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1.	Introduktion	
Att hantera bränder handlar i dag inte enbart om att begränsa eller förhindra spridningen av 
redan pågående bränder. Räddningstjänster arbetar i dag aktivt med att strategiskt förebygga 
bränder genom insatser såsom brandinspektioner och hembesök där olika faktorer som ökar 
risken för brand identifieras och åtgärdas för att förhindra att bränder uppstår. Det strategiska 
brandförebyggande arbetet kräver dock resurser och prioriteringar måste göras om vilka bygg-
nader eller områden man ska rikta in sig på. Prioriteringarna av vilka byggnader eller områden 
där det ska utföras brandinspektioner eller hembesök görs oftast i dag enligt särskilda scheman 
eller baserat på var det har skett mycket bränder tidigare. Problemet med dessa prioriteringar är 
dock att de inte alltid pekar ut de byggnader eller områden där risken för brand faktiskt är som 
störst. Med en allt större förståelse för vilka faktorer som ökar risken för brand och en ökad 
tillgång till data är det dock möjligt att med hjälp av statistiska och datadrivna analyser bedöma 
vilka byggnader och områden där risken för eventuella bränder är som högst. Metoder och ana-
lyser som dessa kan således vara användbara för räddningstjänster i deras strategiska brandsä-
kerhetsarbete. Statistiska analyser där risken för eventuella bränder bedöms med hjälp av kända 
riskfaktorer används dock i en förhållandevis liten utsträckning av räddningstjänster i dag. Syftet 
med denna rapport är därför att ge en översikt över internationella exempel på hur data an-
vänds, vilka metoder för strategiskt brandskyddsarbete som bedrivs och hur ett sådant arbete 
kan utvecklas för av svenska räddningstjänster för att kunna ta mer underbyggda beslut i sitt 
strategiska brandsäkerhetsarbete.   
 
Rapporten är indelad i fyra delar. I den första ges en introduktion till begreppen ”Big Data” och 
”Smart Brandbekämpning”. Båda begreppen är viktiga för att skapa en förståelse för hur data 
kan användas av räddningstjänster på olika sätt. I den andra delen ges en översikt över data, 
metoder och visualiseringar som används för strategiskt brandsäkerhetsarbete av räddnings-
tjänster internationellt, främst i USA. I den tredje delen sammanfattas och presenteras en modell 
över hur räddningstjänster kan utveckla och arbeta med data i sitt strategiska brandsäkerhetsar-
bete. I den avslutande delen återfinns en kort sammanfattning och avslutande kommentarer.  
 

2.	Bakgrund	

2.1	Big	Data	

Data genereras i allt större mängder i dag. Till stor del beror detta på att våra liv har blivit allt 
mer digitaliserade, där Internet, datorer och smarta telefoner alla genererar stora mängder data 
på olika sätt (Dumbill 2013). Data har därför blivit en värdefull tillgång, eftersom den i allt större 
utsträckning kan användas till att förutse beteende och mönster i olika sammanhang (Scwab et 
al. 2011). Ett känt exempel på detta är hur detaljhandelsaffärer, såsom Wal-Mart, samlar in data 
om vad deras kunder köper för att kunna förutse vad de kommer köpa i framtiden. Genom att 
analysera insamlade data om kunders köp kan de rikta särskilda reklamkampanjer mot vissa 
kundsegment eller se till att produkter som det förväntas vara en hög efterfrågan på finns i lager 
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vid särskilda tillfällen (Provost & Fawcett 2013). För att kunna använda data till att förutse be-
teende och mönster på sättet som är beskrivet här ovan krävs det dock att man kan hantera 
stora datamängder, vilket har kommit att kallas ”Big Data” (Dumbill 2013).  
 
