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Förord   
Rapporten om Faktorers påverkan av bostadsbränder - en statistisk analys är ett 

examensarbete för en slutgiltig examen på brandingenjörsutbildningen vid Luleå tekniska 

universitet. Arbetet motsvarar 15 högskolepoäng och har genomförts i samarbete med 

myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, under våren 2017.  

  

Initiativtagarna till det här examensarbetet är Jon Moln Teike och Björn Sund som även tagit 

rollerna som externa handledare och bistått under hela arbetsprocessen. Ett stort tack ska 

sägas på grund av all den tid som lagts ner med idéer, möten och upplysningen av MSBs 

arbetssätt.    

Ett tack skall också riktas till interna handledaren Joakim Sandström och Examinatorn Ulf 

Wickström som bidragit med relevanta insikter angående arbetet.  

  

Till sist ska även Anton Johansson tackas för hans viktiga bidrag som opponent. 

 

 

Luleå, maj 2017 

Christian Humbla 

Felix Nyström 
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Sammanfattning  
Sveriges räddningstjänster åker på cirka 6000 bostadsbränder varje år. Var och en av dessa 

6000 insatser är unika och att veta vilken åtgärd som är effektivast vid respektive scenario är 

oavsett en gedigen kunskapsgrund väldigt svårt. Detta arbete vill genom statistisk analys, 

försöka kartlägga dessa åtgärder och dess effektivitet och därmed försöka besvara vilka 

åtgärder som är framgångsrika vid en räddningsinsats samt vilka taktiska upplägg som 

fungerat bäst i respektive scenario.   

 

För att besvara frågeställningarna genomfördes en litteraturstudie av tidigare forskning inom 

området, vilket följdes av en utrensning och sammanställning av materialet utifrån några 

utvalda kriterier. Utfall för en insats kategoriserades enligt grönt, gult och rött. 

Fortsättningsvis genomfördes en indelning enligt bostadskategorierna villa, flerbostadshus, 

rad-/ par-/ kedjehus och fritidshus. Resultatet framställdes sedan genom ordinal regression 

med Stata, ett program för hantering av statistik.  

 

Resultatet gav att samtliga variabler i de modeller som framställts hade en negativ påverkan 

på den genomsnittliga sannolikheten för att en insats ska få ett grönt utfall. Dessa variabler 

hade också en ökande påverkan av den genomsnittliga sannolikheten för en insats med gult 

eller rött utfall. För villor hade släckning från marken en markant påverkan på utfallen, medan 

åtgärden skärsläckare var den åtgärd som hade minst påverkan. För flerbostadshus gav 

åtgärderna dimspik, skärsläckare och håltagning en stor påverkan på de olika utfallen. I rad-/ 

par-/ kedjehus samt fritidshus hade ett fåtal variabler signifikans, vilket gav ett osäkert 

resultat.  

 

Vid analys av resultatet visade sig skärsläckare ha den minsta negativa påverkan på utfallet 

och släckning från marken ha den största negativa påverkan på utfallet vid en räddningsinsats 

för bostadskategorin villor. De samband som kunde kartläggas gällande flerbostadshus var att 

de åtgärder som tillsattes vid en stor brandomfattning hade ett sämre utfall än de åtgärder som 

tillsattes i ett tidigare läge. För rad-/ par-/ kedjehus kunde ett osäkert samband dras där 

insatser med åtgärden dimspik hade ett marginellt bättre utfall än de insatser som använde 

åtgärden släckning från marken. Även för fritidshus gavs ett osäkert resultat med endast 

släckning från marken som förklarande variabel. 
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För villa och flerbostadshus skiljer sig variablernas påverkan av utfallet tydligt och detta beror 

på att åtkomligheten för dessa bostäder kan variera. Vid flerbostadshus finns det svårigheter 

att angripa en brand på ett effektivt sätt. Den begränsade statistiken för rad-/ par-/ kedjehus 

och fritidshus är en förklaring varför signifikansen för majoriteten av variablerna var låg och 

inte kunde användas på samma sätt som de andra bostadskategorierna. För dessa kategorier 

kunde ingen säker slutsats dras.  
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Abstract 
Sweden's fire departments handle around 6,000 housing fires each year. All of these 6000 

operations are unique and knowing which action is most effective in each scenario is difficult. 

This work aims to with a statistical analysis, map the effectiveness of these actions. This has 

resulted in an attempt to answer which actions are successful in different operations and 

which tactical arrangements that will work best depending on the scenario. 

 

To answer these questions, a literature study of previous research in the field was conducted, 

followed by a purge and compilation of the material based on a few selected criteria’s. The 

outcomes of the operations were categorised in a three-graded scale of green, yellow and red.  

A filtration of outcomes based on housing categories was also performed. The data was 

analysed using ordinal regression with the statistics management program Stata. 

 

As a result, all variables in the produced models had a negative effect on the average 

probability of a green outcome, and increase the probability of a yellow or red outcome. For 

villas, fire extinction from the ground had a significant effect on the outcomes where the 

cutting extinguisher was the method presenting the least negative impact. For multi-family 

houses, the actions fog spike, cutting extinguisher, and penetration all had a major impact on 

the outcomes. In a terraced / semi-detached / chain house and holiday home, a few variables 

had significance, which gave only a few models and an uncertain result. 

 

When analysing the results, cutting extinguishers proved to have the least negative effect on 

the outcome and fire extinction from the ground to have the most negative effect on the 

outcome in a rescue effort on residential-type villas. For multi-family houses, actions which 

were used at a late stage of a fire had a more unfavourable outcome than the actions added in 

a previous stage. For a terraced / semi-detached / chain house, the fog spike had a marginally 

better outcome than the operations that used fire extinction from the ground. For holiday 

home an uncertain result, where only fire extinction from the ground had significance was 

gathered.  
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For villa and multi-family houses, the impact of methods on the outcome is clearly different, 

and this due to the availability of these homes. In the multi-family houses there are difficulties 

in effectively attacking a fire, depending on the availability. The limited statistics for terraced/ 

semi-detached/ chain houses and holiday homes explains why the significance of most 

variables were low and could not be used in the same way as the other housing categories.  
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1. Inledning   
Vid en brand i en bostad är variationerna stora och räddningstjänsten kan därför svårligen veta 

vad som väntar innan de anländer på plats. När räddningstjänsten anländer till en olycksplats 

behövs snabba och korrekta beslut tas för att rädda liv och bekämpa branden. Trots 

räddningstjänstens gedigna utbildning med god kunskapsgrund är alla beslut inte anpassade 

för situationen och utvecklingspotential finns. Med faktorer som en brands dynamiska natur är 

det svårt att välja de optimala åtgärderna för en insats, medan andra faktorer som en 

släckmetods påverkan kan vara enklare att kartlägga. Detta leder in på frågan, Vilka 

släckmetoder och åtgärder är mer och vilka är mindre fördelaktiga? 

 

1.1 Bakgrund   
Varje dag brinner ett antal byggnader i Sverige. Bland dessa utgör bostadsbränder en tredjedel 

vid en jämförelse av byggnadskategorier. Detta leder till att Sveriges olika räddningstjänster 

varje år åker på cirka 6000 insatser gällande brand i bostad1. Efter varje insats skrivs en 

insatsrapport som dokumenteras i form av statistik hos Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap, MSB. Dessa insatsrapporter redovisar diverse olika faktorer, som exempelvis 

bostadstyp, släckmetod samt övriga åtgärder. Dessa olika faktorer kan reglera utfallet av 

egendomsskador och personskador. Brand i byggnad är en av de vanligaste 

räddningsinsatserna där bostadsbränder är vanligast2. Det är då av intresse att analysera och 

kartlägga, med stöd av tidigare forskning inom området, vilka faktorer som har inverkan på 

det slutgiltiga resultatet. 

 

1.2 Syfte och mål   
Syftet med detta examensarbete är att jämföra vilka åtgärder som leder till ett framgångsrikt 

respektive mindre framgångsrikt resultat vid bränder i bostäder. Att undersöka om det finns 

skillnader mellan valda åtgärder vid släckning och uppnått resultat samt att jämföra de 

förväntade konsekvenserna utav dessa.   

 

Målet med arbetet är att med statistisk analys undersöka vilka åtgärder vid släckning av 

bostadsbränder som är framgångsrika i förhållande till förväntade konsekvenser. Detta ska ge 

räddningstjänsten en möjlighet att förbättra sin taktik vid insatser mot bränder. 

 

                                                           
1 Fridyk i databasen, MSB, 2017  
2 Ibid 
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1.3 Frågeställningar    
Syftet med detta arbete är att besvara följande frågor: 

 

• Vilka åtgärder har varit framgångsrika vid en räddningsinsats? 

• Vilka åtgärder har varit mindre framgångsrika vid en räddningsinsats? 

• Vilket taktiskt upplägg fungerar bäst för räddningsinsatser inom respektive 

bostadskategori?   

 

1.4 Avgränsningar   
För att kunna jämföra insatsrapporter med ekvivalenta parametrar användes endast 

insatsrapport -05 en revidering av insatsrapport -96. Insatsrapport -05 var en anpassning 

som trädde i kraft när LSO gjorde detsamma under 2004. Denna mall har använts av 

räddningstjänsten mellan åren 2005–20153, vilket är tidsintervallet där informationen hämtats.   

  

För att redovisa ett signifikant, verklighetsanpassat och statistiskt trovärdigt resultat har inga 

modeller med fler än fyra variabler tagits med i det redovisade resultatet. Detta då endast de 

medtagna modellerna haft en statistisk representerbar signifikans, förklaringsgrad och 

korrelation.   

 

Insatser vid ett så kallat automatlarm där ingen åtgärd utförs och insatser där 

räddningstjänsten ankommit för sent för att effektivt använda någon åtgärd eller då branden 

redan slocknat har exkluderats från den insamlade statistiken. Detta eftersom statistiken inte 

är representativ då åtgärderna inte kan påverka utfallet och därmed skapar ett missvisande 

resultat. 

 

Räddningstjänsten har betraktats som en enhet och inga region- eller kommungränser har 

beaktats. Detta för att inte komplicera analysen med fler variabler och för att många 

brandstationer jobbar över kommungränser eller på ett liknande sätt. 

