur uppföljningen skall ske.  

 
(Rollenhagen, 2003) 

 
Rollenhagen nämner vidare att ovanstående beskrivning kan synas för ambitiös för att vara 
praktiskt användbar men påpekar att när man väl fått ”snurr” på sitt utredningssystem är det 
varken för komplext eller för tidskrävande. Han nämner också att det bör finnas en typ av 
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policy eller instruktion för den övergripande utredningsprocessen. Där bör framgå bland 
annat:  
 

 Vem eller vilka som kan initiera en utredning och på vilka grunder det kan ske 
 Hur ansvarsförhållandet ser ut vid exempelvis godkännande av rapporter  
 En genomtänkt strategi för informationsspridning, inkluderande identifikation av 

berörda aktörer och hantering av sekretessuppgifter m.m.  
 Utbildningsbehov och resurser  
 Hur granskning av utredningen bör ske (avseende innehåll och metodik) 

 
(Rollenhagen, 2003) 

3.4.3 SRV:s rekommendationer 
I Räddningsverkets bok Brandutredning (Erlandsson & Bengtsson, 2005) ges förslag på hur 
den skriftliga redovisningen av en brandutredning, det så kallade undersökningsprotokollet 
kan utformas och vad det bör innehålla. Boken används idag i de brandutredningsutbildningar 
som MSB anordnar för personal inom polis och räddningstjänst.  I egenskap av detta har 
boken sannolikt en betydande roll för brandutredningars utformning och innehåll. Ulf 
Erlandsson som är en av författarna till boken har även under lång tid varit ansvarig för 
Räddningsverkets och även MSB:s hantering av inskickade brandutredningar och har 
personligen haft ett stort ansvar för myndighetens (SRV/MSB) erfarenhetsåterföring. Det 
förslag som ges avseende utformning av undersökningsprotokollet presenteras nedan.  
 

 Anledningen till undersökningen – Kort information om händelsen, adress och 
datum m.m.  

 
 Undersökning utförd av – Vem utförde undersökning och när skedde 

undersökningen. 
 

 Beskrivning av objektet – Beskrivning av byggnaden och brandtekniska 
installationer osv.  

 
 Beskrivning av händelsen – Beskrivning av faktiska händelser; larm, 

utryckningsstyrkor, första åtgärder och själva räddningsinsatsen. Om informationen 
bygger på andras uppgifter bör det framgå. Allmänhetens uppträdande. Alla uppgifter 
som kan ge erfarenheter för framtiden eller ha betydelse för utredningen redovisas här.  

 
 Undersökning – Beskrivning av hur själva undersökningen gått till och vad som 

framkommit. Kan brandorsaken inte fastställas kan fokus läggas på att utesluta andra 
misstänkta startföremål.  

 
 Spridningsrisk – En mycket kortfattad redogörelse för eventuell spridningsrisk.  

 
 Slutsatser – En kort och koncis sammanfattning angående primärbrandområde och 

brandorsak. 
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 Erfarenheter, förslag – Försök att spalta upp lärdomar och redovisa dessa kortfattat i 

punktform. Om det förekommer konkreta förslag till regeländringar bör dessa 
redovisas under detta avsnitt.  

 
 Åtgärder - En förteckning av åtgärder som utredaren själv vidtagit med anledning av 

undersökningsresultatet. Vem har delgivits rapporten? Vilka kontakter har tagits med 
externa aktörer (myndigheter, tillverkare, branschorganisationer m.fl.)? 

 
(Erlandsson & Bengtsson, 2005) 

3.5 Analys av modeller för brand- och olycksutredning 

De två systemmodeller som beskriver erfarenhetsåterföringsprocessen (Lundberg & 
Johansson, 2005; Lindberg, 2009) påminner mycket om varandra, andra ord används för att 
beskriva de olika processtegen men modellerna beskriver ändå hur samma sorts ”steg” måste 
tas i given ordning för att uppnå ett systematiskt lärande från olyckor. Lindbergs modell är 
pedagogiskt uppbyggd av en kedja som visar hur varje steg är beroende av varandra för att 
kedjan, det vill säga erfarenhetsåterföringen, skall fungera, se Figur 3.4. Motsvarande 
förhållanden kan dock antas föreligga även för Lundberg och Johanssons modell (och 
sannolikt även andra modeller inom området) även om det inte på samma enkla sätt 
visualiseras.  
 
 

 
 
Figur 3.4. Kedjetänkande i CHAIN-modellen (Bild från Lindberg, 2010, s. 8) 
 
Till skillnad från Lindberg innehåller den modell som förespråkas av Lundberg och Johansson 
även en punkt om utvärdering och tillägger att en utvärdering är intressant för både aktör och 
agent. I det stora hela är det dock inte modellernas skillnader som är intressanta utan snarare 
deras påtagliga likheter. Anledningen till att likheterna är intressanta är att båda systemen som 
föreslås delvis har låg överensstämmelse med hur det verkligen bedöms se ut inom 
Storstockholms brandförsvar. Förvisso påminner dagens system om de teoretiska modellerna i 
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stort, men de intryck som författarna av denna rapport har fått, dels genom intervjuer och dels 
genom granskning av brandutredningar, är att bland annat det steg som återfinns i båda 
modellerna och har som syfte att sprida information till aktörerna, hanteras mycket 
bristfälligt. I dagsläget får till exempel inte den eller de som drabbats av en brand ta del av 
brandutredningen om de inte själv begär ut den. Fram till nyligen har det inte heller 
förekommit någon dokumenterad uppföljning av brandutredningarna. 

 
De tre modellerna av olycksutredningsprocessen är något mindre lika varandra än vad de två 
modeller som nämns ovan är. Delvis beror detta på modellernas olika bakgrund där 
Erlandsson och Bengtsson (2005) specifikt berör brandutredning, MSB/NCO (2008) berör 
olycksutredning främst avseende kommunal räddningstjänst och Rollenhagen (2003) 
beskriver olycksutredningsprocessen i allmänhet inklusive utredningar av tekniska system. 
Även om modellerna har en hel del gemensamt så går det inte att göra en rättvis jämförelse 
dem emellan för hur en olycks-/brandutredning bör utformas. Däremot är det intressant att se 
vilka punkter som betonas i modellerna och hur dessa ibland skiljer sig från de 
brandutredningar som granskningen innefattar.  
 
I princip alla brandutredningar som har granskats har samma upplägg och utformning som 
föreslås av Erlandsson och Bengtsson (2005) i boken Brandutredning. Att så är fallet kan bero 
på att boken ännu används som läromedel på MSB:s brandutredarkurser, ges ut av just MSB 
och dessutom troligtvis är den enda publikation på svenska som övergripande behandlar 
räddningstjänstens brandutredningar. Vad som är intressant att se är dock att även om 
upplägget för brandutredningarna är detsamma så har ett antal avsteg gjorts från bokens 
modell. Bland annat är det mycket ovanligt att det framgår vem som står bakom den 
information som framkommer i rapporten – vem har intervjuats? vem har inte intervjuats? Det 
är även ovanligt att det framgår hur själva brandplatsundersökningen gått till och varför en del 
möjligheter kan uteslutas och vice versa. Ytterligare en punkt som normalt saknas är den som 
betitlas Åtgärder, där skall framgå eventuella åtgärder som utredaren själv vidtagit med 
anledning av det som framkommit i utredningen, till exempel vilka kontakter utredaren tagit 
med olika aktörer och vem som delgivits rapporten. Under denna punkt kan det också vara 
intressant att ta med åtgärder som andra aktörer (polis, sjukvård m.fl.) skall eller har vidtagit. 
Sannolikt förekommer en del kontakter och kunskapsspridning till personer som direkt eller 
indirekt är berörda av olyckan men detta dokumenteras mycket sällan i rapporterna. Därför är 
det svårt att veta om den information som framkommer når fram till någon (utöver MSB) 
överhuvudtaget.  
 
Rollenhagen (2003) och MSB/NCO (2008) har även de ett antal intressanta punkter i de 
utredningsmodeller som de står bakom. I båda modellerna finns en punkt som berör 
granskning eller verifiering av den skriftliga dokumentationen tillhörande utredningarna. 
Granskningen skall avse rapportens innehåll och struktur. MSB/NCO nämner dessutom att 
”rapporten behöver en oberoende granskning av någon sakkunnig…” (NCO, 2008, s. 14).  
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Rollenhagen har också intressanta tankar avseende just spridning av information. Han nämner 
bland annat att olycksutredningar ofta riskerar att få för snäv spridning eftersom det sällan 
funderas över vilka som kan ha nytta av rapporterna. En anledning kan vara oro kring 
sekretessbelagd information men för att komma runt det behöver inte rapporten visas i sin 
helhet, utan det räcker med att presentera en övergripande sammanfattning med de viktigaste 
slutsatserna och rekommendationerna.  
 
Utöver ovanstående behandlar både Rollenhagen och MSB/NCO ämnena 
informationsspridning, uppföljning och utvärdering. Områden som tillägnas mycket litet 
utrymme i Erlandsson och Bengtssons (2005) bok om brandutredningar. Förmodligen beror 
frånvaron av dessa avsnitt i Erlandsson och Bengtssons bok på att avsikten aldrig var att 
kommunerna på egen hand skulle stå för spridning, uppföljning och utvärdering, detta ansågs 
sannolikt vara myndighetens (då Räddningsverket) jobb. Eftersom boken är starkt fokuserad 
på just utredningsteknik och genomförande är det troligt att författarna aldrig haft för avsikt 
att genomgående behandla hur processen före och efter utredningar skulle gå till. Således är 
det möjligt att detta område tidigare fallit mellan stolarna och att varken den enskilda 
kommunala räddningstjänsten eller myndigheten förklarat eller insett vikten av 
kunskapsspridning på lokal nivå.  
  



 

28 
 

4 Granskning av brandutredningar 
 
Rapportens huvudsyfte är som nämns i inledningen att granska hur erfarenhetsåterföringen 
från brandutredningar fungerar. Det åstadkoms delvis via intervjuer och litteraturstudier kring 
brandutredningar, men för att undersöka hur erfarenhetsåterföringen fungerar från just 
Storstockholms brandförsvar har också en större mängd av SSBF:s brandutredningar lästs 
igenom och de olika åtgärdsförslagen har sedan indexerats i en databas. Tanken är att de 
åtgärdsförslag som brandutredarna för fram får representera de erfarenheter som utredaren vill 
föra vidare antingen till den egna organisationen eller till andra aktörer. Ett av stegen för att 
nå fram till rapportens huvudsyfte är därför att granska innehåll, kvalitet och omfattning av de 
åtgärdsförslag som skrivs i brandutredningarna.  

4.1 Underlag 

Det underlag som granskningen omfattar består av 130 stycken brandutredningar från och 
med 2006 till och med maj 2010. Underlaget omfattar samtliga brandutredningar utförda av 
dåvarande Stockholms brandförsvar och sedermera av Storstockholms brandförsvar (fr.o.m. 
2009-01-01) under den nämnda perioden. Fördelningen över antalet brandutredningar per år 
och område visas i Figur 4.1.  
 
Antalet genomförda brandutredningar varierar från år till år vilket dels beror på ett varierande 
antal händelser och dels på vilka resurser som avsätts för att utreda inträffade händelser. Det 
påverkas också av att brandutredningarna ibland avslutas och bokförs en eller ett par månader 
efter en händelse vilket medför att statistiken i Figur 4.1 inte exakt visar antalet signifikanta 
händelser över åren och när dessa inträffat.  
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Figur 4.1 Antalet brandutredningar per år och område 

4.2 Metod 

Eftersom granskningen avser en relativt stor mängd brandutredningar så har dessa efter 
genomläsning indexerats i en databas. Databasen är uppbyggd av ett system av frågor där 
varje brandutredning förts in och tillsammans bygger upp ett system av kolumner. De frågor 
som ingår i systemet kan ses i Tabell 1.  
 
Tabell 1. Frågor och svarsalternativ i databasen 

Fråga Svarsalternativ 

Brand boendemiljö? (Ja/Nej)

Förekommer åtgärdsförslag? (Ja/Nej)
Är omständigheterna sådana att åtgärdsförslag
bör/kan förekomma? (Ja/Nej)

Hur lyder förslaget? (Text)

Till vilken mottagare riktar sig förslaget? (Aktörskategori)

Är förslagen riktade till externa aktörer? (Ja/Nej)

Framgår det vem som är informatör? (Ja/Nej)

Är förslagen konkreta? (Ja/Nej)
 
I databasen kan sedan filter med olika typer av kriterier användas för att få fram önskad data. 
Databasen möjliggör bland annat att det går att skapa en kvantitativ översikt av förslagen som 
skrivs, vart de riktar sig och huruvida förslagen bedöms vara konkreta eller ej. Databasen 
innehåller också samtliga åtgärdsförslag som dokumenterats i utredningarna nedskrivna i 
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citatform samt i förkortad form. En stor del av utredningarna innehåller fler än ett 
åtgärdsförslag och i dessa fall har respektive förslag behandlats separat. Detta möjliggör att 
varje förslag kan granskas individuellt utan att nödvändigtvis kopplas till en enskild 
brandutredning. 
 