Begreppet Big Data är relativt nytt och brukar oftast sammanfattas med hjälp av tre koncept: 
volym, variation och hastighet (Russom 2011). Volym är troligtvis det koncept som bär den 
starkaste associationen till Big Data, eftersom mängden data som används för att förutse bete-
ende och mönster är enorm. Dessa data samlas oftast in från flera olika källor, vilket innebär att 
man har en variation i sitt data. Volymen är alltså delvis en funktion av variationen, eftersom fler 
källor leder till en större mängd data. Detsamma gäller för hastighet, som syftar på hastigheten i 
vilken data genereras. Ju fler källor, ju snabbare genereras och växer data (Russom 2011). Big 
Data skiljer sig alltså från vanliga data i den bemärkelsen att volymen är mer omfattande, vari-
ationen är större och hastigheten är snabbare (Russom 2011). Men Big Data är enbart data om 
den inte hanteras på rätt sätt. I diskussionen om vad som är Big Data brukar man också tala om 
dataanalys, vilket syftar till hur man analyserar den data som samlats in (Dumbill 2013). I ex-
emplet ovan analyseras till exempel Big Data av Wal-Mart för att rikta reklam och förutse efter-
frågan. I andra exempel används Big Data till att analysera trafikflöden (Barth 2009), varna för 
jordbävningar (Sakaki, Okazaki, & Matsuo, 2010) och förutse influensautbrott (Ginsberg et al. 
2009). Användningsområdena för Big Data är många och nära otaliga. Det krävs även god kun-
skap om hur den ska extraheras, analyseras och visualiseras. I de kommande avsnitten diskuteras 
exempel på hur Big Data kan hanteras för att kunna förutse och bedöma var bränder riskerar 
att bryta ut. 
 
2.2.	Smart	Brandbekämpning	

Enkelt uttryckt kan man beskriva ’Smart Brandbekämpning’ som ett arbetssätt där datain-
samling, dataanalys och nya kommunikationsmedel prioriteras för att på ett mer effektivt sätt 
kunna förebygga och bekämpa bränder (Hamins et al. 2015). Idéen är att man med hjälp av data 
från det ständigt växande nätverk av källor som finns tillgängliga i dag ska kunna ta mer under-
byggda beslut för att förhindra och förebygga nya bränder från att startas, men även begränsa 
omfattningen av inträffade bränder. Data används dock i en begränsad omfattning inom brand-
bekämpning i dag (Hamins et al. 2015). Fler initiativ och mer forskning om hur data kan inte-
greras och användas för att förebygga och bekämpa bränder behövs för att kunna förstå hur 
den potential som finns kan utnyttjas på bästa sätt.  
 
I ett försök att beskriva vilka möjligheter och utmaningar som finns för att göra brandbekämp-
ning smartare har organisationen ’Fire Protection Research Foundation’ (FPRF) i USA sam-
manställt en rapport där man identifierar och sammanställer datakällor, teknologier och andra 
möjligheter som skulle kunna användas för att ta mer underbyggda beslut med hjälp av data. 
Fokus i rapporten ligger på så kallade ”Cyber-Physical Systems” (CPS), vilket kan beskrivas som 
en typ av system som består av både fysiska komponenter och programvaror (Baheti & Gill 
2011). De olika komponenterna i ett CPS är sammanlänkade och styrda av datorbaserade algo-
ritmer och kan därför interagera med varandra på olika sätt beroende på vad de är utformade 
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att användas till. Exempel på CPS är till exempel smarta städer (Townsend 2013), smarta bygg-
nader (Shaikh et al. 2014), smart tillverkning (Lee 2013) och smart transportering (Fagnant & 
Kockelman 2015). I rapporten beskriver FPRF hur CPS skulle kunna användas inom brandbe-
kämpning genom att sammanlänka olika typer av teknologier i byggnader, fordon och utrustning 
för att samla in data som kan användas tillsammans med data från andra databaser för att både 
förebygga och bekämpa bränder. Till exempel skulle data från sensorer som övervakar tempe-
raturen i en byggnad kunna användas i kombination med data över byggnadsplaner (planlösning, 
material, etc.) för att få en bättre bild över hur branden sprider sig i realtid och på så sätt kunna 
ta mer underbyggda beslut om hur man ska bekämpa den (Hamins et al. 2015). På ett liknande 
sätt skulle även samma typ av data kunna användas för att arbeta preventivt genom att övervaka 
temperaturen för att kartlägga eventuella fastigheter där det finns förhöjd risk att en brand kan 
bryta ut och på så sätt åtgärda det (Hamins et al. 2015). CPS introducerar alltså flera möjligheter 
till att skapa en smartare miljö för brandbekämpning.  
 