 

  

                                                           
3Räddningstjänst i siffror, MSB, 2012 
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1.5 Begreppsförklaringar    
I tabell 1 nedan redogörs räddningstjänstens olika inriktningar vid en rökdykningsinsats. 

Dessa två definitioner uppkommer kontinuerligt genom rapporten. 

 

Tabell 1:Definition av räddningstjänstens åtgärder vid en insats4 

Rökdykning livräddning Inträngning i brandrök där rökdykare fokuserat 

på att rädda liv 

Rökdykning egendomsskydd Inträngning i brandrök där rökdykare fokuserat 

på att minska skador på egendom 

 

För att få utökad förståelse för det använda programmet för hantering av statistik, Stata5, 

redovisas ett antal återkommande begrepp i tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2:Definition av termer från Stata6 

P > | z | Signifikans för en variabel 

Pseudo R2 Förklaringsgrad för modellen 

dy/dx Diskret förändring av en dummyvariabel 

 

  

                                                           
4 Definitioner Insatsrapporten, MSB, 2008 
5 Stata, 2017 
6 Ibid 
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1.6 Disposition  
Uppdelning av detta examensarbete är konstruerat enligt följande: 

 

Kapitel 1 består av inledning tillsammans med bakgrund, syfte, mål, frågeställningar, 

avgränsningar samt begreppsförklaringar. Kapitel 2 innehåller teori om räddningstjänstens 

insatsrapport, räddningstjänsten insatsåtgärder som varit speciellt intressanta för rapporten 

samt ordinal regression som legat till grund för det framtagna resultatet. 

 

Kapitel 3 innehåller metoden där tillvägagångssättet för detta arbete beskrivs ingående. 

Kapitel 4 presenterar det framtagna resultatet och i kapitel 5 analyseras och diskuteras detta 

framtagna resultat.  

 

Kapitel 6 presenterar en slutsats för arbetet som gjorts och kapitel 7 visar referenser som 

använts, till sist presenteras bilagor.  

  



5 
 

2. Teori   
Detta avsnitt avhandlar teori om räddningstjänstens insatsrapport som använts i arbetet och 

beskrivning av olika utfall för en insats. Även åtgärder vid en insats som ansetts vara ofta 

förekommande och tillförlitliga för arbetet samt bakomliggande teori om ordinal regression 

som ligger till grund för resultatet redogörs. 

 

2.1 Insatsrapportens utveckling   
I dagens samhälle har kommunen ett ansvar att vid en avslutad räddningsinsats se till att 

olyckan undersöks för att i en skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, 

olycksförloppet samt hur insatsen har genomförts. Detta kravställs genom 3 kap 10 § i Lagen 

om Skydd mot Olyckor7. För att sammanställa denna kravställning enhetligt valde man att 

under 1996 skapa insatsrapporten som skulle användas genom hela landet. Den dåvarande 

insatsrapporten användes fram tills 2005 då en revidering genomfördes. Påverkan från 

revideringen var inte markant utan bestod till mestadels av förtydliganden samt anpassningar8.  

 

En ny rapport som kallas händelserapporten började dock tas fram redan år 2011 då MSB 

startade ett råd som kallas Rådet för erfarenhetsåterföring från kommunala 

olycksundersökningar, REKO9. Syftet för rådet var att säkerhetsställa att insatsstatistikens 

kvalitet uppfyllde de kriterier som ställdes angående Sveriges officiella statistik från Statiska 

Centralbyrån, SCB10. När rådet fastställt att statistiken inte uppfyllde kriterierna valde man att 

skapa en arbetsgrupp för att ta fram händelserapporten som sedan trädde i kraft 201611.  

 

Under år 2011 förändrade även REKO det system som kvalitetssäkrade insatsrapporternas 

statistik. I den tidigare kvalitetssäkringen skedde granskningen i flertalet led och 

sammanställdes av en statistiksamordnare. Med nya systemet förändrades 

kvalitetsgranskningen så att det sker i samband med att rapporten skrivs. Detta medför att den 

använda statistiken mellan 2005 och 2015 har genomgått två olika system av 

kvalitetssäkring12. 

                                                           
7 Lag om skydd mot olyckor, 2003 
8 Räddningstjänst i siffror, MSB, 2012 
9Ibid 
10  Statistiska centralbyrån, 2017 
11 Räddningstjänst i siffror, MSB, 2012 
12Ibid 
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2.2 Insatsrapportens uppbyggnad   
Insatsrapporten består av tio sidor varav de fyra första sidorna utgör huvuddelen. Huvuddelen 

fylls i oavsett vilken typ av räddningsinsats som genomförts. I huvudsak beskriver denna del 

händelsen, skadeplatsen, klockslaget, antalet använda resurser samt information om 

olycksförloppet. Resten av rapporten utgörs av sex olika delar som kategoriseras enligt 

följande:  

 

• Automatlarm, ej brand/gasutsläpp  

• Brand i byggnad   

• Brand ej i byggnad  

• Trafik  

• Drunkning  

• Utsläpp av farligt ämne  

 

Beroende på typ av olycka fylls berörd del i. I den aktuella rapporten är fokus på delen brand i 

byggnad då arbetet har inriktat sig på byggnadskategorin bostadsbränder. Där preciseras 

detaljer i insatsrapporten enligt följande: 

 

• Startutrymme 

• Startföremål 

• Brandorsak 

• Brandens omfattning 

• Utrustning 

• Åtgärder 

• Släckmedel/Släckmetod  
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2.3 Grönt, gult och rött utfall  
En insats med ett grönt, gult eller rött utfall är ett återkommande begrepp som utgår från tabell 

3. Tabellen grundar sig i Henrik Jaldells tidigare forskning inom området13. Tabellen är 

utformad så att kolumnen till vänster beskriver brandens omfattning i initialt läge och i den 

övre raden redogörs brandens spridning under räddningsinsatsen. Grön, gul och röd insats 

utgör en tregradig ordinal skala som beskriver hur framgångrik en insats varit, trots påverkan 

från diverse andra okända faktorer. Dessa motsvarar hur långt branden spridit sig och hur 

mycket tid som har lagts ner på insatsen.  

  

En insats med grönt utfall kännetecknas av ingen eller minimal brandspridning och motsvarar 

en lyckad insats. Exempel på detta kan vara en brand vars omfattning vid ankomst till 

olycksplatsen motsvarar flera rum, men sprids inte längre än inom brandcellen under 

räddningsinsatsen.   

  

Ett gult utfall karaktäriseras av en medelstor brandspridning i förhållande till brandens 

möjliga omfattning. Detta motsvarar exempelvis en brandspridning från flera rum till 

byggnaden. Ett rött utfall av en räddningsinsats innefattar en mer omfattande spridning, både 

inom byggnaden men också till närliggande byggnader. Exempel på detta kan vara att 

brandspridningen sker från flera rum till en intilliggande byggnad.   

 

Tabell 3: Illustrativ tabell av grönt, gult och rött utfall14 

 

  

                                                           
13 Jaldell, 2002 
14 Sund & Moln Teike, 2015 
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2.4 Åtgärder vid insats  
Vid brand i en byggnad kan räddningstjänsten vidta olika åtgärder för att bekämpa en brand 

beroende på hur omfattande den är. Metodiken för en släckinsats är idag fortfarande 

fokuserad på invändig släckning där insatspersonal går in i en brinnande byggnad, vilket 

medför risker. För att göra det invändiga släckarbetet mindre riskfyllt och öka 

släckningsarbetets effektivitet kan bland annat dimspik, skärsläckare samt olika variationer av 

håltagning tillämpas15.  

 

2.4.1 Dimspik   

En dimspik är en större spik kopplad till en vattenförsörjande slang som placeras i ett redan 

befintligt hål eller skapat hål genom penetrering in till brandrummet. Syftet är att hålla 

utrymmet så slutet som möjligt och skapa en nedkylning för att sedan bekämpa branden 

ytterligare inifrån16. Med dimspik bekämpas branden med finfördelad dimma som gör att 

släckningsarbetet blir effektivt, genom att dimspiken har en låg vattenförbrukning minskar 

detta skadorna på egendom väsentligt. Då denna släckmetod är ett effektivt verktyg som kan 

användas på avstånd, minskas också risken för personskador vid en potentiell övertändning 

eller explosion17. 

 

2.4.2 Skärsläckare   

Skärsläckare likt dimspik används för att kunna utföra ett släckarbete genom väggar av olika 

ytskikt. Skärsläckaren skär igenom väggen och tillför sedan högt vattentryck som sprider ut 

vattnet för att kyla ned brandgaserna i utrymmet. På grund av det höga trycket kan vattnet 

komma längre in i utrymmet än vad som blir fallet vid användande av dimspik18. 

Skärsläckaren lämpar sig därför bättre i större rum än dimspiken, men kan vara sämre i 

mindre rum då håligheter i motsatt vägg kan skapas. Skärsläckarens användningsområde och 

effektivitet begränsas också av antalet angreppsvägar samt komplexiteten att kunna angripa 

brandrummet.  Användning av skärsläckare skapar möjlighet att inleda en nedkylning av 

brandgaser i ett tidigt skede av branden och likt dimspik minskar skador på egendom 

väsentligt gentemot traditionellt släckningsarbete19. 

 

                                                           
15 Wahlbeck, 2010 
16 Ibid 
17 Särdqvist, 2006 
18 Wahlbeck, 2010 
19 Ibid 
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2.4.3 Håltagning   

En håltagning kan ske till brandutrymmet, vid utrymmen som är hotade av brand eller vid 

utrymningsvägar. Många gånger kan räddningstjänsten utnyttja dörrar, fönster eller luckor 

men håltagningar utförs också i konstruktionen, till exempel i tak. Målet med håltagning är 

bland annat att minska brandgas- och värmepåverkan på instängda människor, hindra eller 

begränsa brandspridning, minska tryckpåverkan på konstruktionen samt underlätta en 

räddningsinsats och utrymning20. 

 

Det är dock inte en självklarhet att utföra håltagning i brandrummet då bostäder i regel byggs 

väldigt täta. Den täta konstruktionen leder till att en brand blir ventilationskontrollerad. Detta 

innebär att, vid en håltagning i brandrummet tillförs mer syre till branden som resulterar i en 

ökad brandeffekt. Instängning av branden samt håltagning och ventilering i angränsande 

utrymmen är då att föredra21. 