Under nästföljande punkter förklaras syftet med respektive fråga samt vilka definitioner och 
avgränsningar som använts. Vidare beskrivs också metodiken för hur respektive fråga har 
besvarats och de problem och tolkningsfrågor som uppstår vid denna typ av granskning.  

4.2.1 Brand i boendemiljö  (Ja/Nej) 
Frågan redogör huruvida brandutredningen innefattar brand i boendemiljö, exempelvis brand i 
en villa eller i ett flerbostadshus. Frågan kan användas för att sortera bort bränder som inte 
berör boendemiljö och ger ökade möjligheter att dra slutsatser utifrån underlaget. Statistiken 
visar tydligt att de absolut flesta som dör eller skadas i bränder gör det i bostadsmiljöer och 
således kan det vara relevant att kunna sortera bort de andra utredningarna. Vad som betraktas 
som brand i boendemiljö har bedömts från fall till fall men generellt har bränder i villor, 
fristående hus, flerbostadshus, serviceboenden, trapphus och korridorer i nämnda 
bostadsmiljöer, samt bränder i omedelbar närhet av bostadsmiljö som kan hota, eller på annat 
sätt kopplas till boendemiljöer, räknats dit. Bränder som inte kategoriserats som brand i 
boendemiljö är bland annat bränder i restauranger och industrier (även då dessa legat i 
markplan i ett flerbostadshus), bränder i sjukhus och vårdinrättningar samt bränder i 
boendemiljö som inträffat på grund av hantverksarbete eller som på annat sätt inträffat då 
bostaden inte använts så som avsetts.  

4.2.2 Förekommer åtgärdsförslag  (Ja/Nej) 
Denna fråga besvarar huruvida utredningen innehåller några åtgärdsförslag eller ej. Tidigare 
har en enhetlig mall för brandutredningarnas skriftliga rapporter saknats inom SSBF och det 
har därför varit upp till varje brandutredare att fritt nedteckna sina slutsatser och förslag. Det 
har resulterat i att somliga utredare använt rubriker som slutsats, erfarenheter och förslag, 
ibland alla rubriker i en rapport och ibland bara en av rubrikerna. Många gånger formuleras 
vad som skulle kunna kallas ett åtgärdsförslag i stället som en erfarenhet som utredaren har 
dragit, till exempel enligt följande: ” Brandvarnare på varje våningsplan hade kunnat ge ett 
tidigare larm”. Här har därför gjorts en tolkning om den dragna erfarenheten med lätthet 
skulle kunna skrivas om som ett åtgärdsförslag eller om erfarenheten bekräftar redan kända 
faktum eller på annat sätt inte kan förväntas leda vidare. Ovanstående citat har ansetts möjligt 
att kategorisera som ett åtgärdsförslag trots att det inte är skrivet som ett sådant, eftersom det 
lätt kan skrivas/tolkas som ett åtgärdsförslag. Generellt har det varit svårt att definiera vad 
som är att betrakta som en erfarenhet och vad som är ett åtgärdsförslag. Både erfarenheter och 
förslag är kunskap som bör spridas vidare, men eftersom rapporten främst fokuserar på 
förslag riktade till externa aktörer har ordet åtgärdsförslag därför använts i brist på bättre.  
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4.2.3 Är omständigheterna sådana att åtgärdsförslag bör/kan förekomma  
(Ja/Nej) 

Denna fråga har använts för att ytterligare kunna avgränsa området för att lättare kunna 
urskilja de relevanta förslagen. Det är också en form av kvalitetskontroll av utredningarna. 
Eftersom metoden för granskningen medför att varje utredning ges en förhållandevis 
noggrann genomläsning innebär det också att det sakliga innehållet medvetet eller omedvetet 
granskas. I enstaka utredningar har det också förekommit att mer eller mindre självklara 
åtgärdsförslag saknas, det vill säga utredaren har av okänd anledning inte skrivit ner ett 
åtgärdsförslag trots att det enligt författarnas bedömning inte varit någon tvekan om att ett 
sådant bör ha förekommit. Å andra sidan finns det enstaka fall där omständigheterna kring en 
brand eller ett tillbud varit så slumpartade, unika eller osäkra att författarna inte bedömt det 
som rimligt att lägga ner tid och kraft i frågan och att något ambitiöst åtgärdsförslag därför 
inte behöver förekomma.   

4.2.4 Hur lyder förslaget  (Text) 
Varje förslag som identifierats har placerats in under olika kategorier av mottagande aktörer 
för att göra det möjligt att se vilka åtgärder som föreslås inom de olika kategorierna. Här är 
syftet att dokumentera vilka idéer och förslag som förs fram och inte att kritisera förslagens 
utformning. Därför har varje förslag omarbetats i mindre eller större omfattning för att 
förenkla, förkorta eller förtydliga det ursprungliga förslaget och därför göra det lättare för 
läsaren att se vilka typer av åtgärder som föreslås. Det skall dock nämnas att flera av 
förslagen, både i sin ursprungliga och i sin omskrivna form, inte är skrivna för att läsas 
utanför sin kontext och därför kan verka vaga eller svårbegripliga. 
 
Databasen innehåller även åtgärdsförslagen i direkt citatform, inklusive eventuella stavfel 
eller grammatiska fel, men dessa återfinns dock inte i denna rapport. Citaten har hämtats från 
den eller de stycken i en utredning som benämnts slutsats, förslag, åtgärdsförslag, 
erfarenheter eller dylikt. Då utredningarna saknar en enhetlig mall och regler för vad som 
skall skrivas var, har ibland ett tydligt åtgärdsförslag presenterats under rubriken slutsats 
medan andra funnits under rubriken erfarenheter och så vidare. I dessa fall har de meningar 
som i praktiken är någon form av åtgärdsförslag nedtecknats trots att dessa kan finnas under 
en annan rubrik än den förväntade. Det är trots allt innehållet som är det mest intressanta 
oberoende av var det skrivits. I de fall rubriken förslag eller åtgärdsförslag har förekommit 
har de flesta av dessa tagits med, även om det i vissa fall kan tyckas tveksamt om det faktiskt 
är ett förslag i ordets rätta bemärkelse. Meningar och punktformiga meningar skrivna under 
motsvarande rubriker men som uppenbarligen inte är ett åtgärdsförslag har inte tagits med.  
 
Denna kolumn är primärt till för att kunna användas för att utläsa vilka förslag som skrivs i 
brandutredningarna och på så sätt kunna kartlägga vilka problemområden och tillhörande 
åtgärdsförslag som brandutredarna identifierar. Databasen gör det möjligt att direkt läsa 
åtgärdsförslagen och spåra dessa tillbaka till enskilda utredningar för att få reda på mer 
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bakgrundsinformation. Eftersom åtgärdsförslaget kan ses som en form av sammanfattning av 
brandutredningen innebär det att databasen tillåter en översyn av ett stort antal 
brandutredningar på kort tid. Sekundärt gör databasen också det möjligt att granska hur 
förslagen formuleras, och huruvida de är konkreta och genomförbara och så vidare i enlighet 
med andra frågor som databasen besvarar.  

4.2.5 Till vilken mottagare riktar sig förslaget  (mottagare) 
Alla förslag som inte direkt riktar sig till den egna organisationen, riktar sig direkt eller 
indirekt till någon annan form av aktör. Aktören kan i det här fallet vara både företag, 
organisationer eller privatpersoner. Dessa kan i sin tur kontaktas antingen direkt eller indirekt 
via intresseorganisationer (till exempel Fastighetsägarna) eller ansvariga myndigheter (till 
exempel Socialstyrelsen eller Boverket) med flera. Ibland förekommer explicita förslag 
riktade till exempelvis MSB eller en produkttillverkare, men vanligtvis framgår det ej 
uttryckligen till vem förslaget är riktat.  
 
För att skapa en översikt över de mottagare som nämns (explicit eller implicit) och vilka 
kategorier som är mer frekventa än andra har en sammanställning gjorts. Avsikten är att på så 
vis kunna identifiera mottagare som Storstockholms brandförsvar bör ha väl utvecklade 
samarbeten med.  
 
Den metodik som använts är till stora delar baserad på den som Lindberg (2009) använde då 
hon granskade räddningstjänsters insatsrapporter. För varje åtgärdsförslag har angivna 
mottagare nedtecknats och i de fall en angiven mottagare saknas så har en trolig mottagare 
utsetts. Därefter har varje omnämnd mottagare sorterats in i någon av flera övergripande 
aktörskategorier. De olika kategorierna av aktörer påminner om den indelning som Lindberg 
tagit fram men har anpassats för att bättre matcha det smalare område som brandutredningar 
utgör.  
 
Förslagen har sorterats in under någon av följande kategorier av aktörer: 
 

 Allmänheten  
 Bostäder och fastighetsägare  
 Skolor och skolfastigheter 
 Företag (inklusive tillverkare, hantverkare, näringsidkare m.fl.) 
 Sociala sektorn (inklusive särskilt boende, vårdinrättningar, vårdpersonal m.fl.) 
 Räddningstjänsten (SSBF och/eller övriga kommunala räddningstjänster) 
 MSB (och samverkande myndigheter) 

 
När ett förslag inte uttryckligen riktar sig till en viss mottagare har en överläggning gjorts och 
därefter har den kategori av aktörer som ansetts mest lämpad att hantera förslaget angivits. Ett 
förslag lyder: ” Allt för många avlider av sängrökning. Vi måste finna ett sätta att informera 
om detta, både till privatpersoner och till olika myndigheter som har med äldre och 
rörelsehindrade att göra.”. Detta förslag har ett stort antal möjliga aktörer, men eftersom 
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utredaren inte specificerat sig närmare har detta förslag efter författarnas bedömning sorterats 
in under kategorin Sociala sektorn. 

4.2.6 Är förslagen riktade till externa aktörer  (Ja/Nej) 
Kategorin finns till för att skapa en överblick av hur fördelningen av förslag riktade inom 
respektive utom organisationen ser ut. Kategorin finns också till för att kunna sålla bort 
förslag riktade till den egna organisationen. Den hypotes som arbetet grundar sig på är att 
förslagen riktade till externa aktörer inte behandlas vidare, med hjälp av denna kategorisering 
är det möjligt att urskilja dessa förslag och analysera dem närmre.  

4.2.7 Framgår det vem som är informatör  (Ja/Nej) 
För att ett åtgärdsförslag, oberoende av hur utvecklat det är, skall nå fram till mottagaren 
krävs det att någon eller några har uppgiften att sprida den information som skall förmedlas. I 
en organisation som Storstockholms brandförsvar, som vid arbetets start saknade en 
förutbestämd organisation för detta (Leif Grönlund, intervju, 2010-10-29), är det viktigt att 
det framgår vem som bör ansvara för att förslaget implementeras, eller i vart fall att 
informationen i förslaget går fram till avsedd mottagare. Nämnda kategori används alltså för 
att särskilja de förslag där de explicit framgår vem som har i uppgift att förmedla 
informationen från de förslag där detta inte framgår.  
 
Ett förslag där det tydligt framgår vem som är informatör eller åtminstone föreslås vara 
informatör framgår i följande exempel: ” SRV kunde kanske, tillsammans med BEX och andra 
ta fram ett infoblad för ägare av gamla villor med råd och tips när det gäller brandrisker 
kopplade till t.ex. el, rökkanaler, gasspisar m.m. Infobladet bör också innehålla förslag på 
rekommenderade åtgärder t.ex. installation av jordfelsbrytare, fackmannamässigt utförd 
sotning osv.”. I citatet framgår att brandutredarens förslag är att förmedla information om 
brandrisker riktad särskilt till ägare av gamla villor via ett informationsblad som SRV 
(Räddningsverket) skall stå bakom. I nämnda förslag utgörs informatören av SRV som av 
brandutredaren rekommenderas ta fram en folder för att sprida informationen. Om och hur 
SRV valt att hantera frågan framgår inte av brandutredningen men det visar tydligt att 
utredaren har funderat över hur åtgärdsförslaget skall nå fokusgruppen och vem som skall stå 
för spridningen av förslagen, det vill säga vem som skall vara informatör. Eftersom SRV både 
är omnämnd och per automatik får ta del av rapporten har bedömningen gjorts att 
åtgärdsförslaget har en utpekad informatör.  

4.2.8 Är förslagen konkreta  (Ja/Nej) 
För att besvara denna fråga har nyckelorden mål, mottagare och metod använts. Det vill säga 
om ett åtgärdsförslag har ett någorlunda definierat mål, en uttalad metod för genomförandet 
och en aktör som kan ta emot den förmedlade informationen så har förslaget bedömts vara 
konkret. Om något eller alla av dessa saknas så har förslaget inte bedömts vara konkret och 
skulle därför behöva förtydligas alternativt vidareutvecklas innan det presenterades som ett 
förslag i brandutredningen.   
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4.3 Resultat och analys av granskningen 

Nedan redovisas resultatet från granskningen av brandutredningarna i form av svar på de 
frågor som använts vid skapande av databasen. Respektive fråga analyseras också i varierande 
omfattning för att beskriva varför statistiken ser ut som den gör. En mer djupdykande analys 
och diskussion kring identifierade brister görs i Kapitel 5 Diskussion.     