För att kunna utnyttja de möjligheter som CPS och andra metoder bär med sig krävs dock ett 
utarbetat ramverk för hur systemet ska fungera. FPRF föreslår att detta ramverk ska bestå av 
tre huvudsakliga moment: insamling av data, bearbetning av data och användning/visualisering 
av data (Hamins et al. 2015). Insamling av data syftar på vilka datakällor som ska användas. Detta 
är ett viktigt moment eftersom både bearbetning och presentation är beroende av tillgången, 
noggrannheten och kvalitén på data. Bearbetning av data syftar på hur insamlade data samman-
ställs och analyseras och kräver därför kunskap om hur data ska användas och vilken typ av 
situation de ska användas i. Användning/visualisering av data syftar till hur data ska spridas och 
presenteras. Även detta moment kräver kunskap om hur data ska användas, framförallt eftersom 
olika situationer kan kräva att data används på olika sätt (Hamins et al. 2015).  
 
Det ramverk som FPRF föreslår för att på ett smartare sätt kunna bekämpa bränder kommer i 
det följande avsnittet att användas för att ge en översikt över metoder som redan finns och 
används för att förebygga bränder. Fokus kommer alltså vara på preventivt brandskyddsarbete, 
där syftet är förbättra brandriskmiljön.  
 

3.		Aspekter	av	Smart	Brandbekämpning		

3.1.	Insamling	av	Data	

3.1.1	Räddningstjänster	och	data	
Räddningstjänster har i dag tillgång till en mängd olika typer av data. Till stor del beror detta på 
att räddningstjänstens roll har förändrats från att ha varit till stor del operativ till att i dag också 
innefatta inspektioner, utbildning, utredningar och samverkan med andra aktörer (Butler & 
Wang 2015). Alla dessa aktiviteter genererar på olika sätt data, till exempel kvantitativa data från 
insats- eller händelserapporter om var det har inträffat en brand, men även kvalitativa data från 
samverkan med andra aktörer i form av loggböcker och liknande (Räddningstjänsten Syd 2015). 
Detta har gjort att många räddningstjänster generar och får tillgång till mer data än de klarar av 
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att analysera och hantera (Butler & Wang 2015). Att bedöma vilka typer av data som är viktigast 
är därför nödvändigt. 
 
Då en räddningstjänst har flera olika uppgifter kan olika typer av data vara viktiga vid olika 
tillfällen. Vid hantering av en brand i en fastighet är till exempel information om tillgängliga 
resurser och brandens utveckling av stort intresse. Data om brandvattenförsörjning och fastig-
hetens planlösning kan då vara viktigt (Hamins et al. 2014). Vid förebyggande arbete där man 
försöker förutse var eventuella bränder kan komma att bryta ut kan dock en helt annan typ av 
data vara av intresse, till exempel data om fastighetens konstruktionsår, områdets sociodemo-
grafiska status eller statistik över tidigare bränder (Hamins et al. 2014). Uppgiften som ska ut-
föras avgör således vilken typ av data som är viktig. För att data ska vara tillgänglig och använd-
bar när olika uppgifter utförs krävs det dock en noga utarbetad strategi, framförallt eftersom 
många räddningstjänster redan nu har svårt att hantera och analysera den mängd data som de 
har tillgång till (Butler & Wang 2015). Nedan beskrivs några aspekter som är viktiga att tänka 
på vid en bedömning av vilka data som är viktigast samla in och bearbeta för strategiskt brand-
skyddsarbete.  
 

