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Förord 

Rapporten omfattar 2×15 hp och är framställt som ett examensarbete för 

brandingenjörsprogrammet inom institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser på 

Luleå tekniska universitet. 

Examinator: Michael Försth 

Extern handledare: Jon-Moln Teike 

Intern handledare: Fredrik Sjögren 

Framställandet av rapporten har skett med hjälp av händelserapporter (tidigare kallade 

insatsrapporter) samt kompletterande intervjuer med sju beslutsfattare som lett insatserna. 

Arbetet har pågått under hösten och vintern 2016 samt våren 2017. 

Stort tack riktas till handledare Jon-Moln Teike och Fredrik Sjögren som med sin 

handledning och kloka input hjälpt oss fram. 

Vi vill främst lyfta fram alla respondenter som ställt upp för att deltaga i denna rapport, utan 

er hade arbetet inte gått, tack för den tid ni lade ner. Tack dessutom till opponenterna Mattias 

Ström och Erik Edin som ställde upp på att granska denna rapport. 

 

Hampus Korpinen, Jönköping, 2017 

Kerstin Snefuglli Sondell, Luleå, 2017
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Abstract 

Fires involving many victims or provides great destruction are usually the ones who get most 

discussed. After the event of fire, an extensive investigation is made to find out what went 

wrong. The investigation also highlights the rescue services work of methods and tactics to 

learn from these events and take advantage of this knowledge in future operations. However, 

what is easily forgotten are those operations where the work of the rescue services has been 

successful, leading to limited damages and a successful work.  

This thesis will focus on those events regarding residential fires, where the rescue services 

have had a desired effect, that is, the work led to a successful operation. The thesis will 

highlight the factors that were the cause of making the operation into a success, so called 

success factors.  

The purpose of this thesis is to identify success factors at numerous operations regarding 

residential fires. The thesis creates a material which can act as further development regarding 

method and tactic choices. To fulfill this purpose, a clear definition of “success factors” is 

required. Based on the purpose of this thesis, these following main questions has been 

formed: What does it mean that an operation is successful and what does success factors 

mean regarding operations of residential fires? Which success factors can be identified within 

the chosen events and how can they be identified, does similarities exist? How can success 

factors be applied in the approach of working with tactics regarding operations in residential 

fires?   

The applied method for this thesis has been a qualitative interview and analyzes of event 

reports about residential fires. The responsible officer for each event has been asked to 

participate in an interview. During the interview, each respondent was given general 

questions, such as “what is your definition of a successful operation”, but also questions 

about their specific operation. The interview questions are based on the main three questions 

of the thesis to fulfill the purpose. The interviews gave a result regarding success factors in 

residential fires, as summarized below: 

 Obtaining information at an early stage 

 A quick motivated action to directly deal with the fire 

 External factors such as building design and the fires spread and placemen 

 Delegating responsibilities and tasks 

 Clear objectives which is shared among the people working on the site 

 Knowledge of methods and extinguishing agents 

 Available resources 

 High quality caretaking of the victims 

 Cooperation between actors in question 

o Having a comprehensive view over the situation and the needs of other actors 

o Understanding the different perspectives between actors 

o Having a common language to avoid misunderstanding  

o Sharing information to avoid duplication of work 

Finally, the thesis highlights how the knowledge exchange works in the fire rescue service.  

Keywords:  Choice of method, decisions, efficient operation, rescue service, knowledge 

exchange, residential fires, qualitative study, success factors, successful operation. 

 

 



 

 III 

Sammanfattning 

Bränder som innefattar många drabbade eller ger stor förstörelse är oftast de som blir mest 

omtalade. Efter händelsen sker ett omfattande utredningsarbete för att förelägga hur det som 

inte fick hända kunde ske. Utredningen beskriver även räddningstjänstens val av metod och 

taktik för att kunna nyttja detta för framtida insatser. Vad som däremot lätt glöms bort är de 

insatser då räddningstjänstens arbete får god effekt och resulterar i att olyckans skada 

begränsas.  

Detta examensarbete kommer beröra just dessa händelser av brand i bostad, då 

räddningstjänstens arbete får den effekt som eftersträvas, det vill säga arbetet har lett till en 

lyckad insats. Arbetet kommer därefter belysa vilka faktorer som legat till grund för att 

insatsen blivit lyckad, så kallade framgångsfaktorer.  

Syftet med arbetet är att identifiera framgångsfaktorer vid lyckade insatser för brand i bostad. 

Framgångsfaktorerna ska ligga till grund för att skapa ett utvecklingsunderlag berörande 

metod- och taktikval inom räddningstjänsten. För att göra detta krävs en tydlig definition av 

innebörden av en lyckad insats. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: Vad 

innebär att en insats är lyckad? Vad innebär framgångsfaktorer för operativa insatser vid 

brand i bostad? Vilka framgångsfaktorer kan identifieras inom de utvalda insatserna och hur 

kan de identifieras, finns det gemensamma? Hur kan framgångsfaktorer nyttjas?  

Metoderna som tillämpats är kvalitativa intervjuer och granskning av bland annat 

händelserapporter från utvalda insatser av brand i bostad. Ansvarigt befäl för samtliga 

händelser tillfrågades att delta som respondenter till intervjustudien. Intervjufrågorna är 

framtagna med avsikt att besvara rapportens tre frågeställningar. Arbetet ger ett resultat som 

beskriver följande framgångsfaktorer för brand i bostad: 

 Riktig och tillräcklig information i ett tidigt skede 

 Ett snabbt motiverat agerande för att direkt slå ner branden  

 Yttre faktorer som räddningstjänsten inte kan påverka: 

 Agerande av utomstående innan räddningsinsatsen påbörjats  

 Byggnadens utformning  

 Brandens placering  

 Delegera ansvar och uppgifter 

 Ett tydligt definierat mål som samtliga eftersträvar 

 Utbildning och kunskap, tidigare erfarenheter, nya metoder 

 Tillgängliga resurser  

 Ha god kvalitet vid omhändertagande av de drabbade, såväl på plats som efteråt 

 Samverkan mellan berörda aktörer  

o Ha en helhetssyn över situationen och samtliga aktörers behov 

o Ha förståelse för olika aktörers perspektiv av situationen 

o Ha ett gemensamt språk mellan aktörer för att undvika missförstånd 

o Dela information mellan inblandade aktörer för att undvika dubbelarbete  

Slutligen belyser arbetet hur räddningstjänstens kunskapsutbyte ser ut i dagsläget. 

Nyckelord: Beslut, brand i bostad, effektiv insats, framgångsfaktor, kunskapsåterföring, 

kvalitativ studie, lyckad insats, metodval, räddning 
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1. Inledning 

Varje år gör räddningstjänsten cirka 5500 insatser i bostadsbränder.1 Räddningstjänstens 

tillvägagångssätt för att släcka bränder beror på flera olika faktorer, exempelvis;  

● hur mycket branden har utvecklats när räddningstjänsten anländer till platsen  

● vilken utrustning och utbildning som räddningspersonalen har 

● vilken byggnadstyp det är som brinner 

● brandens placering i byggnaden 

Vilka metoder och beslut som fattas kan därför skilja sig mellan olika fall men vissa beslut 

får ett bättre resultat än andra. Därför ställs frågan: vilka framgångsfaktorer som går att 

identifiera vid insatser för brand i byggnad?  

Generellt är det de stora bränderna, där räddningstjänstens arbete fått mindre inverkan som 

blir mest uppmärksammade i både media och utredningsmässigt. Vad som ofta hamnar i 

fokus är frågor som “hur kunde det gå så illa?” eller “fattade räddningstjänsten fel beslut?”. 

Att undersöka händelser är lagstiftat2 och innebär exempelvis att fylla i en händelserapport 

efter en insats, men vid större olyckor krävs mer omfattande utredningar. En viktig anledning 

till att utvärdera olyckor är för att lära av vad som hänt och skapa förutsättningar att hantera 

liknande framtida händelser med ett bättre utgångsläge. Det behöver inte vara de stora 

händelserna som ger de mest betydande lärdomarna.3 

Det är sammantaget inte bara de felande faktorerna som bör analyseras för att ta lärdom av, 

utan även de faktorer som skapar en lyckad insats, så kallade framgångsfaktorer. Dessa 

framgångsfaktorer kan sedan analyseras och nyttjas för att i framtiden bidra till att skapa och 

utveckla strategier som kan leda till lyckade insatser.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Lagen om skydd mot olyckor  

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778), LSO, trädde i kraft den 1:a januari 2004 och ersatte 

den dåvarande räddningstjänstlagen (1986:1102). LSO grundar sig primärt på följande 

principer:4 

● Öka skyddet mot skador och olyckor 

● Stärka det förebyggande arbetet 

● Tydligare ansvarsförhållande 

● Minska detaljregleringen   

● Målstyra med lokal anpassning   

● Öka den tvärsektoriella samverkan och samordning  

● Mer lärande och systematisk förbättring  

Lagen är indelad i tio kapitel som behandlar både individens och samhällets ansvar samt 

skyldigheter. Lagen behandlar hur samhället på kommunal- och statlig nivå ska ansvara för 

frågor rörande samhällsskydd och beredskap. Den enskildes skyldigheter redogörs enligt 

                                                 
1
 MSB, 2016. Räddningstjänst i siffror 2015. 

2
 Lag 2003:778. Om skydd mot olyckor 

3
 Erlandsson & Bengtsson, 2005 

4
 MSB, 2015 
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följande: skyldighet att varna och tillkalla hjälp, skyldigheter för ägare eller 

nyttjanderättshavare till byggnader att hålla brandskydd på skälig nivå avseende släckning 

och livräddning.5 

På kommunal nivå bedrivs LSO genom vissa skyldigheter, bland annat att kommunen ska 

ansvara för räddningstjänst inom kommunen, om inget annat avses.  

Kommunen har en skyldighet att utvärdera räddningsinsatser. När en räddningsinsats har 

avslutats är det upp till kommunen att i skälig omfattning undersöka och klarlägga orsakerna 

till olyckan, händelseförloppet och insatsens genomförande.6 Detta kan i det enklaste fall 

innebära en anteckning i en händelserapport.7 Vid mer komplexa händelser ska en mer 

omfattande olycksundersökning genomföras.8  

1.1.2 Boverkets byggregler 

År 1994 den 1 januari trädde Boverkets byggregler BBR 1, BFS 1993:57 samt Boverkets 

konstruktionsregler BKR 1, BFS 1993:58 in och ersatte de tidigare nybyggnadsreglerna. BBR 

är skriven utifrån föreskrifter och allmänna råd som förklarar hur föreskrifterna kan 

uppfyllas. Reglerna är utformade som funktionskrav vilket betyder att en viss funktion ska 

uppfyllas och detta kan göras genom olika tillvägagångssätt. Tidigare byggregler grundades 

på egenskapskrav, att de skulle uppfylla en särskild egenskap, exempelvis 

obrännbar/brännbar för att uppfylla reglerna. BBR kapitel 5 behandlar området brandskydd.9 

Sedan 1994 har BBR och BKR kontinuerligt förändrats och uppdaterats. 2011 upphävdes 

BKR och istället trädde EKS, europeisk konstruktionsstandard i kraft.10 De lagar och regler 

som framgår i BBR syftar främst på personsäkerheten i byggnaden och EKS behandlar 

bärverkets dimensioner och hållfastheten. Personsäkerheten syftar både på de som nyttjar 

byggnaden och räddningstjänsten som gör en insats där. BBR föreskriver om att byggnader 

ska utformas så att räddningstjänstens insats kan ske med tillfredsställande säkerhet. Detta 

kan se ut på olika sätt; tillgång till räddningsväg, möjlighet till att brandgasventilera, 

brandväggar, åtkomlighet osv.  

1.1.3 Tidigare forskning 

Tidigare studier inom ämnet bostadsbränder har gjorts både i form av vetenskapliga studier 

men även som reflektioner och diskussioner inom räddningstjänsten. Ett av de större 

projekten som berör bostadsbränder startades 2014 på uppdrag av MSB med stöd från 

Brandforsk som genomförde en förstudie i ämnet. Projektet består av tre forskningsprojekt 

som fokuserar på ämnet brand i bostad. Projektets mål är att skapa ett bättre underlag i hur 

den enskildes brandsäkerhet ser ut i bostadsmiljön. Genom att sammanställa ett underlag är 

målet att kunna minska antalet bränder i bostäder, både gällande omfattning och uppkomst.11 

Skillnaden på dessa forskningsprojekt och den rapport som framställs här är inriktningen. 

Såhär står det skrivet i rapportens projektbeskrivning: 

“Speciellt intressanta är bränder där räddningstjänsten inte genomförde någon eller endast en 

ringa insats.”12 

                                                 
5
 Lag 2003:778. Om skydd mot olyckor 

6
 IBID 

7
 Forssman, 2012 

8
 Erlandsson & Bengtsson, 2005 

9
 Boverket, 2016 

10
 IBID 

11
 MSB, 2014 

12
 SFPE, 2016 
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MSB har dessutom år 2013 släppt en rapport som avhandlar effektiv insats vilken behandlar 

insatser i sin helhet och inte bara insatser i bostadsbränder.  

Någon vetenskaplig studie angående räddningstjänstens insatser vid brand i bostad som har 

lett till lyckade insatser finns däremot inte i den utformning som gjorts i denna rapport. 

Genom utvärderingar arbetar räddningstjänsten ständigt med frågan huruvida man ska uppnå 

lyckade insatser, men oftast stannar informationen där. 

1.1.4 Räddningstjänstens förmåga 

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska räddningsinsatsen i händelse av olycka hanteras 

effektivt13. Hur räddningstjänstens beredskap ute på olycksplatsen ser ut skiljer sig från 

kommun till kommun. En vanlig utformning av beredskapsstyrkan ser ut som följande: 

● Fyra brandmän 

● En styrkeledare (arbetsledare) 14  

Denna utformning är mer tilltagen än den modell av beredskapen som beskrivs i 

arbetsmiljöverkets författningssamling om rök- och kemdykning, AFS 2007:7. I 

författningssamlingen beskrivs följande: 

“Vid en rökdykarinsats ska bemanningen bestå av minst en arbetsledare, en rökdykarledare 

och två rökdykare”.15 

Det finns ingen standard för hur räddningstjänsterna runt om i landet ska beskriva sin 

insatsförmåga, vilket gör att det finns skillnader inom arbetsmetoder. En konsekvens av detta 

är att det kan vara svårt att jämföra insatsförmågan för olika räddningstjänster även om de har 

liknande lokala förhållanden.16  

1.1.5 Beslutsfattaren 

Att vara beslutsfattare inom räddningstjänst innebär ett stort ansvar. Den kommunala 

räddningstjänsten är uppbyggd med ledarskap på olika nivåer och ansvarsområden. Den 

högsta nivån i ledarskapet innefattar räddningschefens roll.17  

Enligt LSO ska varje räddningstjänst inneha en räddningschef som i sin tur utser en 

räddningsledare18 utifrån de krav som ställs av föreskrifter i förordningen om skydd mot 

olyckor, FSO, från regeringen eller myndighet.19 Detta kan i vissa fall innebära att 

räddningschefen utser sig själv till räddningsledare. Räddningschefen har det yttersta ansvaret 

över organisationen och ska se till att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. Detta 

innebär att ansvara för att räddningstjänsten följer de kriterier som ställs på organisationen 

enligt lagstiftning, men även ansvara för att organisationens resurser är dimensionerade 

utifrån rätt behov.20 

Inom de flesta räddningstjänster utses en räddningschef i beredskap, RCB, som ska kunna 

agera i räddningschefens ställe då denna är otillgänglig. RCB har då det yttersta ansvaret i 

                                                 
13

 Lag 2003:778. Om skydd mot olyckor 
14

 Blomqvist, Cesar, & Lejonklou, 2012 
15

 AFS 2007:7 
16

 MSB, 2013. Slutrapport för delprojektet Förmågebeskrivning. 
17

 Svensson, Cedergårdh, Mårtensson, & Winnberg, 2009 
18

 Lag 2003:778. Om skydd mot olyckor 
19

 Förordning 2003:789. Om skydd mot olyckor 
20

 Lag 2003:778. Om skydd mot olyckor 
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beredskapen inom organisationen.21 

Vid räddningsinsatser sker ledningen av insatsen oftast direkt på skadeplatsen. Den som leder 

insatsen beslutar om vilka mål som eftersträvas samt hur insatsen ska gå tillväga för att uppnå 

målen.22  

Utifrån olyckans omfattning kan ansvaret delegeras till en annan beslutsfattare. Vid mindre 

olyckor där endast en styrka krävs för att utföra insatsen kan styrkeledaren vara 

beslutsfattaren vid insatsen. Även då styrkeledaren är först på plats vid större olyckor kan 

styrkeledaren antas som temporär räddningsledare tills annan överordnad kommer på plats. 