4.3.1 Brand i boendemiljö  (Ja/Nej) 
Av det undersökta underlaget avser 60 % av brandutredningarna bränder i boendemiljö och 40 
% bränder i andra miljöer. Se Figur 4.2.  
 

 
Figur 4.2 Fördelning av brandutredningar i boendemiljö respektive ej boendemiljö 
 
Fördelningen mellan brandutredningar i bostadsmiljö respektive ej bostadsmiljö är relativt 
konstant sett över de senaste åren och brandutredningar avseende bränder i boendemiljö står 
alltid för en majoritet av de brandutredningar som görs, se Figur 4.3. 
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Figur 4.3 Antalet brandutredningar per år och område 
 

4.3.2 Förekommer åtgärdsförslag  (Ja/Nej) 
I 100 av totalt 130 brandutredningar har det förekommit ett eller flera åtgärdsförslag, se Figur 
4.4. I 30 av brandutredningarna har åtgärdsförslag inte förekommit alls.  
 

  
Figur 4.4. Antal brandutredningar som innehåller åtgärdsförslag 
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Fördelningen av åtgärdsförslag avseende bränder i boendemiljö respektive ej boendemiljö 
visas i Figur 4.5. Totalt sett förekommer 182 åtgärdsförslag i de 130 brandutredningarna som 
granskningen omfattar, vilket ger 1,4 förslag/brandutredning. Vårt första antagande var att det 
sannolikt skulle skrivas fler åtgärdsförslag kring andra former av bränder än de som sker i 
boendemiljöer, men Figur 4.5 visar tydligt att det skrivs i princip lika många åtgärdsförslag 
för brandutredningar i boendemiljöer som det görs för bränder i andra miljöer.  
 

 
Figur 4.5 Antal åtgärdsförslag/brandutredning riktade mot bränder i boendemiljö respektive 
ej boendemiljö 

4.3.3 Är omständigheterna sådana att åtgärdsförslag bör/kan förekomma  
(Ja/Nej) 

Denna fråga är tänkt som en kontroll till den föregående frågan om åtgärdsförslagens 
förekomst. Som diagrammet nedan visar, se Figur 4.6, så har det i 11 fall inte bedömts 
nödvändigt eller möjligt att ta fram eller föreslå åtgärder. En anledning till detta kan vara att 
brandens orsak inte gått att fastställa eftersom byggnaden var nedbrunnen när 
räddningstjänsten kom fram. En annan anledning kan vara att en brand är så pass osannolik att 
det skall mycket till för att den skall inträffa igen, jämför med engelskans ”freak accident”. 
Att försöka föreslå en åtgärd vid något av dessa tillfällen är förvisso fullt möjligt men 
åtgärdsförslaget skulle antingen behöva bli mycket specifikt eller alldeles för brett. Med 
hänsyn till arbetsinsatsen och det möjliga resultatet av insatsen har därför någon åtgärd inte 
bedömts vara nödvändig.  
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Figur 4.6. Förekomst av relevanta åtgärdsförslag 
 
I kombination med Figur 4.4 går det däremot att utläsa att 30 av brandutredningarna saknar 
förslag, men i endast 11 av dessa har bedömningen gjorts att några förslag ej behöver ges. Det 
innebär att 19 av brandutredningarna ”saknar” ett eller flera möjliga åtgärdsförslag. Noteras 
bör dock att nämnda 19 fall utgörs av bedömningar och att det har varit svårt att hålla en jämn 
och objektive linje vid dessa bedömningar. Antalet ”saknade” förslag är således en osäker 
siffra. 

4.3.4 Hur lyder förslaget  (Text) 
Nedan redovisas exempel på olika åtgärdsförslag sorterade efter angiven eller tänkbar 
mottagare. Långt ifrån alla förslag som skrivs är utformade för att läsas utanför sitt 
sammanhang, därför kan vissa av citaten se orättvist otydliga ut, men likväl skvallrar det om 
hur förslagen ofta är utformade som målbilder eller önskemål snarare än åtgärdsförslag. 
Många av åtgärdsförslagen har redigerats för att bli kortare och tydligare, de allra flesta 
åtgärdsförslagen är dock mycket lika sin ursprungliga utformning. En förteckning av samtliga 
åtgärdsförslag återfinns i Bilaga B – Identifierade åtgärdsförslag. 
 
Allmänheten 
Förslagen riktade till allmänheten handlar framförallt om allmän brand- och riskkunskap. Det 
framgår att brandsläckare och brandvarnare kräver viss kunskap för användning och 
utplacering. Det framgår också att allmänheten bör informeras om hur man skall agera vid en 
brand. Dessa förslag kräver engagemang från en mängd olika aktörer för att få genomslag. 
Här har MSB och andra myndigheter, skolväsendet, media, kommunerna och många fler ett 
delat ansvar för att öka kunskapen och medvetenheten om brand hos allmänheten.  
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Exempel på åtgärdsförslag i denna kategori är: 

 
 
Bostäder och fastighetsägare 
En stor mängd åtgärdsförslag riktar sig till fastighetsägare/fastighetsskötare. Förslagen berör 
främst brandtekniska installationer som inte fungerat alternativt önskemål om att 
brandtekniska installationer skall göras. Ett antal förslag berör rekommendationer om att 
installera sprinkleranläggningar i stora, värdefulla eller komplexa objekt. Installation av 
brand-/utrymningslarm är också något som ofta rekommenderas. Det är tydligt att det fuskas 
eller slarvas en hel del med underhåll av brandtekniska installationer (branddörrar, brandlarm, 
rökluckor mm.).  Detta är något som bör ingå i fastighetsägarnas systematiska 
brandskyddsarbete men tydligen har det inte fungerat som avsett.  
 
Exempel på åtgärdsförslag i denna kategori är: 

 
 
Skolor och skolfastigheter 
Skolbränder är ett stort problem i hela landet och så även inom SSBF:s område. De förslag 
som förs fram är av förebyggande karaktär och har för avsikt att försvåra för anläggaren 
genom att ta bort brännbara material kring fasader samt lysa upp närområdet för att öka risken 
för upptäckt. Ett annat vanligt förslag är att skolor i allmänhet bör helsprinklas för att stärka 
brandskyddet.  
 
Exempel på åtgärdsförslag i denna kategori är: 

 
 

Informera om faran med aska från vedspis, exempelvis på räddningstjänstens och 
Räddningsverkets hemsidor. 
Alla bör någon gång ha fått prova att använda en brandsläckare. 
Kassera gammal pyroteknik. 
Byt ut "för gamla" vitvaror. 
Undvik (cigarett/bras) tändare med enkel tryckfunktion. 

 

Fastighetsägaren bör undersöka om fler ugnar är undermåligt installerade.  
Informera om riskerna med att förvara brännbara saker i trapphus. 
För att underlätta arbete med gasledningar i flerbostadshus bör gasdistributionen till enskilda 
lägenheter kunna sektioneras. 
Installera självstängningsanordning på dörrar i flerbostadshus. 
En sådan stor och värdefull byggnad bör vara skyddad med automatiskt brandlarm och 
boendesprinkler. 

 

Bättre brandtekniskt skydd av skolfasader. 
Bättre bevakning kring skolor. 
Bygg bort vrår på skolbyggnader. 
Hela skolan bör sprinklas, speciellt i ”problemområden” där anlagda bränder och 
skadegörelse är alltför vanligt. 
Skolans område bör vara väl upplyst och större buskage och liknande tas bort för att öka 
risken för upptäckt vid försök till skadegörelse och anlagd brand. 
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Företag (tillverkare, hantverkare, näringsidkare m.fl.) 
Åtgärdsförslagen i denna kategori riktar sig främst till hantverkare, återförsäljare och 
tillverkare av vissa produkter samt olika former av näringsidkare. En stor mängd av 
åtgärdsförslagen riktar sig till denna kategori, men kategorin omfattar också ett stort antal 
olika områden. De vanligast förekommande åtgärdsförslagen avser hantverkare som på grund 
av oaktsamhet eller okunskap inte följt de regler som finns. Tydligare rutiner och kontroll av 
hantverkare föreslås därför frekvent. 
 
Exempel på åtgärdsförslag i denna kategori är: 

 
 
Sociala sektorn (särskilt boende, vårdinrättningar, personal m.fl.) 
En stor andel av åtgärdsförslagen är riktade till den sociala sektorn. Många förslag handlar om 
hur ansvariga och anhöriga inom framförallt äldrevården måste ta större hänsyn till 
brandskyddet. Det är också viktigt att personal inom vårdsektorn har tillfredställande 
kunskaper om brandskydd för att kunna upptäcka de problem som finns. En del förslag avser 
att kartlägga riskgrupper och att installera särskilt brandskydd hos dessa alternativt se över om 
de kan placeras i någon annan boendeform som erbjuder ett bättre brandskydd. Andra vanliga 
förslag är att äldre och handikappade som inte själva har möjlighet att utrymma eller släcka i 
händelse av brand bör ha ett boende där personal finns tillgänglig med kort varsel. Ytterligare 
ett vanligt förslag är att sjukhus, vårdinrättningar och serviceboenden bör vara helsprinklade.  
 
Exempel på åtgärdsförslag i denna kategori är: 

 
 
  

Undersök om liknande fel finns hos fler kompressorer av samma modell. 
Försäljning av denna typ av produkter bör upphöra. 
Uthyrare av slipmaskiner bör informera hyrestagarna om riskerna (med linolja). 
Förändra utförandet av vissa kraftfulla lättviktsbatterier. 
Informera berörd personal om att motorn skall stängas av vid tankning (av biogas) samt se 
till att tillhörande säkerhetsmekanismer fungerar. 

Brandvarnare borde vara kopplade till trygghetslarm för automatisk utlösning av larm till 
hemtjänsten. 
Informera om riskerna med sängrökning, både till privatpersoner och till olika myndigheter 
som har med äldre och rörelsehindrade att göra. 
I ett fall som detta där det finns klara indikationer på missbruksproblem, skulle en 
nätansluten brandvarnare med reservbatteri fungera bättre för att undvika att 
brandvarnaren plockas ner när batteriet tagit slut. 
Branden som inträffade 4 dagar före dödsbranden i kvinnans lägenhet borde ha medfört att 
kvinnan skulle ha erbjudits någon form av serviceboende eller liknande. 
Hemtjänsten skulle kunna ha som rutin att se över boendes kläder, informera och eventuellt 
även kunna erbjuda alternativa mer svårantändliga klädesplagg. 
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Räddningstjänsten 
De förslag som riktas till SSBF och ibland även andra kommunala räddningstjänster är av 
varierande karaktär och handlar om att förbättra både det förebyggande och det operativa 
arbetet. Ett antal av förslagen handlar exempelvis om räddningstjänstens tillsynsarbete och 
om vilka objekt som bör innefattas och prioriteras i detta arbete.  
 
Exempel på åtgärdsförslag i denna kategori är: 

 
 
MSB (och samverkande myndigheter) 
Åtgärdsförslagen riktade till MSB handlar främst om ett utökat myndighetsutövande i 
särskilda frågor. Förändringar i allmänna råd och riktlinjer samt informationskampanjer hör 
till de förslag som förs fram.  
 
Exempel på åtgärdsförslag i denna kategori är: 

 
  

SSBF bör vid infobesök betona vikten av att ha viss "koll" på sina grannar. 
Restaurangerna i våra kommuner bör kollas upp eftersom erfarenheten visar att 
restaurangägare och anställda inte besitter de brandkunskaper de kan förväntas ha. 
Informera brandförsvaret om att linolja är betydligt mer brandfarlig då den är uppvärmd. 
Förbättra rutiner för användande PPV-fläkt i trapphus. 
Dåliga erfarenheter av stigarledningar gör att vissa distrikt i Storstockholms brandförsvar 
inte använder stigarledningar. Brandförsvaret måste öka påtryckningarna på 
fastighetsägare så att dessa bättre tar sitt ansvar för att tilliten till stigarledningar i framtiden 

Ta fram ett infoblad innehållande tips och rekommendationer om brandrisker m.m. till ägare 
av äldre villor. 
Information på cigarettpaket och i systembolagets butiker om vilka konsekvenser det blir av 
bränder som orsakats av rökning i samband med alkoholförtäring. 
Räddningsverkets allmänna råd om brandvarnare i bostäder bör även omfatta husvagnar. 
Utbilda i hur man skall agera vid bränder i flerbostadshus. 
Det vore lämpligt med riktlinjer i osprinklade garage om maximala antalet bilar som får 
parkeras bredvid varandra utan avskiljning emellan. 
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4.3.5 Till vilken mottagare riktar sig förslaget  (mottagare) 
Figur 4.7 visar fördelningen av åtgärdsförslag presenterade efter möjliga mottagare. Flest 
antal åtgärdsförslag är riktade till kategorin Bostäder och fastighetsägare (25 %) följt av 
kategorierna Företag (23 %) och Sociala sektorn (21 %). Dessa tre kategorier är var och en 
mycket breda och att de tillsammans skulle stå för en mycket stor del av förslagen var väntat.  
 