3.1.2	Identifiering	av	data	
Vid en bedömning av vilken typ av data som är viktigast för att kunna förutse var bränder 
riskerar att bryta ut är det först och främst nödvändigt att kartlägga vilken typ av data som finns 
(Copeland 2015). Detta är viktigt eftersom det oftast finns en okunskap om vilken typ av data 
som existerar. I flera fall handlar det om att olika aktörer samlar in data utan att andra aktörer 
vet om det, men det kan även vara data som existerar inom organisationen som inte delas mellan 
olika avdelningar (Rasmusson et al. 2015). I en svensk kontext samlar till exempel räddnings-
tjänster in mycket data själv via inspektioner och utredningar, men mycket data existerar och 
tillhandahålls också av andra aktörer, till exempel kommun och polis (Räddningstjänsten Syd 
2015). Det är således viktigt att undersöka vad för typ av data som existerar både inom organi-
sationen och i andra organisationer för att kunna få en överblick över potentiella datakällor.  
 
Vidare är det även viktigt att undersöka huruvida de existerande datakällorna är tillgängliga eller 
inte. Framförallt kan juridiska hinder göra det svårt att få tillgång till vissa typer av data (Data-
inspektionen 2017). Data som rör känsliga uppgifter eller som innehåller någon form av per-
sonuppgifter som gör att man kan identifiera enskilda personer är oftast inte möjlig att dela 
mellan organisationer utan särskilda sekretessprövningar (Datainspektionen 2017). Utöver juri-
diska hinder kan även sociala och etiska aspekter göra det komplicerat att använda vissa typer 
av data (Kord & Patterson 2012). Framförallt gäller detta när data kombineras från flera olika 
källor, eftersom det då finns en större risk att den personliga integriteten kränks. Att tydligt 
reflektera över sociala och etiska aspekter är därför alltid nödvändigt vid hantering av data. Detta 
kan till exempel göras genom att använda sig av några av de etiska koder som redan finns utar-
betade, till exempel Association for Computing Machinery (ACM) Code of Ethics eller The 
Association of Information Technology Professionals (AITP) Code of Ethics (Dittrich et al. 
2015). Vidare kan man även försöka se till så att det finns tydliga och lättförstådda avtal på hur 
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insamling och användning av data ska gå till för att göra processen så transparent som möjligt 
(Kord & Patterson 2012). Om det trots detta finns en osäkerhet över huruvida användningen 
av vissa data riskerar att bryta mot någon social eller etisk aspekt är det lämpligt att inte använda 
dessa.  
 
Vid kartläggningen av vilka data som finns är det även viktigt att kontrollera att de uppfyller 
vissa krav.  För det första är det viktigt att de data som finns är geografiska (Copeland 2015). 
Att data är geografiska innebär att de på något sätt kan länkas till en plats, till exempel en adress. 
Då data kan samlas in på olika geografiska nivåer är det viktigt att bestämma vilken geografisk 
nivå data bör inneha för att kvaliteten ska räknas som hög nog. Kvalitén på data som finns på 
koordinat- och adressnivå kan till exempel ses som hög, då det med hög precision går att länka 
koordinaten till en specifik plats. Kvalitén på data som bara finns på till exempel stadsdelsnivå 
är däremot inte lika hög, då det finns en stor risk att denna inte är representativ för hela området 
(Openshaw 1984). Förutom att data måste vara geografisk kopplat är det även viktigt att den 
har någon form av tidsangivelse. Detta innebär att data som bör inneha någon form av tidsper-
spektiv, till exempel år, månad eller dag (Butler & Wang 2015). Utifrån tidsangivelsen är det 
möjligt att utvärdera hur pass aktuella data är. Data om temperatur och rörelse i en byggnad kan 
till exempel vara viktigt att uppdatera dagligen eller en gång i veckan för att den inte ska vara 
utdaterad (Hamins et al. 2014). Data om en fastighets byggnadsår, konstruktion och vad den 
används till behövs däremot inte uppdateras lika ofta och kan ändå vara aktuell (Hamins et al. 
2014). En tidsstämpel är alltså nödvändig då den används till att avgöra hur pass aktuella data 
är, vilket gör det viktigt at avgöra inom vilket tidsspann olika data ska vara tillgängliga. Data som 
inte faller inom det uppsatta tidsspannet bör inte användas då de inte kan ses som aktuella 
(Hamins et al. 2014). 
 