Vid situationer då flera styrkor samverka fattas ofta beslut om att en insatsledare eller ett yttre 

befäl ska vara ytterst ansvarig och samverka mot varje styrkas styrkeledare.23 Hur modellen 

för insatsledningen ser ut kan skilja sig åt mellan olika kommuner i landet.  

En räddningstjänst i Sverige beskriver beslutsfattarrollen, styrkeledare som ”den som leder 

och fördelar arbetet inom styrkan på stationen och vid ett räddningsuppdrag.”24 Nästa steg i 

beslutsfattarhierarkin består av insatsledare, rollen beskrivs som ”räddningsledare vid 

komplicerade räddningsinsatser, eller när flera styrkor medverkar vid en händelse. 

Insatsledaren kan även agera som stöd åt styrkeledaren ute på skadeplatsen, vilket kan ske 

från annan plats än skadeplatsen.”25 

Inom skiftlaget finns olika roller, exempelvis kan ett skiftlag bestå av en styrkeledare, ett 

rökdykarlag bestående av rökdykledare och ett rökdykarpar, samt en chaufför.26 Ofta är dessa 

roller rullande mellan brandmännen i skiftlaget.27 

1.1.6 Släckmedel och släckmetoder  

Vid brand i bostad har räddningstjänsten ett flertal olika släckmedel och metoder för att 

bekämpa branden. Nedan beskrivs några av dem.  

Vatten är ett släckmedel och dess egenskaper har lett till att det blivit det mest använda 

släckmedlet. Vattnet är fördelaktigt både vad gäller kostnad, att det är lätt att transportera och 

använda.28 Vattnets egenskaper innebär att det vid förångning upptar mycket energi från sin 

omgivning vilket leder till att branden släcks av att vattnet kyler den.29 Oftast används ett 

strålrör för att skjuta vattnet på branden. Strålröret kan begränsa vattenmängden och 

strålbilden. Släckning med strålrör används ofta vid rökdykning. 

En annan metod med vatten som släckmedel är att använda dimspik. Dimspik används ofta 

vid svåråtkomliga utrymmen, såsom vindar eller andra stängda utrymmen i byggnadens 

konstruktion. Dimspiken används genom att först borra ett hål i konstruktionen för att kunna 

sätta in dimspiken. Dimspiken finfördelar vattendropparna i en tät vattendimma vilket ger en 

bättre släckeffekt då mantelarean blir större. Dimspiken bör användas med begränsade 

tidsintervall på 3–4 sekunder för att undvika att vattenskada byggnaden.30, 31Dimspiken kan 

                                                 
21

 MSB, 2008 
22

 IBID 
23

 Björnberg & Melin, 2003 
24

 Sörmlandskustens räddningstjänst, 2016 
25

 IBID 
26

 Lagen.nu 
27

 Mitt Yrke 
28

 Särdqvist, 2013 
29

 Lago, 2014 
30

 Lindström, Appel, Palmkvist, & Bialas, 2013 
31

 Dafo, 2017 
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också används för att skapa en begränsningslinje.32 

Genom att vara uppmärksam på röken som lämnar byggnaden kan större vattenskador 

begränsas. Har röken blivit vit innebär det att den till stor del består av vattenånga och då bör 

vattenmängden begränsas. 

Skärsläckaren används genom att vatten och ett skärmedel blandas för att under högt tryck 

kunna skära genom väggar. Efter att strålen skurit igenom väggen stängs tillförseln av 

skärmedel av för att fortsätta släckning med vatten som under högt tryck fördelas till mycket 

små vattendroppar.33 Skärsläckaren kombineras ofta med att via IR kamera undersöka var det 

mest brandbelastade utrymmet är för att sedan applicera skärsläckaren.34 

Skum som släckmedel används ofta i kombination med andra släckmedel, exempelvis vatten. 

Skummet har goda egenskaper vid vätskebränder. Eftersom skummet har lägre densitet än 

vatten lägger sig skummet på ytan och bildar ett kvävande täcke över brandytan.35 Skummet 

kan även användas genom att applicera det på en strålningspåverkad yta för att minska risken 

för antändning.36 

Släckgranaten är framtagen för att användas som en första omedelbar insats i mindre 

brandutsatta utrymmen. Släckgranaten aktiveras genom att en sprint dras ut och börjar 

därefter släcka branden genom aerosol som bryter de kemiska reaktionerna i branden. Efter 

att släckgranaten använts höjs temperaturen momentant för att därefter sänka temperaturen i 

brandutrymmet snabbt vilket skapar en bättre miljö för eventuell rökdykning eller vidare 

brandbekämpning.37, 38 

Pulver används framförallt i handbrandsläckare, pulvret består av en blandning olika salter 

som genom en endotermisk reaktion kyler branden.39 Användningsområdet för pulversläckare 

är framförallt som en första insats för att begränsa eller slå ner branden.40 

1.1.7 Rakel 

Rakel (Radiokommunikation för enkel ledning) är en nationell kommunikationsradio som 

används för kommunikation och ledning vid olyckor och kriser. Rakel används främst 

används inom blåljusorganisationer men även av andra organisationer och kommunala 

förvaltningar. I systemet finns samtalsgrupper mellan olika organisationer, exempelvis 

räddningstjänst, polis, ambulans och SOS-alarm.41  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Arbetet utgör ett examinerande arbete för brandingenjörsprogrammet vid Luleå tekniska 

universitet och syftar till att skapa ett underlag för utveckling av insatstaktiker vid brand i 

bostad. I samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har 

rapportens syfte och avgränsningar formulerats. Genom att besvara följande frågor medför 

det att arbetets syfte och mål uppfylls. 

                                                 
32

 Lindström, Appel, Palmkvist, & Bialas, 2013 
33

 Lago, 2014 
34

 IBID 
35

 Rosander, 1996 
36

 Lindström, Appel, Palmkvist, & Bialas, 2013 
37

 IBID 
38

 Swedish Firefighters, 2016 
39

 Meyer, 2016 
40

 Särdqvist, 2013 
41

 MSB, 2012 
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● Vad innebär att en insats är lyckad, och vad innebär framgångsfaktorer för operativa 

insatser vid brand i bostad?  

● Vilka framgångsfaktorer kan identifieras inom de utvalda insatserna och hur kan de 

identifieras? Finns det gemensamma framgångsfaktorer? 

● Hur kan framgångsfaktorer nyttjas vid utformande och val av taktiker för operativa 

insatser? 

Vad som är en lyckad insats är en subjektiv tolkning som skiljer sig mellan individer. Syftet 

blir följaktligen även att klargöra vad samtliga respondenter har för definition på vad en 

lyckad insats är. 

1.3 Avgränsning 

För att arbetet ska utformas enligt erforderlig omfattning har avgränsningar bestämts utifrån 

faktorer som har betydelse vad gäller brandförloppets- och insatsens förutsättningar. 

Rapporten avgränsas till att behandla räddningstjänstens arbete vid insatser för brand i 

bostad, byggnadstyp flerbostadshus samt villa.  

Det ställs olika krav vad gäller byggnadens brandskydd vid olika byggnadstyper. I en villa 

bedöms hela byggnaden vara en och samma brandcell, medan i ett flerbostadshus ska varje 

lägenhet vara en enskild brandcell, även vind och källare i ett flerbostadshus kan vara utförda 

som egna brandceller.42 Brandcellsindelningen påverkar brandens förutsättning och även 

räddningstjänstens tillvägagångssätt och taktikval vid insatser varav samtliga bostadstyper 

har valts ut för att täcka in ett bredare spektrum av lärdomar.  

Gemensamt för villor och flerbostadshus är riskbilderna att människor vistas där, de förväntas 

ha möjlighet att sätta sig själva i säkerhet och de kan inte förväntas vara vakna.43  

Vidare avgränsas arbetet till att endast behandla insatser som påbörjats i det tidiga 

brandförloppet och resulterat i att branden kontrolleras. Detta för att räddningstjänstens 

förutsättningar att släcka branden begränsas efter övertändning.44 Insatserna ska även vara 

aktuella i tid vilket beslutats till år 2009 - idag.   

Insatsen ska bedömas vara lyckad och med det innebär, begränsad skada på liv, egendom och 

miljö. Bedömningen om vad en lyckad insats är ska motiveras av respondenterna. 

1.4 Målgrupp 

Rapporten är främst riktad till räddningstjänsten och myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap. Även andra som är intresserade av ämnet kan finna rapporten nyttig. Språket är 

skrivet för personer som är insatta i ämnet då alla begrepp inte förklaras ingående.  
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2. Metod 

Arbetet har utförts som en kvalitativ studie baserad på intervjuer samt händelserapporter. 

Induktiva data har samlats in från intervjuerna, med hänsyn till att tolkningar kan uppfattas 

olika för varje respondent. En kvalitativ metod har använts för att kunna jämföra 

informationen som berör respondenternas egna upplevelser och syn på insatsen, något som 

hade varit svårt att få fram ur ett kvantitativt metodval.  

För att utforma bakgrunden har material från internetkällor, böcker, lektionsmaterial samt 

regelverk granskats inom ämnet. Målet med bakgrunden har varit att skapa en utgångspunkt 

för intervjufrågorna samt skapa en uppfattning om vad som redan är känt inom området. 

Bakgrunden har dessutom gett insikt kring hur räddningstjänstens arbete ser ut och klargör 

vilka lagar och regler som styr deras arbete vid insatser.  

En viktig del av arbetet är att skapa en användbar definition för uttrycket “lyckad insats”. 

Definitionen sammanställs genom att först skapa en beskrivning av vilka kriterier som 

grundar den teoretiska definitionen av en lyckad insats. Därefter används intervjumaterial för 

att skapa en beskrivning av hur en “lyckad insats” bedöms i praktiken. Den teoretiska 

beskrivningen jämförs sedan med resultatet av intervjustudien angående en “lyckad insats” 

för att sedan möjliggöra en användbar definition. 

2.1 Val av respondenter 

Respondenterna är primärt valda utifrån deras befattning och geografiska placering vilket 

skapar en god insikt i hur arbetet vid insatser runt om i landet ser ut och skiljer sig åt. 

Respondenterna arbetar vid deltid- och heltidsstationer. Insatser från frivilliga räddningsvärn 

har inte beaktats då strukturen i arbetet hos räddningsvärn avviker från berörda respondenter. 

I en kvalitativ studie är resultatet viktigare än antalet vilket är grunden till att nio stycken 

intervjuer genomförts.45 

2.1.1 Sammanställning av respondenterna 

De sju respondenter som intervjuats besitter olika befattningar inom svensk räddningstjänst. 

Gemensamt är ledaransvaret som de hade för insatsens initiala skede. Då det är insatsens 

utgång och metodval som är av intresse har inte respondenternas erfarenhet eller 

tjänstgöringstid någon betydelse för rapportens utformning. Två av respondenterna 

intervjuades för två olika insatser. Nedan presenteras respondenterna utifrån respektive 

organisation och befattning. 

 

Respondent 

och insats 

Organisation Befattning 

A Räddningstjänsten Luleå Styrkeledare, heltid 

B Räddningstjänsten Medelpad Styrkeledare, heltid 

C Räddningstjänsten Medelpad Styrkeledare. heltid 

                                                 
45

 Hedin, 2011 
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D1, D2 Räddningstjänsten Jönköping, 

Gränna 

Styrkeledare, deltid 

E1, E2 Räddningstjänsten Storgöteborg Räddningschef, heltid 

F Räddningstjänsten Jönköping, 

Visingsö 

Styrkeledare, deltid 

G Södertörns brandförsvar Styrkeledare, heltid 

 

2.2 Utformning av intervjufrågor 

Intervjufrågorna utfördes med semi-struktur, det vill säga öppna frågor som ställs likt 

frågeområden istället för slutna frågor som ofta genererar ett ja eller nej. Detta gav varje 

respondent möjlighet att själv forma sitt svar efter egna tolkningar och förutsättningar. 

Fördelen med slutna frågor är att det blir enklare att jämföra resultaten. Nackdelen är att 

frågorna kan missa väsentlig information, i synnerhet när respondentens åsikt och värdering 

är vad som efterfrågas.46 Slutna frågor kan dessutom sätta respondenten i en passiv situation 

där den väntar på nästa fråga. Detta eftersom svaren blir korta med begränsad möjlighet för 

respondenten att utveckla sitt svar.47 Följdfrågor ställdes dels improvisatoriskt under 

intervjuns gång och även delvis förberett där viss information från händelserapporterna 

ansågs saknas. Följdfrågorna möjliggjorde jämförelser mellan olika intervjumaterial då det 

lättare framstod vad samtliga respondenter tyckte och resonerade kring varje specifik fråga.  

Även om varje intervju blev unik möjliggjorde semi-strukturerade frågor att svaren kunde 

jämföras mot varandra. Under arbetets gång då flera intervjuer hade utförts valdes det att 

komplettera med två intervjufrågor där informationen var bristfällig, för att lättare kunna 

skapa en helhetsbild över insatsen. Helhetsbilden skapade bättre förutsättningar att kunna 

jämföra varje insats. De två frågorna som kompletterades besvarades mer eller mindre från de 

befintliga frågorna, men genom att tydligt ställa frågan separat kunde respondenterna få 

utrymme att prata vidare om just det ämnet.  

Intervjufrågorna är utformade så att de besvarar rapportens frågeställningar.  

2.2.1 Kontakt med räddningstjänsten 

Kontakt med respondenterna för varje räddningstjänst togs på olika sätt. Handledare Jon 

Moln-Teike hänvisade till ett urval kontakter på olika räddningstjänster. Andra respondenter 

nåddes genom personliga kontakter inom räddningstjänsten som kunde tipsa om intressanta 

händelser och därmed även nå fram till respondenten. Vissa räddningstjänster hade på 

stationen en tilldelad tjänst där det arbetades med kunskapsåterföring kring insatser vilket 

förenklade möjligheten att få tag på relevanta och bra insatser. Några respondenter nåddes 

genom att räddningstjänstens växel ringdes och därifrån kopplades fram mellan olika 

kontakter för att slutligen nå fram till en lämplig respondent. Ett mejl skickades till samtliga 

respondenter där syftet med rapporten förklarades och information angående intervju tillgavs. 

Samtliga respondenter blev informerade om att allt insamlat material kommer att behandlas 

konfidentiellt.  

                                                 
46
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2.2.2 Utförande av intervjuerna 

Respondent A intervjuades på plats, respondent G intervjuades via mejl och övriga 

respondenter intervjuades via telefon. Förutom intervjun med respondent G spelades samtliga 

intervjuer in efter godkännande från respondenterna. Intervjun började med att den som 

intervjuade berättade om vad rapporten handlar om och vad den har för syfte. Därefter fick 

respondenterna berätta om sin insats för att sedan besvara de frågeställningar som framställts. 

I slutet avtackades respondenterna för att ha tagit sig tid. 

2.2.3 Etik 

Intervjuerna utfördes med hänsyn till vetenskapsrådets allmänna forskningsetiska principer 

gällande grundläggande individskyddskrav och forskningskrav. Forskningskravet syftar på att 

forskning ska bedrivas för att utveckla kunskap och förbättra metoder. Individskyddskravet 

handlar om att de som medverkar i en rapport inte ska komma till skada varken fysiskt eller 

psykiskt. Individskyddskravet konkretiseras genom fyra kategorier vilka är: 

● Informationskravet 

● Samtyckeskravet 

● Konfidentialitetskravet 

● Nyttjandekravet48 

Informationskravet handlar om att de som deltar i arbetet ska vara införstådda med arbetets 

syfte.49 Detta uppnåddes genom att i mejlkonversation upplysa om varför och på vems 

uppdrag arbetet utförs, en ytterligare sammanfattning om arbetets syfte genomfördes inför 

varje intervju.  

Samtyckeskravet handlar om att deltagarna på eget ansvar medverkar, att de kan när som 

helst under intervjuns gång avböja sitt deltagande utan att följdkonsekvenser drabbar dem. 

Detta krav uppfylldes genom att i tidig dialog med respondenterna fråga huruvida de var 

villiga att delta. De blev uppmärksammade innan intervjun började att när som under 

intervjun hade de rätt att avsluta den.50 

Konfidentialitetskravet berör att den information som framkommit av deltagarna ska förvaras 

på ett betryggande sätt där obehöriga inte har tillgång. Likaså uppgifter som kan knytas an till 

deltagarna ska också hållas inom kravet. Följande krav har uppnåtts genom att samtliga 

respondenter är anonyma, all inspelning och transkribering har under arbetets gång förvarats i 

lösenordskyddade datorer. Efter arbetet, raderas allt material som är knuten till var 

respondent.51 

Nyttjandekravet handlar om att den information som deltagarna har bidragit med ska nyttjas 

till vad den är ämnad att göra. Informationen får således inte nyttjas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller övriga icke-vetenskapliga avseenden. Nyttjandekravet uppfylls 

genom att den information som samlats in har använts inom ramarna för rapportens syfte.52  

2.2.4 Sammanställning av intervjuerna 

De intervjuer som spelades in transkriberades över till text. Talspråk, dialektala ord, likaså 
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pauser och dylikt skrevs med efter hur det sades för att inte förvanska och misstolka 

informationen när den sedan implementeras i rapporten. Informationen som respondenterna 

angav lästes igenom och de meningar och citat som mest lämpligt besvarade frågan eller 

tillförde mest intressant information inom ämnet färgmarkerades. Den markerade texten 

bedömdes sedan om den skulle citeras eller inte i rapporten. Samtlig text i resultatet är 

baserad på information från respondenterna. 