 

2.4.4 Rökdykning   

Rökdykning sker då rök- och brandspridningen nått en kritisk punkt där inträngning i tät 

brandrök görs och en person inte kan vistas i byggnaden utan andningsutrustning. För att en 

insats inte ska benämnas som en rökdykning skall röken inte anses vara tät vilket innebär att 

från ingångsdörren i ögonhöjd ska rummets alla väggar och tak vara fullt synliga. Arbetet 

påbörjas efter att en riskbedömning enligt AFS 2007:7, 5§ gjorts för att arbetet ska kunna 

utföras utan risk. Detta skall övervakas under hela tiden en insats utförs och ska vid uppkomst 

av tät brandrök meddelas till arbetsledare och utrymmet skall evakueras.22 En 

rökdykningsinsats skall genomföras med en arbetsledare, en pumpskötare, två rökdykare som 

går in i byggnaden och en rökdykledare som är placerad i anslutning till angreppspunkten23. 

Rökdykledarens ansvar är i huvudsak att övervaka rökdykarparet utifrån, men skulle duon 

behöva hjälp går även rökdykledaren in och bistår. En av rökdykarparet skall alltid ha kontakt 

med rökdykarledaren utifrån.   

 

Arbetsledaren för insatsen bedömer om rökdykning ska genomföras med krav på högre 

skyddsnivå utifrån på de kritiska faktorer som kan förekomma. En högre skyddsnivå kan 

                                                           
20 Svensson, 2006 
21 Ibid 
22 Rädsam F, 2015 
23 Arbetsmiljöverket, 2005 
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innefatta ytterligare rökdykargrupper, skyddsgrupper och andra åtgärder som kan öka 

säkerheten för en rökdykarinsats.24  

Vid en rökdykarinsats kan gruppen för insatsen antingen fokusera på egendomsskydd eller 

livräddning, beroende på vad som krävs vid varje tillfälle25, se tabell 1. 

 

2.5 Ordinal logistisk regression 
Ordinal logistisk regression är en regressionsmodell som genomför flertalet logistiska 

regressioner som presenteras i form av en ordinal skala. Den ordinala skalan är en rankad 

skala som förklarar den oberoende variabeln med flertalet kategorier där ett exempel på 

kategorier kan vara grön, gul och röd som i rapporten. Avståndet mellan dessa behöver inte 

vara känt, utan endast ordningen26. Ett exempel på en sådan modell kan bestå av en beroende 

variabel som utgör en ordinal skala bestående av låg, mellan och hög inkomst, vilket regleras 

av de olika oberoende variablerna utbildning, arbetslivserfarenhet, och yrkeskategori.  

 

En logistisk regressionsmodell används för att förklara förhållandet mellan en beroende 

variabel och en eller flera oberoende variabler. Den beroende variabeln är tvådelad och består 

av sannolikheten att ett svar blir sant eller falskt. Värdet ligger mellan 1 och 0 där 1 motsvarar 

en hög sannolikhet och 0 motsvarar en låg sannolikhet. Matematiskt definieras den logistiska 

regressionen som ekvation 1 nedan. Där motsvarar x de oberoende variablerna eller 

räddningstjänstens åtgärder i rapporten och 𝛽 motsvarar koefficienterna till dessa. p är 

sannolikheten för att det valda utfallet för modellen och åtgärdskombinationen inträffar, 

medan 1-p är sannolikheten för att den inte inträffar. Resultatet som utfås kallas även för 

oddskvot27.  

 

𝑙𝑜𝑔 (
𝑝

1−𝑝
) = 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽3𝑥3 +⋯+ 𝛽𝑘𝑥𝑘  [1] 

Vid en ordinal logistisk regressionsmodell sker som tidigare nämnt flertalet logistiska 

regressioner av de oberoende variablerna för att få fram en beroende variabel i form av en 

ordinal skala. Antalet logistiska regressioner som måste genomföras regleras av antalet utfall i 

den ordinala skalan. Detta då antalet logistiska regressioner är en mindre än antalet utfall i den 

ordinala skalan. Om man utgår från den gröna, gula och röda skalan i arbetet så finns det tre 

                                                           
24 Rädsam F, 2015 
25 Johansson & Engström, 2004 
26 Long, & Freese, 2001 
27 Statistiska centralbyrån, Bilaga 2, 
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utfall av den beroende variabeln och således behövs två logistiska regressioner. Utfallen 

formuleras då enligt följande:  

 

• grön  

• grön eller gul  

 

Med dessa två logistiska regressioner kan sannolikheten för grönt, gult och rött utfall 

beräknas. För att besvara sannolikheterna av dessa utfall ser det olika logistiska 

regressionsmodellerna ut enligt ekvation 2 och 3. Där motsvarar p1, p2 och p3 sannolikheten 

för att ett grön, gult respektive rött utfall skulle inträffa.  

 

𝑙𝑜𝑔 (
𝑝1

𝑝2+𝑝3
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 +⋯+ 𝛽𝑘𝑥𝑘   [2] 

𝑙𝑜𝑔 (
𝑝1+𝑝2

𝑝3
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 +⋯+ 𝛽𝑘𝑥𝑘   [3] 

När dessa beräknats kan en sammanställning till en ordinal regressionsmodell genomföras. 

Detta genomförs enklast i ett program som hanterar statistik. Ett av dessa program är Stata 

som används i denna arbetsprocess28.  

 

2.5.1 Signifikans  

Signifikans är definierat som ett kvantitativt mått mellan 0 och 1, där värdet 0 ger en 

betydande effekt och där värdet 1 ger ingen effekt. Ett exempel på detta är om din modell 

beskriver hur färgen på bananen påverkar smaken så motsvarar ett tal nära 0 att färgen har en 

hög påverkan på smaken, medan ett tal nära 1 tyder på att färgen har en låg påverkan på 

smaken. För många av dessa samband används en signifikansnivå, vilket oftast sätts till 0,05; 

0,01 eller 0,001; där de lägsta nivåerna används då ett statiskt väldigt säkert resultat vill 

uppnås. Då signifikansnivån överskrids, blir modellen eller variabeln insignifikant. Om en 

modell dock är signifikant bevisar det att modellen har en betydande effekt på utfallet. Om en 

variabel i modellen är signifikant, bevisar det att variabelns påverkan är betydelsefull för 

utfallet.    

 

                                                           
28  Stata, 2017, 
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2.5.2 Förklaringsgrad  

Förklaringsgraden beskriver hur väl modellen förklarar variationen av den beroende variabeln 

y, eller utfallet av insatsen, med variationen i de oberoende variablerna x, eller åtgärderna, 

samt dess koefficienter β i den utvalda modellen. I Stata används en speciell beräkningsmetod 

för detta som heter McFaddens pseudo R2 29. I denna metod anses 0,2–0,4 motsvara en 

förklaringsgrad på 0,7–0,9 i en linjär funktion, vilket anses som en väl fungerande 

förklaringsgrad30.   

 

2.5.3 Korrelation  

Korrelationen är som tidigare nämnt en aspekt som bör tas i beaktning. Det är ett begrepp som 

anger hur starkt ett samband mellan två eller fler variabler är. Detta beräknas på flera olika 

sätt som resulterar i ett tal mellan -1 och 1. Om talet är 0 finns inget samband, men om talet 

närmar sig 1 eller -1 har de olika variablerna ett starkt samband. Ett positivt och ett negativt 

starkt samband säger dock olika saker. Ett positivt starkt samband påstår till exempel om man 

är längre så väger man mer. Ett negativt samband påstår till exempel att då åldern ökar 

minskar synförmågan. Under arbetet är en stark korrelation något som undviks, då det kan ge 

missvisande resultat. I programmet Stata används Pearsons korrelationskoefficient, en speciell 

beräkningsmetod att beräkna styrkan och riktningen av korrelationen mellan två variabler. Det 

finns generella riktlinjer för metoden angående vad som är en svag, medel eller stark 

korrelation. Riktlinjerna är 0,1–0,3 för en svag korrelation, 0,3–0,5 för en medelstark 

korrelation och 0,5–1 för en stark korrelation31. 

 

2.5.4 Marginaleffekt/Diskret Förändring  

Under arbetets gång har resultatet utgått från procentsatser för sannolikheten att ett visst utfall 

för en insats inträffar. Detta regleras till stor del av de presenterade marginaleffekterna från 

modellen. Marginaleffekterna har utgjorts av en diskret förändring då dummyvariabler 

tillämpas på de oberoende kategoriska variablerna. En dummyvariabel kan endast anta två 

värden, antingen 1 eller 0 beroende på om den tillhör en åtgärd eller inte. Ett annat exempel 

på detta är om man har en tvådelad fråga om personerna i undersökningen är män eller 

kvinnor, där männen korresponderar till värdet 0 och kvinnorna korresponderar till värdet 1 i 

fallet. Notera att det finns inget annat val eller värde som nämnts tidigare. Det betyder att den 

diskreta förändringen är förändringen i den förutspådda sannolikheten av utfallet när den 

                                                           
29 Long & Freese, 2001 
30 Louviere, Hensher & Swait, 2000 
31 Pearson’s Correlation using Stata, Laer statistics, 2013 
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oberoende variabeln förändras från 0 till 1. Ett exempel på detta kan vara när en åtgärd 

tillförs, och därmed dummyvariabeln går från 0 till 1, så förändras sannolikheten av utfallet av 

insatsen. Detta används i Stata för att beräkna åtgärdernas påverkan på den genomsnittliga 

sannolikheten av utfallen för insatserna32. 

  

                                                           
32 Long, J. Scott. & Freese, Jeremy., Regression models for categorical dependent variables using 

Stata, Stata Press, College Station, Tex., 2001 
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3. Metod 
I detta arbete utfördes en statistikstudie för att kvantitativt kunna besvara frågeställningarna. 

Statistikstudien grundar sig i insatsrapporterna vars svar sammanställts av MSB.    

 

3.1 Litteraturstudie 
Arbetet startade med en litteraturstudie av det tillhandahållna materialet. Syftet var att ge 

bakgrundsinformationen till det aktuella examensarbetet. I det initiala skedet innefattade 

materialet en mall av en insatsrapport från MSB, Bilaga 2. UB Lägesbild, 

Räddningstjänstanalys, 201533 och ett tidigare examensarbete34. Därefter har flertalet olika 

litteraturkällor med information om räddningstjänstens åtgärder, MSBs statistikhantering och 

teori gällande statistisk regressionsanalys studerats. 