3.1.3	Datakällor	
Ett andra steg i bedömningen av vilka data som är viktigast är att undersöka hur data kan samlas 
in (Butler & Wang 2015). Insamling av data kan grovt delas in i fyra olika kategorier: manuell 
insamling, riktad insamling, automatiserad insamling och frivillig insamling (Kitchin 2013). Ma-
nuell insamling innebär att data samlas in och sammanställs manuellt av en eller flera personer, till 
exempel genom inspektioner. Riktad insamling syftar till data som samlas in genom till exempel 
kameraövervakning av en specifik plats eller aktivitet, det vill säga olika former av övervakning 
(Kitchin 2013). Automatiserad insamling är data som samlas in automatiskt av enheter eller system 
med hjälp av olika sensorer och nätverk. Frivillig insamling syftar däremot på data som användaren 
frivilligt bidrar med, till exempel via sociala medier eller så kallad ”crowdsourcing” (Kitchin 
2013).   
  
I en svensk kontext samlar många räddningstjänster och andra offentliga aktörer in mycket data 
manuellt. Till exempel genomförs brandinspektioner där fastigheters skick och brandsäkerhet-
kontrollers och utvärderas av en brandinspektör. Ett annat exempel är bandutredningar där 
direkta och bakomliggande brandorsaker fastställs av en brandingenjör (Erlandsson & Bengts-
son 2015). Data från aktiviteter som dessa samlas in manuellt och sparas sedan digitalt i olika 
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databaser. Detsamma gäller för andra offentliga aktörer såsom polisen, som samlar in mycket 
av sin brottsdata manuellt (Rasmusson et al. 2015). När det kommer till data som samlas in 
genom riktad insamling så är användningsområdena färre. Data från kameraövervakning av en 
specifik plats kan eventuellt vara användbart för att kunna avgöra ifall branden var anlagd eller 
inte, men är till lite hjälp när det kommer till att kunna förutse var eventuella bränder kan tänkas 
bryta ut. Automatiserad insamling av data används också i begränsad utsträckning av svenska 
räddningstjänster i dag (Räddningstjänsten Syd 2015), potentialen är dock stor. Automatiserade 
data skulle till exempel kunna användas i större utsträckning för att kunna förutse var eventuella 
bränder riskerar att bryta ut. Data om en byggnads temperatur i olika rum kan till exempel 
samlas in automatiskt av sensorer och har visat sig användbar för räddningstjänster i USA (Ha-
mins et al. 2014). Ett annat exempel på automatiserad insamling av data är användandet av 
passerkort eller andra former av rörelseregistrering, vilket kan användas som en indikator på hur 
många som rör sig i en byggnad vid olika tidpunkter (Kitchin 2013). Detsamma gäller för frivillig 
insamling av data. Även om frivillig insamling används i relativt liten utsträckning idag så hade 
det kunnat användas mer (Räddningstjänsten Syd 2015). Data från tjänster såsom OpenStreet-
Map hade till exempel kunnat användas för att få en uppfattning om hur ett visst område ser ut 
och vilka eventuella riskfaktorer som finns (Kitchin 2013). 
 
Vid en utvärdering av hur data ska samlas in är det dock viktigt att ta hänsyn till rent praktiska 
problem (Butler & Want 2015). Data som samlas in manuellt kan till exempel vara tidskrävande 
att samla in och därför svår att använda i en större skala för att kunna förutse var bränder riskerar 
att bryta ut. Automatiserade data kan däremot vara lätta att samla in, men kräver en IT-infra-
struktur som är dyr att utveckla och underhålla (Hamins et al. 2014). Trots att det finns en 
potential i att använda sig av en viss typ av metod för att samla in vissa typer av data kan det 
föreligga vissa problem som gör det svårt att göra det. Ett noga övervägande av hur pass viktig 
den data man är intresserad av är därför nödvändig (Copeland 2015).  
 