 
Figur 4.7. Möjliga mottagare av åtgärdsförslagen 
 

4.3.6 Är förslagen riktade till externa aktörer  (Ja/Nej) 
I Figur 4.8 framgår att av de åtgärdsförslag som skrivs så är 93 % riktade till externa aktörer. 
Med externa aktörer menas här alla andra aktörer utom SSBF. Resultatet kan tolkas på två 
sätt, dels kan det vara glädjande att se att utredarnas förslag riktar sig ut i samhället där de 
förmodligen kan komma att göra nytta, men resultatet kan också tolkas som att väldigt lite 
energi gått åt till att granska den egna organisationen och/eller insatsen.  
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Figur 4.8 Andel åtgärdsförslag riktade externt respektive internt  
 

4.3.7 Framgår det vem som är informatör  (Ja/Nej) 
I Figur 4.9 visas att det i endast 15 % av alla åtgärdsförslag som skrivs framgår vem som är 
informatör, det vill säga att det framgår vem som har i uppgift att förmedla de erfarenheter 
som framkommit, eller att de framgår vem som fått ett önskemål eller begäran om att 
förmedla en viss information till en viss aktör.  
 

 
Figur 4.9. Andel åtgärdsförslag med tydlig informatör 
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4.3.8 Är förslagen konkreta  (Ja/Nej) 
Granskningen har funnit att omkring 2/3 av förslagen kan anses vara konkreta med avseende 
på mål, mottagare och metod. I gengäld har 1/3 av förslagen inte ansetts vara konkreta 
eftersom något av, eller alla av nyckelorden metod, mål eller innehåll har saknats eller på 
annat sätt varit bristfälliga. Som tidigare nämnts i rapporten är många ”åtgärdsförslag” i första 
hand inte utformade som åtgärdsförslag, men har likväl skrivits in i brandutredningen under 
motsvarande rubrik. Det har lett till att erfarenheter, åsikter och teorier ibland har 
kategoriserats som åtgärdsförslag i databasen. Oavsett denna felmarginal är dock den 
generella bilden av utredningarna att långt ifrån alla förslag som förs fram är att betrakta som 
konkreta.   
 

 
Figur 4.10. Andel konkreta åtgärdsförslag 
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5 Diskussion 
 
Undersökningen av teori om brand-/olycksutredning och granskningen av brandutredningar 
har lett fram till både väntade och oväntade resultat, varav somliga av dessa presenteras och 
analyseras i Kapitel 3.5 Analys av modeller för brand- och olycksutredning eller Kapitel 4.3 
Resultat och analys av granskningen. Utöver dessa resultat har en mängd olika iakttagelser av 
allmän karaktär gjorts under läsningen av rapporterna. Dessa iakttagelser kan till exempel 
avse den strukturella utformningen hos brandutredningarna.  

5.1 Åtgärdsförslagens förekomst och kvalitet  

Totalt har det skrivits 182 åtgärdsförslag i de 130 brandutredningar som utgör underlag för 
denna granskning. En majoritet av brandutredningarna berör bränder i boendemiljö och det är 
också där som flest åtgärdsförslag förekommer. Antalet åtgärdsförslag per brandutredning är i 
praktiken detsamma oavsett om brandutredningen avsett brand i boendemiljö eller ej. 
Eftersom brandutredningar som ej sker i boendemiljö utgör ett mycket bredare område fanns 
en misstanke från vår sida om att brandutredarna skulle skriva fler åtgärdsförslag kring dessa 
bränder än kring bränder i boendemiljöer. Detta visade sig dock ej stämma. Eftersom en så 
stor mängd utredningar sker avseende bränder i boendemiljö tyder det på att det finns ett 
tydligt intresse från SSBF att undersöka dessa bränder och fastställa brandorsakerna. Därmed 
bör det finnas mycket kunskap om just bränder i boendemiljö och det är därför viktigt att 
denna sprids på bästa sätt. Bränder i boendemiljöer är relativt sett ett ganska smalt område 
och med det goda underlag som brandutredningarna utgör finns därför ett effektivt verktyg för 
att utöva påtryckningar mot berörda aktörer.  
 
I 19 av de totalt 30 brandutredningar som saknar åtgärdsförslag har vi bedömt att ett eller flera 
mer eller mindre uppenbara åtgärdsförslag bör förekomma. Detta behöver inte betyda att 
brandutredaren missat viktiga åtgärdsförslag, en av de troligaste anledningarna är snarare att 
rekommendationer och förslag har gjorts muntligen men att dessa sedan inte dokumenterats i 
brandutredningen. I ett fåtal fall finns dock misstankar om att åtgärdsförslag kan ha förbisetts. 
Orsaker till detta kan vara många, men oklara rutiner och arbetssätt eller okunskap om 
myndigheter, intresseorganisationer och andra aktörers ansvarsområden kan vara en 
förklaring. Eftersom brandutredningarna dels sänds till MSB och dels kan användas för 
sammanställningar av erfarenheter och dylikt, anser vi att det är viktigt att man som 
brandutredare alltid försöker nedteckna åtgärdsförslag, även de som redan har framförts 
muntligen till de inblandade. I de fall det inte verkar meningsfullt att komma med 
åtgärdsförslag, eller om man som brandutredare inte kan komma fram till något åtgärdsförslag 
bör man dokumentera varför något sådant inte kan ges.  
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Av de åtgärdsförslag som skrivs är 93 % riktade till andra aktörer än SSBF. Resultatet kan 
tolkas på två sätt, dels kan det vara glädjande att se att utredarnas förslag riktar sig ut i 
samhället där de förmodligen kan komma att göra nytta, men resultatet kan också tolkas som 
att ingen kraft lagts på att granska den egna organisationen. Den senare tolkningen är något 
som ligger i linje med den kritik som framförs av Dekker och Jonsén (2007) i deras 
granskning av hur räddningstjänster (bland annat SSBF) arbetar med systematisk utvärdering 
av räddningsinsatser. Enligt Leif Grönlund, brandutredare på SSBF (intervju, 2010-10-29), så 
finns det inga direktiv från varken MSB, ledningen eller lagen om att insatsutvärdering skall 
ske i brandutredningarna. Därmed saknar alltså brandutredningen en formell roll i insats-
utvärderingsprocessen. Den andra tolkningsmöjligheten är som nämns ovan, att det är bra att 
utredarna riktar sina förslag utåt i samhället. Det tyder dels på att utredarna har kännedom om 
olika aktörers kunskaps- och ansvarsområden och dels på att utredarna ser det som möjligt att 
de själva eller någon annan har klara påverkansmöjligheter. Det innebär också att det finns en 
ambition att nå ut med förslagen, vilket tyder på att brandutredningarna åtminstone delvis 
stödjer processen bakom erfarenhetsåterföring. 
 
Den bedömning vi har gjort är att det i endast 15 % av alla åtgärdsförslag som skrivs framgår 
vem som är informatör, det vill säga att det framgår vem som har i uppgift att förmedla de 
erfarenheter som framkommit, eller att de framgår vem som fått ett önskemål eller begäran 
om att förmedla en viss information till en viss aktör. Leif Grönlund förklarade i en intervju 
(2010-10-29) att det inte finns någon systematik gällande vem som skall ansvara för att 
informationsspridningen. Det vill säga ingen inom organisationen har haft ett uttalat ansvar att 
följa upp och förmedla åtgärdsförslagen. Ibland har det dock förekommit att utredningarna 
skickats till brandinspektörer på de lokala distrikten och att dessa i sin tur följer upp 
åtgärdsförslagen (t.ex. kontaktar fastighetsägaren för justering av otäta dörrar).  
 
Lindbergs (2009) kedjemodell över erfarenhetsåterföringsprocessen visar att om ett steg i 
processen faller så faller hela processen. Sett till de få åtgärdsförslag där en tydlig informatör 
framgår är det lätt att tro kedjan brister i denna fas . En viktig detalj i sammanhanget är dock 
att alla brandutredningar som skrivs inom SSBF också skickas till MSB. Det innebär att 
mycket av den information och de förslag som utredarna tar fram kan hanteras och verkställas 
på nationell nivå. Detta steg är avgörande för många av de förslag som görs och för många av 
de erfarenheter som dras. Således är resultatet inte fullt så alarmerande som det först verkar. 
Däremot har inte MSB möjlighet att arbeta på regional eller lokal nivå med alla utredningar 
som kommer in utan hanterar framförallt nationella frågor. Detta pekar dock på en viktig 
brist; att en stor del av de förslag som skrivs och som berör lokala företag, förvaltningar och 
även privatpersoner i SSBF:s upptagningsområde inte når ut dit de ska. Viss reservation måste 
dock göras eftersom utredarna ibland har kontakt med aktörer eller drabbade utan att detta 
redovisas i brandutredningen.  
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Granskningen har funnit att omkring 2/3 av åtgärdsförslagen kan anses vara konkreta 
eftersom både mål, mottagare och metod framgår. Att en så pass hög andel som 1/3 av 
förslagen inte kan anses vara konkreta beror sannolikt på att många förslag som skrivs ned 
inte är tänkta att läsas av någon annan än utredaren själv och MSB. Eftersom 
brandutredningarna normalt inte delges någon annan part är förslagens utformning inte alltid 
av stor vikt. Dessutom är det, som nämnts tidigare i rapporten, många ”förslag” som i första 
hand inte är utformade som åtgärdsförslag men likväl skrivits in i brandutredningen under 
motsvarande rubrik. Det har lett till att erfarenheter, åsikter och teorier ibland har 
kategoriserats som åtgärdsförslag i databasen. Felmarginalen är därför troligtvis flera procent 
upp eller ner, men den generella bilden av utredningarna är att långt ifrån alla förslag som förs 
fram är att betrakta som konkreta. Vanligast är att förslagen saknar någon form av metod för 
att driva igenom de förändringar som önskas. Utredaren har pekat på ett mål eller en åtgärd 
som bör vidtas, men det framgår inte hur denna påverkan skall ske eller hur målet skall 
uppnås. 

5.2 Åtgärdsförslagens innehåll och möjliga mottagare 

Allmänheten (10 % av åtgärdsförslagen) 
Förslagen riktade till allmänheten handlar framförallt om allmän brand- och riskkunskap. Det 
framgår att brandsläckare och brandvarnare kräver viss kunskap för användning och 
utplacering. Det framgår också att allmänheten bör informeras om hur man skall agera vid en 
brand. Dylika förslag av allmän karaktär, med olika målgrupper och information som behöver 
förmedlas med olika tillvägagångssätt kräver engagemang från en mängd olika aktörer för att 
få genomslag. Här har MSB och andra myndigheter, skolväsendet, media, kommunerna och 
många fler ett delat ansvar för att öka kunskapen och medvetenheten om brand hos 
allmänheten. SSBF har här i och med sin myndighetsroll en skyldighet att informera och 
rådgiva inom det egna upptagningsområdet men det är en svår uppgift att nå ut till alla 
medborgare. Undersökningar från Räddningsverket (Enander & Johansson, 2002) visar att de 
som framförallt är intresserade och villiga att ta till sig information om bränder och risker, är 
de som redan är säkerhetsmedvetna och som därför bör ha en relativt sett lägre risk att råka ut 
för olyckor och bränder. Att nå ut med information på bred front är således mycket 
resurskrävande och ansvaret kan därför inte i första hand anses ligga hos SSBF.  
 
Bostäder och fastighetsägare (25 % av åtgärdsförslagen) 
En stor mängd åtgärdsförslag riktar sig till fastighetsägare/fastighetsskötare. Förslagen berör 
främst brandtekniska installationer som inte fungerar, alternativt önskemål om att 
brandtekniska installationer skall göras. En stor mängd förslag avser dörrar, trapphus och 
förråd i flerbostadshus. Ett antal förslag berör rekommendationer om att installera 
sprinkleranläggningar i stora, värdefulla eller komplexa objekt. Installation av brand- eller 
utrymningslarm är också något som rekommenderas ofta. Det är tydligt att det fuskas eller 
slarvas en hel del med underhåll av brandtekniska installationer (branddörrar, brandlarm, 
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rökluckor m.m.).  Detta är något som bör ingå i fastighetsägarnas systematiska 
brandskyddsarbete men uppenbarligen fungerar detta inte som avsett. Här är det därför viktigt 
att ha ett aktivt samarbete med fastighetsägare/fastighetsskötare och branschförbund för att 
öka förståelsen för bränder och vikten av att brandtekniska installationer underhålls. Det är 
också viktigt att genomföra kontroller/tillsyner mot framförallt flerbostadshus. Tillsyn mot 
just dessa objekt har tyvärr ofta låg prioritet hos svensk räddningstjänst, troligtvis mycket på 
grund av begränsade resurser.  
 