 

3.2 Sammanställning av statistik  
Nästa del av arbetet var att samla all relevant officiell, samt inofficiell statistik och 

sammanställa dessa. När statistiken samlats in avgränsades materialet till de räddningsinsatser 

som uppfyllde kravställningarna. Om något av följande fyra kriterier angivits i insatsrapporten 

sorterades insatsen bort från det material som genomgick statistisk analys:  

 

• Omfattning: Endast rökutveckling 

• Åtgärd: Ingen åtgärd  

• Släckåtgärd utfördes: Nej  

• Omfattning: Branden släckt/slocknad  

 

En omfattning där branden är släckt/slocknad eller där endast en rökutveckling sker har 

prioriterats bort på grund av att inga åtgärder som kan påverka utfallet genomförs vid dessa 

insatser. De insatser där man angett att ingen åtgärd eller släckåtgärd utfördes har också 

prioriterats bort då återigen inga variabler kan påverka utfallet av regressionen. 

 

Därefter fastställdes de mest relevanta och tillförlitliga faktorerna utifrån aspekter som 

frekvens av uppkomst, rimlighet av scenario samt intresse från uppdragsgivaren. Detta 

                                                           
33 Sund & Moln Teike, 2015 

 
34 Fjällström, 2016 
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förväntades leda till en stor mängd insatser utan att rubba robustheten i resultatet. De 

oberoende variablerna blev då:  

 

• Invändig släckning  

• Rökdykning livräddning  

• Rökdykning egendomskydd  

• Omkomna  

• Svårt skadade  

• Lindrigt skadade  

• Dimspik  

• Skärsläckare 

• Håltagning i brandrummet  

• Håltagning i utrymningsväg  

• Håltagning i hotade utrymmen  

• Släckning från marken   

 

Alla variabler förutom omkomna, svårt skadade och lindrigt skadade är kategoriska variabler. 

Detta medförde att de kategoriska variablerna skrevs om till dummyvariabler inför den 

slutgiltiga analyseringen av materialet. Detta visar om en åtgärd genomförts eller inte under 

en räddningsinsats. Dummyvariabeln tilldelas då värdet 1 när en åtgärd utförts och 0 då den 

inte utförts. Detta är viktigt för att kunna utvärdera om en eller flera åtgärder har en inverkan 

på utfallet av en insats. 

 

3.3 Analys av materialet 

Det tredje steget i arbetet var att analysera det filtrerade och sammanställda materialet. Där 

fastställdes att en ordinal regression var mest tillämpbart till den tidigare presenterade tabellen 

från lägesbilden som detta arbete kretsat kring, se tabell 3. För att göra analysen användes 

statistikhanteringsprogrammet, Stata då det uppfyller kriterierna samtidigt som kunskap om 

programmets användning fanns till gänglig inom uppdragsgivarens organisation.  

 

För att identifiera de optimala modellerna eller vilka åtgärder som bäst beskriver och påverkar 

en räddningsinsats togs aspekterna verklighetsanknytning, signifikans för modell, signifikans 

för variabler, modellens förklaringsgrad samt variablernas korrelation i beaktning. En 



16 
 

signifikansnivå fastställdes till 0,05 för samtliga modeller och variabler då detta ger en större 

mängd godtagbara modeller att analysera, men samtidigt ett tillförlitligt resultat. 

Målsättningen för modellens förklaringsgrad var att uppnå ett så högt värde som möjligt, men 

allt för mycket tyngd lades inte på detta kriterium. Detta ansågs inte vara avgörande för ett 

resultat då de övriga uppfyllda kraven motsvarade en fungerande modell. De variabler som 

korrelerade användes inte i samma modell och de modeller som inte ansågs ha en rimlig 

verklighetsanknytning förkastades. Målet med detta var att skapa modeller med så många 

förklarande variabler som möjligt, men som fortfarande uppfyller de kriterier som fastställts. 

När de statistiska modellerna framställdes beaktades även att vissa åtgärder används oftast när 

branden har fortgått under en längre tid, dessa kallades sena åtgärder. Det har förutsatts att 

sena åtgärderna sällan används under samma insats då de uppfyller liknande funktioner samt 

att deras effektivitet är större vid en större brandomfattning. Håltagning kan kombineras med 

skärsläckare eller dimspik, men detta genomförs oftast för att se så den primära åtgärden varit 

effektiv. De åtgärder som kategoriserades som sena åtgärder var: 

 

• Dimspik,  

• Skärsläckare,  

• Håltagning i brandrummet,    

• Håltagning i utrymningsväg, och  

• Håltagning i hotade utrymmen  

 

De tidiga åtgärderna utgjordes av de åtgärder som oftast tillämpas även då brandförloppet inte 

fortskridit så långt. Dessa var: 

 

• Invändig släckning,  

• Rökdykning livräddning, och 

• Rökdykning egendomsskydd 

 

En av åtgärderna som var svår att kategorisera som antingen tidig eller sen åtgärd var 

släckning från marken. Detta eftersom användningsområdet för denna åtgärd kan tillämpas 

oavsett brandens omfattning i ett initialt läge. 

 

Lindrigt skadade, svårt skadade och omkomna användes också i framställning av modellerna. 

Dessa är inte kategoriserade som tidiga eller sena åtgärder utan användes för att undersöka om 
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antalet skadade och omkomna hade en inverkan då tid måste disponeras på att rädda 

personerna, vilket påverkar utfallet för en insats. Efter hundratals ordinala regressioner där 

modeller med 1–12 variabler analyserades, sammanställdes resultatet enligt de tidigare 

nämnda kriterierna.  

 

4. Resultat   
Det nedan presenterade resultatet är en sammanställning av de insatsrapporter som 

rapporterades mellan 2005 och 2015. Antalet räddningsinsatser mellan dessa årtal uppgår till 

66159 enligt officiell och opublicerad statistik från MSB. Resultat delades upp enligt 

bostadskategorierna villor, flerbostadshus, rad-/ par-/ kedjehus och fritidshus. Samtliga 

resultat oavsett bostadskategori gav en negativ påverkan på utfallet, vilket kan ses i bilaga 5. 

Detta beror på att räddningsinsatserna utgörs av fler åtgärder än de som är mätbara och ingår i 

de utvalda modellerna. 

 

Som nämnts tidigare har signifikansen och korrelationen tagits i beaktning vid framställning 

av de använda modellerna. En korrelation över 0,3 anses vara för hög och har därför 

uteslutits. Detta på grund av att de korrelerade variablerna interagerar och gör resultatet 

missvisande och svårtolkat. Korrelationen mellan variabler för de olika bostadskategorierna 

finns presenterade i bilaga 1. Aspekter som sannolikheten att modellernas åtgärder används i 

verkligheten har också betraktats för att kunna återspegla verkligheten. Detta baseras på 

allmän kunskap av vad som anses vara en sannolik kombination av åtgärder vid en 

räddningsinsats för respektive bostadskategori. 

 

Förklaringsgraden ska också beaktas för respektive modell. Den har dock som tidigare nämnts 

prioriterats lägre än övriga aspekter. För de modeller som ansetts vara bäst anpassade har 

förklaringsgraden sammanställts och presenteras i bilaga 2. 

 

I resultatet nämns inte de omkomna, svårt skadade och lindrigt skadade. Detta beror på att 

ingen av variablerna bibehöll en tillräcklig signifikans när fler variabler tillämpades för 

samtliga bostadskategorier. De signifikanta modellerna innehållande för få variabler valdes 

bort då dessa gav ett osäkert resultat.  
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4.1 Villor  

Efter filtrering enligt de krav som fastställts i kriterierna från 3.2 var antalet insatser för villor 

5764. Dessa utgjordes av 2963 gröna insatser, 1929 gula insatser och 872 röda insatser, vilket 

kan ses i figur 1.  

 

 
Figur 1: Genomsnittliga sannolikheten av utfallet för insatser efter filtrering enligt kriterier i 3.2, villor 

Nästa del av resultatet innefattar en sammanställning av de ordinala regressionsmodellerna. 

Under denna arbetsprocess kunde två olika typer av modeller urskiljas. Dessa två typer av 

modeller kunde delas upp enligt modeller för sena respektive tidiga åtgärder, se avsnitt 3.3. 

De bäst anpassade modellerna för sena åtgärder bestod av fyra variabler där tre variabler i 

utgjordes av rökdykning egendomsskydd, rökdykning livräddning, släckning från marken och 

där den fjärde variabeln kunde utgöras av åtgärderna dimspik, skärsläckare, håltagning i 

brandrummet, håltagning i hotade utrymmen eller håltagning i utrymningsväg. 

 

De modeller som skapades för att analysera tidiga åtgärder efterliknade också varandra. Här 

fanns dock inga analyserbara modeller med fyra variabler och de bäst anpassade modellerna 

enligt kriterierna innehållande tre variabler har sammanställts. Av dessa ansågs två modeller 

räcka för att bevisa påverkan av sannolikheten för det genomsnittliga utfallet för samtliga 

tidiga åtgärder. Dessa två modeller bestod av variablerna rökdykning livräddning, rökdykning 

egendomsskydd samt en modell med släckning från marken och invändig släckning.  

 

De bäst anpassade modellerna har sedan sammanställts innehållande de mest relevanta 

variablerna och presenterats i bilaga 3. I Bilagan redovisas variablerna för att konfirmera att 
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dessa uppfyller kriterierna gällande signifikans. En summering av åtgärdernas påverkan av 

den genomsnittliga sannolikheten för utfallet av en räddningsinsats har sedan sammanställts i 

figur 2.  

 

I det redovisade resultatet i figur 2, representerar linjerna den genomsnittliga sannolikheten av 

utfallet för en insats innan åtgärdernas påverkan. Staplarna visar genomsnittliga sannolikheten 

av utfallet efter respektive åtgärds påverkan, där den minsta procentuella minskningen av ett 

grönt utfall och ökningen av ett gult samt rött utfall söks.  