2.2.5 Analys av intervjuerna 

De transkriberade materialet från intervjuerna färgmarkerades enligt olika färgkoder. 

Färgkoderna delades upp utifrån rapportens frågeställningar och användes genom att 

färgmarkera ett stycke i det transkriberade materialet som besvarade någon av 

frågeställningarna.  Färgkoderna är (grön, blå, orange): 

● Vad innebär att en insats är lyckad, och vad innebär framgångsfaktorer för operativa 

insatser vid brand i bostad?  

● Hur och vilka framgångsfaktorer kan identifieras inom de utvalda insatserna? Finns 

det gemensamma? 

● Hur kan framgångsfaktorer nyttjas vid utformande och val av taktiker för operativa 

insatser? 

Analysen av materialet utfördes enligt en deduktiv tematisk analys, dvs rapportens 

huvudfrågor utgör teman och materialet delades in färgkoder för att besvara dessa. 

Färgmarkering av meningar från intervjuerna medförde att frågeställningarna lättare kunde 

besvaras genom konkreta utdrag och citeringar. En alternativ analysmetod hade varit en 

induktiv tematisk analys, denna metod delar in intervjumaterialet i teman som framkommit i 

insamlade materialet, vilket underlättar analysen mellan insatserna.53 Motiveringen till att 

använda en deduktiv tematisk analys istället för en induktiv tematisk analys är att den 

deduktiva metoden ansågs besvara rapportens frågeställningar på ett tydligare sätt. Detta 

medförde även enklare förutsättningar för jämförelse mellan insatserna.  

2.3 Händelserapport 

Händelserapporterna hämtades från räddningstjänsterna utifrån examensarbetets syfte och 

frågeställningar. Dessa gav information om insatsernas olika skeden och val av metod. 

Händelserapporterna gav även till viss del information om förbättringsförslag vad gäller val 

av metod och taktik, men ingen information om vilka beslut och metoder som ledde till 

framgång vid insatsen. 

Rapporten började med att fokusera på en insats, insats A (se bilaga, Insats A) och sedan hitta 

liknande insatser med viss tillåtelse för avvikelser för att skapa ett bra dataunderlag. 

Tillvägagångssättet har fokuserat på vad insatserna har gemensamt och därifrån systematiskt 

arbetats vidare. En selektering har dessutom genomförts där vissa insatser valts bort då de 

ansetts sticka ut för mycket från den normbild som satts upp. Händelserapporterna har även 

valts ut med hänsyn till tidsaspekten, gamla insatser skapar en viss minneslucka hos 

respondenten vilket kan göra intervjun bristfällig. Minnet har dessutom en förmåga att 

förvanska information så att minnesbilden av vissa saker skiljer sig från vad som egentligen 

hände.54 
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Händelserapporterna som examensarbetet utgår ifrån sammanfattas under bilaga 1 - 

Sammanfattning av händelserapporter.  
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3. Teori 

3.1 Beslutsmodeller 

Beslutsfattandet är av betydande karaktär i en räddningsinsats och innebär samtidigt ett stort 

ansvar. Besluten som fattas vid räddningsinsatser är oftast i en dynamisk miljö vilket betyder 

att situationen ständigt förändras. Den situation som ett beslut togs i kan i ett senare skede se 

helt annorlunda ut och vara i behov av ett nytt beslut. Enligt Danielsson består beslutsfattande 

av tre steg: 

● Situationsmedvetenhet, ta in och tolka information 

● Identifiera vad som är problemet 

● Komma fram till hur man löser problemet 55 

Beslutfattandets grund beror direkt på det underlag som beslutet tas utifrån, det vill säga 

vilken situationsmedvetenhet som beslutsfattaren har om den information som presenteras. 

Faktorer som påverkar detta kan vara att beslutsfattaren har svårt att tyda signaler och tecken 

på grund av bristande uppmärksamhet (stress, oro, sömnbrist, osv.), eller har bristande 

information (för tjock rök, ingen rök, ingen sikt). Steg 2 i beslutsfattandet handlar om att 

bearbeta informationen, klargöra vad problemet är och vad som behöver göras. Steg 3 

handlar om att med given information och given tolkning av informationen fatta ett beslut 

som åtgärd till problemet. Eventuella problem och hinder i steg 1 och 2 kan leda till felaktiga 

beslut i steg 3.56 Erfarenhet och övning är två faktorer som gör att varje steg kan göras mer 

effektivt. Inom räddningstjänsten är det därför viktigt med förberedelser. 

Inom räddningstjänst används beslutfattningsmodellen OBBO, vilket står för: 

● Orientering 

● Bedömning 

● Beslut 

● Order 57 

Modellen syftar till att vara ett hjälpmedel för beslutsfattande vid insatser. Dock har modellen 

vissa begränsningar vilket gör att den lämpar sig bäst vid vanliga insatser, dvs insatser som 

sker upprepade gånger och kan för beslutsfattaren betraktas vara snarlika. Vad som begränsar 

OBBO:n är att många situationer kräver ett enskilt beslut vilket kan vara svårt att avgöra vid 

en ny situation. Modellen har inte någon tidsbegränsning för momenten och kan inte heller 

hantera flera beslutsproblem samtidigt. Generellt kan det konstateras att en teoretisk cyklisk 

modell som OBBO:n inte alltid är tillämpbar på verkliga dynamiska händelser.58 

Inom beslutsfattarteorin beskrivs ofta fyra olika modeller som används för att fatta beslut: 

1. Intuitiva beslut. Om X så Y, utan ansträngning fattas beslut om Y 

2. Regelbaserade beslut (memorerad eller skriftlig). Om X så Y, kräver sökande efter Y 

3. Analytiskt jämförande beslut. Om X, vilket Y ska tas? 
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4. Kreativa beslut. Om X gäller och Y saknas. Skapa nytt Y59 

Den vanligaste metoden för beslutsfattande inom räddningstjänsten är den som grundar sig på 

erfarenhet och kunskap, beslutsmodell 1. Dessa beslut är snabba, använder sig av 

rutinmässiga metoder och de kräver låg mental ansträngning. Nackdelarna med metoden är 

att den kräver erfarenhet, kan vara svår att försvara om något går fel, samt att den kan göra 

beslutsfattaren okritisk.60 

Modellerna lämpar sig mer eller mindre för olika händelser men även på olika beslutsfattare. 

Hur utfallen blir baseras på de beslut som tas är i det tidiga skedet svårt att säga. Det finns 

även problem som gör det svårt att efteråt granska besluten.61 

En lyckad insats kan vara svår att härleda från vilka beslut som fattats då slumpen kan vara 

en faktor som påverkat händelseförloppet. Det finns dessutom ett “brus” mellan besluten som 

togs och utfallet som blev vilket gör att det är svårt att fastställa korrelationen mellan beslut 

och resultat. Även tur och otur spelar roll, dåliga beslut kan ge lyckade resultat och tvärtom, 

bra beslut kan leda till misslyckade utgångar.62 

En vanlig problematik för beslutsfattande är fenomenet som på engelska kallas “framing”. 

Framing innebär att människor skapar ett första intryck som sedan under ett helt 

händelseförlopp fortsätter styra även om intrycket visar sig vara fel. Det uppkommer 

svårigheter i att göra sig av eller förändra den första tolkningen. Den främsta orsaken till detta 

är konfirmeringsbias det vill säga att vi sorterar subliminalt bort all ny information som 

motstrider den bild som vi först skapat. Detta leder till ett tunnelseende vilket i sin tur leder 

till att synsättet blir inrutat och missar att fånga in hela bilden. Metoder för att förebygga 

fenomenet finns, det gäller t ex. att tidigt ifrågasätta den bild som målas upp över situationen 

och se över om det behövs ytterligare resurser för att utvärdera situationen. Att involvera 

flera olika kompetenser skapar en redundans i att inte misstolkar situationen, dessutom 

skapas en bättre helhetsbild då olika människor kan se situationen från olika sätt.63 

3.2 Innebörden av en lyckad insats 

För att kunna utforma rapporten krävs en tydlig definition av begrepp som annars kan verka 

otydliga och ge flera betydelser. Genom att operationalisera begreppet “en lyckad insats” 

bryts begreppet ner i mindre delar för att kunna tydliggöra dess innebörd. 

Operationaliseringen medför att rapportens avgränsningar och innebörd tydliggörs. Detta 

kommer utföras genom att kombinera den teoretiska innebörden av en lyckad insats med det 

empiriska resultatet för innebörden av en lyckad insats.  

 

Teorin säger att en insats eller räddningsinsats kan innebära en aktion som utförs av den 

enskilde individen men det kan även innebära en insats som är utförd av räddningstjänsten.64 

Teorin som ligger till grund för begreppet “lyckad insats” består av kriterier för att en insats 

ska bedömas vara en räddningsinsats enligt LSO. Begreppet “lyckad insats” utifrån 

lagstiftningen LSO innebär de insatser som uppfyller målsättningarna som ställs på en 
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räddningsinsats, att rädda liv, egendom och miljö.65 

Kriterier för att insatsen ska vara räddningstjänst regleras i LSO enligt följande: 

● behovet av ett snabbt ingripande 

● det hotade intressets vikt 

● kostnaderna för insatsen 

● omständigheterna i övrigt. 66 

I LSO står det skrivet att: “Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att 

räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.”67 

Sammanfattat kan det beskrivas att utifrån lagstiftningen LSO innebär en räddningsinsats att 

man ska minska skador på liv, egendom och miljö. Att utföra insatsen med stor framgång är 

därför en förenklad bild av en lyckad insats, det vill säga att lyckas med insatsen av att rädda 

liv, egendom och miljö. Vidare ska insatsen påbörjas snabbt och bedömas utifrån det hotade 

intressets vikt. En annan faktor som ligger i grund för om en insats kan bedömas lyckad eller 

inte är huruvida kostnaderna för insatsen behandlats och bedömts utifrån det hotade intressets 

vikt.68 

Grunden till den teoretiska definition av “lyckad insats” som kommer användas vidare i 

rapporten innebär insatser då räddningstjänstens arbete bidragit till minskade skador på liv, 

egendom och miljö. Utan insatsen skulle skadan blivit betydligt mer omfattande. En annan 

viktig faktor som kommer att påverka insatsens resultat är samverkan mellan inblandade 

aktörer. Samverkan är en central del och nödvändig för att kunna bedöma helheten av 

hjälpbehovet och skapa en så korrekt tolkning av insatsen som möjligt. Om samverkan 

fungerar kan resurser prioriteras rätt för insatsen.69 I avsnitt 3.2.2 tas begreppet ”lyckad 

insats” upp med hänsyn till när blåljusmyndigheter har olika mål.  

3.2.1 Relation mellan lyckad och effektiv insats 

MSB har tidigare tagit fram kriterier över vad som kännetecknar en effektiv räddningsinsats, 

kriterierna är följande: 

● att så snabbt som möjligt påbörja arbetet med att bryta olycksförloppet   

● att konsekvenserna av olyckan inte ska förvärras efter påbörjad räddningsinsats   

● att insatsmetoden innebär säker arbetsmiljö för räddningspersonalen 

● att räddningsinsatsen sker med bra kvalitet 70 

Att insatsen kan anses vara lyckad innebär därför ofta att den även varit effektiv, då de 

generella kraven för att räddningsinsatsen ska anses vara lyckad även till viss del innefattar 

kriterierna för en effektiv insats. 

3.2.2 Lyckad insats i samverkan mellan aktörer  

Vid räddningsinsatser tillkallas ofta räddningstjänst, polis och ambulans, men även andra 

aktörer. De inblandade aktörerna styrs av olika lagstiftningar och prioriteringar, men ska på 
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en olycksplats arbeta tillsammans. Att samverkan fungerar mellan aktörerna är en 

förutsättning för att räddningsarbetet ska bli så effektivt som möjligt, eftersom deras 

arbetsområden integrerar under insatsen. Vid en olycka med personer inblandade ansvarar 

exempelvis ambulanspersonalen för sjukvård av de drabbade, polisen utreder eventuella brott, 

identifierar de inblandade och assisterar räddningstjänsten vid exempelvis behov av ingrepp i 

annans rätt. Detta medför ett behov av en god samverkan mellan aktörerna för att kunna 

utföra ett bra helhetsarbete.71 

En annan viktig del av samverkan är den som sker inom den enskilda organisationen, 

exempelvis mellan olika räddningstjänster. Detta blir oftast aktuellt vid större olyckor då det 

krävs större/fler förmågor.72  

Det finns två nivåer av samverkan som ska uppfyllas för att insatsen ska ske effektivt. Första 

nivån innebär att ingen aktör hindrar en annan från att sköta sitt arbete samt att skapa 

förutsättningar för att andra aktörer ska kunna arbeta på plats. Nästa nivå berör samarbete. I 

händelse av att de egna resurserna inte räcker till för att möta målbilden krävs det samarbete 

över gränserna för att uppnå insatsens högst prioriterade målbild. Detta kan exempelvis 

innebära att räddningstjänsten låter huset brinna ner för att hjälpa sjukvården med akutvård 

för alla de drabbade.  

Att fatta gemensamma beslut ställer betydande kompetenskrav hos de som leder insatsen. Det 

som eftersträvas i den andra nivån är att beslutsfattarna vid de olika aktörerna kan vara 

överens om sina bedömningar och beslut för att skapa en sorts samarbetskultur mellan de som 

arbetar. Arbetet fördelas över organisationerna utifrån prioritet och praktisk genomförbarhet. 

Exempelvis tillåts inte rökdykare bära de skadade hela vägen fram till säkerhet, utan så fort 

det blir rökfritt kan andra ta över för att rökdykaren ska kunna återgå till det prioriterade 

arbetet, att söka efter människor eller släcka branden.73  

Som räddningstjänst är det nära till hands att arbeta mot att släcka branden och att rädda liv. 

Men i vissa insatser, i synnerhet de större insatserna där olyckan kan få långsiktiga 

konsekvenser är inte målbilden lika självklar. Bränder ger allmänt mycket stora materiella 

skador, därför är det viktigt att räddningstjänsten även tar del av vad som värderas högst för 

de drabbade. Att se över vilken målbild som ska råda för insatsen är en viktig faktor för en 

lyckad insats eftersom att det är inte åt räddningstjänsten som insatsen görs utan åt de som 

drabbats. 

Sammantaget kan därför räddningstjänstens arbete misslyckas med att nå sin målbild i 

förmån för att låta en annan aktör (exempelvis den drabbade) uppnå sin målbild, i de fall den 

prioriteras högre. Om arbetet leder till ett lyckat resultat för den aktören kan arbetet trots allt 

anses vara lyckad.  

MSB har arbetat fram en vägledande modell som kan användas för att underlätta vid 

samverkan mellan aktörer på plats (inte enbart mellan blåljusorganisationer utan även aktörer 

i form av de som är drabbade och andra organisationer). Modellen innefattar ett flertal 

gemensamma grunder som ska stärka aktörernas förmåga att samverka och hantera olyckor. 