Skolor och skolfastigheter (7 % av åtgärdsförslagen) 
Anlagda bränder i skolor är ett stort problem i hela landet och så även inom SSBF:s område. 
De förslag som förs fram är av förebyggande karaktär och har för avsikt att försvåra för 
anläggaren genom att ta bort brännbara material kring fasader samt lysa upp närområdet för 
att öka risken för upptäckt. Ett annat vanligt förslag är att skolor i allmänhet bör helsprinklas 
för på så sätt stärka det aktiva brandskyddet. Inom området anlagd brand i skolmiljö pågår en 
stor mängd forskningsprojekt bland annat från MSB: s håll. Här har också SSBF varit aktiva 
och har i en rapport sammanfattat åtgärdsförslag och erfarenheter kring skolbränder och 
skickat ut denna till skolorna i sina kommuner. Detta arbete bör följas upp, gärna med 
platsbesök, och åtgärderna och erfarenheterna bör diskuteras med skolledning och personal. 
Sannolikt är dock skolorna i Stockholms län medvetna om problemet med anlagd brand och 
har förhoppningsvis tagit en del egna initiativ. Ytterligare en åtgärd är att verka redan i 
byggprocessen för att nybyggda skolor förses med sprinkleranläggningar och att byggnaderna 
konstrueras och planeras för att minska risken för och konsekvensen av en anlagd brand.  
 
Företag (23 % av åtgärdsförslagen) 
Åtgärdsförslagen i denna kategori riktar sig främst till hantverkare, återförsäljare och 
tillverkare av vissa produkter samt olika former av näringsidkare. Förslagen berör en mängd 
olika områden men de vanligast förekommande problemen avser hantverkare som på grund 
av oaktsamhet eller okunskap inte följt de regler som finns. De flesta andra åtgärdsförslagen 
berör enskilda händelser som dock kan vara nog så viktiga. Eftersom området är så stort och 
förslagen berör en mängd olika problem är det svårt för SSBF att bedriva ett översiktligt 
förebyggandearbete, något som kan fungera mot exempelvis skolbränder. Istället är det här 
viktigt att varje förslag följs upp individuellt, exempelvis förslaget om att möjliggöra att 
trygghetslarm skall kunna användas utan ett fast telefonabonnemang. Denna typ av förslag har 
potential att göra stor nytta och det är troligt att det finns en marknad för denna typ av 
produkter och således bör det finnas intresserade aktörer. Problematik kring produkters 
utförande kan och bör dock i första hand hanteras av MSB eftersom de har större resurser för 
att följa upp åtgärdsförslagen.  
 
Sociala sektorn (21 % av åtgärdsförslagen) 
En stor andel av åtgärdsförslagen är riktade till den sociala sektorn. Många förslag handlar om 
hur ansvariga och anhöriga inom framförallt äldrevården måste ta större hänsyn till 
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brandskyddet. Andra förslag avser att kartlägga riskgrupper och att installera särskilt 
brandskydd hos dessa alternativt se över om de kan placeras i någon annan form av boende 
som erbjuder ett bättre brandskydd. Ett vanligt förslag är att äldre och handikappade som inte 
själva har möjlighet att utrymma eller släcka i händelse av brand, bör ha ett boende där 
personal finns tillgänglig med kort varsel. Ytterligare ett vanligt förslag är att sjukhus, 
vårdinrättningar och serviceboenden bör vara helsprinklade. Det framgår tydligt att den 
sociala sektorn är ett område som SSBF bör ha ett aktivt samarbete med. En viktigt 
samarbetspartner är socialförvaltningarna ute i kommunerna, men samarbete är viktigt även 
med sjukvård, polis och anhöriga med flera. Här måste ett tvärsektoriellt samarbete mellan 
SSBF och de olika kommunerna utvecklas för att kunna identifiera och stödja riskgrupperna. 
Det är också viktigt att personal inom vårdsektorn har tillfredställande kunskaper om 
brandskydd för att kunna upptäcka de problem som finns.  
 
Under 2010 genomförde Storstockholms brandförsvar en analys av aktörer inom 
socialtjänsten där man bland annat genomförde en mätning av attityd och kunskap kring 
bostadsbränder och brandsäkerhet.  Mätningen omfattade nyckelpersoner inom socialtjänsten 
vilka främst utgörs av chefer och biståndshandläggare inom kommunernas social- och 
omsorgsförvaltningar. Biståndshandläggare är den funktion som avgör vilka resurser som 
äldre, funktionshindrade eller förståndshandikappade tilldelas för att klara av sin vardag. 
Biståndshandläggarna har således en viktig roll för att hänsyn tas till brandskyddsfrågor i 
samband med till exempel bostadsanpassningar. Resultatet av mätningen var dock nedslående 
och visade på en generellt låg kunskapsnivå och ett lågt intresse för dessa frågor. Systematik 
och rutiner för att bedöma brandskyddet hos brukarna saknades och det rådde oklarheter kring 
vems ansvarsområde frågorna tillhörde. Här finns således ett mycket viktigt område för SSBF 
att ta tag i. Genomförda brandutredningar kan här användas i utbildningssyfte om en sådan 
satsning skulle genomföras. 
 
Räddningstjänsten (8 % av åtgärdsförslagen) 
De förslag som riktas till SSBF är av varierande karaktär och handlar om att förbättra både det 
förebyggande och det operativa arbetet. Flera av förslagen är både konkreta och bra. Här är 
det mest intressanta att förslagen är så pass få. Även om det har saknats direktiv att föra fram 
förbättringsförslag eller kritik mot den egna organisationen så är författarnas gissning att en 
hel del viktiga iakttagelser har gjorts som borde ha fått utrymme i brandutredningarna. Här 
bör brandutredarna få direktiv om att även se över den egna organisationens insats och 
förmåga i samband med utredningarna i den mån det är möjligt. Det behöver inte 
nödvändigtvis vara en noggrann genomgång, en sådan bör hanteras inom ramarna för 
insatsrapporten eller inom andra system, men det vore lämpligt att låta brandutredaren vara en 
extra resurs inom området utvärdering av räddningsinsats. Det syns tydligt att brandutredarna 
har viktiga åtgärdsförslag att förmedla och detta är något som bör uppmuntras och tas tillvara. 
Insatsrapporterna skrivs vanligtvis av den som varit räddningsledare vid räddningsinsatsen 
och det är inte troligt att denna person alltid gör en objektiv bedömning av insatsens 
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genomförande, inklusive den egna prestationen. Här kan brandutredaren, som ofta är på plats 
redan under pågående insats, utgöra en extra resurs i erfarenhetsåterföringen från 
räddningsinsatsen. Det är dock viktigt att en sådan översyn av insatsen utförs i syfte att 
identifiera och förmedla förbättringsförslag och inte för att kritisera den genomförda insatsen.  
 
MSB (6 % av åtgärdsförslagen) 
Förslagen riktade till MSB handlar främst om ett utökat myndighetsutövande i särskilda 
frågor. Förändringar i allmänna råd, framtagande av riktlinjer samt informationskampanjer är 
exempel på förslag som förs fram. Gentemot MSB finns per automatik en fungerande 
informationsspridning. Däremot skulle ett utökat samarbete kunna införas där SSBF följer 
upp de förslag man för fram och begär att få respons på förslagen från MSB. Leif Grönlund, 
brandutredare på SSBF (intervju, 2010-10-29), uppger att det endast undantagsvis har 
förekommit att MSB ger respons på insända utredningar. SSBF har också möjlighet att göra 
samlade informationsinsatser mot MSB för att förstärka sitt budskap. Detta har bland annat 
skett i form av en sammanställning av brandutredningar rörande bränder i spisar (dnr 360-
1703/10) vilken delgivits myndigheten.  

5.3 Interngranskning och språklig kvalitet 

Flera av modellerna (MSB/NCO 2008; Rollenhagen, 2003) förespråkar att någon form av 
granskning skall ske av den rapport som skrivs. Granskningen bör omfatta struktur, innehåll 
och språk. Detta är en i sammanhanget enkel åtgärd som gör att misstag kan undvikas och vår 
mening är att det även bidrar till en kvalitetshöjning eftersom utredaren vet att rapporten 
kommer att läsas med (någorlunda) kritiska ögon. Även Särdqvist (2005) förespråkar att 
utredningarna skall genomgå intern granskning. Denna granskning skall utföras av någon med 
”minst likvärdig kompetens och organisatorisk position”(Särdqvist, 2005, s. 96). Vidare 
nämns att granskning är viktigt för att undvika semantiska felaktigheter, det kan nämligen 
vara skillnader mellan det man tror man har skrivit och det som faktiskt står att läsa i texten. 
Denna typ av problem har upplevts vara relativt frekvent förekommande bland 
brandutredningarna som ingår i granskningen. Särdqvist nämner också att det är väsentligt att 
i en mer omfattande utredning (som en brandutredning kan anses vara) alltid ange varifrån 
uppgifterna i rapporten kommer – är tidsangivelsen en vittnesuppgift eller är den från en 
tidlogg?   
 
En i våra ögon alldeles för stor del av brandutredningarna, framförallt de tidigare, innehåller 
bitvis mängder med stavfel, särskrivningar, grammatiska fel eller andra otydligheter. En del 
av felen kan antas vara rena slarvfel medan andra sannolikt beror på bristande språkliga 
färdigheter. Oavsett orsak så bör generellt inga fel få förekomma, brandutredningar är trots 
allt myndighetsdokument och därmed allmänna handlingar. Här är Erlandsson och Bengtsson 
(2005) av en annan åsikt när de kommenterar utförandet hos utvidgade olycksundersökningar, 
” Var inte rädd för att skriva mycket fritext och bifoga många foton. Ett eller annat stavfel 



 

50 
 

har ingen betydelse.” (s. 11). Det skall dock nämnas i sammanhanget att Erlandsson och 
Bengtsson förmodligen inte haft för avsikt att dessa utredningar skall nå utanför 
räddningstjänstskretsen.  
 
Eftersom brandutredningar är myndighetsdokument och kan komma att användas i 
utredningar och rättegångar är det vår mening att de bör vara så språkligt korrekta som 
möjligt, framförallt avseende eventuella semantiska fel. Här är vår bedömning att ett 
dokument med ett flertal stavfel sannolikt inte heller är felfritt avseende semantiken och bör 
därför inte släppas igenom utan intern eller extern granskning. Det skall dock sägas att 
utredningarnas generella kvalitet, och framförallt språkliga kvalitet, har blivit väsentligt 
mycket bättre under framförallt de senaste två åren. Här har också införandet av en enhetlig 
mall för brandutredningar som infördes 2009/2010 bidragit till en förbättrad struktur och ett 
proffsigare intryck, se exempel på en brandutredning utförd med denna mall i Bilaga A. 
Tidigare har olika brandutredare använt sig av egna, förvisso likartade, men ändå olika mallar 
vilket har lett till att utredningarna haft en rörig struktur vid en allmän översyn. Dessutom har 
samme brandutredare ibland använt sig av olika mallar vilket ytterligare komplicerat 
situationen. Ibland har rubriker som ”Åtgärdsförslag” eller ”Erfarenheter” förekommit, ibland 
inte. I de fall där liknande rubriker saknats finns också en naturlig tendens till att utredaren 
varit mindre benägen att lämna åtgärdsförslag.  
 
Vissa av de tidigare utredningarna har också genomförts och/eller granskats av två utredare, 
däremot verkar det inte ha varit någon generellt vedertagen arbetsmetod utan det har utförs 
vid vissa särskilda fall. Det skall också sägas att de språkliga felaktigheter som förekommer är 
mer eller mindre direkt knutna till den enskilda utredaren (eftersom ingen granskning 
förekommit) och somliga av utredarna har genomgående hög språklig kvalitet medan andra 
inte kan sägas ha samma höga kvalitet.  
 
Sedan 2009 så läses dock alla brandutredningar av två utsedda personer på SSBF innan de 
skickas till MSB (Leif Grönlund, intervju 2010-10-29). Därmed får personer inom SSBF med 
visst mandat, ta del av brandutredningarna. Detta är en stor förbättring sedan tidigare då ingen 
interngranskning alls förekommit. En tydlig kvalitetsförbättring har också noterats för de 
brandutredningar som utförs de senaste ett eller två åren. Detta är således ett förfarande som 
bör fortsätta och som med fördel kan utvecklas till ett forum för erfarenhetsutbyte 
brandutredarna emellan. 
 
Den tidigare bristen på granskning har sannolikt även hämmat brandutredarnas utveckling 
eftersom de inte fått någon kritik på sitt arbete. En interngranskning med tillhörande kritik kan 
därför bidra med förbättringsförslag och sannolikt skulle även givande diskussioner kring 
utredningens genomförande uppstå. Som det sett ut tidigare så har i princip en eller två 
utredare stått för i princip alla utredningar under ett år eller halvår. När inte heller någon 
granskning av utredningarna skett under samma tidsperiod är det lätt att inse att dessa 
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arbetsförhållanden knappast är optimala för utredarens utveckling eller brandutredningarnas 
kvalitetssäkring. Det finns dock fördelar med att låta en utredare utföra många utredningar för 
att skapa sig erfarenhet men det bör inte få ske utan samtidig granskning, stöd och hjälp från 
minst en ytterligare utredare.  