 

 

Figur 2: Sammanställning av åtgärdernas påverkan på den genomsnittliga sannolikheten av ett utfall för en insats, villor 

För att sedan visa sammanställningen av den genomsnittliga sannolikheten för att ett grönt, 

gult respektive rött utfall skall inträffa vid användandet av respektive åtgärd presenteras figur 
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Figur 3: Sammanställning av den genomsnittliga sannolikheten av utfallet för en insats med respektive åtgärd, villor 

I de tidigare presenterade modellerna från bilaga 3 fanns en utmärkande trend. Alla modeller 

som innehöll variabeln släckning från marken minskade den procentuella påverkan av 

sannolikheten för utfall med 9–12 % av de övriga variablerna. Detta kan visas enligt följande 

exempel, där figur 4 visar differensen av påverkan från variabeln dimspik med eller utan 

släckning från marken enligt modellerna i bilaga 3. 

 
Figur 4:Jämförelse av den genomsnittliga sannolikheten av utfallet för insatser med eller utan variabeln släckning från 
marken, villor 
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4.2 Flerbostadshus   
Efter filtrering enligt kriterierna i 3.2 bestod endast 7001 insatser för flerbostadshus. Av dessa 

var 4857 gröna insatser, 1722 gula insatser och 432 röda insatser, se figur 5. 

 
Figur 5: Genomsnittliga sannolikheten av utfallet för en insats efter filtrering enligt kriterier i 3.2, flerbostadshus 

Likt bostadskategorin villa hittades två olika typer av modeller som varierade beroende på om 

den innehöll en tidig eller sen åtgärd. De bäst fungerande modellerna för de sena åtgärderna 

bestod av fyra variabler där de tre bestående variablerna utgjordes av rökdykning livräddning, 

rökdykning egendomsskydd och invändig släckning och där den fjärde variabeln kunde 

utgöras av en av de sena åtgärderna. För de tidiga åtgärderna togs två modeller fram som 

bestod av två bestående variabler, rökdykning livräddning och rökdykning egendomsskydd 

med en tredje variabel som varieras mellan släckning från marken och invändig släckning. 

Detta eftersom de två sistnämnda variablerna hade en hög korrelation och valdes att inte 

användas i samma modell. Valet av invändig släckning framför släckning från marken i 

modellerna med fyra variabler motiverades med att invändig släckning ger ett mer 

verklighetstroget scenario. 

 

De bäst fungerande modellerna har därefter sammanställts och kan ses i bilaga 3. Där finns 

variablernas signifikans för motivering av de valda modellerna. En summering av åtgärdernas 

påverkan på den genomsnittliga sannolikheten av utfallet för en insats kan ses nedan i  

figur 6 där det ursprungliga genomsnittet för ett utfall är representerat i form av heldragna 

linjer. Staplarna representerar den genomsnittliga sannolikheten av ett utfall för en insats efter 

påverkan. 
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Figur 6: Sammanställning av åtgärdernas påverkan på den genomsnittliga sannolikheten av ett utfall för en insats, 
flerbostadshus 

För att sedan visa sammanställningen av den genomsnittliga sannolikheten för att ett grönt, 

gult respektive rött utfall skall inträffa vid användandet av respektive åtgärd presenteras figur 

7.  

 
Figur 7: Sammanställning av den genomsnittliga sannolikheten av utfallet för en insats med respektive åtgärd, 
flerbostadshus  

4.3 Rad-/ par-/ kedjehus 
Efter filtreringen av insatser enligt kriterierna i 3.2 fanns endast 504 insatser kvar för rad-/ 

par-/ kedjehus. Dessa bestod av 286 gröna insatser, 125 gula insatser och 93 röda insatser. I 

figur 8 nedan är talen sammanställda till procentsatser. 
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Figur 8: Genomsnittliga sannolikheten av utfallet för insatser efter filtrering enligt kriterier i 3.2 

För rad-/ par-/ kedjehus var majoriteten av modellerna och variablerna inte signifikanta. Detta 

ledde till att endast tre modeller godkändes enligt kriterierna för signifikans, korrelation samt 

verklighetsanknytning. Dessa tre modeller utgjordes av variablerna dimspik, släckning från 

marken samt dimpsik och släckning från marken. Den bäst anpassade modellen innehållande 

båda variablerna redogörs i figur 9. Den ursprungliga genomsnittliga sannolikheten av ett 

utfall för rad-/ par-/ kedjehus visas enligt linjerna i figuren. Staplarna representerar samma 

sannolikhet efter påverkan av åtgärderna. 

 
Figur 9: Sammanställning av åtgärdernas påverkan på den genomsnittliga sannolikheten av ett utfall för en insats, rad-/ 
par-/ kedjehus 
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För att sedan visa en sammanställning av den genomsnittliga sannolikheten för att ett grönt, 

gult respektive rött utfall skall inträffa vid användandet av respektive åtgärd presenteras figur 

10. 

 

Figur 10: Sammanställning av den genomsnittliga sannolikheten av utfallet för en insats med respektive åtgärd, rad-/ par-/ 
kedjehus 

4.4 Fritidshus 

Vid sammanställning av insatser för bostadskategorin fritidshus hittades 1005 insatser som 

inte filtrerades ut. Dessa utgjordes av 385 gröna insatser, 335 gula åtgärder och 285 åtgärder. 

En sammanställning av fördelningen kan ses i figur 11. 

 

 
Figur 11: Genomsnittliga sannolikheten av utfallet för en insats efter filtrering enligt kriterier i 3.2, fritidshus 
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För fritidshus fanns det likt rad-/ par-/ kedjehus väldigt få åtgärder som kunde användas som 

variabler på grund av sin låga signifikans. Detta resulterade i att endast en modell, med 

variabeln släckning från marken uppfyllde kraven för signifikans. Detta redovisas i figur 12, 

som visar den genomsnittliga sannolikheten av ett utfall för en insats med respektive åtgärd 

 

 

Figur 12: Sammanställning av den genomsnittliga sannolikheten av utfallet för en insats med respektive åtgärd, fritidshus 

  

0 20 40 60 80 100 120

Släckning från marken

Fritidshus efter påverkan 

Grönt [%] Gult [%] Rött [%]



26 
 

5. Analys och Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras och analyseras resultatet för modellerna, insatsrapporten och de olika 

bostadskategorierna. En diskussion gällande ett fortsatt arbete förs också i slutet av avsnittet. 

 

5.1 Modellerna  
Det är svårt att entydigt se vilka specifika taktiska upplägg som fungerar bäst i respektive 

scenario, dels för att många variabler inte har tillräcklig signifikans för modellerna, men även 

för att modellerna är begränsade. De modeller som fungerade att använda bestod av som mest 

fyra variabler. Då en insats kan bestå av fler än fyra åtgärder är det svårt att visa ett precist 

taktiskt upplägg som innehåller flertalet åtgärder och faktorer. Det som dock kan visas med 

dessa modeller är enstaka åtgärder eller faktorer som kan vara en del av ett vägvinnande 

taktiskt upplägg. I kravställningen för modellernas återspegling av verkligheten bedömdes de 

modeller som innehöll tre eller fyra variabler vara godtagbara eftersom majoriteten av dessa 

variabler har en hög förekomst vid räddningsinsatser. Givetvis är inte det här optimalt, men då 

dessa tre eller fyra åtgärder utgör en form av insatspaket som bildar kärnan i 

räddningstjänstens släckningsarbete kan det anses godtagbart. De modeller som innehåller 

färre antal variabler anses inte förklara verkligheten med tillräcklig god säkerhet men kan som 

tidigare visa på tendenser gällande vilka metoder som fungerar bättre än andra i olika typer av 

byggnader. Modeller filtreras även bort då variablernas signifikans förändras och ses därför 

inte som stabila nog att användas. Trots bristen på antalet åtgärder som fungerar i samma 

modell, har inte fler tillförts då de anses antingen inte vara relevanta, förekomma i ytterst få 

räddningsinsatser eller vara av intresse från uppdragsgivaren.  

 

I en väl fungerande statistisk modell är det fördelaktigt att en hög förklaringsgrad uppnås, då 

detta ger en passande modell som förklarar den beroende variabeln. I samtliga modeller i 

arbetet var dock förklaringsgraden förvånansvärt låg, se bilaga 2. Detta beror på att skalan för 

McFaddens R2 är lägre där ett väl förklarande värde ligger mellan 0,2 och 0,4 för ordinal 

logistisk regression. Den låga förklaringsgraden förklaras också av den stora variationen av 

åtgärder som räddningstjänsten har tillgängliga, samtidigt som modellen innehåller maximalt 

fyra variabler. Det är alltså svårt för de få åtgärderna i modellen att förklara utfallet, då 

variationen av den stora mängd åtgärder som är tillgängliga ger en låg förklaringsgrad. 

Modellerna anses ändå motsvara ett godtagbart resultat då de övriga uppfyllda kriterierna från 

3.3 ger en fungerande modell utan en hög förklaringsgrad.  

 



27 
 

Som tidigare nämnts i rapporten så har variabler med låg korrelation tillämpats i modellerna. 

Viss korrelation är svårt undvika, vilket kan bero på att räddningstjänsten ofta väljer att 

tillämpa liknande åtgärder vid olika insatser. En tidigare nämnt intressant observation är den 

höga korrelationen som uppstod mellan variablerna invändig släckning och rökdykning 

egendomsskydd för villa samt den höga korrelationen för variablerna invändig släckning och 

släckning från marken för flerbostadshus. Korrelationen gällande villa förklaras av att 

åtgärderna liknar varandra. Varför åtgärderna inte korrelerar för flerbostadshus antas bero på 

den starka korrelationen mellan invändig släckning och släckning från marken. Korrelationen 

mellan dessa är negativ, vilket betyder att när användningen av invändig släckning ökar, 

minskar användningen av släckning från marken. Detta antyder att en kombination av de båda 

sällan förekommer för flerbostadshus.  

 

Tanken med variablerna omkomna, svårt skadade och lindrigt skadade var att de skulle ingå i 

modellerna för att undersöka dess påverkan. Det visade sig att dessa inte uppfyllde något av 

de kriterier som ställdes på signifikans förutom i modellerna med en till två variabler. Dock 

motsvarar detta som tidigare nämnts inte ett tillräckligt säkert resultat för att kunna ta med. 

Detta kan delvis bero på att insatsrapporten fyllts i godtyckligt för dessa kategorier. 