3.1.4	Standardisering	av	data	
Då data samlas in från olika källor är det viktigt standardisera den data som samlas in. Standar-
disering av data innebär att man skapar regler för hur data ska struktureras och sammanställas 
för att den ska vara kompatibel med andra data (IBM 2014). Som det nämndes i avsnitt 3.1.2 så 
är det till exempel viktigt att insamlad data innehåller både geografisk information och inform-
ation om tid. Det är även viktigt att den geografiska informationen bygger på samma referens-
system så att de inbördes rumsliga relationerna mellan olika objekt är korrekta. Likaså är det 
viktigt att tidsangivelserna i olika data är synkroniserade så att det inte finns en förskjutning i tid 
(Butler & Wang 2015). Om data skulle bygga på olika referenssystem eller ha olika tidsangivelser 
är det viktigt att standardisera dem att de går att använda i samma analys (Butler & Wang 2015). 
Standardisering kan alltså ses som ett sätt att göra data kompatibla med varandra, men också 
som ett sätt att garantera kvalitén på data. Standardisering av data är därför ett viktigt moment 
vid insamling och sammanställning av data (IBM 2014).  
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Vid insamling av data om bränder finns det flera initiativ som tagits för att standardisera data-
insamling. I en amerikansk kontext har till exempel ett nationellt rapporteringssystem kallat 
National Fire Incident Reporting System (NFIRS) använts sedan 1970-talet (Benson, Hoffman 
& Nickel 2015). NFIRS bygger på en nationell standard framtagen av National Fire Protection 
Association där varje räddningstjänst som deltar rapporterar och fyller i ett standardiserat for-
mulär för varje brand som de hanterar. Detta innebär att alla bränder som rapporteras till NFIRS 
dokumenteras och sparas på samma sätt, vilket också syftar till att garantera kvalitén på datan 
som samlas in (Benson, Hoffman & Nickel 2015). I en svensk kontext har insatsdata samlats in 
nationellt sedan år 1996 då en nationell insatsrapport infördes av dåvarande Räddningsverket, i 
dag Myndigheten för Samhällsberedskap (MSB). I den nationella insatsrapporten, och numera 
händelserapporten, dokumenteras bland annat information om brandtyp, ingripande och bran-
dorsak (Tykesson & Nilsson 2015). Likt NFIRS är idén bakom insatsrapporten att det standar-
diserade formuläret ska garantera kvalitén på datan som samlas in, men det har trots detta visat 
sig finnas vissa kvalitetsbrister i den data som samlas in genom insatsrapporten (Tykesson & 
Nilsson 2015). Bland annat kategoriseras brandrelaterade olyckor olika mellan olika räddnings-
tjänster och ibland är de platser där branden brutit ut inte korrekt rapporterade (Tykesson & 
Nilsson 2015). Att standardisera datainsamling är alltså ingen garanti för hundraprocentig kva-
litet, men det säkerhetsställer trots allt en viss standard.  
 
Vid insamling av data från flera olika källor är standardiseringen framförallt viktigt för att säker-
hetsställa att olika data går att jämföra. Om data samlas in från olika källor finns det en stor risk 
att insamling och sammanställning av data har skett på olika sätt, vilket även gör att data kommer 
se olika ut (Butler & Wang 2015). Som nämndes tidigare är det till exempel viktigt och se till att 
både information om plats och tid är rapporterade på samma sätt innan de går att använda i 
samma analys. Detsamma gäller när det kommer till skriftlig framställning av variabler och ka-
tegorier, eftersom de kommer vara inkompatibla med varandra om de inte stämmer överens. 
(Hamins et al. 2014). Data kommer troligtvis även levereras i olika format, vilket gör det nöd-
vändigt att konvertera till ett gemensamt format. Ofta krävs det manuellt arbeta för att åtgärda 
problem som dessa, till exempel om en kategori är felstavad. Manuella rättningar kan vara 
mycket tidskrävande. Andra problem, såsom data som levereras i olika format, går dock att 
automatisera med hjälp av programvaror som till exempel FME (SAFE 2017).  
 