Utgångspunkter som ligger till grund för en god samverkan är bland annat följande74:  

● Aktörer använder ett gemensamt språk som underlättar förståelse mellan aktörer samt 

minskar risken för missförstånd 
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● Aktörerna har en gemensam helhetssyn  

● Aktörerna har kunskap om sin egen del av helheten samt andras roller och deras 

styrande regelverk 

● Aktörerna har gemensamma mål som sedan kan användas för vidareutveckling och 

kunskap75 

En gemensam helhetssyn av situationen innebär att aktörerna förstår sitt eget ansvar och ser 

hur andra ansvarsområden förhåller sig till varandra, även de ansvarsområden som inte berör 

den egna aktörens intressen. Detta är goda förutsättningar för att skapa förståelse för en 

effektiv helhetslösning. Vidare kan helhetssynen användas för att skapa prioriteringar av 

resurser och behov.76 

Att sätta gemensamma mål kan bidra till att skapa bättre kunskap och förståelse för hur andra 

aktörer agerar och verkar. Det kan även användas för att utveckla och ta lärdom av tidigare 

händelser. 77 Att skapa relationer mellan aktörer innebär även förutsättningar för bättre 

samverkan. Relationer innebär förtroende och respekt för varandras kunskap och ansvar 

vilket är en viktig aspekt för att lyckas med god samverkan.78 

3.3 Nyttjande av erfarenheter inom räddningstjänsten 

Efter att en räddningsinsats utförts ska alltid rapportering och utredning ske. LSO formulerar 

det enligt: “När en räddningsinsats är avslutad ska kommunen se till att olyckan undersöks 

för att i skälig omfattning kartlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen 

genomförts.”79 Generellt kan detta antas innebära att kommunen enligt lagen har krav på att 

identifiera faktorer från insatser som kan vara viktiga för kunskapsåterföringen. Däremot kan 

innebörden av undersökning efter räddningsinsats ha stora variationer. Vid de flesta 

räddningsinsatser innebär detta att en händelserapport fylls i, medan vid större olyckor eller 

mer komplexa insatser görs en utvidgad mer djupgående olycksutredning. Eftersom 

variationen på utredningarna kan vara stor blir också kunskapsåterföringen varierande. Målet 

med olycksutredningen är att identifiera lärdomar, både vad som skulle kunnat utföras bättre 

men även lära av det som utfördes med gott resultat.80 

MSB har framtagit specifika händelser som bör prioriteras vid fördjupade utredningar, dessa 

är: 

● Samtliga bränder med dödsfall eller personskador 

● Samtliga bränder eller brandtillbud som kan innebära fara för människor i 

vårdanläggningar eller publika byggnader  

● Samtliga bränder eller olyckor som kan bringa nyttiga lärdomar och erfarenheter 81 

Rekommendationer från MSB över hur räddningstjänsten ska jobba med kunskapsåterföring 

består av: 

● Diskussion med personal angående den aktuella händelsen. Använd insatsen som ett 

tillfälle att lära och skapa erfarenheter  
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● Se diskussionen som ett tillfälle då förebyggande och operativ personal kan lära av 

varandra och dela kunskap. Vad tydlig med feedback och konstruktiv kritik  

● Återkoppla till de drabbade vid insatsen för att motverka att det sker igen 

● Använd media för att nå ut med budskap om bättre brandskydd82 
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4. Resultat och analys 

I följande del presenteras ett sammanställt resultat från samtliga intervjuer. Resultatet delas 

upp i fyra delar för att tydligt kunna besvara projektets huvudfrågeställningar. En analys 

utförs efter varje intervjufråga.  

4.1 Definition lyckad insats 

4.1.1 Vad anses vara en lyckad insats? 

Respondent A förklarar framgång som “relationen av utgångsläget kontra slutresultatet, då 

slutresultatet skulle kunna bli betydligt mer omfattande vid val av annan insatsmetod, att fatta 

ett beslut som förändrar en situation som annars skulle bli katastrofal”.  

Respondent B säger att “framgång innebär att lämna en plats bättre än vad den var när man 

kom dit”. B menar också att situationen för brand i bostad är dynamisk och att lyckas är att 

kunna fatta rätt beslut i rätt situation. Samma beslut skulle kunna innebära en helt annan eller 

motsatt effekt om det tagits vid fel situation.  

Respondent C säger att “den viktigaste faktorn för att en insats ska kunna anses vara lyckad 

är att ingen mist livet av brandens påverkan vid insatsen”, därefter benämner C faktorer som 

materiell påverkan och skador på det materiella. I en lyckad insats har brandens spridning 

begränsats till den brandcell eller bostad där branden uppstod. Respondent C sammanfattar 

kort “efter vår ankomst får situationen inte förvärras”. 

Respondent D säger att en lyckad insats är “när man når det målet man sätter upp från början, 

när man lyckas med den praktiska grund inriktningen”. 

Respondent E menar att en lyckad insats innebär insatser då både släckningsarbetet och 

räddningsarbetet sker på ett tillfredsställande sätt. E poängterar att behovet av att hjälpa de 

drabbade människorna är mycket viktigt, men för att insatsen ska bedömas vara lyckad ska 

den se till tre faktorer; liv, egendom och miljö. E menar att “även om miljöfaktorn ofta 

kommer i tredje hand så är den viktig att ha i åtanke genom hela insatsen”.  

Respondent F förklarar en lyckad insats som en insats där det eftersträvade målet uppnås. F 

säger “Man ställer ju alltid ett mål… Lyckas man då så blir det ju fantastiskt. Att kunna 

släcka utan att något blir förstört går ju aldrig.” 

Respondent G sammanfattar definitionen enligt följande “En lyckad insats är när skadorna är 

relativt små och när de drabbade kan återgå till ett någorlunda normalt liv inom en inte alltför 

lång tidsperiod.” 

Gemensamt för respondenterna är att samtliga benämner vikten av att branden begränsas och 

ej förvärras som en grundfaktor för en lyckad insats. Respondenternas definition präglas till 

stor del av att nå ett gott resultat som med andra metodval inte hade lyckats nå dit. Detta kan 

uttryckas på olika sätt, “att man når målbilden”, “relationen mellan utgångsläget kontra 

slutresultatet”, “lämna platsen i bättre skick än när man kom dit” osv. och innebär kortfattat 

att branden begränsas innan någon större skada skett. Detta kan i en bostadsbrand bedömas 

utifrån huruvida branden spridit sig till annan brandcell eller begränsats till initial-

brandcellen. 

Det är endast respondent C som främst benämner vikten av att ingen ska ha mist livet vid 

branden för att den överhuvudtaget ska kunna anses vara lyckad. Även respondent E betonar 

vikten av att hjälpa de drabbade utrymda människorna. Detta beror förmodligen på att 

respondenterna har olika befattningsroller och svarar utifrån olika perspektiv. Perspektivet 



 

 19 

kan dels bero på att de präglas av den insatsen som de blir intervjuade om, även om frågan är 

ställd allmänt. De respondenter som har drabbade personer i sin insats var nämligen mer 

benägna att prata utifrån detta som en definition av vad en lyckad insats innebär. 

Att vissa respondenter har olika befattningsroller innebär att styrkeledare ansvarar främst för 

val av släckmetod och strategi för livräddning, vilket leder till att fokus för en lyckad insats 

främst berör dessa delar. En räddningsledare ansvarar för andra delar av insatsen och kan 

därför finna att det är andra faktorer som ligger till grund för den lyckade insatsen. En 

respondent pratar om att det inte går att uppnå en lyckad insats om någon mist livet.  

4.1.2 Hur viktigt är ett perfekt beslut? 

Respondent A upplever inte att det är viktigt att fatta ett perfekt beslut, “det perfekta beslutet 

kan du inte veta att du tar när du tar det”, eftersom det är svårt att veta där och då vad som är 

det perfekta beslutet, det är något som först i efterhand går att resonera sig fram till. A 

fortsätter “besluten tas utifrån dina intryck, det du ser, det du läst och din kunskap, det är 

många faktorer som påverkar. Sedan kan det visa sig att resultatet inte alls blev bra, det var 

ett dåligt beslut som togs, men där och då tänker man inte på vad som är det perfekta 

beslutet”. Vidare säger A att det viktiga är att inte få tunnelseende, utan att istället vara 

uppmärksam på effekter av de beslut som fattas för att vid behov kunna byta inriktning eller 

val av metod. Respondent A summerar, “det perfekta beslutet är det man tar, för man tar ju 

det bästa beslutet man tror på och det är perfekt för stunden”.  

Respondent B säger ”besluten måste justeras allt efter att ny information tillkommer”. B 

fortsätter med att säga att ett snabbt första beslut är viktigt men att besluten sedan får 

anpassas och justeras utifrån hur situationen utvecklas.  

Respondent C sammanfattar det som att det är svårt att fatta ett perfekt beslut och att det 

framförallt är mycket svårt att avgöra där och då om det var ett perfekt beslut som fattades. C 

menar att det är först i efterhand när de analyserar situationen och de beslut som fattats, som 

det kan bedömas om besluten var perfekta eller inte. C poängterar vikten av “en snabb och 

omedelbar åtgärd för att skapa tid”, vidare säger C att situationen är dynamisk och besluten 

fattas utifrån hur miljön förändras. 

Även respondent D och respondent F uttrycker att det är svårt att fatta perfekta beslut. D 

menar att det finns “alltid andra beslut som i slutändan visar sig skulle vara bättre”. D säger 

att den stressiga situationen som infinner sig kan påverka hur beslut fattas. Respondent F 

menar att utifrån de kunskaper och erfarenheter som beslutfattaren besitter fattas det beslut 

som bedöms vara bäst för situationen. 

Respondent E säger att en målsättning som innebär att utföra perfekta beslut är orimligt. E 

säger att faktorerna som påverkar hur nära ett perfekt beslut som går att uppnå beror på “hur 

tränad, erfaren och kunnig man är, det är det som gör att man kommer ikapp olyckan”. 

Respondent F säger “Jag höll på att säga att det inte är viktigt alls. För man vet aldrig vilket 

som är det perfekta beslutet, för man tar ett beslut när man kommer fram.” 

Respondent G anser att inom räddningstjänsten är det snabba beslutet viktigare än ett helt 

perfekt beslut. Utifrån de förutsättningar som situationen ger ska ett relativt snabbt beslut 

fattas för att påbörja en insats. G menar att “i och med att förutsättningarna under en insats 

konstant förändras, anser jag inte att det finns några perfekt eller mindre perfekta beslut.” 

Gemensamt för samtliga respondenter är att de anser att det är orimligt att förväntas ta 

perfekta beslut vid insatser eftersom situationerna ofta är dynamiska, en respondent uttryckte 

sig som att det inte finns något perfekt beslut för dynamiska situationer. Ett beslut som fattas 

kan i första skedet verka rätt men då många faktorer kan påverka att situationen förändras 
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måste val av taktik följas upp i samband med att förhållandena förändras. Att fatta ett beslut 

är det perfekta valet, respondenterna menar att det finns begränsad tid att stå där och tänka, 

det handlar om att fatta ett snabbt beslut och utgå från det. En passiv minut för att ta in 

information kan för vissa insatser innebära att ett mer motiverat beslut fattas utifrån 

situationens omständigheter.  

Både respondent A och E menar att faktorer som träning, erfarenhet och kunskap påverkar 

möjligheten till att fatta bättre beslut. Träning och tidigare erfarenheter ger en bättre grund för 

att fatta beslut enligt beslutsmodell 1, intuitiva beslut, men dessa behöver inte innebära dem 

mest korrekta besluten för det. 

Teoretisk utbildning ger bättre förutsättningar för att kunna fatta regelbaserade beslut, beslut 

som enligt teorin är det bästa. Viktigt att ta i beaktning är att verkliga händelser och teorier 

ofta ser olika ut och därför kan det regelbaserade beslutet behöva anpassas för att kunna 

tillämpas. En kombination av ett regelbaserat och intuitivt beslut kan uppfattas från 

respondenterna som den rätta vägen att fatta lyckade beslut.  

4.1.3 Kan snabba mindre “perfekta” beslut vara mer lämpliga än genomtänkta och mer 

“perfekta” beslut? 

Respondent A säger “man vill påbörja något för att bryta händelseförloppet... I vissa 

situationer kan det beslutet innebära att inte göra någonting”, då exempelvis branden är på 

väg att självslockna och ett ingripande skulle kunna innebära att branden tilltar. 

Både respondent B och C menar att ett snabbt första beslut är till för att skapa tid för att sedan 

kunna fatta ett mer korrekt och genomtänkt beslut. B säger “ett snabbt beslut först och sedan 

får man mer tid att fundera mer genomtänkt”, och C formulerar det som “Ett snabbt beslut är 

till för att skapa tid för att kunna fatta ett bättre långsammare beslut, det stora beslutet är 

bättre om man låter få ta tid. Men man ska inte ta bort möjligheten för att ta ett snabbt 

omedelbart beslut heller.” 

Respondent D säger, “man behöver ju inte ha hela bilden” och menar att det går att fatta ett 

beslut innan beslutsfattaren har skapat en fullständig uppfattning av situationen. D menar att 

utifrån vad man ser och bedömer på plats kan ett första beslut ändå fattas.  

Respondent E anser att ett direkt beslut om vad som ska utföras är en viktig del av 

arbetsuppgifterna för en beslutsfattare inom räddningstjänsten. E menar att det viktigaste är 

att ett beslut fattas och att samtliga jobbar mot samma mål. Beslutet behöver inte vara perfekt 

men ska vara genomtänkt. Visar det sig att resultatet inte blir som det är tänkt ska det alltid 

finnas en plan B. E säger “Det är ett auktoritärt ledarskap som gäller där, och det behöver inte 

vara perfekt.” E berättar om en historia där insatsen blivit misslyckad på grund av bristande 

beslutsfattning. E berättar att räddningsledaren inte kunde komma till beslut få denne stod 

och velade mellan flera olika alternativ.   

Respondent F menar att flera mindre snabba beslut till början av insatsen är till för att under 

tiden samla information för att senare fatta ett stort beslut. Även de snabba mindre 

omfattande besluten måste ha en tydlig koppling till insatsens mål, därför är även ett tydligt 

satt mål viktigt.  

Respondent G säger “Jag anser att det inom vårt yrke är viktigast att ta beslut ganska snabbt 

utifrån de förutsättningar som gäller just då.” 

Den gemensamma uppfattningen är att beslut som genererar i att händelseförloppet bryts 

snabbt är mer realistiskt och även mer lämpligt. Detta eftersom att eftersträva ett perfekt 

beslut ofta är informations- och tidskrävande. Tid anses vara en kritisk och dyrbar faktor 

vilket innebär att ett fördröjt beslut kan leda till att situationens förutsättningar förändras. 
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Tiden måste användas effektivt.  

Det kan enligt vissa respondenter uppfattas som ett orealistiskt mål att förväntas fatta perfekta 

beslut, men vad som kan vara värt att nämna är om det med det sagt även innebär att det ej är 

värt att eftersträva. Ett högt uppsatt mål kan öppna upp för utveckling av tekniker och 

metoder då det ständigt strävar efter att nå högre, men det kan även innebära att målet ej tas 

på allvar om målet anses vara orimligt. 

Enligt svarande respondenter är uppfattningen att mindre perfekta men snabba beslut kan 

vara viktiga faktorer som leder till en lyckad insats. Detta eftersom de ofta innebär att 

branden för stunden slås ner och på så sätt skapar mer tid till nästa steg som kanske innebär 

en mer perfekt handling. Att exempelvis kasta in en släckgranat i ett brandhärjat utrymme 

släcker troligtvis inte hela branden men är ett snabbt agerande och minskar högst troligt 

brandens omfattning.  

4.2 Identifierade framgångsfaktorer 

4.2.1 Vilka framgångsfaktorer kan du identifiera med din insats? 

Respondent A förklarar att platsen för den utvalda insatsen ligger endast 500 m från 

räddningstjänsten vilket leder till att de snabbt infinner sig på plats. Vidare förklarar A att en 

kort överblick över situationen gör att det blir lättare att fatta ett taktiskt korrekt beslut. Då en 

förbipasserande redan lokaliserat branden kunde räddningstjänsten snabbt påbörja 

släckningsarbetet med rökdykning. A delger även direktiv om att använda minimal mängd 

vatten för att inte förorsaka vattenskada.  

Respondent B berättar att en granne på egen hand försökt släcka initialbranden. När 

räddningstjänsten kommit fram till platsen beslutar styrkeledaren att en släckgranat ska 

användas för att bryta brandförloppet. Vidare beslutades om att använda vatten som 

släckmetod, men för att inte förstöra de oskadade delarna av byggnaden användes begränsad 

mängd vatten. Miljön inne i huset förblev helt oskadad. B sammanfattar framgångsfaktorerna 

i insatsen med “grannens snabba insats, personen bröt förloppet utvändigt och vi bröt 

förloppet invändigt med släckgranaten.”  

Respondent C förklarar att det som gjorde den utvalda insatsen framgångsrik är val av metod. 

Genom att använda dimspik kunde branden bekämpas. Vad som även kan betraktas som 

framgång är vad de valde att inte göra, dvs att de valde att inte öppna upp taket. 

Respondent D berättar att D var först på skadeplatsen för insats D1 då det var 100 m från var 

D befann sig när larmet gick. D påbörjar insatsen snabbt genom att använda två 

handbrandsläckare och en släckgranat. Respondent D säger “En enkel åtgärd kan göra 

mycket”. D poängterar dock att släckgranaten ej hade någon större effekt då det inte var ett 

slutet rum, lägenhetsinnehavaren hade lämnat sin dörr öppen mot trapphuset, samt öppnat 

upp fönsterna i brandrummet. I insats D2 var branden i en avskild kattvind. Eftersom branden 

var så pass avgränsad medförde detta att den kunde kontrolleras genom att använda dimspik 

genom gaveln och på så vis bekämpa branden utan att tillföra den syre. Ett snabbt beslut 

baserat på tydlig information av vad som uppfattades på platsen gjorde att när styrkan 

anlände påbörjades insatsen direkt och korrekt. D berättar vidare att de bara dagen innan hade 

övat på en liknande händelse, dvs brand på avskild vind vilket också var en orsak till det 

snabba beslutet. 