Exempelvis kan människor vara skadade, men ingen egentlig åtgärd från räddningstjänsten 

har genomförts. Detta betyder att den disponerade tiden på de skadade eller omkomna inte 

haft någon markant påverkan på utfallet. 

 

En genomgående intressant trend för samtliga modeller och åtgärder var att den 

genomsnittliga sannolikheten för en insats med grönt utfall minskade, men ökade för ett gult 

eller ett rött utfall. Det här betyder inte att samtliga åtgärder har en dålig effekt vid en 

räddningsinsats, utan mer att åtgärderna ofta tillförs då en räddningsinsats utvecklats till ett 

mer kritiskt läge än när man inte använder de analyserade åtgärderna. Dessa består av åtgärder 

som kan tillföras i ett tidigt läge, då brandens omfattning är mindre än i de analyserade 

värdena. Det är då enklare att få ett grönt resultat, då en mindre brand kräver mindre resurser. 

 

5.2 Insatsrapporten  

Under arbetets gång har eventuella felkällor undersökts. I början av arbetet bearbetades 

insatsrapporten, där kategoriseringen av brandens omfattning och spridning inte är anpassad 

efter vilken bostadstyp det gäller. I ett fritidshus kan kategorin, flera rum, motsvara både en 

spridning inom brandcellen eller byggnaden beroende på hur tolkningen görs. Dessa två olika 
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spridningar ger också två olika utfall i form av en gul eller grön insats. Samma sak kan gälla 

för en villa. Detta underlättas för radhus och flerbostadshus där byggnaden går att skilja från 

brandcellerna och risken för feltolkningar minskar.  

 

Feltolkningar kan även uppstå på flertalet andra ställen i insatsrapporten där ett 

tolkningsutrymme lämnas för dem som inte har full kunskap eller har olika tolkning av de 

olika kategorier som finns i insatsrapporten. Ett exempel är livräddning, där en tolkning kan 

vara att det innefattar utrymning av personer i närliggande byggnader. Räddningsinsats är 

också en definition som ger tolkningsutrymme. En person kan tolka en räddningsinsats som 

när de gör insats för att ventilera ut rök från bränd mat eller vid ett automatlarm går av vid 

duschning. Detta har försökt motverkas, med utrensningen enligt de kriterier som angavs 

tidigare i rapporten. 

 

Uttryck som har liknande betydelse förekommer också i insatsrapporten, där invändig 

släckning och rökdykning egendomsskydd är ett exempel. Den egentliga skillnaden mellan 

uttrycken är att rökdykning egendomsskydd syftar till en speciell skyddsnivå och specificerar 

sig just i att rädda egendomen när släckningsarbetet genomförs. En invändig släckning kan 

likväl ske i samband med rökdykning livräddning, där släckningsarbetet fokuserar mer på att 

skapa en framkomlig väg för livräddning.  

 

En annan aspekt är att den hanterade statistiken av insatsrapporterna mellan 2005 och 2015 

har genomgått två olika slags kvalitetssäkringar. Under år 2011 skedde som tidigare nämnt ett 

byte av kvalitetsgranskningen av insatsrapporter. Detta kan skapa variationer i 

insatsrapporterna, oavsett om metoden ger en statistiskt bättre sammanställning än tidigare, 

vilket i sin tur skapar en viss osäkerhet i resultatet.   

  

Med de ovan nämnda problemen, anses ändå resultatet vara användbart för 

bostadskategorierna villa och flerbostadshus, då flertalet modeller kunde användas och antalet 

insatser är många. Det är givetvis så att säkerheten för resultatet minskar, men det anses ändå 

vara godtagbart för dessa kategorier. För rad-/ par-/ kedjehus och fritidshus ansågs dock inte 

resultatet vara godtagbart, då de inte hade flertalet modeller eller en stor variation av insatser. 
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5.3 Villor  
Villor är intressanta då den genomsnittliga sannolikheten av utfallet för en insats med sena 

åtgärderna skiljer sig marginellt från de tidigare åtgärderna. Vid en summering av alla dessa 

åtgärder hamnar alla kring 40 % sannolikhet för en grön insats, vilket anses bra både för de 

sena åtgärderna och de tidiga åtgärderna. Detta då tolkningsutrymmet för spridning, som 

nämndes i 5.2 påverkar och spridning av en brand kan ske väldigt snabbt. En variabel som 

sticker ut positivt med en marginell skillnad är skärsläckare. Skärsläckaren har största positiva 

påverkan på resultatet trots att den oftast tillämpas då brandens omfattning är så stor att en 

invändig släckinsats initialt inte bedöms vara möjlig.  

 

Släckning från marken påverkade utfallet så mycket att övriga åtgärders påverkan minskade 

med 9 – 12 %. Sannolikheten för ett grönt utfall var också markant mindre och låg kring 

10  – 15 %, vilket inte kan anses godtagbart trots en påverkan av insatsrapporternas utrymme 

för tolkning. Den negativa påverkan beror på att vid en brand med stor omfattning används 

ofta släckning från marken för att endast kontrollera spridningen till närliggande byggnader. 

Varför den styr utfallet mer än övriga åtgärder beror på att den används mest frekvent av alla 

insatsåtgärder, se bilaga 4.  

 

Resultatet i sig anses godtagbart då modellerna har likt motiveringen i 5.1 bibehållit 

tillräckligt goda värden gällande aspekterna förklaringsgrad, signifikans och 

verklighetsanknytning. 

 

 5.4 Flerbostadshus 
Resultatet med avseende på flerbostadshus visar att de sena åtgärderna dimspik, skärsläckare 

samt håltagning hade en större påverkan än de övriga på det genomsnittliga utfallet för en 

insats. Dimspik utmärkte sig mest och hade den minst positiva påverkan av samtliga åtgärder 

med sitt minskande av utfallet på 42 %. De andra sena åtgärderna påverkade en insats med 

31–36 % av den genomsnittliga sannolikheten för en insats med ett grönt utfall. Den negativa 

påverkan från dessa åtgärder beror troligtvis på att dessa används när brandens omfattning är 

för stor för att utföra ett effektivt invändigt släckningsarbete. En annan förklaring för den 

negativa påverkan på sannolikheten för en insats med grönt utfall är att antalet 

angreppspunkter är mer begränsade vid en insats i flerbostadshus än vid en insats för 

exempelvis villor. 
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En intressant observation är att dessa åtgärder visar störst sannolikhet för en insats med gult 

utfall på grund av det begränsade användningsområdet. Med den ovan nämnda problematiken 

anses genomsnittliga sannolikheten av utfallet för en insats vara godtagbart.  

 

Variablerna invändig släckning, rökdykning egendomsskydd och rökdykning livräddning har 

en liten påverkan på sannolikheten för det genomsnittliga utfallet för en insats. Detta visar att 

åtgärderna används effektivt. Ett annat iakttagande var att rökdykning livräddning påverkar 

utfallet lite mer än invändig släckning och rökdykning egendomsskydd. Detta anses rimligt då 

det fokuseras på livräddning istället för att bekämpa branden. Samtliga av dessa åtgärder har 

en liten inverkan på utfallet av en insats, vilket anses vara positivt då sannolikheten för ett 

genomsnittligt utfall till största del är grön. Likt villa är resultatet godtagbart då modellerna 

uppfyllt det som nämnts i avsnitt 5.1. 

 

5.5 Rad-/ par-/ kedjehus  

För rad-/ par-/ kedjehus var en fungerande modell med kraven på signifikans svår att uppnå. 

Detta kan vara på grund av det låga antalet insatser kombinerat med den stora mängden 

åtgärder som kan utföras vid insatser. Kombinationen ger väldigt få insatser där en specifik 

åtgärd genomförts och därför är en fullgod signifikans för modell och variabler svår att uppnå. 

Detta gav endast tre fungerande modeller, en med dimspik, en med släckning från marken och 

en med släckning från marken och dimspik där sannolikheten för en insats låg på en tredjedels 

sannolikhet vardera att utfallet blir grönt, gult eller rött.  

 

Vid användning av dimspik i rad-/ par-/ kedjehus var det 5,7 % större chans för en insats att få 

ett grönt utfall, medans när släckning från marken genomfördes var skillnaden 1–4 % att en 

insats fick ett gult och rött utfall. Detta kan anses som ett godtagbart resultat med hänsyn till 

att dessa är åtgärder som oftast används då brandens omfattning är så kraftig att släckåtgärder 

inte kan genomföras inifrån. Vid jämförelse av variablerna mot varandra framgår en skillnad 

på 6 % mellan grön samt gul och röd insats i dimspikens fördel. Detta ger en indikation på att 

dimspiken har varit effektivare än släckning från marken gällande förhindrande av 

brandspridning i rad-/ par-/ kedjehus. Resultatet för rad-/ par-/ kedjehus är dock väldigt 

osäkert på grund av få modeller, med få variabler som inte återspeglar verkligheten på ett 

adekvat sätt. Detta gör att inga tillräckligt säkra slutsatser kan dras.    
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5.6 Fritidshus  

En intressant observation med avseende på fritidshus är att den genomsnittliga sannolikheten 

av utfallet för en insats är jämnt fördelat mellan grönt, gult samt rött. Detta kan bero på att 

många fritidshus ligger långt ut på landsbygden där räddningstjänstens bemanning och 

utrustning är begränsad inom ett rimligt tidsavstånd. Vissa fritidshus har inte ett brandlarm, så 

brandens omfattning innan räddningstjänsten når platsen kan vara väldigt stor. Detta leder till 

en mindre lyckade insatser då en brand med större omfattning är svårare att kontrollera.   

 

När åtgärdernas påverkan undersöktes, fanns bara en modell som uppfyllde kriterierna 

gällande signifikans och robusthet. Modellen innehöll släckning från marken som är en av de 

mest frekvent uppkomna åtgärderna under insatser mot bostadsbränder. Likt rad-/ par-/ 

kedjehus är mängden insatser att analysera liten i relation till den stora mängd olika slags 

åtgärder som kan genomföras. Därför blir aspekten signifikans lidande och få modeller 

uppfyller kraven.  

 

Åtgärden släckning från marken har en stor negativ påverkan på ett grönt utfall för en insats. 