5.4 Kunskapsspridning 

I princip samtliga modeller för olycksutredning som omnämns i rapporten beskriver hur 
spridning av utredningar eller nyfunna erfarenheter och kunskaper från dessa är en viktig del i 
olycksutredningsprocessen. Ur databasen går dock att utläsa att åtgärdsförslagen sällan har en 
namngiven mottagare, alternativt informatör. Åtgärdsförslagens utformning visar att de till 
stor del inte är avsedda för spridning till andra instanser och detta bekräftas av att en stor 
majoritet av rapporterna saknar en sändlista över planerade mottagare. Särdqvist (2005) 
menar att metoden för erfarenhetsåterföring bör anpassas efter vilka erfarenheter det handlar 
om och till vilka dessa skall förmedlas. Alla rekommendationer som framförs skall adresseras 
någon aktör. Vilka dessa aktörer är svarar sedan på frågan om vem som skall stå med på 
sändlistan.   
 
Eftersom SSBF:s brandutredningar sänds in till MSB för att följas upp centralt kan en 
sändlista tyckas onödig. Men MSB har inte kapacitet att följa upp varje inskickad utredning, 
saknar den lokala förankring som SSBF har och det är dessutom troligt att många aktörer 
aldrig hört talas om MSB och därför inte ”lyssnar” på de kanaler som MSB använder för 
erfarenhetsåterföring. Många åtgärdsförslag är av lokal karaktär och avser kanske främst en 
lokal fastighet eller ett lokalt företag. Åtgärdsförslag riktade till ett lokalt vårdboende får 
troligtvis större genomslag om det presenteras direkt av SSBF än om det tas upp i en eventuell 
nationell uppföljning av MSB ett år senare. Särdqvist (2005) nämner att erfarenheter från 
olycksundersökningar bör vara högintressanta även för andra kommunala förvaltningar än den 
förvaltning som ansvarar för räddningsinsatser. Han nämner också att det ”är viktigt med 
upparbetade kanaler för att erfarenhetsåterföringen ska fungera” (s. 103). Att ta fram och 
upprätthålla fungerade kanaler på lokalnivå är troligtvis både enklare och effektivare om det 
görs av SSBF istället för MSB.  
 
En av de slutsatser som Lindberg (2009) drog vid en granskning av ett stort antal av 
räddningstjänstens insatsrapporter var att spridningen av kunskap och lärdomar inte 
fungerade. ”Förslag till olika förbättringsåtgärder finns i rapporterna men mottagare 
saknas.” (s. 51). Ett av Lindbergs förslag för att komma tillrätta med problemet är att införa 
en krysslista med mottagare i insatsrapporterna. Hon föreslår en uppdelning där lokala aktörer 
särskiljs från centrala och att den lokala räddningstjänsten ansvarar för spridning till de lokala 
aktörerna och MSB för de centrala. Vi ser ingen anledning till varför samma metodik inte 
skulle kunna tillämpas på brandutredningar, förutsatt att de går att komma runt eventuell 
sekretessproblematik. Vilket inte behöver vara något problem eftersom brandutredningen inte 
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behöver delges i sin helhet. Införandet av en sändlista tror vi skulle tvinga utredarna att 
reflektera över åtgärdsförslagens utformning och mottagare och därmed höja kvaliteten samt 
öka nyttan av utredningarna.  
 
En sändlista är förvisso inget måste om det finns en fungerande organisation inom 
Storstockholms brandförsvar för att granska förslagen i utredningarna och sedan processa dem 
vidare. Men den bild vi fått av organisationen, via intervjuer och via granskning av 
brandutredningarnas struktur och innehåll, är att en sådan funktion inte finns i någon 
heltäckande omfattning. På denna front har dock viktiga framsteg skett sedan något år tillbaka 
genom insatser för att samla upp erfarenheterna under det gångna året för vidare spridning. 
Dessutom har en formell granskningsrutin införts där rapporterna läses av ytterligare en 
brandutredare som har en samordnande funktion.  

5.5 Slutsatser 

Under den tid arbetet har fortgått har en del viktiga förbättringar skett i arbetsprocessen kring 
brandutredningar. Bland annat har man inom SSBF infört interngranskning av varje 
brandutredning vilket har lett till en synlig kvalitetshöjning av utredningarna. Denna 
kvalitetshöjning visar sig i form av ett tydligare och mer korrekt språk, färre slarvfel och 
tydligare underbyggda slutsatser. De brandutredningar som skrevs omkring tiden före 2009 är 
generellt av en lägre standard även om vissa tydliga undantag finns. Med tanke på den 
förbättring som skett i och med införandet av interngranskning är det viktigt att systemet görs 
permanent. Här finns också goda möjligheter att utveckla ett internt samarbete för 
erfarenhetsutbyte, reflektion och utbildning.  
 
Översynen av erfarenhetsåterföringen från brandutredningar visar att det delvis förekommer 
uppenbara brister i processen. Främst avses med detta att de erfarenheter och åtgärdsförslag 
som förekommer i brandutredningarna generellt får en mycket liten spridning, såväl internt 
som externt. Den externa spridningen sker mer eller mindre uteslutande till MSB och de 
förslag som kanske i första hand bör hanteras lokalt riskerar att inte tas tillvara. MSB har även 
en relativt begränsad förmåga och/eller ambition att agera på kommunal nivå. Många 
räddningstjänster i Sverige hanterar därför olika typer av problem genom projekt i den egna 
kommunen, innefattande till exempel utbildning av hemtjänstpersonal eller att ställa krav på 
brandvarnare. Vissa framsteg har dock skett avseende spridning av erfarenheter, bland annat 
har en rapport riktad mot skolor tagits fram där man sammanfattat förslag och erfarenheter 
från de genomförda brandutredningarna. En liknande sammanställning men där MSB utgör 
mottagare har även gjorts kring spisbränder. 
 
För att på ett effektivt sätt nå ut med den genererade kunskapen till aktörerna är det viktigt att 
det finns utarbetade kanaler för detta. En viktig uppgift för SSBF blir därför att undersöka 
vilka aktörer man skall samarbeta med och hur kommunikationen med dessa skall ske. Något 
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som visas tydligt i SSBF:s egna undersökningar av aktörerna är att dessa inte nödvändigtvis 
insett nyttan eller behovet av ett samarbete med räddningstjänsten. Det kan därför bli en 
utmanande uppgift att övertyga aktörerna om nyttan med ett samarbete men med de konkreta 
exempel som brandutredningarna utgör finns ett effektivt verktyg för just detta.  
 
För att ta tillvara på de åtgärdsförslag som framförs i brandutredningarna är det viktigt att det 
finns rutiner för hur dessa skall hanteras. Det bör klargöras vem eller vilken del i 
organisationen som har till uppgift att förmedla förslagen och även att driva dessa vidare i 
förekommande fall. SSBF bör därför utreda hur åtgärdsförslagen skall hanteras – skall det 
vara upp till den enskilda utredaren att driva förslagen vidare eller skall en särskild funktion 
inom organisationen ha den uppgiften. Om det senare alternativet skall användas bör 
brandutredarna bli tydligare i sin rapportskrivning med att redovisa vilka åtgärder som redan 
vidtagits respektive inte vidtagits i samband med brandutredningen. Som utredningarna ser ut 
i nuläget är det mycket ovanligt att det framgår vilka kontakter som brandutredaren haft med 
berörda parter och om de förslag som nedtecknats i brandutredningen har nått fram till dessa. 
Man bör då även förtydliga och konkretisera de åtgärdsförslag som framförs och ange 
mottagare till dessa förslag.  
 
Sammanfattningsvis rekommenderas att Storstockholms brandförsvar: 
 

- utarbetar ett system för hur åtgärdsförslag och erfarenheter skall tas tillvara och 
preciserar vilken del i organisationen som skall förmedla dessa.  
 

- anpassar rapportmallen för att verka för att åtgärdsförslagen konkretiseras och att  
en sändlista eller motsvarande införs. 
 

- utvecklar kontakten med de vanligast förekommande mottagarna av  
åtgärdsförslagen och undersöker hur kontakten med mottagarna skall ske. 

5.6 Förslag till fortsatt arbete 

Att identifiera och nå fram till de olika aktörer som åtgärdsförslagen riktar sig till är en svår 
och sannolikt resurskrävande uppgift. Dock anser författarna att det är nödvändigt att se till att 
inblandande aktörer förstår vikten av kunskapen som brandutredningarna genererar och vilka 
konsekvenser det kan innebära att bortse från eller helt ignorera förslagen. SSBF bör, för att 
minska sannolikheten att brandtillbud sker av samma orsak flera gånger, koncentrera sina 
resurser på att nå ut till de stora aktörerna i första hand. Detta för att få till kanaler där 
erfarenhetsåterföringen kan fungera på ett önskvärt sätt. Det fortsatta arbetet bör således gå ut 
på att finna dessa informationskanaler mot viktiga aktörer och arbeta för att få dessa aktörer 
att förstå sin egen roll i erfarenhetsåterföringsprocessen.  
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De största aktörer som identifierats i granskningen av brandutredningarna är bland annat 
fastighetsägare och den sociala sektorn. Dessa aktörer bör få veta vart i kommunen de skall 
vända sig för att få hjälp, stöd och information. Vidare bör SSBF fortsätta sitt arbete med att 
intervjua identifierade aktörer för att ta reda på vilken kunskap som respektive aktör besitter. 
Genom att göra detta kan informationen anpassas efter den aktuella mottagaren. 
 
MSB har självklart en stor roll i erfarenhetsåterföringen och dess roll i sammanhanget bör 
förtydligas gentemot SSBF samt mot övriga räddningstjänster i Sverige, eftersom det många 
gånger inte tydligt framgår vem som skall göra vad i processen. SSBF har också fått mycket 
bristfällig respons från MSB på sina insända brandutredningar – ”detta har skett men det var 
mycket länge sen” (Leif Grönlund, intervju 2010-10-29). MSB presenterar sina slutsatser via 
andra kanaler bland annat via den egna tidningen 24/7 och internt. SSBF bör begära att MSB 
lämnar feedback på gjorda brandutredningar angående dessas utförande och vilka utredningar 
som faktiskt lett fram till ett resultat, exempelvis vilka utredningar som låg till grund för att 
dra tillbaka en viss produkt eller där brandtekniska installationer faktiskt gjort nytta.  
 
Författarna anser att det finns både många och bra lärdomar som kan dras från 
brandutredningar. Dessa lärdomar bör inte enbart gagna den egna organisationen och direkt 
inblandade aktörer, utan kunskapsspridning bör även ske till andra intressenter. 
Brandkonsulter är exempel på sådana intressenter som verkligen skulle kunna dra nytta av de 
erfarenheter som kan dras från brandutredningar. Skulle denna yrkesgrupp få ta del av dessa 
erfarenheter skulle det sannolikt leda till bättre och brandsäkrare byggnader.  
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 MSB 

 Ulf Erlandsson 

 Karolinen 

 651 80 Karlstad  

  

  

  

 

 

 

 

 

 BRANDUTREDNING 

 

 Typ av brand: Brand i tvätteri   

 Insatsrapport: 2009D00185    

 Larmtid: 2009-01-26 kl: 20.08 (måndag) 

 Kommun: Täby 

 Adress: Tumstocksvägen 1 

 Objektstyp: Industrilokal 

 Startutrymme: Produktionshall 

 Startföremål: Handdukar 

 Brandorsak: Självantändning 

 Bilagor: Insatsrapport och fotobilaga 
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Anledning till 

undersökningen 

Brand i tvätteri där handdukar packade i varuvagnar börjat brinna.  

  

Undersökningen 

utförd av 

Brandinspektör Per Norén från Storstockholms brandförsvar och 

kriminalteknikerna Lage Nordgren och Marianne Demkert från 

Roslagspolisen. 

  

Objektsbeskrivning Industribyggnad i huvudsak ett plan förutom en entresol med kontor. 

Produktionslokalarean är 680m
2
 och har en takhöjd av ca.7 meter, 

kontorsplanet har en yta av 150m
2
. Brandteknisk byggnadsklass är Br 2 

och byggnaden är uppförd med betongstomme och fasaden är utförd av 

lättbetong s.k. Siporexelement och taket är också det utfört i lättbetong 

med ett ytskikt av papp. I taket sitter 4 stycken automatiska 

brandgasventilationsluckor som har smältbleck och luckorna öppnar vid 

en temperatur av 70
o
C.  Det finns inget brandlarm i lokalen. Däremot 

finns det inbrottslarm med rörelsedetektorer. 

 

Verksamheten i produktionslokalen är tvätt, torkning, vikning och 

paketering av arbetskläder och handdukar. Handdukarna kommer från 

restauranger där en sort används av serveringspersonal (vita) och en 

annan sort används av kockar vid matlagning (blå). 