Respondent E förklarar att en viktig framgångsfaktor för att räddningsarbetet ska fungera är 

ett tydligt ledarskap. Det innebär att alla vet vilken roll den har, vad som förväntas av var och 

en samt att alla eftersträvar samma mål. E menar att detta tillsammans med att 

kommunikationen mellan beslutsfattare och “utövare” var god var framgångsfaktorerna för 
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insatserna. 

Respondent F menar att den tidiga upptäckten av branden är en viktig framgångsfaktor för 

den analyserade insatsen. Detta innebar att en handbrandsläckare kunde användas i ett tidigt 

skede, vilket fick god effekt. Resterande brandhärdar bekämpades med dimspik, vilket enligt 

F är en framgångsfaktor. F säger “Det var dimspiken som gjorde fruktansvärt mycket, men 

den i kombination med pulversläckare gjorde jättemycket.” 

Respondent G förklarar att valet av släckmetod var en viktig faktor i att insatsen fick ett 

lyckat resultat. G benämner även att byggnadens egna förutsättningar var gynnsamma för 

brandbekämpningen. Det innebär att byggnaden hade en konstruktion av massivt trä, vilket 

medförde att spridningen i bjälkar var begränsad och långsam och att restvärdesräddning 

kunde påbörjas i ett tidigt skede.  

Tiden har redan konstaterats vara en viktig faktor men det bekräftas återigen. Däremot är 

vissa situationer mer eller mindre tidskrävande och vissa beslut kan kräva en viss eftertanke. 

Då räddningstjänsten anländer till en olycksplats kan det vara befogat för beslutsfattaren att ta 

ett steg tillbaka för att skapa en övergripande bild av situationen. Utifrån den bilden kan en 

prioritetsordning skapas som ligger till grund för val av taktik. En framgångsfaktor kan alltså 

för vissa insatser innebära att ta en passiv minut och bevaka situationen för att lättare fatta ett 

korrekt beslut som leder till att branden snabbare bekämpas.  

Både respondent B och D säger att en viktig faktor som varit avgörande i slutresultatet är 

ingripandet i det tidiga skedet. I båda fallen har det inneburit ingripanden med 

handbrandsläckare som haft förmåga att begränsa brandens tillväxt. Framgångsfaktorn kan i 

dessa fall benämnas som ett aktivt agerande av en privatperson i det tidiga brandförloppet.  

Vattenanvändandet benämns av flera respondenter som en viktig faktor att ta i beaktning vid 

brandbekämpning. Genom att använda stora mängder vatten kan vattenskador förorsakas på 

byggnaden. En framgångsfaktor kan därför innebära att använda ett släckmedel som ej skadar 

byggnaden samtidigt som den bekämpar branden. Genom att lyckas nå en jämvikt mellan 

påfört vatten som förångas och påfört vatten som dränker kan vattenskador på byggnaden 

undgås samtidigt som branden bekämpas. Flera respondenter benämner hur utrymmet ser ut 

där branden är placerad som en framgångsfaktor. Huruvida utrymmet är avskilt eller öppet 

har haft betydelse för både brandens förutsättningar samt metodvalen.  

4.2.2 Vilka beslut kan du identifiera som ledde till framgång vid insatsen? 

Respondent A säger att A beslutar att ha “is i magen” och inte göra något större ingripande 

om inga tecken på spridning visar sig eftersom branden har begränsad tillgång till syre och 

kan förväntas slockna med endast små mängder vatten. A förklarar att “fortfarande var det ju 

det att branden var begränsad till vinden, man kan ju spola ner vinden med 10 kubik, men då 

förstörs ju precis hela huset. Och så har jag ganska nyss gått ut skola och det är alltid fördel.” 

A menar att i utbildningarna benämner de vikten av att begränsa användningen av vatten vid 

insatser, både på grund av miljöaspekten och stora risker för skador på byggnaden. Genom att 

använda små mängder vatten (50–100 l) och samtidigt lämpa ut brännbart material från 

brandutrymmet kunde branden bekämpas och resultatet av insatsen bedömdes vara utmärkt.  

Respondent B säger att B snabbt bedömde att branden var svåråtkomlig och därför beslutade 

att använda en släckgranat. Släckgranaten hade i stort sett lyckats släcka branden och 

eftersläckningen bestod av endast 30 l vatten.  

Respondent C menar att den bedömning C gjorde, att inte tillföra branden syre genom att 

öppna upp en lucka utan istället använda dimspik genom väggen, resulterade i att branden 

kunde bekämpas. Branden bekämpades utan att ge några skador i husets innemiljö, däremot 
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fanns omfattande vattenskador vid brandens startutrymme.  

Respondent D var först på plats vid insats D1 med två handbrandsläckare. Vidare när 

räddningstjänstens styrka anlänt fattades beslut att prioritera livräddning av de personer som 

fortfarande befann sig i huset. D förklarar “man vet ju inte vad som hänt om de hade stått 

kvar 10 minuter till. För man såg ju att de hade rök i ryggen, i alla fall personen på 

övervåningen. Ändå hade de stängt in sig i respektive sovrum.”  

För insats D2 var det dimspiken som ledde till framgång, samt det som inte gjordes, vilket var 

att inte öppna upp vinden genom håltagning förrän branden var bekämpad. Tidigt fattades det 

även beslut om att påbörja restvärdesräddning i form av att bära ut föremål med 

affektionsvärde för de drabbade.  

Respondent E menar att E vid insats E1 beslutade att dela upp ansvarsområden i sektioner för 

att göra tydligare arbetsområden och även föra ett framgångsrikt ledarskap. E förklarar 

“Istället för att en person står med hela olyckan i handen så delar vi upp det; skadeplatschef, 

två insatsledare som kör olyckan, och så jag som jobbar bakåt mot människorna. Då kan man 

ta beslut och tänka och fundera över dem så de blir så bra som möjligt.”  

För insats E2 berättar E att tidigare erfarenheter av bränder i samma område ledde fram till 

beslut om invändig rökdykning som metod, vilket även blev mycket framgångsrikt. Här 

bedömdes ett snabbt agerande vara viktigare än en effektiv metod, då tidigare erfarenheter 

omfattade snabba spridning- och brandförlopp. 

Respondent F menar att beslut att använda pulversläckare först och sedan dimspik var viktiga 

faktorer till slutresultatet.  

Respondent G menar att beslutet om att påbörja restvärdesräddning i ett tidigt skede 

medförde att det endast var små skador på det materiella. Eftersom insatsen inte var behov av 

någon livräddning fokuserade räddningsinsatsen på det materiella. 

Både respondent A och B benämner vikten av att använda släckmetoder som begränsar 

skadorna på byggnaden. De anpassade sina metodval då de ansåg att en vattenskadad 

byggnad kan vara i lika stora renoveringsbehov som en brandskadad byggnad och valde att 

ha “is i magen”. Det innebar att de utgick ifrån brandens förutsättningar och kunde konstatera 

att det inte fanns något behov av att använda stora mängder vatten, branden skulle kunna 

bekämpas med andra medel vilket även begränsade skadorna på byggnaden. Respondent E 

berättar att framgångsfaktorn för insats E2 har till stor del varit erfarenheter av liknande 

bränder. 

4.2.3 Varför fattas dessa beslut? Vilka faktorer ledde fram till att beslutet togs? 

Respondent A förklarar situationen “branden var begränsad till vinden, man kan ju spola ner 

vinden med 10 kubik vatten, men då förstörs ju precis hela huset. Och så hade jag ganska 

nyss gått ut skola och det är alltid fördel för då trycker man så hårt på det där”.  

Respondent B förklarar bakgrunden till beslutet om att använda släckgranat enligt följande 

“Det är någonting som vi diskuterat om länge hur vi ska göra med att använda pulver och 

släckgranat som en första insats, en metod för att vinna lite tid medan vi drar slangen.”  

Respondent C menar att beslutet att använda dimspik fattades utifrån tidigare erfarenheter av 

liknande situationer där det metodvalet varit effektiv. Vetskapen om att ökad syretillförsel 

skulle kunna stimulera branden leder till att släckning sker via dimspik i väggen istället för att 

öppna upp luckor.  

För respondent C och E innebar första prioritet livräddning eftersom det ej kunde konstateras 

att alla människor var utrymda från byggnaden. Respondent C förklarar hur han resonerar 
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“Livräddning är väl ganska självklart, man måste ju förvissa sig om att det inte är något folk 

kvar”.  

Respondent D menar att bland annat säkerhetsaspekter stod i grund till varför besluten 

fattades, han säger “Hade vi inte kört dimspik där så hade alternativet varit att gå upp på taket 

och riva tegelpannor för det fanns ingen luftning på taket. Det var helt igenstängt. Så 

alternativet hade varit att gå upp på taket och riva tegelpannor och såga sig in och då kommer 

vi ju in på det här med säkerheten. Det här med att arbeta på taket ska man ju undvika. Och vi 

har ju inga höjdfordon så vi hade fått ta stege upp i så fall.” 

Respondent F menar att diskussion med insatsledare via rakel grundade beslutet att använda 

dimspik. Enligt F hade de ingen skärsläckare och därför föll beslutet på att använda dimspik. 

Respondent G förklarar att eftersom skärsläckaren inte fungerade beslutades snabbt att 

påbörja restvärdesräddning för att förhindra skador på det materiella vid en invändig 

släckinsats. En avgörande faktor till beslutet om att påbörja restvärdesräddningen var att två 

av styrkans brandmän var ute på ett annat larm vilket medförde att släckinsatsen blev något 

fördröjd samt att skärsläckaren ej fungerade.  

Varför respondenterna fattar sina beslut beror dels på situationen som de ställs inför, vilket 

räddnings behov som finns, hur räddningstjänsten brukar göra, vad de har för erfarenheter 

sedan tidigare men även vilka resurser de har till förfogande. Det framgår av respondenterna 

att de har arbetat utifrån olika förhållningssätt, olika beslutsmodeller. Det är framförallt 

beslutsmodell 1, intuitiva beslut och beslutsmodell 2, regelbaserade beslut som lett besluten.  

Besluten som fattats har varit med avseende på någon av följande tre faktorer; liv, egendom, 

miljö. Respondent A och B har framför allt styrts av regelbaserade beslut där de tagit beslut 

utifrån praxis och vad de lärt sig. B menar att det varit en del diskussioner kring att använda 

släckgranat i insatser och utifrån situationens förutsättningar ansågs metodvalet vara 

självklart. Respondent C och E har använt sig av mer intuitiva beslut. Det framgår av sättet 

som de resonerade kring när besluten togs. Det är svårt att analysera kring huruvida en 

beslutsmodell är bättre än en annan av flera anledningar, exempelvis att dels beror på den 

specifika situationen. I vissa situationer lämpar sig en metod bättre än en annan. Det kan även 

vara så att de intuitiva beslut som beslutsfattarna tog kan grunda sig på äldre regelbaserade 

beslut som de har förfinat och ändrat på under tidens lopp.  

Vid insats E2 fattades beslutet via tidigare erfarenheter av liknande bränder och E valde att 

utgå ifrån värsta tänkbara scenario. Det medförde att metodvalet var tilltaget och branden 

kunde bekämpas.  

4.2.4 Finns det metoder som du i efterhand skulle valt istället? Varför? Varför togs inte 

det beslutet? 

Respondent A nämner att de var något begränsade i sitt användande av utrustning då de var 

utan hävare. A menar att de istället hade kunnat köra med en skärsläckare genom gaveln om 

hävaren hade varit tillgänglig. A fortsätter med orden “Det var egentligen ett perfekt fall för 

en skärsläckare”. A motiverar valet av skärsläckare med att det hade skapat en bättre miljö 

för brandmännen som arbetade uppe vid branden.  

Respondent B nämner inte uttalat vad B hade gjort bättre, men mellan raderna nämner B 

saker som de borde ha tänkt på vid insatsen. Däribland att inte överbelasta rökdykarparet som 

först fick forcera dörren, som visade sig ta mer än tid förväntat, för att sedan släcka branden 

på vinden. B fortsätter “Man kunde också förstärka avskiljningen ute på vägen bättre, som det 

var nu åkte bilar över våran slang och vi kunde stärka skyddet för manskapet på gatan genom 

bättre avspärrning.”  
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Respondent B nämner att den absolut bästa metoden användes redan från början, dvs 

släckgranat.  

Respondent C säger att “Det är framförallt släckgranaten som jag ser som en metod som 

kanske skulle nått ett bättre resultat, eftersom det blir mindre vatten.” Beslutet att inte 

använda släckgranat togs av styrkeledaren som var på plats innan respondent C kom fram.  

Respondent D menar att för insats D1 hade tydligare kommunikation mellan de arbetande 

grupperna kunnat göras bättre. De befann sig på olika ställen och när det behövdes 

samkoordinera för att göra en rökdykarinsats var det problematiskt att samla ihop alla. D 

hade kunnat prioritera om att inleda med rökdykarinsats i ett tidigare skede istället för att dela 

upp gruppen. För insats D2 är respondenten nöjd med sin insats och hade inte ändrat något 

förutom att ha påfört mindre vatten. D nämner vidare att det är nästintill omöjligt att träffa 

rätt i exakt hur mycket vatten som behöver användas.  

Respondent E menar att beslut om snabbare håltagning för E1 skulle kunna förbättra 

resultatet. Håltagningen beslutades först när vindarna uppdagades vara osektionerade. Detta 

innebär att ett annat beslut sannolikt hade kunnat tas i ett tidigare skede eftersom 

informationen såg annorlunda ut då. För insats E2 nämner respondenten inget konkret i vad 

som hade kunnat utföras annorlunda, utan understryker istället att insatsen var till stor 

belåtenhet. 

Respondent F är nöjd med sin insats och upplever inte att något hade gjorts annorlunda. 

Respondent G anser att en insats med skärsläckare i ett tidigare skede skulle kunna innebära 

att branden snabbare kontrolleras. Då skärsläckarenheten var ur funktion blev släckinsatsen 

fördröjd då de fick invänta förstärkning.  

Det finns alltid saker som skulle kunnat utföras bättre, vissa saker går det aldrig att veta om 

de blir rätt eller inte, medan andra saker såsom slarv och bristande uppmärksamhet går att 

rätta till. Fördelningen av resurser nämner flera att det kunde göra bättre. Några respondenter 

nämner också hur bristen av resurser, såsom materiell och bemanning fick avgöra vilket 

beslut som togs. Faktorer som att “fatta snabbare beslut” kan alltid diskuteras hur det skulle 

kunna påverka slutresultatet.  

4.3 Nyttjande av framgångsfaktorer 

4.3.1 Vilka lärdomar fick du från din insats/insatser? 

Respondent A säger att det framgått viss kritik från medarbetare efter insatsen, A säger “Jag 

fick lite kritik av gruppen, bland annat att, när jag inte längre var räddningsledare utan 

sektorchef, så var jag ganska långt borta från verksamheten. De var lite störda på att jag inte 

syntes så mycket. Jag var mycket mot ledningsplatsen, vilket kan vara beroende på att jag 

precis hade gått klart B kursen. Det är väl det som den riktas mot, insatsledning.” Vidare 

säger A även att det delgivits positiv feedback efter insatsen. A nämner två ytterligare 

lärdomar av insatsen “Man kanske har råd att avvakta någon minut eller två, innan man börjar 

vräka på vatten, för det kan ju vara befogat. Man kanske måste det i något annat läge. Men i 

det här fallet var det bra att jag gav en inriktning till rökdykarna att vräk inte på med vatten, 

som man kanske gärna vill göra, för mycket var ju räddat tack vare det.” 

Respondent B nämner att den största lärdomen var effektiviteten hos släckgranaten. 

Respondent D stämmer in på Bs spår med hur effektivt det kan vara med släckgranat och 

pulver i det initiala skedet.  

Respondent C uttrycker det som “Ja alltså lärt, det är väl mer en bekräftelse på att vi försöker 

jobba åt rätt håll egentligen.” 
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Respondent D och E benämner kommunikation som en lärdom, om hur viktigt det är att både 

förmedla information inom räddningsstyrkan men också att förmedla information till de 

drabbade. D nämner att saker de själva tycker är självklart kan i andras ögon inte vara det, om 

de då uteblir att kommunicera det så kan missuppfattningar uppstå. E som fokuserar på 

informationen till de drabbade sammanfattar med orden “Försöker man sätta sig in i deras 

situation så är detta sannolikt den värsta dagen i deras liv. De blir utslängda mitt i natten ur 

sin trygghet och de ställs inför ett val; vad ska jag ta med mig? Nej jag hinner inte ta med mig 

något och så står man där ute och allt känns naturligtvis hopplöst. Försöker man känna in hur 

de har det så är behovet av information viktigt, vad händer nu?” 