Därför blir även den genomsnittliga sannolikheten av utfallet för en insats till största del gult 

eller rött. Detta anses inte vara ett godtagbart resultat, men beror på tidigare nämnda orsaker 

gällande insatsrapportens tolkningsutrymme. Då modellen endast innehåller en signifikant 

variabel anses detta resultat vara osäkert och speglar inte räddningstjänstens arbete i 

verkligheten. Med andra ord så kan inte en tillräckligt säker slutsats för fritidshus dras utifrån 

resultatet. 

 

5.7 Fortsatt arbete  
Innan ett fortsatt arbete kan bedrivas bör insatsrapporten tydliggöras alternativt bör samtlig 

personal inom räddningstjänsten utbildas angående de olika åtgärdernas definition för att 

skapa ett enhetligt och kvalitetssäkert statistiskt underlag. Ett arbete med statistiken 

påbörjades 2011 och det kan vara så att den nya händelserapporten löst problematiken. 

Händelserapporten utkom 2016 och för att få en skälig mängd statistik bör en insamling av 

detta ske under några år. Under detta arbete har det mest förekommande och tillförlitliga 

åtgärderna tagits i beaktning. Flera variabler kan väljas att tas i beaktning, men med fler 

variabler att analysera ökar även tidsåtgången markant. De mest utmärkande variablerna från 

denna analys kan vara intressanta att titta vidare på och undersöka om tillvägagångssättet vid 

räddningsinsatser som används i nuläget är optimalt. Förslagsvis skulle dessa vara samtliga 
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sena åtgärder för flerbostadshus samt Släckning från marken och skärsläckare vid 

villabränder. 

  



33 
 

6. Slutsats  
En slutsats gällande villor är att de sena åtgärderna fungerar väl, där skärsläckare är 

den åtgärd som ger högst sannolikhet för ett grönt utfall av en insats. Användandet av de 

tidiga åtgärderna bör förbättras, då de har samma utfall som de sena åtgärderna. En åtgärd 

som är svår att klassificera som tidig eller sen, men som sticker ut på ett markant negativt sätt 

är släckning från marken. När släckning från marken genomförs i en räddningsinsats för villor 

fås det sämsta utfallet oavsett bostadskategori och åtgärder. Ett taktiskt upplägg bör därför 

gärna innehålla användandet av skärsläckare vid ett scenario då brandens omfattning är 

kraftig och inte innefattar släckning från marken.  

 

För flerbostadshus hade variablerna dimspik, skärsläckare samt håltagning en större negativ 

påverkan för en insats med ett grönt utfall än de övriga åtgärderna. Dimspik utmärker sig med 

den allra minsta positiva påverkan. Därför är åtgärderna skärsläckare och håltagning att 

föredra framför dimspik, men alla åtgärder är godtagbara att använda vid en släckinsats. Detta 

eftersom antalet angreppsvägar begränsar ett effektivt användande av de sena åtgärderna. 

Bland de övriga åtgärderna är den negativa påverkan liten på utfallet och räddningsinsatserna 

anses vara effektiva. Det är även så att dessa inte utmärker sig från varandra så ingen av 

åtgärderna kan definieras som det bästa alternativet. Ett taktiskt upplägg för flerbostadshus 

bör innefatta skärsläckare alternativt håltagning då en sen åtgärd ska tillämpas. För de tidiga 

åtgärderna kan inte ett specifikt taktiskt upplägg definieras. 

 

För rad-/ par-/ kedjehus var resultatet bristfälligt, där de tre modellerna antydde att dimspik 

gav ett marginellt bättre utfall än släckning från marken. En slutsats med detta underlag kan 

dock inte dras med säkerhet.  Ett taktiskt upplägg kan inte heller definieras på grund av 

osäkerheterna. 

 

Likt rad-/ par-/ kedjehus var underlaget för fritidshus bristfälligt, men den modellen som 

redovisades hade ett av de minst positiva utfallen av alla bostadskategorier och åtgärder. Det 

här antyder att bekämpningen av bränderna i denna kategori bör ses över. Dock så kan inte 

denna slutsats dras med säkerhet, då resultatet anses vara osäkert. Det mest effektiva taktiska 

upplägget går inte heller att definiera då ingen jämförelse av variabler kan genomföras. 

 

För att till slut kunna hantera statistiken i framtiden bör Rådet av erfarenhetsåterföring från 

kommunala olycksundersökningar fortsätta sitt arbete för att ge ett enhetligt och 
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kvalitetssäkert statistiskt underlag. Detta kan ge en bättre syn på verkligheten, ett mindre 

osäkert resultat och en förbättrad framtida taktik. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Korrelationsmatris för villor 

 Dimspik Skärsläckare Omkomna Svårt 
skad. 

Lindrigt 
skad. 

Ht. 
brand 

Ht . 
utrymnv. 

HT. hot.  Inv. släck. Släckning 
fr. marken 

Rökdyk. 
livrädd. 

Rökdyk. 
egendoms. 

Dimspik 1,0000            

Skärsläckare 0,1342 1,0000           

Omkomna -0,0148 0,0227 1,000          

Svårt skadade -0,0036 0,0086 0,1027 1,0000         

Lindrigt skadade -0,0013 0,0090 -0,0002 0,0286 1,0000        

Håltagning i 
brandrummet 

0,2646 0,0960 0,0073 -0,0010 0,0182 1,0000       

Håltagning i 
utrymningsväg 

0,1080 0,0216 0,0274 0,0545 0,0009 0,2246 1,0000      

Håltagning i 

hotade 

utrymmen 

0,2387 0,0906 0,0223 0,0394 0,0426 0,4034 0,2351 1,0000     

Invändig 
släckning 

0,1732 0,1152 0,0028 0,0290 0,0802 0,1958 0,0751 0,1768 1,0000    



 
 

Släckning från 
marken 

0,1807 0,1498 0,0886 0,0242 0,0112 0,1486 0,0580 0,1657 -0,1753 1,0000   

Rökdykning 
livräddning 

0,0227 0,0679 0,2932 0,1366 0,0211 0,0884 0,0582 0,1181 0,1821 0,0712 1,0000  

Rökdykning 
egendomsskydd 

0,1219 0,0611 -0,0355 0,0163 0,0691 0,1493 0,0587 0,1518 0,4570 -0,0660 0,0100 1,0000 

 

 

  



 
 

 

Korrelationsmatris för flerbostadshus 

 Dimspik Skärsläckare Omkomna Svårt 
skad. 

Lindrigt 
skad. 

Ht. 
brand 

Ht . 
utrymnv. 

Ht. hot.  Inv. släck. Släckning 
fr. marken 

Rökdyk. 
livrädd. 

Rökdyk. 
egendoms. 

Dimspik 1,0000            

Skärsläckare 0,2975 1,0000           

Omkomna 0,0348 0,0212 1,0000          

Svårt skadade -0,0080 -0,0034 0,0476 1,0000         

Lindrigt skadade 0,0234 0,0202 0,0498 0,2016 1,0000        

Håltagning i 

brandrummet 

0,3005 0,1640 0,0326 -0,0171 0,0316 1,0000       

Håltagning i 
utrymningsväg 

0,0512 0,0125 0,0081 0,0106 0,0317 0,2577 1,0000      

Håltagning i 
hotade utrymmen 

0,3860 0,2531 0,0110 0,0064 0,0246 0,4263 0,1959 1,0000     

Invändig 
släckning 

0,0220 0,0284 0,0524 0,0552 0,0762 0,0331 0,0152 0,0260 1,0000    

Släckning från 
marken 

0,1285 0,1064 0,0345 0,0270 0,0180 0,0817 0,0148 0,1291 -0,3690 1,0000   

Rökdykning 
livräddning 

0,0119 -0,0004 0,2353 0,1890 0,1454 0,0243 0,0400 0,0185 0,1168 -0,0309 1,0000  



 
 

Rökdykning 
egendomsskydd 

0,0360 0,0337 -0,0064 -0,0023 0,0557 0,0305 0,0008 0,0309 0,1800 -0,1209 -0,0967 1,0000 

 

 

  



 
 

 

Korrelationsmatris för rad-/par-/kedjehus 

 Dimspik Skärsläckare Omkomna Svårt 
skad. 

Lindrigt 
skad. 

Ht. 
brand 

Ht . 
utrymnv. 

Ht. hot.  Inv. släck. Släckning fr. 
marken 

Rökdyk. 
livrädd. 

Rökdyk. 
egendoms. 

Dimspik 1,0000            

Skärsläckare 0,1682 1,0000           

Omkomna 0,0113 0,0231 1,0000          

Svårt skadade 0,1764 0,0421 0,0401 1,0000         

Lindrigt skadade 0,0356 0,1007 0,0389 0,0222 1,0000        

Håltagning i 
brandrummet 

0,4125 0,2025 -0,0060 0,1630 0,1394 1,0000       

Håltagning i 
utrymningsväg 

0,1168 0,0231 0,0706 -0,0259 0,0598 0,2618 1,0000      

Håltagning i 
hotade 
utrymmen 

0,2858 0,1455 -0,0060 0,1946 0,1594 0,4639 0,3065 1,0000     

Invändig 
släckning 

-0,0062 -0,0293 0,0597 0,0614 0,1258 0,0726 0,0290 0,0431 1,0000    

Släckning från 
marken 

0,2696 0,2377 -0,0143 0,0511 -0,0078 0,3002 0,0961 0,2870 -0,3329 1,0000   



 
 

Rökdykning 
livräddning 

0,0139 0,0203 0,3191 0,0900 0,0893 0,0415 0,0520 0,1331 0,1648 -0,0431 1,0000  

Rökdykning 
egendomsskydd 

0,0376 -0,0734 0,0005 0,1009 0,0596 0,0488 0,0551 0,0881 0,2824 -0,0934 -0,0087 1,0000 

 

 

  



 
 

 

Korrelationsmatris för fritidshus 

 dimspik skärsläckare omkomna svårt 
skad. 

lindrigt 
skad. 

HT. 
brand 

Ht . 

utrymnv
. 

HT. hot.  inv. släck. Släckning 
fr. marken 

Rökdyk. 
livrädd. 