Det finns tre tvättmaskiner och två torktumlare. Efter att handdukarna 

tvättats torktumlas de och därefter viks de och paketeras i högar om 10 

och 10. Högarna staplas i höga varuvagnar av metall och en full vagn 

innehåller ca.700 handdukar. När handdukarna tas ur torktumlaren och 

viks har de en temperatur av 50
o
C. 

  

Beskrivning av 

händelsen före 

brandförsvarets 

ankomst. 

I tvätteriet hade man på eftermiddagen tvättat handdukar och torktumlat 

dessa. Det sista som gjordes var att plocka ut handdukar från 

torktumlaren, vika dessa och paketera dem i vagnarna. Sista personen 

lämnade produktionslokalen kl.16.30. och från kontoret på entresolplanet 

lämnade den siste personen kl.18.30. 

Ca.kl 20.00 kallas väktare till tvätteriet på grund av inbrottslarm. 

Väktaren upptäckte att det brann och larmade brandförsvaret. Väktaren 

hade inga nycklar men en annan väktare med nycklar larmades. En 

person från grannfastigheten kom och tillsammans slog de sönder ett 

cirkulärt dörrfönster placerat ca.1.5 meter upp på en dörr. Grannen ålade 

sig in genom det smala fönstret! Därefter tömde han en brandsläckare 

mot branden, vilket troligtvis dämpade branden och fördröjde 

brandförloppet. 

  

Beskrivning av 

händelsen efter 

brandförsvarets 

ankomst. 

Vid brandförsvarets ankomst 10 minuter efter larm såg man att det brann 

med relativt höga lågor ungefär mitt i produktionslokalen. Väktaren 

meddelade att nycklar till lokalen var på väg och alldeles snart skulle de 

vara där. Räddningsledaren beslutade att de skulle slå sönder ett fönster 

och utifrån spruta vatten på branden för att dämpa den. Efter några 

minuter kom väktaren med nycklarna och då gick rökdykare in och 
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rullade ut vagnarna med de brinnande handdukarna som släcktes 

utomhus. En av brandgasventilatorerna i taket som var placerad direkt 

ovanför de brinnande vagnarna hade öppnat. Därmed fungerade det 

byggnadstekniska brandskyddet som det ska vilket gjorde att skadorna 

inte blev större än de blev. Efter att branden var släckt ventilerades 

lokalen med hjälp av brandförsvarets fläktar. 

  

Undersökningen Undersökningen utfördes dagen efter branden. Det var små brandskador i 

lokalen och endast en viss röklukt. De brandskadade handdukarna och 

vagnarna låg utomhus. 

Efter att ha samtalat med tvätteriets chef, där han redogjorde för 

verksamheten och vad man hade gjort på eftermiddagen innan branden 

undersöktes handdukar (blå kockhanddukar) som var tvättade och 

packade men oskadade av branden. När man vek upp en handduk och 

luktade på den kunde man förnimma en lukt av vegetabilisk olja. Också 

vagnarna undersöktes och på en av vagnarna fanns en brandbild på 

bottenplåten som tyder på att värmen (branden) kommit inifrån och ut. 

Polisens hund som söker efter brännbar vätska användes och hunden 

markerade på golvet där branden hade varit. Därför misstänktes det 

förekomst av brännbar vätska. För att förklara en eventuell sådan 

förekomst undersöktes vilka kemikalier som användes i tvättprocessen. 

Produktfaktablad på kemikalierna gicks igenom och en av produkterna 

(någon form av avfettningsmedel) innehåller lösningsmedel och allt talar 

för att det är det rester av det lösningsmedlet som hunden markerade för.   

  

Spridningsrisk Bedömningen är att om branden inte upptäckts och släckts förelåg risk 

för brandspridning till resten av tvätteriet med en totalskada som följd. 

  

Slutsats Brandorsaken är självantändning i handdukarna. 

Efter tvätt finns rester av vegetabiliska oljor och matfett kvar i 

handdukarna. De torktumlas och därmed värms de upp. De paketeras i 

vagnarna när de fortfarande är varma. På grund av att de packas tätt 

ackumuleras värmen och oljeresterna gör att de blir en självuppvärmning 

som leder till antändning. 

  

Övrigt Tvätteriet där det här hände har infört nya rutiner vid tvätt av handdukar 

där de efter torktumling får svalna innan de paketeras. 

Detta fenomen har hänt tidigare i Täby (2006-04-27 Brand i tvätteri 

Ellagårdsvägen 40, brandutredning gjord och skickad till SRV) troligtvis 

har det hänt på fler tvätterier i Sverige. För att förebygga detta och verka 

för att det inte skall hända igen bör MSB gå ut med en varning till 

tvätteribranschen och informera om risken och föreslå åtgärder. 

 

 STORSTOCKHOLMS 

 BRANDFÖRSVAR 

 

 

 Per Norén 

 Brandinspektör 
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Fotobilaga 

 

 

  

Här stod vagnarna med de brinnande handdukarna.   

   

 

  

                 Här förs vagnarna utomhus där handdukarna sedan släcktes.   



 

 
Datum Vår beteckning 

2009-02-17 360-295/09 
  

  
 

  

B O X  1 3 2 8 ,  1 1 1  8 3  S T O C K H O L M .  B E S Ö K S A D R E S S  M A L M S K I L L N A D S G A T A N  6 4  

T F N  0 8 - 4 5 4  8 7  0 0 ,  F A X  0 8 - 4 5 4  8 9  0 1 ,  O R G  N R  2 2 2 0 0 0 - 0 3 5 6   

E - P O S T  R E G I S T R A T O R @ S S B F . B R A N D . S E ,  W W W . S T O R S T O C K H O L M . B R A N D . S E  5(6) 

 

 

  

                                           Så här packades handdukarna…   

   

 

  

            i högar med 10 st. i varje.   
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        Vagnarna efter branden.   

 

  

Brandskadorna på den här vagnen visar på att branden (värmen) spridit sig från mitten och utåt. 

Troligtvis har branden startat i den här. 
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Identifierade åtgärdsförslag 
 
Nedan redovisas de olika förslagen sorterade efter angiven eller tänkbar mottagare. Många 
av åtgärdsförslagen har redigerats för att bli kortare och tydligare, de allra flesta 
åtgärdsförslagen är dock mycket lika sin ursprungliga utformning.  
 
Allmänheten 

 Informera om faran med aska från vedspis, exempelvis på räddningstjänstens och 
Räddningsverkets hemsidor. 

 Undvik att förvara större kvantiteter förbrukade batterier hemma. 
 Alla bör någon gång ha fått prova att använda en brandsläckare. 
 Alla bör någon gång ha provat att använda en brandsläckare. 
 Kassera gammal pyroteknik. 
 Informera om vikten av att "stänga in branden". 
 Byt ut "för gamla" vitvaror. 
 Informera om brandrisker i hemmet och vilka konsekvenser en brand kan få. 
 Informera om betydelsen med släckutrustning i hemmet. 
 Informera om riskerna med brännglaseffekt för vanliga glasflaskor. 
 Informera om riskerna med laddning av elapparater. 
 Brandvarnare bör finnas på varje våningsplan.  
 Allmänheten bör informeras mer om riskerna med att ”låsa in sig”, och ta ut nyckeln, framför allt 

nattetid. 
 10-årsbatteri eller nätansluten brandvarnare skulle kunnat lösa en del av de problem som finns 

med ej fungerande brandvarnare. 
 Montera brandvarnare på rätt ställe. 
 Undvik (cigarett/bras) tändare med enkel tryckfunktion. 
 Brandvarnare med högre ljudvolym kan göra så att även äldre personer med hörselnedsättning 

reagerar på signalen. 
 Förvara inte brännbart gods på en altan eller i närheten av en byggnad, speciellt inte i 

”problemområden”. 
 I storstadsområden bör alla vara förberedda på anlagd brand och hålla parkområden och 

byggnader väl upplysta. 
 
Bostäder och fastighetsägare 

 Korridorer som är gemensamma för flera olika verksamheter bör vara utrustade med 
utrymningslarm.  

 Implementera systematiskt brandskyddsarbete, SBA. 
 Fastighetsägaren bör undersöka om fler ugnar är undermåligt installerade. 
 Informera om riskerna med att förvara brännbara saker i trapphus. 
 Alla nyttjade lokaler i byggnaden bör ha detektorer anslutna till det befintliga larmet. 
 Det är av stor vikt att brandtekniska installationer i en byggnad kontinuerligt underhålls och 

provas. 
 Inför rökdetektering i utrymmen som normalt inte används och koppla till larm i trapphus eller till 

fastighetsskötare (för vissa industrier). 
 Bättre information till hyrestagare om lokalernas användningsområde. 
 Förbättrade sophanteringsrutiner i soprum. 
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 Bättre kontroll och underhåll av rökluckor. 
 En ökad användning av sprinkler krävs för stora och komplexa byggnader som denna. 
 Lastkajer bör hållas fria från brännbart gods eller skyddas med sprinkler. 
 Fastighetsägare bör kontrollera att hantverkare innehar nödvändiga behörigheter innan arbete 

påbörjas. 
 Informera och påverka redan vid byggprocessen om nyttan med automatlarm. 
 Kontrollera och eventuellt byta ut gamla anläggningar (värmepannor) efter en viss tid. Koppla 

även tryckmätaren till en säkerhetsbrytare på pannan. 
 Bättre underhåll av brandlarmsanläggningar. 
 Förse sprinklersystemet med en flödesvakt och koppla systemet till brandlarmet. 
 Liknande byggnader (stavkyrkor) bör förses med ut- och invändig sprinkleranläggning samt 

automatiskt brand- och utrymningslarm. 
 Informera byggnadsägare som har denna typ av fläktkammare om problematiken. 
 Informera byggnadsägare att fönster i förrådsutrymmen ej får byggas igen. 
 Fastighetsägaren bör kontrollera brandsektioneringen av ventilationssystemet. 
 Alla lägenheter bör förses med brandvarnare, helst nätanslutna. 
 För att underlätta arbete med gasledningar i flerbostadshus bör gasdistributionen till enskilda 

lägenheter kunna sektioneras. 
 Installera sprinkler i centrumanläggningar. 
 Brännbara föremål bör inte placeras framför/under kaminen 
 Justering av otäta dörrar bör utföras omgående och därefter ingå i SBA. 
 Placera ut brandvarnare i trapphus och allmänna utrymmen. 
 Kontrollera rökluckors funktion vid SBA. 
 Installera självstängningsanordning på dörrar i flerbostadshus. 
 Installera självstängningsanordning på dörrar i flerbostadshus. 
 Installera automatiskt brandlarm. 
 Installera automatiskt släcksystem vid kulturhistoriska byggnader. 
 Installera dörrstängare på lägenhetsdörrar. 
 Förbättra fastighetsägarens systematiska brandskyddsarbete. 
 Bättre underhåll av lägenhetsdörrar i äldre fastigheter så att de håller tätt och inte är skeva. 
 Installera dörrstängare mellan källare och trapphus. 
 Det är av största betydelse att dörrar och andra brandtekniska installationer i byggnader med 

brandsäkra trapphus (Tr2-trapphus) kontrolleras och underhålles regelbundet. 
 Ventilation av vinden bör inte ske via takfoten. Ventilationsspringan där bör sättas igen och 

vinden ventileras på annat sätt. 
 Det är av största betydelse att lägenhetsdörrarna i äldre fastigheter underhålls så att de håller 

tätt mot dörrkarmen och inte är skeva. 
 Garage under flerbostadshus borde generellt förses med sprinkler för att underlätta en 

räddningsinsats och minimera sannolikheten för att ovanliggande flerbostadshus behöver 
evakueras. 

 Regelbundna funktionskontroller avseende dörrarnas tätning i brandslussen bör utföras av 
fastighetsägaren, som en del i det systematiska brandskyddsarbetet. 

 Publika lokaler bör vara försedda med automatisk vattensprinkler för ökad säkerhet. 
 Det är största betydelse att lägenhetsdörrarna i äldre fastigheter underhålls så att de håller tätt 

mot dörrkarmen och inte är skeva. 
 En sådan stor och värdefull byggnad bör vara skyddad med automatiskt brandlarm och 

boendesprinkler. 
 Om brandgasventilering ska kunna ske effektivt är det av väsentlig betydelse att både tillufts- 

och frånluftsöppningar kan tillskapas och att de placeras så att genomvädring kan ske. I aktuell 
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byggnad skulle det åtminstone ha funnits ytterligare minst 1,9 m2 brandgasventilation i det övre 
garaget. Ett alternativ för att ha uppfyllt bygglagstiftningen hade varit att ersatt brandgasluckan 
till respektive garage med varsin brandgasfläkt som brandförsvaret kunnat aktivera utifrån. 