Respondent F hade knappa erfarenheter av att använda dimspik, vilket medförde att F efter 

insatsen fick nya kunskaper om metoden, hur de nyttjar den mest praktiskt för att minska 

skadorna på byggnaden. 

Respondent G påpekar vikten av att ha en plan B om den först tänkta planen inte går som det 

är tänkt. G fortsätter och förklarar “att vara snabb med att hitta alternativa verktyg till att lösa 

uppkomna problem”, kreativt tänkande och att ha alternativa metoder är lärdomar från 

insatsen.  

Den stora effekten snabba åtgärder som släckgranat och pulversläckare hade i det tidiga 

skedet är en lärdom för flera respondenter. Vissa räddningstjänster saknar släckgranat och har 

därför ingen möjlighet att använda den. Kommunikation är en faktor som flera respondenter 

tar upp som en lärdom, ibland uteblir information då den anses som oviktig, men för andra 

kan den vara av stort intresse. Det finns svårigheter med att styra en dynamisk 

räddningsinsats och samtidigt ge information bakåt. Det är till en fördel att hålla 

kommunikationen enkel och tydlig för att förebygga att missförstånd uppstår. 

4.3.2 Har dessa lärdomar och framgångsfaktorer använts för att skapa bättre kunskap 

inför framtida insatser? 

Respondent A säger “Vi har pratat om det inom skiftlaget. Vi har inte haft någon samling 

tillsammans med yttre befäl och inre befäl och inte något formellt.” 

Respondent B nämner att de sommaren 2016 börjat med att spela in insatser med 

hjälmkamera. B säger också att det sen är upp till den personen som spelade in vad den väljer 

att göra med filmen. B ställer sig positiv till användning av kameran och ser det som ett bra 

verktyg att dra lärdomar av sina insatser.  

Respondent C säger “Vi går igenom en After action review. Man går igenom insatsen och 

pratar igenom vad vi har gjort och vad som hände, om det är någonting vi kan förbättra eller 

föra vidare.” 

Respondent D svarar på frågan enligt “Ja det tror jag nog, för att vi har ju pratar om det här 

en del och vi har ju haft en del genomgångar även inom kommunen då alltså. Vi har ju dem 

vi träffar 2–3 ggr om året, i kommunen. Kör man lite sådär om det var lite speciella grejer 

och så. Så man får fram information, och det var jag ju med på vid två tillfällen och körde 

den här informationen då för dem. Jag hade lite bilder och pratade.” 

Respondent E säger att “Det systemet fungerar på det viset att vi har en avdelning här med 6–

7 personer som jobbar med olycksförloppsutredning. Alla insatser vi har, vi har ungefär 8500 

per år i våran kommun och alla får ju en olycksförloppsutredning i form av att man fyller i en 

händelserapport. Men några av dessa som båda de jag beskrivit för dig, de får en fördjupad 

olycksförlopp-utredning. Det gör att man tittar på varje enskild händelse. Man tittar på 

enskilda faktorer som körtid, beslut som tagits, vilka order de har fått och så. Sedan har vi 

varje månad något som kallas mötesplatsledning där alla operativa befäl träffas, vi är 80 
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ungefär i det här förbundet.  

Respondent F berättar att de inom gruppen diskuterat händelsen flera gånger för att komma 

fram till vad de gjorde bra och vad som var mindre bra med insatsen för att kunna utnyttja de 

kunskaperna i kommande insatser.  

Respondent G menar att han själv nyttjat lärdomar från insatsen i senare situationer, men är 

tveksam till om andra tagit del av det. G säger “Jag själv har däremot i många fall börjat 

fundera i banorna att i ett tidigare skede påbörja restvärdesräddning”. Detta har även 

inneburit att han fått mycket bra kritik från restvärdesledaren när den sedan kommit till 

platsen.   

Det finns inget gemensamt system för hur kunskapsåterföringen ska gå tillväga, däremot 

arbetar samtliga respondenter lokalt med kunskapsåterföringen på ett eller annat sätt. 

Frekvens och kvalitet skiljer sig mellan organisationerna. Uppfattningen är att lärdomar från 

insatser i många fall stannar inom det specifika skiftlaget och att det ges för få tillfällen och 

möjligheter att sprida kunskapen vidare. Det är främst styrkeledarna som tar del av varandras 

insatser och ifall de vill lära sig mer är det upp till var och en att själva hitta material. 

Respondenterna nämner att det ibland övat utifrån lärdomar dels från egna insatser men också 

utifrån andras insatser. Respondent B nämner att de börjat med kamerainspelning och att det 

ger goda möjligheter att dra lärdomar från insatserna. Det finns en genomgående vilja hos 

respondenterna att detta är något som kan utvecklas och att det är något som de borde jobba 

vidare med.  

4.4 Förmåga och kunskapsutbyte 

4.4.1 Hur fungerar kunskapsutbytet mellan räddningstjänster runt om i Sverige vad 

gäller beslut och taktik vid bränder i bostad? 

Respondent A säger, “jag upplever inte att det finns någon organisation som ska fånga upp 

trender, upptäckter, ny utrustning, det känns nästan lite slumpmässigt vad man kommer över. 

Man får leta själv”. A fortsätter med “Jag hade önskat mig en mer gammaldags central liksom 

styrning, såhär jobbar räddningstjänsten i Sverige. Vi har dem här titlarna, bara en sån sak är 

ju jättekonstigt hur vi kan ha så många olika titlar.” 

Respondent B sammanfattar det aktuella kunskapsutbytet som “det är väldigt dåligt, 

räddningstjänsterna mellan. Det finns lite information, utkiken, men inte alla är insatta i det 

här. Man måste vara intresserad själv för faktiskt ta sig in och läsa det.” 

Respondent C säger “Generellt skulle jag säga att det är väldigt dåligt med det. Även om det 

börjar bli bättre så är det fortfarande inte optimalt inom den egna organisationen heller.” 

Respondent D som jobbar på en mindre station tycker att kunskapsutbytet funkar bra 

regionalt med övningar och taktik, däremot inte lika bra nationellt. 

Respondent E säger “Jag tycker inte vi har något kunskapsutbyte som helst med de andra 

storstäderna eller små kommunerna i Sverige.” 

Respondent F säger att kunskapsutbytet inom den egna kommunen fungerar bra. Engagerade 

chefer anordnar interna utbildningar och diskussioner.  

Respondent G förklarar att “jag personligen tycker och tror att det fungerar väldigt dåligt med 

kunskapsutbytet runt om i Sverige”. 

A instämmer med “Men vi ska kunna ta vara på erfarenheter och sådana här saker bättre. 

Men där är vi begränsade, vi jobbar våra timmar, vi jobbar aldrig samtidigt. Och ska vi träffas 

kostar det pengar, det blir liksom inte... det blir inte riktigt av. Jag kan inte riktigt skylla på 
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MSB, det går tillbaka oss själva också. Men det hade varit lättare om det hade börjat där. Min 

upplevelse är att kårerna för sig får försöka plocka upp den återkoppling bäst dem kan. Och 

det gör dem via olika kanaler och det finns ingen som stakar upp vägen”. 

Den kunskapsåterföring som sker mellan stationerna sker främst på forum som utkiken och 

på “Skadeplats dagarna” samt nationella befälsmöten. Det är inte heller alla som får möjlighet 

att åka på utbildningsdagarna vilket gör att vissa missar möjligheten. Några av 

respondenterna påpekade att utbildningsdagarna är bra för stunden, och att allt låter fint och 

bra på plats men att det sen inte alltid går att applicera på verkligheten. Samma respondenter 

menar på att det är lätt att komma tillbaka till samma gamla rutin efter dessa dagar.  

Respondenternas samlade intryck är att kunskapsutbyte sker i begränsad form. De påpekar att 

ansvaret först och främst ligger hos dem själva och att det ibland inte finns tid och möjlighet 

att förkovra sig. Det framgår även skillnader i vilket behov stationerna anser sig ha av 

kunskapsutbyte, vilket till stor del är beroende på stationens storlek. Det finns en önskan hos 

samtliga respondenter att öka samarbetet mellan räddningstjänster. Några av respondenterna 

pekar konkret ut att lösningen bör vara en tydligare centralstyrning som kan agera “storebror” 

och peka med handen. Den information som kårerna tar del av upplevs som slumpmässig och 

främst beroende på det egna intresset. Vissa respondenter påpekar också att det finns en 

bristande kunskap i vilka kanaler som finns att vända sig till.  

Det har uppmärksammats hur räddningstjänster har olika förmåga i verktyg och redskap. Det 

framgår att det finns ett behov att förmedla kunskap om olika redskap och släckverktyg då 

vissa räddningstjänster ännu inte införskaffat sig redskapen vilket kan bero på bristande 

kunskap om redskapet. De ser inte nyttan då de den befintliga utrustningen anses vara 

tillräckligt bra. 

4.4.2 Anser du att styrkeledare har tillräcklig kunskap om vilka beslut och resurser 

man har att använda sig av vid brand i bostad? 

Respondent A säger “Ja, nu kan jag bara prata för Luleå. Jag har aldrig jobbat någon 

annanstans. I Luleå definitivt, det tycker jag. Den enda bristen är just det här med 

erfarenhetsåterkoppling, det här att ta intryck från andra. Att få tid och möjlighet att ta en 

insats och bena lite som vi gjorde nu med firestudio superbra, men det gör man ju bara inom 

skiftlaget. Och det gör ju att arbetssättet kan skilja mellan skiftlagen, inte så lite heller, till 

och med rätt mycket. Beroende på vem som är styrkeledare. Det är inte bra. Men kunskap, 

utbildning alla grunder det har vi alldeles utmärkt här." 

Respondent B säger “Mycket kommer från erfarenhet, inget man kan gå på skola och läsa 

från textbok. Det är olika, de som jobbat i 20 år som har mycket mer erfarenhet.” 

Respondent C säger “Jag vet inte om jag tycker det hänger ihop med om du gått A eller B 

utbildning, men det största… det är klart att du lär dig ju mycket i en utbildning, självklart, 

men den absolut största delen som formar en till hur man jobbar och resultatet blir, det tror 

jag är hur den egna organisationen har vidareutbildningar, eller vad man har för tankar och 

idéer i den organisationen du jobbar i. Även om du går alla möjliga utbildningar som du kan 

gå, och så kommer du hem och så jobbar man inte så som du lärt dig på grund av att 

organisationen tycker annat.” 

Respondent D anser att styrkeledare har tillräckligt med kunskap om vilka beslut och resurser 

man har att använda sig av vid brand i bostad.  

Respondent F säger “Nu kan jag bara tala för mig själv. För vi har ju otroligt lite bränder här 

ute, det kanske är eventuellt är 1 gång per år. Jag känner ju att man kanske skulle haft mer 
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kunskap men den får man försöka suga till sig på styrkeledarträffarna, plus när vi är ute på 

Axamo. Det lär vi oss mycket på, så alltihop blir ju rätt bra. “ 

Respondent G säger “Vi inom SBFF tycker jag absolut har tillräcklig kunskap om vilken 

beslutsrätt och vilka resurser vi har att tillgå, inte bara inom brand i bostad, utan även inom 

de flesta andra olycksområdena vi kan ställas inför också.” 

Flera respondenter håller med om att det är först och främst erfarenheten som är grunden till 

den kunskap som är viktig för styrkeledare. Respondent C lägger till en viktig faktor 

“framförallt vad man har för driv och inriktning och mål när man jobbar.”  

Uppfattningen är att styrkeledare har god kompetens och är väl införstådda kring insatser i 

brand i bostad. Den goda kunskapen menar flera respondenter kommer från utbildningarna 

RL A och B. Utbildningarna har även gett respondenterna en möjlighet att bekanta sig med 

andra, en bekantskap som kan vara till nytta även ute i arbetslivet. 

Det finns luckor som beror på lokala avvikelser i form utav vilka metoder och redskap 

stationen är van vid att använda. En präglas av den station en befinner sig på menar vissa 

respondenter. Kulturen på räddningstjänsten är en faktor som gör att arbetet lokalt 

genomsyras.  

Likt vad som påpekats flera gånger tidigare ligger stor del av ansvaret för att se till att 

kompetensutveckling utförs på den egna individen, det blir således upp till var och en hur de 

väljer att utveckla sig och inom vad.  

4.4.3 Tycker du att det finns ett behov av att diskutera beslut och taktiker med andra 

beslutsinnehavare runt om i Sverige? Varför? 

Det finns ett enhetligt behov av samtliga stationer att fånga in erfarenhet från andra stationer. 

Respondent A säger att det är något som behövs på alla nivåer då A framhäver att det är 

något som alla har nytta av.  

Respondent B menar på att det ger räddningstjänsterna möjlighet att ta del av kunskap som 

andra räddningstjänster kan inneha. “Ja absolut, kanske inte alla som har hört om släckgranat 

och där har vi bra erfarenhet hur det fungerar. Så bra att sprida den information”, säger B. 

Flera andra respondenter ställer sig jakande till frågan.  

Respondent C lyfter även fram baksidan som kan uppstå av att delge information. C börjar 

med “Ja det finns det absolut. Jag tror att det skiljer sig kompetensmässigt väldigt mycket… 

Sedan är det ju tyvärr en ganska konservativ bransch, alla vill väl kanske inte ta del av andra 

erfarenheter heller utan man tycker att man gör bäst själv, den bilden har jag i alla fall. Jag 

tycker inte det är bra men jag tror att det är så. Jag tror även att det kan speglas i att man inte 

vill dela med sig av kunskap också. Jag tycker ju att det är fel men jag kan tänka mig att det 

är så att, och någonstans så tror jag att om man backar tiden lite så var det fult att erkänna att 

man har fel, lite stolthet.” 

Respondent D menar på att det finns mycket kunskap att hämta även i det regionala området, 

“Inte runt om i Sverige vet jag, jag tror man får upp det mesta om man kör lokalt så. För vi är 

ju ganska sammantajta här, vi har en storstad. Och vi stökar nog in det mesta där.” 

Respondent E konkretiserar i vem ansvaret borde ligga på “Jag kan tycka att det borde falla 

på MSB att kolla över detta.” 

Respondent F säger “det finns ju många som är fantastiskt duktiga i Sverige. Sen vet jag inte, 

jag känner att det går att hitta rätt mycket på nätet och lite sådär. Det är lite svårt, då får man 

bygga någon sorts organisation, dem blir så stora. För våran del så räcker det med 
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Jönköping.” 

Respondent G menar att han är osäker på behovet, men att han själv skulle uppskatta ett 

diskussionsforum, öppet för hela landets räddningstjänster.  

Flera respondenter är överens om att kunskapsöverföringen är viktig och bör förbättras 

mellan andra räddningstjänster. Det finns mycket kunskap och information att ta del av då 

räddningstjänstens arbete kan skilja sig mycket mellan varandra som några respondenter 

påpekat. Olika räddningstjänster har olika erfarenheter och riskbilder inom kommunen. 

Genom att öka samarbetet underlättas möjligheten att kunna göra ett mer effektivt arbete 

tillsammans. 

Respondent C lyfte också fram nackdelen med att berätta om sina insatser. På sätt och vis 

blottar de sig för varandra vilket öppnar upp för frågor och funderingar. Det finns risk att bli 

ifrågasatt och utpekad, något som aldrig hade hänt om informationen inte blivit delgiven i 

första taget. Kultur och stolthet anses som viktigt på räddningstjänsten, och att bli ifrågasatt 

på sina beslut, dvs sin kompetens kan få vissa att undvika att ge med sig av information.   
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5. Diskussion 

5.1 Begreppet lyckad insats diskuteras 

Intervjustudien visar att respondenterna till viss del är eniga om vad den subjektiva 

tolkningen av vad en lyckad insats innebär. Ett tydligt fokus för flera av respondenterna är 

vikten av ett snabbt ingripande och att bryta ett händelseförlopp. Avsnittet “3.2 Innebörden 

av en lyckad insats” beskriver hur begreppet både berör kriterier för vad som är 

räddningstjänst men även relationen mellan en lyckad och effektiv insats. Båda dessa kriterier 

belyser vikten av ett snabbt ingripande för att snabbt bryta händelseförloppet. I praktiken kan 

detta innebära att exempelvis använda en handbrandsläckare som ett första agerande. Flera 

respondenter beskriver just den situationen, att antingen har en privatperson eller utryckande 

personal i ett tidigt skede brutit brandförloppet med handbrandsläckare eller släckgranat. 

Denna snabbt brytande handling kan möjligtvis vara första steget mot en lyckad insats.  