Rökdyk. 
egendoms. 

dimspik 1,0000            

skärsläckare -0,0053 1,0000           

omkomna -0,0241 -0,0138 1,0000          

svårt skadade 0,0192 -0,0122 -0,0083 1,0000         

lindrigt skadade -0,0368 -0,0210 -0,0142 -0,0127 1,0000        

Håltagning i 
brandrummet 

0,2000 -0,105 -0,0263 0,0144 -0,0036 1,0000       

Håltagning i 
utrymningsväg 

0,0253 -0,0128 -0,0087 -0,0077 0,0386 0,2414 1,0000      

Håltagning i 
hotade utrymmen 

0,2017 -0,0298 0,1116 0,0298 -0,0308 0,3562 0,1492 1,0000     

Invändig 
släckning 

0,1815 0,0902 -0,0054 -0,0297 -0,0143 0,2179 0,0659 0,1689 1,0000    

Släckning från 
marken 

0,0363 0,0218 -0,0011 0,0088 -0,0045 -0,0403 0.0036 0,0476 -0,3722 1,0000   

Rökdykning 0,0341 0,0066 -0,0199 -0,0177 -0,0304 0,0832 -0,0185 0,1580 0,1646 0,0111 1,0000  



 
 

livräddning 

Rökdykning 
egendomsskydd 

0,1247 0,0531 -0,0296 -0,0189 -0.0237 0,1642 0,0573 0,1309 0,4314 -0,2133 0,0715 1,0000 

 

  



 
 

Bilaga 2  
Förklaringsgrad flerbostadshus 

Modell McFadden pseudo R2 

Dimspik 0,0090 

Skärsläckare 0,0070 

Håltagning i brandrummet 0,0076 

Håltagning i hotade utrymmen 0,0065 

Släckning från marken 0,0057 

  

Förklaringsgrad villor 

Modell McFadden pseudo R2 

Dimspik 0,0896 

Skärsläckare 0,0869 

Håltagning i brandrummet 0,0885 

Håltagning i utrymningsväg 0,0870 



 
 

Håltagning i hotade utrymmen 0,0904 

Släckning från marken  0.0863 

Invändig släckning 0.0866 

  

  

Förklaringsgrad rad-/ par-/ kedjehus 

Modell McFadden pseudo R2 

Släckning från marken/Dimspik 0.0529 

  

 

Förklaringsgrad fritidshus 

Modell McFadden pseudo R2 

Släckning från marken 0,0245 

  

  

  



 
 

Bilaga 3 
 

Villor    
 

Dimspik 

Åtgärd dy/dx grön [%] dy/dx gul [%] dy/dx röd [%] P > |z| 

Dimspik -12.7 6.4 6.3 0.000 

Rökdykning livräddning -10.1 5.3 4.8 0.000 

Rökdykning egendomskydd -8.9 5.1 3.8 0.000 

Släckning från marken -36.8 19.3 17.5 0.000 

 

Skärsläckare 

Åtgärd dy/dx grön[%] dy/dx gul [%] dy/dx röd [%] P > |z| 

Skärsläckare -6,9 3,7 3,2 0,013 

Rökdykning egendomsskydd -9,9 5,6 4,3 0,000 

Rökdykning livräddning -9,8 5,1 4,7 0,000 

Släckning från marken -37,6 19,6 18,0 0,000 

 

Håltagning i brandrummet 

Åtgärd dy/dx grön[%] dy/dx gul [%] dy/dx röd [%] P > |z| 

Håltagning i brandrummet -10,9 5,6 5,3 0,000 

Rökdykning egendomsskydd -9.1 5.2 3.9 0,000 



 
 

Rökdykning livräddning -9,2 4.8 4.4 0,000 

Släckning från marken -37,2 19,4 17,8 0,000 

 

Håltagning i utrymningsväg 

Åtgärd dy/dx grön [%] dy/dx gul [%] dy/dx röd [%] P > |z| 

Håltagning i utrymningsväg -13,7 6.5 7.2 0,006 

Rökdykning livräddning -9,8 5,1 4,7 0,000 

Rökdykning egendomskydd -9,9 5.6 4,3 0,000 

Släckning från marken -37,9 19,7 18,2 0,000 

 

  



 
 

Håltagning i hotade utrymmen 
 

dy/dx grön[%] dy/dx gul [%] dy/dx röd [%] P > |z| 

Håltagning i hotade utrymmen -16,0 7,6 8,4 0,000 

Rökdykning livräddning -8,5 4,5 4,0 0,000 

Rökdykning egendomskydd -8,6 4,9 3,7 0,000 

Släckning från marken -36,9 19,7 17,5 0,000 

 

Släckning från marken 
 

dy/ dx grön [%] dy/dx gul [%] dy/dx röd [%] P > |z| 

Släckning från marken -38,1 19,7 18,4 0,000 

Rökdykning livräddning -10,1 5,7 4,4 0,000 

Rökdykning egendomsskydd -10,1 5,2 4,9 0,000 

 

Invändig släckning 
 

dy/ dx grön [%] dy/dx gul [%] dy/dx röd [%] P > |z| 

Invändig släckning -11,0 6,4 4,6 0,000 

Rökdykning livräddning -6,5 3,5 3,0 0,005 

Släckning från marken -39,2 20,2 19,0 0,000 

 

Flerbostadshus  

 

Modell för dimspik 
 

dy/dx grön [%] dy/dx gul [%] dy/dx röd [%] P > |z| 



 
 

Dimspik -42,5 20,6 21,9 0,000 

Rökdykning livräddning -4,6 3,4 1,2 0,00 

Rökdykning egendomsskydd -3,2 2,4 0,8 0,004 

Invändig släckning -3,9 2,9 1,0 0,008 

 

Modell för skärsläckare 
 

dy/dx grön [%] dy/dx gul [%] dy/dx röd [%] P > |z| 

Skärsläckare -36,1 19,7 16,4 0,000 

Rökdykning livräddning -4,8 3,5 1,3 0,000 

Rökdykning egendomsskydd -3,2 2,4 0,8 0,003 

Invändig släckning -3,9 2,9 1,0 0,008 

Modell för håltagning i brandrummet 
 

dy/dx grön [%] dy/dx gul [%] dy/dx röd [%] P > |z| 

Håltagning brandrummet -31,3 18,4 12,9 0,000 

Rökdykning livräddning -4,5 3,3 1,2 0,001 

Rökdykning egendomsskydd -3,3 2,4 0,9 0,003 

Invändig släckning -3,8 2,8 1,0 0,009 

 

Modell för håltagning i hotade utrymmen 



 
 

 
dy/dx grön [%] dy/dx gul [%] dy/dx röd [%] P > |z| 

Håltaging hotade utrymmen -31,8 18,5 13,3 0,000 

Rökdykning livräddning -4,6 3,3 1,3 0,000 

Rökdykning egendomsskydd -3,3 2,4 0,9 0,003 

Invändig släckning -3,9 2,9 1,0 0,008 

 

Modell för släckning från marken 
 

dy/dx grön [%] dy/dx gul [%] dy/dx röd [%] P > |z| 

Släckning från marken -9,5 6,7 2,8 0,000 

Rökdykning livräddning -5,5 4,0 1,5 0,000 

Rökdykning egendomsskydd -4,8 3,5 1,3 0,000 

  

Rad-/ par-/ kedjehus  

 

Modell för dimspik 
 

dy/dx grön [%] dy/dx gul [%] dy/dx röd [%] P > |z| 

Dimspik -20,7 6,1 14,6 0,013 

Släckning från marken -26,4 10,1 16,3 0,000 

 

  



 
 

Fritidshus  

 

Modell för släckning från marken, fritidshus 

Utfall insats dy/dx grön [%] dy/dx gul [%] dy/dx röd [%] P > |z| 

Släckning från marken -24,6 6.8 17.8 0.000 

  



 
 

Bilaga 4   
Tabell över förekomsten av åtgärder vid insatser mot villa 

  

  

Bilaga 5  
 

Tabell 4: Sammanställning av påverkan på den genomsnittliga sannolikheten av utfallet för insatser, villor 

Åtgärder dy/dx grön [%] dy/dx gul [%] dy/dx röd [%] 

Dimspik -12,7 6,4 6,3 

Skärsläckare -6,9 3,7 3,2 



 
 

Håltagning i brandrummet -10,9 5,6 5,3 

Håltagning i utrymningsväg -10,9 5,6 5,3 

Håltagning i hotade utrymmen -16,0 7,6 8,4 

Släckning från marken -38,1 19,7 18,4 

Invändig släckning -11,0 6,4 4,6 

Rökdykning livräddning -9,8 5,1 4,7 

Rökdykning egendomsskydd -9,9 5,6 4,3 

 

Tabell 5: Jämförelse av den genomsnittliga sannolikheten av utfallet för insatser med eller utan variabeln släckning från marken, villor 

Åtgärd dy/dx grönt 

[%] 
dy/dx gult 

[%] 
dy/dx rött 

[%] 
Grönt 

[%] 
Gult 

[%] 
Rött 

[%] 

Utan släckning från 

marken 
-22,5  7,8 14,7 28,5 41,8  29,7 

Med släckning från 

marken 
-12,7 6,4  6,3 38,3 40,4 21,3 

 

Tabell 6: Sammanställning av påverkan på den genomsnittliga sannolikheten av utfallet för en insats, flerbostadshus 

Åtgärd dy/dx grönt [%] dy/dx gult [%] dy/dx rött [%] 

Dimspik -42,5  20,6 21,9 

Skärsläckare -36,1  19,7 16,4 



 
 

Håltagning i brandrummet -31,3 18,4 12,9 

Håltagning i hotade utrymmen -31,8 18,5  13,3 

Släckning från marken -9,5 6,7 2,8 

Invändig släckning -3,9 2,9 1,0 

Rökdykning livräddning -4,8 3,5 1,3 

Rökdykning egendomsskydd -3,3 2,4 0,9 

 

Tabell 7: Sammanställning av påverkan på den genomsnittliga sannolikheten av utfallet för en insats, rad-/ par-/ kedjehus 

Åtgärd dy/dx grönt [%] dy/dx gult [%] dy/dx rött [%] 

Dimspik -20,7 6,1 14,6 

Släckning från marken -26,4 10,1 16,3 

 

Tabell 8: Sammanställning av påverkan på den genomsnittliga sannolikheten av utfallet för en insats, fritidshus 

Åtgärd dy/dx grönt [%] dy/dx gult [%] dy/dx rött [%] 

Släckning från marken -24,6 6,8 17,8 

 

  
 