 
Skolor och skolfastigheter 

 Bättre brandtekniskt skydd av skolfasader. 
 Bättre bevakning kring skolor. 
 Bygg bort vrår på skolbyggnader. 
 Skolor i utsatta områden bör skyddas med automatisk vattensprinkler. 
 Installera sprinkler och automatiskt brandlarm i skolors laboratorielokaler. 
 Hela skolan bör sprinklas, speciellt i ”problemområden” där anlagda bränder och skadegörelse 

är alltför vanligt. 
 Skolans område bör vara väl upplyst och större buskage och liknande tas bort för att öka risken 

för upptäckt vid försök till skadegörelse och anlagd brand. 
 Informera om riskerna och håll lastkajen fri från brännbart material eller skydda kajen med en 

sprinkleranläggning. 
 Helst bör hela skolan skyddas med automatisk vattensprinkler speciellt i ”problemområden” där 

anlagda bränder och skadegörelse är alltför vanligt. 
 Skolans område bör även vara väl upplyst och större buskage och liknande tas bort för att öka 

risken för upptäckt. 
 Utbilda lärare och elever om brand och brandskydd för att minska antalet anlagda skolbränder. 
 Skolor och publika lokaler bör i allmänhet vara skyddade med sprinkler. 

 
Företag (inklusive tillverkare, hantverkare, näringsidkare m.fl.) 

 Hantverkare som utför heta arbeten bör ha temperaturmätare eller dylikt för efterbevakning. 
 Huvudavstängningsventiler för gasledningar i byggnader bör vara tydligt märkta. 
 Undersök om liknande fel finns hos fler kompressorer av samma modell. 
 Försäljning av denna typ av produkter bör upphöra. 
 Inför automatiska och manuella släcksystem i storkök och kök. 
 Följ de riktlinjer som finns för hantering av stadsgas. 
 Brandsläckare måste alltid finnas tillgängligt (i butiker). 
 Samordnad provning av brandtekniska system innan anläggningar tas i drift. 
 Uthyrare av slipmaskiner bör informera hyrestagarna om riskerna (med linolja). 
 Förändra utförandet av vissa kraftfulla lättviktsbatterier. 
 Obrännbart material runt vissa (el-) installationer samt ordentlig ventilation. 
 Utökade skyddsronder eller SBA för att upptäcka fel i lysrörsarmaturer. 
 Installera automatisk släckning för lysrörsarmaturer. 
 Tillse att all personal som arbetar med stadens gasnät är rätt utbildade och har behörighet. 

Rutiner för denna typ av arbete måste tas fram/ses över. 
 Förbättra det systematiska brandskyddsarbetet genom att anlita utomstående besiktningsman 

eller konsult. 
 Informera om riskerna med att ha större mängder brännbart material vid fasad. 
 För att minimera risken att glömma starta fläkten vid pizza-ugnar borde fläktens strömbrytare 

förses med en elektrisk kontroll till en för verksamheten vital funktion. 
 Informera om vikten av ett bra brandskydd under byggtiden. 
 Bättre brandskydd under byggtiden i form av trådlöst automatiskt brandlarm samt bevakning. 
 Större badanläggningar bör förses med automatisk vattensprinkler som åtminstone skyddar 

bastu och omklädnadsutrymmen. 
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 Skydda träpaneler i badanläggningar med brandskyddsfärg eller liknande. 
 Ta fram säkrare metoder för installation/avinstallation av (stadsgas). 
 Utse särskilda personer för hantering av brandfarlig vätska. 
 Bättre rutiner för hantering och förvaring av brandfarlig vätska. 
 Det fuskas ofta med installation av imkanaler, bättre isolering måste till och skyddsavstånden 

måste hållas. 
 Installera sprinkler över spisar och fritöser samt imkanaler i restaurangkök. 
 Byt ut gasoltändare med säkerhetsbrister. 
 Informera berörd personal om att motorn skall stängas av vid tankning (av biogas) samt se till 

att tillhörande säkerhetsmekanismer fungerar. 
 Ventilen (på lastbilen) bör placeras om, berörd personal informeras om dess funktion och 

ventilens funktion bör även förklaras med skyltning. 
 Backventilen (på lastbilen) bör bytas ut med lämpliga intervall. 
 Gastankarna i lastbilen bör ej vara inbyggda bakom täta kåpor utan vara väl ventilerade. 
 Informationshäften med råd om hur man hanterar penslar, trasor m.m. efter avslutat arbete bör 

tillhandahållas vid försäljning av produkter som kan självantända (brand i lägenhet). 
 Informationshäften med råd om hur man hanterar penslar, trasor m.m. efter avslutat arbete bör 

tillhandahållas vid försäljning av produkter som kan självantända (brand i villa). 
 De säkerhetsregler som finns för hetarbete måste följas med förberedelser, åtgärder under 

arbetets gång och åtgärder efter avslutat hetarbete. 
 Det skulle vara bra om fötterna till denna typ av radiator var fastmonterade så att felmontering 

inte kan ske. 
 Radiatorn bör förses med en etikett av typen "denna sida upp" för att undvika felaktig 

montering. 
 Vägguttag av denna typ har visat sig vara olämpligt utformade och kan ge upphov till 

glappkontakt och brand. Även om ett petskydd i plast trycks in ska detta inte kunna leda till att 
uttaget fattar eld och fortsätter att brinna. 

 Skärpt kontroll av kunder som tankar biogas. Bättre och mer information om riskerna med att 
tanka ”fel” gas. 

 Ökad information vid landets gränser om var man kan tanka "rätt bränsle" (gas) i Sverige. 
 Alla radiatorer av denna typ bör ha ett klassat hölje som tål fukt och vatten. 
 Göra det möjligt att använda trygghetslarm utan att det finns ett fast telefonabonnemang. 

 
Sociala sektorn (inklusive särskilt boende, vårdinrättningar, vårdpersonal m.fl.) 

 Brandvarnare borde vara kopplade till trygghetslarm för automatisk utlösning av larm till 
hemtjänsten. 

 Informera om riskerna med sängrökning , både till privatpersoner och till olika myndigheter som 
har med äldre och rörelsehindrade att göra. 

 Inför bostadssprinkler för personer i riskgrupp. 
 Svårantändliga sängkläder för personer i riskgrupp. 
 Byt ut brännbara madrasser på psykmottagningar. 
 Bättre kontroll och bevakning av vårdsökande till psykakuten. De bör inte tillåtas ha 

tändutrustning. 
 Informera (personalen) om vikten av att "stänga in branden". 
 Sjukhuspersonalen måste öva användning av brandredskap. 
 Sprinkler är ett effektivt skydd mot brand, särskilt hos funktionshindrade. 
 Driv på införandet av boendesprinkler hos riskgrupper. 
 Installera boendesprinkler hos riskgrupper, kanske också spisar med timer och 

överhettningsskydd. 
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 Utred funktionshindrades större behov av brandskyddsåtgärder. 
 Koppla automatiskt brandlarm till trygghetslarm. 
 Se över sjukhusets SBA för att minska riskerna med hetarbeten. 
 Äldre och handikappade bör bo i sprinklerskyddade byggnader eller i vårdanläggningar med 

bra brandskydd. 
 Installera sprinkleranläggning i vårdanläggningar. 
 Installera boendesprinkler i hemmen hos äldre och rörelsehindrade. 
 Inför larmknapp runt handleden för rörelseindrade. 
 Förse vissa vårdanläggningar med automatisk vattensprinkler. 
 Installera sprinkler på vårdanläggningar. 
 Kläder och möbler bör vara av svårantändliga material (i serviceboenden). 
 Sprinkla hela byggnaden eller installera ett punktskydd med vattensprinkler över sängen. 
 Låt funktionshindrade och äldre bo på vårdanläggningar med bra brandskydd. 
 Installera spisvakt i lägenheter för äldre. 
 Utbilda vårdpersonal i brandskydd. 
 Utred lämpligheten med att vissa personer bor i "eget boende" i servicehus. 
 I ett fall som detta där det finns klara indikationer på missbruksproblem, skulle en nätansluten 

brandvarnare med reservbatteri fungera bättre för att undvika att brandvarnaren plockas ner 
när batteriet tagit slut. 

 En vårdanläggning som denna borde vara försedd med automatisk vattensprinkler. 
 Äldre människor (i seniorboenden) som har svårigheter att klara sig själva p.g.a. rörelsehinder 

eller demens bör ha tillgång till personal dygnet runt för att snabbt kunna få hjälp vid en brand 
eller annan olycka. 

 Branden som inträffade 4 dagar före dödsbranden i kvinnans lägenhet borde ha medfört att 
kvinnan skulle ha erbjudits någon form av serviceboende eller liknande. 

 Hemtjänsten skulle kunna ha som rutin att se över boendes kläder, informera och eventuellt 
även kunna erbjuda alternativa mer svårantändliga klädesplagg. 

 Samordna röktillfällen tillsammans med personalen, speciella platser, tider, sprinkler eller att 
bistå med rökförkläden eller dylikt. 

 Viktigt att påverka valet av kläder så att de boende inte använder kläder av lättantändligt 
material. 

 Då den drabbades man avled ca två veckor innan kanske om hon hade behövt mer stöd och 
hjälp av anhöriga eller socialtjänsten. 

 Arbeta tvärsektoriellt inom kommunen med riskgrupper för att förebygga risker. 
 Utbilda hemtjänsten i hur man gör ett hem så olycksfritt som möjligt. Bör vara ett av 

kommunens uppdrag till vårdnadsgivarna. 
 Installera mobila sprinkler hos uppenbara riskindivider. 
 Sätt in stödåtgärder tidigt, såsom t.ex. stödpersoner. 
 Alla kommunala och andra myndigheter behöver aktivt medverka i ansträngningarna till att 

brandvarnare och släckutrustning sätts upp och fungerar. Särskilt hos dem som man känner till 
ingår i denna riskgrupp d.v.s. äldre personer med vårdbehov men som bor och vårdas hemma. 

 
Räddningstjänsten (SSBF och/eller övriga kommunala räddningstjänster) 

 SSBF bör vid infobesök betona vikten av att ha viss "koll" på sina grannar. 
 Restaurangerna i våra kommuner bör kollas upp eftersom erfarenheten visar att 

restaurangägare och anställda inte besitter de brandkunskaper de kan förväntas ha. 
 Informera brandförsvaret om att linolja är betydligt mer brandfarlig då den är uppvärmd. 
 SSBF bör tillsammans med SRV och polisen utreda överlämnandet av räddningsinsats. 
 Inventera vilka restauranger som kan bli tillsynsobjekt enligt LBE. 
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 Förbättra rutiner för användande PPV-fläkt i trapphus. 
 Bättre kontroll av trapphus efter avslutad insats. 
 För komplexa objekt (t.ex. centrumanläggningar) så bör tidsfristen för skriftlig redogörelse 

ändras till varje år för att få kontinuerligt uppdaterade kontaktuppgifter. 
 Kontrollera brandgasventilationens funktion vid tillsyn. 
 Kommunen bör sätta mer resurser på informationsinsatser mot fastighetsägare/förvaltare av 

flerbostadshus. Kommunen bör också avsätta tillsynsresurser för kontroll av dessa objekt. 
 Brandförsvaret bör rekommendera/kräva att brännbart material ej förvaras i anslutning till el-

centraler. 
 Avsaknaden av brandteknisk avskiljning mellan källarförråd och trapphus är mycket allvarligt 

och bör förebyggas genom förbättrad information och samarbete mellan brandförsvaret och 
fastighetsägare/bostadsrättsförningar. 

 Brandförsvaret bör förbättra sina rutiner kring hur brandgasventilering på effektivt sätt ska ske 
av större garage. Dessutom bör samordningen av brandgasventilering vid större 
räddningsinsatser förbättras. 

 Dåliga erfarenheter av stigarledningar gör att vissa distrikt i Storstockholms brandförsvar inte 
använder stigarledningar. Brandförsvaret måste öka påtryckningarna på fastighetsägare så att 
dessa bättre tar sitt ansvar för att tilliten till stigarledningar i framtiden skall kunna förbättras. 

 
 
MSB (och samverkande myndigheter) 

 Ta fram ett infoblad innehållande tips och rekommendationer om brandrisker m.m. till ägare av 
äldre villor. 

 Inför ett krav på dokumentation vid byggnation av spisar som skall redovisas sotarmästaren 
inför besiktning. 

 Information på cigarettpaket och i systembolagets butiker om vilka konsekvenser det blir av 
bränder som orsakats av rökning i samband med alkoholförtäring. 

 SRV och andra aktörer bör lägga mer kraft på att informera om vikten av att ha brandvarnare i 
hemmet. 

 Räddningsverkets allmänna råd om brandvarnare i bostäder bör även omfatta husvagnar. 
 Inför komplementerande instruktioner i Räddningsverkets informationsmaterial "Brandsäker 

camping". 
 I byggnader med brandventilation via fläktkammare och mekanisk frånluftfläkt bör handtag 

märkta som ”Röklucka” ersättas av förslagsvis ”Fläktstyrd rökevakuering, 10 100 m3/h”. 
 MSB bör gå ut med en varning till tvätteribranschen om riskerna med torktumling. 
 Utbilda i hur man skall agera vid bränder i flerbostadshus. 
 Det vore lämpligt med riktlinjer i osprinklade garage om maximala antalet bilar som får parkeras 

bredvid varandra utan avskiljning emellan. 
 Inför ett system där polis, brand, soc. m.fl. kan följa upp inträffade händelser. 

 