Någon respondent nämner vikten av att ingen ska ha mist livet för att insatsen ska kunna 

anses vara lyckad. Ur ett subjektivt perspektiv innebär nästan alltid att en insats där någon 

mist livet inte är att anse som lyckad. Bedömningen utifrån respondenterna är att ett liv är 

värt mycket mer än materiella- och miljöskador. Detta leder till att trots ett korrekt metodval 

vid brandbekämpningen bedöms insatsen inte vara lyckad eftersom någon mist livet. Via ett 

objektivt synsätt kan däremot insatsen i sig bedömas vara lyckad, trots att någon mist livet, 

eftersom personen kanske redan varit död vid räddningstjänstens ankomst eller varit utan 

möjlighet att bli räddad oavsett hur bra beslut som fattats i försök att rädda personen. 

Besluten som fattades kan vara fullt korrekta som inneburit att skador på egendom och miljö 

begränsats vilket då medför att insatsen kan anses vara lyckad trots omständigheterna. Det är 

svårt att hårdra exakt hur de tre kriterierna ska vägas mot varandra vilket har framgått av 

respondenterna, det kan sammantaget dock anses vara en lyckad insats även om människor 

har omkommit.  

Definitionen av en lyckad insats beskrivs i teorin enligt; en insats som bidragit till minskade 

skador på liv, egendom och miljö i sådan utsträckning att insatsen har förlett att skadan blivit 

minimal utifrån brandens förutsättningar. Genom andra metodval skulle skadan blivit 

betydligt mer omfattande. Flera respondenter nämner just detta i form av att t.ex. en 

framgångsrik insats innebär att lämna en plats i bättre skick än vad den var vid ankomst, eller 

insatser då resultatet skulle blivit betydligt mer omfattande vid val av annan insatsmetod. 

Detta kan bedömas vara grunden till att insatsen anses vara lyckad.  

En insats av hög kvalitet kräver ett gott samarbete mellan inblandade aktörer. I teorin 

beskrivs vikten av samverkan mellan aktörer för att uppnå goda resultat. Då arbetsuppgifterna 

i många situationer integrerar mellan aktörerna, exempelvis vid livräddning där 

räddningstjänsten ansvarar för att sätta personen i trygghet där ambulansen sedan tar över 

med att behandla eventuella skador, är det viktigt att aktörerna har en god kommunikation 

och respekt för varandras förmågor. Genom att dela information mellan aktörer kan 

dubbelarbete eller misstag förhindras, vilket även bidrar till en ökad tidseffektivitet.  En 

respondent nämner detta som en framgångsfaktor där ambulansen var tidigt på plats vilket 

gjorde att räddningstjänsten kunde avlastas och fokusera på brandbekämpning. Flera av 

respondenterna benämner vikten av att använda tiden effektivt. Att ha ett gemensamt språk 

mellan aktörerna förebygger missförstånd och behov att förelägga förklaringar som tar tid, 

vilket i sin tur ökar tidseffektiviteten. 

En lyckad samverkan mellan aktörer innebär också att det finns en helhetssyn över händelsen 

som beaktar samtliga aktörers behov. Genom att skapa en helhetsbild kan en prioritetsordning 
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av situationen upprättas. Detta lägger grunden till hur och vilka beslut som fattas. Det är även 

viktigt att ta i beaktning att olika aktörer har olika syn på saker och olika perspektiv. Genom 

att skapa en förståelse för olika perspektiv ökar möjligheten till att skapa en helhetsbild av 

situationen.  

På fråga om huruvida respondenterna anser att ett perfekt beslut vid en insats av brand i 

byggnad är tillämpligt, är den gemensamma uppfattningen att det är orimligt att förväntas 

fatta ett perfekt beslut. Detta beror på att situationen är dynamisk och vad som är perfekt i 

den ena stunden kan i ett senare skede vara något annat då situationen förändrats. Generellt 

anser respondenterna att det viktiga inte är att fatta ett perfekt beslut, utan istället eftersträva 

ett snabbt och bra beslut med gott stöd av teori och praktik för att skapa ett tidsutrymme kan 

ge tillräckligt goda resultat. Därifrån kan ytterligare information samlas in och ett mer 

genomtänkt beslut fattas. Räddningstjänstens OBBO är vid vissa insatser grundläggande för 

hur beslut vid en insats fattas. Respondenterna menar att det är omöjligt att veta där och då 

vilket beslut som är perfekt, att det möjligtvis går att resonera sig fram till i efterhand när 

resultatet är framme. 

Värt att nämna som en reflektion är huruvida det upplevda behovet om att inte eftersträva 

perfekta beslut påverkar utvecklingen. En stor andel av respondenterna tydliggör att de inte 

eftersträvar något perfekt beslut utan nöjer sig med ett satisfierande beslut. En anledning till 

varför människor nöjer sig med satisfiering är att det i en dynamisk situation finns många 

aspekter att ta hänsyn till. Att kunna ta välgrundade beslut innebär att samtliga aspekter måste 

analyseras vilket är en tidskrävande och tankeutmanande process. Det blir således rimligt för 

beslutsfattaren att fatta beslut som anses vara tillräckligt bra. Kanske medför detta dock att 

utvecklingen mot att fatta så perfekta beslut som möjligt inte eftersträvas. Ett motexempel är 

trafikverkets nollvision som eftersträvar en nolltolerans mot skador och döda i trafiken. Trots 

att målet kan anses orimligt har det ständiga arbetet mot att eftersträva målet föranlett mindre 

skador och döda i trafiken, alltså har det effekt trots att slutgiltiga målet fortfarande är långt 

borta. Skulle samma tillvägagångssätt avseende metodval kunna vara applicerbart inom 

räddningstjänsten, att ständigt eftersträva perfekta beslut? 

Sammantaget och kortfattat kan den lyckade insatsen bestå av en eller flera snabbt agerande 

insatsmetoder som bryter händelseförloppet. Ett betydande val av insatsmetod/er som ger ett 

resultat med begränsade skador, som med annan insatsmetod bedöms blivit betydligt mer 

omfattande, samt att insatspersonalen håller god kvalitet i både omhändertagande av 

drabbade samt samverkan mellan inblandade aktörer. För att lyckas med detta på ett effektivt 

sätt krävs en helhetssyn över situationen.  

5.2 Framgångsfaktorer för brand i bostad och dess nyttjande sammanställs 

Framgångsfaktorer kan innebära en specifik handling och en kedja av handlingar och beslut 

som tillsammans ger ett önskat resultat. De kan också utgöras av yttre faktorer vilka 

räddningstjänsten inte har någon kontroll över. Vid frågan om vilka framgångsfaktorer som 

respondenterna själv kan identifiera med den valda insatsen benämner flera respondenter just 

det aktuella metodvalet som en framgångsfaktor, exempelvis användande av släckgranat eller 

dimspik och IR-teknik. Att använda rätt teknik vid specifika situationer är viktigt för att 

kunna göra en bra insats, vilket är något som räddningstjänsten ständigt tränar på.  

Släckgranat har vid en insats använts för att göra ett första ingripande mot branden. I 

intervjun beskriver respondenten att den aldrig använt släckgranat förut då tekniken är relativt 

ny inom organisationen. Släckgranaten fick mycket god effekt då den användes vid en 

vindsbrand och därav ett stängt utrymme, vilket den även är konstruerad för. En reflektion är 

ifall framgångsfaktorn i detta fall inte endast är själva släckgranaten i sig, utan även 
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beslutfattarens förmåga att urskilja brandens förutsättningar och välja rätt metod utifrån 

situationen.  

Vid tre insatser har handbrandsläckare använts av personer som kommit först till 

olycksplatsen för att slå ner branden. Handbrandsläckaren är bland annat skapad för att 

privatpersoner ska kunna använda den vid ingripande mot brand, vilket bekräftas i 

intervjustudien då en granne använder sin handbrandsläckare för att bekämpa branden i 

grannfastigheten. I en annan insats kommer en respondent först till olycksplatsen och hinner 

tömma två handbrandsläckare i brandutrymmet innan resterande styrka anländer. I den tredje 

är det en brandman som tömmer en handbrandsläckare vilket uppehåller branden. I samtliga 

av fallen bedömer respondenterna till insatserna att handbrandsläckaren är en viktig faktor till 

att resultatet blev som det blev. Handbrandsläckaren i sig kan anses vara en framgångsfaktor 

vid brandbekämpning då den är utformad för att samtliga ska kunna hantera den. Genom att 

uppmärksamma allmänheten på vilken positiv effekt handbrandsläckaren kan ge på 

brandbekämpningen kanske fler privatpersoner väljer att göra ett första ingripande i väntan på 

räddningstjänstens ankomst.  

I vissa insatser blir framgångsfaktorn det som inte beslutats göras, dvs att exempelvis inte 

öppna upp luckor för att ventilera eller lättare komma åt branden med släckvatten. Detta 

beslut fattas utifrån att branden bedöms tillta vid tillgång till syre. Istället används IR-teknik 

för att orientera branden och sedan används dimspik genom väggen för att ej bidra till ökad 

syretillförsel. Sammantaget blir framgångsfaktorn likt som tidigare nämnt beslutsfattarens 

bedömning att välja lämplig metod utifrån brandens- och byggnadens förutsättning.  

Tiden är sedan tidigare bemärkt som en dyrbar och kritisk faktor för brandbekämpning vilket 

innebär att den måste nyttjas på mest effektiva sätt. Respondenter förklarar situationer där 

privatpersoner gjort ett ingripande innan räddningstjänsten anlänt vilket i sin tur sparar tid åt 

räddningstjänsten. Ingripanden som gjorts har varit exempelvis, aktivt släckt branden med 

handbrandsläckare, stängt dörren mot brandutrymmet vilket har hindrat brandens spridning 

förutsättning. Andra yttre omständigheter som har visat sig vara framgångsfaktorer är 

byggnadens utformning och brandens placering samt utbredning. Byggnadens utformning 

kan påverka insatsen både till det positiva och till det negativa. Detta kan vara faktorer såsom 

utformning gällande brandcellsindelning, tillgång till vindsluckor, trånga begränsade 

utrymmen att vistas i osv. Likväl är brandens placering av betydelse, är den avskild, finns det 

brännbart i närheten, hur väl tilltagen är den, är den väl ventilerad osv. Det är flera frågor en 

beslutsfattare ska ta i beaktningen, och det är ytterst sällan beslutet tas med vetskap om alla 

faktorer. 

Intervjustudien ger ett resultat som visar att en passiv minut för att överblicka situationen 

kan, om situationen tillåter, innebära att ett mer korrekt och lämpligt beslut fattas i ett tidigare 

skede. Har räddningstjänsten redan innan ankomst tilldelats mycket information om 

situationen kommer tiden för att överblicka bli kortare och insatsen kan påbörjas tidigare. 

Detta kan vara information som lämnas av inringare till larmcentralen, därför är det viktigt att 

personal på larmcentral vet vad de ska fråga efter för att få så bra information som möjligt. 

Får man redan vid larmsamtalet in korrekt och kvalitativ information kan 

räddningspersonalen förbereda sig på vad som ska utföras redan innan de anländer till 

platsen, vilket innebär ett mer tidseffektivt arbete.  

En viktig aspekt att beakta för ett lyckat ledarskap är att inte ta för stora ansvarsområden. 

Ledarskap innebär att delegera ut arbetsuppgifter, att inte sitta med för stort ansvar själv som 

annars kan leda till att vissa väsentliga faktorer förbises. Genom att delegera ut och dela upp 

ansvaret kan de ansvariga lättare fokusera på det mindre området för att uppnå ett högre 

kvalitetsarbete. Kanske medför tillit till sina medarbetare och respekt för var och ens förmåga 
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att arbetsområden lättare kan delegeras ut. Med övning och utbildning ges förutsättningar till 

att bygga ihop dessa grundpelare, därav kan övning anses vara viktig av flera anledningar. 

Omhändertagande av drabbade är också en viktig faktor för ett lyckat ledarskap. En reflektion 

är att olycksdagen kan vara den värsta dagen i de drabbades liv, vilket gör att 

omhändertagandet blir en mycket viktig faktor för att insatsen utifrån ska kunna anses ha hög 

kvalitet.  

Flera respondenter nämner som ovan förklarat vikten av ett tydligt ledarskap, tydliga roller 

och mål. Som skrivet ovan kan de faktorerna anses vara framgångsfaktorer för en insats, men 

ses frågan från en annan vinkel kan det istället innebära att det tyder på okunskap hos 

räddningspersonalen. Välutbildad och erfaren räddningspersonal förväntas kunna avläsa 

situationen självmant och förstå vad som är skyddsvärt och komma fram till samma beslut på 

egen hand. Däremot har alla olika erfarenheter och synsätt. Detta kan medföra att trots att 

personalen är välutbildad och har goda erfarenheter behövs en ledare som fattar ett 

gemensamt beslut för att vara säker på att alla eftersträvar ett gemensamt mål.  

Vid brandbekämpning med vatten som släckmedel benämner flera respondenter vikten av att 

vara medveten om de skador som kan medföra byggnaden med för stora mängder vatten. En 

byggnad kan snabbt bli totalt vattenskadad då vatten används för att släcka en brand. 

Optimalt vore att använda exakt den mängd vatten som krävs för att kyla brandgaserna och 

lyckas avdunsta för att förhindra skador på byggnaden samtidigt som branden bekämpas. 

Detta är dock orimligt att komma fram till då det krävs omfattande information om branden 

och komplexa beräkningar, men det är viktigt för personalen att ha i åtanke.  

Två respondenter menar att detta har på senare tid blivit en viktig del i utbildningar inom 

räddningstjänsten, men att personer som ej utbildats på senaste tiden kan gå miste om 

informationen. Detta ger sig i uttryck vid några av de insatser som analyserats. Vid en insats 

anländer en deltidsstyrka först på plats och börjar släckningen med vatten. När heltidsstyrkan 

anländer uppmärksammar styrkeledaren att stora mängder vatten har använts och ser därefter 

till att begränsa vattenanvändningen.  

Det har uppmärksammats av respondenterna utifrån deras egna utsagor både från sig själva 

och om andra, att alla arbetar olika och har olika förutsättningar även om alla sitter på samma 

grundkunskap. Detta medför att hur en insats bekämpas kan främst bero på vem som är 

beslutsinnehavare framför hur branden ser ut. Att det behövs regelbunden utbildning och 

bättre kommunikation samt erfarenhetsåterknytning mellan beslutsinnhavare är samtliga 

respondenter överens om. Några som framförallt gynnas av dessa utbildningar är 

deltidsstyrkan, som kan antas åka på generellt färre larm och därför troligtvis inte har inte 

samma möjlighet till att öva och utbildas som en heltidsstation har.  

Flera respondenter menar att efter större händelser samlas alltid de som arbetat vid insatsen 

för att prata igenom vad som hänt, hur de arbetat, vad som skulle kunna gjorts bättre och även 

vad som gick bra. Denna metod används för att kunna lära av tidigare händelser för att göra 

bättre insatser i framtiden. Här analyseras framgångsfaktorer för att kunna nyttja dem vid 

liknande händelser i framtiden.  

Intervjustudien visar ett resultat att det generella kunskapsutbytet inom landet är låg. I vissa 

fall sträcker den sig endast inom arbetslaget och för vissa inom organisationen. Somliga 

gånger kan erfarenheten stanna även hos individen. Det kan finnas problem i att dela med sig 

av erfarenheter gjorda via insatser menar en respondent på. Problem i att bli ifrågasatt på de 

beslut som tagits. Det finns nämligen en viss stolthet inom räddningstjänsten vilket kan leda 

till att ingen gärna blir ifrågasatt. Ifall det lättare ska kunna gå och dela med sig av kunskap 

till andra behövs en attitydförändring (om den finns och motstrider ifrågasättande) till att det 
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är ok att ifrågasätta och att det kan leda till utveckling. Respondenterna påpekar även en 

avsaknad av ett nationellt kunskapsutbyte, endast vissa stora omskrivna händelser diskuteras 

nationellt. Flera respondenter ifrågasätter vem som skulle finnas ansvarig för ett nationellt 

utvecklingsforum inom räddningstjänsten. Ett forum där samtliga räddningstjänster nationellt 

kan diskutera framgångsrika metodval, smarta input eller dela med sig av mindre lyckade 

metoder. Även de minsta lärdomarna som uppmärksammas kan ge nyttiga kunskaper, varför 

inte dela med sig av dessa för att skapa en bättre kvalitét på räddningsarbetet över hela 

landet? Det finns olika sorters forum och möjligheter för räddningstjänsten att kunna 

kommunicera med varandra. Det uppfattas dock som att alla inte är informerade om var detta 

kan göras på, då de befintliga forumen inte når ut hela vägen. 

5.3 Felkällor 

Det råder en viss avvikelse bland insatserna vad gäller brandens placering och brandens 

omfattning vid ankomst. Ingen brand är den andra lik och analysen med metodvalet har 

försökt ta till vara på detta för att kunna arbeta med förutsättningarna utan att köra fast. En 

annan potentiell felkälla som inte går att veta är huruvida allt som respondenterna sagt är 

sant, det finns alltid en möjlighet för minnet att svika och ändrat viss information. En 

liknande felkälla är respondenternas partiskhet, det finns möjligheter att respondenterna 

framhäver sin insats i bättre dagar än hur den egentligen gick till. 

Att respondenternas svar påverkas då de blir inspelade är också en möjlig felkälla. Det är 

däremot omöjligt att veta huruvida respondenternas svar har påverkats eller inte. Genom att 

ha ställt tydliga frågor som inte har missuppfattats minskas sannolikheten för denna typ av 

felkälla.  

5.4 Reliabilitet och validitet 

En rapport ska vara pålitlig och för att uppfylla det kriteriet behövs följande två komponenter, 

reliabilitet och validitet, utan dessa saknar rapporten vetenskapligt värde.83  

Reliabilitet avser hur resultatet är mätt och hur analysen är utförd. Detta ska ge andra forskare 

en möjlighet att kunna upprepa samma metod för att uppnå ett likställt resultat.84 För en 

kvalitativ studie är detta dock inte en självklarhet, vissa förutsättningar kan förändras, så som 

minnesbilden som respondenterna har haft för insatsen och personligt humör. Följdfrågor 

ställdes under intervjuerna där så ansågs behövas, vilket gjorde att var intervju blev unik. 

Detta i kombination med att frågorna var öppna leder till att respondenternas svar och attityd 

kan skilja sig om samma intervju görs igen. Det som stärker reliabiliteten i rapporten är att 

intervjufrågorna som ställdes till var respondent var utförliga och tydliga samt att metoden 

för hur arbetet har utförts är väl beskrivet. Det möjliggör för andra att efterlikna arbetet 

genom samma metod och perspektiv för att på så vis kunna få snarlika resultat.85 

Validitet avser vad som ska mätas, i synnerhet att det som ska mätas är det som mäts. Detta 

ligger till grund för hur giltig (valid) rapporten anses vara.86 Genom att ha tydligt ställda 

frågeställningar med ett klart syfte och avgränsning kan en hög validitet uppnås. Att ha hög 

reliabilitet, dvs god struktur och tillvägagångssätt behöver dock inte betyda att rapporten får 

en hög validitet. Lyckas inte rapporten fånga in vad den är avsedd till att göra spelar det ingen 

roll hur bra metod som använts.87  
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Validitet delas in i två kategorier, intern- och extern validitet. Intern validitet avser hur väl 

rapporten stämmer överens med verkligheten. Respondenterna tillhör kategorin beslutsfattare 

inom räddningstjänsten. Deras ord och tolkningar av svårdefinierade begrepp som har 

förekommit i rapporten har ändå kunnat jämställas mot varandra på grund av deras 

gemensamma bakgrund. Samtliga respondenter har god kunskap om beslutsfattande och har 

en betydande roll inom sitt ledarskap. Rapporten avspeglar således hur beslutsfattare inom 

räddningstjänst tolkar och arbetar vid brand i bostad.  

Extern validitet avser hur möjligt det är att generalisera och applicera informationen i andra 

sammanhang.88 Eftersom varje insats är unik oavsett var i landet insatsen äger rum kommer 

det alltid finnas en svårighet i att generalisera. Rapportens styrka är att den har tagit hänsyn 

till både geografiska skillnader samt tagit hänsyn till räddningstjänstens storlek och 

beredskap. Detta medför att rapportens lärdomar kan vara till nytta av samtliga 

räddningstjänster i Sverige. I synnerhet är det den grupp av beslutsfattare som liknar den 

representativa grupp av respondenter som intervjuats vilka har störst nytta av rapporten.  
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6. Slutsats 

Examensarbetet har resulterat i att vissa slutsatser kunnat dras utifrån rapportens 

frågeställningar och avgränsningar. Rapportens frågeställningar kan besvaras enligt följande. 

För att lyckas definiera vad som innebär att en insats är lyckad används teori i form av lagar 

och kriterier som sedan kombineras för att finna uttryckets korrekta innebörd. I diskussion 

och teori framställs definitionen av en lyckad insats enligt ett snabbt agerande som bryter 

händelseförloppet, ett val av insatsmetod som begränsar skadornas omfattning mer än vad 

andra metodval skulle göra, samt hög kvalitet på omhändertagande av drabbade och 

samverkan mellan inblandade aktörer. 

Framgångsfaktorer vid brand i bostad har via intervjustudien visat sig vara ett helhetsbegrepp 

som innefattar flera faktorer, en lyckad insats har visat sig kunna bestå av en eller flera av 

dessa faktorer. Nedan sammanställs de framgångsfaktorer i korthet som identifierats i 

insatserna:   

● Riktig och tillräcklig information i ett tidigt skede, via larmsamtal eller analys av 

olycksplatsen, för att skapa en korrekt uppfattning av situationen 

● Ett snabbt motiverat agerande för att direkt slå ner branden och att tidigt påbörja 

restvärdesräddning 

● Yttre faktorer som räddningstjänsten inte kan påverka: 

○ Agerande av utomstående innan räddningsinsatsen påbörjats  

○ Byggnadens utformning  

○ Brandens placering  

● Delegera ansvar och uppgifter 

● Ett tydligt definierat mål som samtliga eftersträvar 

● Utbildning och kunskap, tidigare erfarenheter, nya metoder 

● Tillgängliga resurser  

● Ha god kvalitet vid omhändertagande av de drabbade, såväl på plats som efteråt 

● Samverkan mellan berörda aktörer  

○ Ha en helhetssyn över situationen och samtliga aktörers behov 

○ Ha förståelse för olika aktörers perspektiv av situationen 

○ Ha ett gemensamt språk mellan aktörer för att undvika missförstånd 

○ Dela information mellan inblandade aktörer för att undvika dubbelarbete och 

att något utelämnas 

Samtliga respondenter anser sig vara nöjd med den utbildning och kunskap som de erhållits. 

De anser att kunskapen är tillräcklig att utgå ifrån under förutsättning att fortsatt utbildning 

och kontinuerlig repetition görs. En respondent tar upp hur räddningstjänsten i stora drag 

formar ens sätt att tänka och arbeta på, vilket kan leda till att nytänkande och input från annat 

håll sållas bort. 

Intervjustudien identifierar vissa brister vid kunskapsutbytet, både inom berörda 

räddningstjänster men också mellan andra räddningstjänster i landet. Samtliga respondenter 

nämner att det finns lärdomar att dra av varandra och det bör göras på ett effektivare sätt. Det 
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finns en vilja hos samtliga respondenter att öka detta kunskapsutbyte, det råder däremot 

delade meningar i hur omfattande det bör vara. Vissa respondenter menar på att 

tillfredsställande information kan täckas inom regionen, medan andra ser ett behov även 

nationellt. En lösning skulle kunna vara ett nationellt forum där erfarenheter och lärdomar 

delas mellan landets räddningstjänster.  

7. Förslag till fortsatta studier 

Resultatet av arbetet har visat många områden där räddningstjänstens arbete ligger i framkant 

och har goda utvecklingsplaner. Arbetets resultat belyser ett behov av vidare utredning 

angående hur räddningstjänsten ska arbeta med kunskapsutbyte nationellt. Resultatet av detta 

arbete visar på en splittrad syn av hur stort behovet är, men genom att göra en mer noggrann 

djupgående undersökning på ämnet kan det eventuella behovet framställas.  

Samverkan mellan de olika blåljusorganisationerna i hur deras målbilder integrerar med 

varandra har inte undersökts men belysts. Även här finns det utrymme att utreda vidare hur 

det fungerar och ser ut, med olika insatser som underlag.  

En liknande rapport med samma syfte men andra avgränsningar, exempelvis fokus på en typ 

av byggnadstyp, hade gett ytterligare lärdomar inom ämnet samt vetenskapligt stärkt denna 

rapports resultat likväl som den framställda rapporten.    
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9. Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

- Hur ser beredskapen ut? 

1. Vad anser du vara en lyckad insats, allmänt? 

2. Hur viktigt är det att komma fram till det ”perfekta” beslutet vid en insats? 

2.1 Kan snabba mindre perfekta beslut vara mer lämpliga än genomtänkta och mer 

perfekta beslut? 

3. Vilka framgångsfaktorer kan du identifiera med din insats? 

3.1 Vilka beslut kan du identifiera som ledde till framgång vid insatsen? 

3.2 Varför fattas dessa beslut? Vilka faktorer ledde fram till att beslutet togs? 

3.3 Finns det metoder som du i efterhand skulle valt istället? Varför? Varför fattades 

inte det beslutet? 

3.4 Hur blev det efter räddningsarbetet? Hur “illa” såg det ut, när kunde dem flytta in 

igen? (Tillagd 2016-12-20) 

3.5 Varför tycker du att det blev lyckat trots att det blev “illa”? (Tillagd 2016-12-20) 

4. Vilka lärdomar fick du från insatsen? 

 4.1 Har dessa lärdomar och framgångsfaktorer använts för att skapa bättre kunskap 

inför framtida insatser? 

5. Hur fungerar kunskapsutbytet mellan räddningstjänster runt om i Sverige vad gäller 

beslutsfattande och taktik vid brand i bostad? 

 5.1 Anser du att styrkeledare har tillräcklig kunskap om vilka beslut och resurser man 

har att använda sig av vid brand i bostad? 

 5.2 Tycker du att det finns ett behov av att diskutera beslut och taktiker med andra 

beslutsinnehavare runt om i Sverige? Varför? 
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Bilaga 2 

Utdrag av händelserapporter 

Insats A 

Händelse Brand i byggnad 

Objekttyp Flerbostadshus 

Larm till Räddningstjänst 10:34:54 

Ankomst till skadeplats 10:36:57 

Räddningsarbetet avslutat 12:10:00 

Styrkebesked 5+5 

Personskador Nej 

Egendomsskador Brand och rökskador på kallvinden, lättare 

rökluft i lägenhet på plan 2, sot/smuts i trapphus 

Startutrymme Vind - mycket troligt 

Brandens omfattning vid ankomst Brand och rök i startutrymmet 

Utrustning avsedd för annan Brandvarnare 

Släckmedel/släckmetod Invändig släckning, höjdfordon, friläggning av 

tak, rökdykning - 1h, värmekamera användes vid 

rökdykning, inspektion med värmekamera. 

Vatten från släckbil och brandpost, uppskattad 

mängd vatten: 1 m3 

Brandgasventilation Befintlig lucka/fönster/fläkt: Brandrummet 

Andra släckmetoder Lämpning 
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Insats B 

Händelse Brand i byggnad 

Objekttyp Enplansvilla 

Larm till Räddningstjänst Finns ingen data 

Räddningsarbetet påbörjas Finns ingen data 

Räddningsarbetet avslutat Finns ingen data 

Styrkebesked 1+2 

Personskador Nej 

Egendomsskador Brandskador på vind och takfot 

Startutrymme Altan 

Brandens omfattning vid ankomst Kraftig rök från vind, takfot och ventiler 

Utrustning avsedd för annan Brandvarnare, brandsläckare 

Släckmedel/släckmetod Släckning via vindslucka med pulversläckare 

och släckgranat. Pulversläckare, släckgranat 

och vatten från släckbil (30 liter) 

Brandgasventilation PVV-fläkt som tilluft 

Andra släckmetoder Grannen har gjort insats med pulversläckare 
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Insats C 

Händelse Brand i byggnad 

Objekttyp Enplansvilla 

Larm till Räddningstjänst Finns ingen data 

Räddningsarbetet påbörjas Finns ingen data 

Räddningsarbetet avslutat Finns ingen data 

Styrkebesked Deltidsstyrka + heltidsstyrka 

Personskador Nej 

Egendomsskador Brandskador på vind och takfot 

Startutrymme Garage 

Startföremål Elskåp 

Brandens omfattning vid ankomst Brand i och utanpå garage samt spridit sig till 

det sammanbyggda husets takfot och vind 

Utrustning avsedd för annan Brandvarnare 

Släckmedel/släckmetod Dimspik genom takplåten, vatten 

Brandgasventilation Framgår inte 

Andra släckmetoder Framgår inte 
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Insats D1 

Händelse Brand i byggnad 

Objekttyp Flerbostadshus 

Larm till Räddningstjänst 02:47:05 

Räddningsarbetet påbörjas 02:54:50 

Räddningsarbetet avslutat 08:43:38 

Styrkebesked 1+2 

Personskador Ja, 1 skadad, 2 utrymda med hjälp av 

räddningstjänst. 

Egendomsskador Vinden, 1 trapphus och 4 lägenheter är 

totalskadade.  

Startutrymme Kök 

Startföremål Matolja/matfett 

Brandens omfattning vid ankomst Flera brandceller, samma byggnad 

Utrustning avsedd för annan Brandvarnare fanns, utlöste. 

Släckmedel/släckmetod Vatten (>3000 liter) pulversläckare, 

släckgranat, dimspik lämpning. Rökdykning – 

livräddning, rökdykning – egendomsskydd, 

rökdykning. egenskydd 

Livräddning Ja 

Brandgasventilation Ja, PVV-fläkt 
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Insats D2 

Händelse Brand i byggnad 

Objekttyp Villa 

Larm till Räddningstjänst 19:53:35 

Räddningsarbetet påbörjas 20:03:30 

Räddningsarbetet avslutat 22:00:00 

Styrkebesked 1+4 

Personskador Nej 

Egendomsskador Brandskador på byggnadens yttertak samt 

begränsade vattenskador inomhus  

Startutrymme Kattvind 

Brandens omfattning vid ankomst Startutrymmet 

Utrustning avsedd för annan Brandvarnare fanns, utlöste. 

Släckmedel/släckmetod Vatten, dimspik, lämpning. Rökdykning – 

egendomsskydd, rökdykning – egenskydd. 

Brandgasventilation Nej 

Andra släckmetoder Nej 
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Insats E1 

Händelse Brand i byggnad 

Objekttyp Flerbostadshus 

Larm till Räddningstjänst 2009-03-02 03:46:35 

Räddningsarbetet påbörjas 2009-03-02 04:00:00 

Räddningstjänst upphör 2009-03-03 07:20:00 

Styrkebesked Finns ingen data 

Personskador 1 

Egendomsskador Totalskada på vindsutrymmet över uppgång 

Startutrymme Balkong på fjärde våningen 

Startföremål Annan lös inredning 

Brandens omfattning vid ankomst 2 m höga lågor från balkongen 

Utrustning avsedd för annan Finns ingen data 

Brandteknisk utrustning Brandceller 

Släckmedel/släckmetod Vatten från släckbil 

Brandgasventilation Befintlig lucka/fönster/fläkt, med håltagning 

och med räddningstjänstens fläktar 

Andra släckmetoder Dimspik 
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Insats E2 

Händelse Brand i byggnad 

Objekttyp Flerbostadshus 

Larm till Räddningstjänst 2014-07-31 20:49:01 

Räddningsarbetet påbörjas 2014-07-31 20:56:00 

Räddningstjänst upphör 2014-08-01 09:00:00 

Styrkebesked Finns ingen data 

Personskador Nej 

Egendomsskador Endast vindsutrymmet fick skador 

Startutrymme Vind 

Brandens omfattning vid ankomst Kraftig rök från takfoten 

Utrustning avsedd för annan Finns ingen data 

Släckmedel/släckmetod Invändig rökdykning  

Brandgasventilation Framgår inte 

Andra släckmetoder Framgår inte 
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Insats F 

Händelse Brand i byggnad 

Objekttyp Villa 

Larm till Räddningstjänst 01:16:10 

Räddningsarbetet påbörjas 01:23:19 

Räddningsarbetet avslutat 04:06:57 

Styrkebesked 1+4 

Personskador Nej 

Egendomsskador Brand i vägg, håltagning vägg, vattenskadad 

isolering 

Startutrymme Utanför byggnaden 

Brandens omfattning vid ankomst Brand inne i väggen 

Utrustning avsedd för annan Brandvarnare fanns, utlöste ej 

Släckmedel/släckmetod Vatten (>1500 liter), pulversläckare, dimspik, 

lämpning. Rökdykning – egendomsskydd, 

Rökdykning egenskydd. 

Livräddning Nej 

Brandgasventilation Ja, PVV-fläkt 

Andra släckmetoder Framgår inte 
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Insats G 

Händelse Brand i byggnad 

Objekttyp Villa 

Larm till Räddningstjänst 12:20:53 

Räddningsarbetet påbörjas 12:40:00 

Räddningstjänst upphör 18:30:00 

Personskador Nej 

Egendomsskador Brand och rökskador på övre våningen, rök och 

vattenskador på nedre våningen 

Startutrymme Skorsten 

Brandens omfattning vid ankomst Brand i flera rum 

Utrustning avsedd för annan Finns ingen data 

Släckmedel/släckmetod Invändig släckning, Värmekamera/IR-teknik 

användes vid rökdykning. Vatten från släckbil, 

tankbil 

Livräddning Nej 

Brandgasventilation Nej 

Andra släckmetoder Lämpning 