3.2.	Bearbetning	av	Data	

3.2.1	Databaserade	Algoritmer	för	Beslutssystem		
För att datan som samlas in ska kunna användas till att fatta mer underbyggda beslut måste den 
bearbetas och analyseras. Data om en fastighets byggnadsår är av liten användning i sig när det 
kommer till att förutse eventuella risker för bränder, men om den kombineras och analyseras 
med andra data såsom eventuella verksamheter eller demografiska profiler på boende i fastig-
heten kan den vara mer användbar (Madaio et al. 2016). Att bearbeta och analysera den data 
som samlas in är därför ett viktigt moment i att kunna förutse var bränder riskerar att ske. 
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Att bearbeta och analysera data från olika källor för att kunna utvärdera var bränder riskerar att 
uppstå är dock en komplicerad process som kräver både kunskap, verktyg, och teknik. I prakti-
ken innebär det ofta att en grupp dataanalytiker och statistiker utvecklar en form av algoritm 
som kan prioritera bland annat riskfaktorer baserat på var tidigare bränder har skett (Chen & 
Gore 2015). Genom att undersöka korrelationen mellan tidigare bränder och potentiella risk-
faktorer kan den eventuella brandrisken utvärderas. Riskfaktorer eller bakomliggande faktorer 
som uppvisar en stark korrelation med tidigare bränder är ofta av intresse, eftersom de ger en 
indikation om var andra bränder riskerar att uppstå (Roman 2014; Guldåker & Hallin 2014). 
Dessa kan därför användas till att skapa en så kallad binär klassificerings modell (till exempel en 
linjär logistisk regressions modell) som tränas i att klassificera hur hög eller låg risken är att en 
brand kan komma att utbryta i byggnader baserat på olika riskfaktorer. Om modellen blir till-
räckligt bra på att förutse var bränder kan komma att uppstå kan den användas till brandföre-
byggande arbete, till exempel genom att använda den för att prioritera vilka byggnader som 
kräver brandskyddskontroll (Chen & Gore 2015). För att modellen ska vara så aktuell som möj-
ligt krävs det dock att modellen ständigt uppdateras och förfinas med nya data och resultat från 
de fältkontroller som utförs (Chen & Gore 2015). Att utveckla en databaserad algoritm som kan 
användas under en längre tid bör därför ses som en iterativ process som kräver en långsiktig 
strategi för att vara så användbar som möjligt.  
 
Databaserade algoritmer för att utvärdera var bränder riskerar att uppstå används dock i en 
relativt liten omfattning i dag (Chen & Gore 2015). I en svensk kontext finns inga kända exem-
pel. Det förebyggande arbetet i svenska räddningstjänster är till stor del baserat på manuellt 
arbete och data används väldigt sparsamt (Räddningstjänsten Syd 2015). I en europeisk kontext 
finns flera exempel på hur data används för att bedöma risken för skogsbränder i Grekland 
(Illiadis 2005), Italien (Lapucci et al. 2005) och Portugal (de Vasconcelos 2001), men inga direkta 
exempel från urbana områden. De exempel som finns på databaserade algoritmer som används 
för att bedöma och utvärdera risker för bränder i urbana områden återfinns i USA. I de kom-
mande sektionerna beskrivs några av dessa metoder och algoritmer.  
 

3.2.2	FireCast		
Det kanske mest kända exemplet på en databaserad algoritm som används för att förutse var en 
brand bryter ut är FireCast. FireCast är utvecklat av Mayor’s Office of Data Analytics (MODA) i 
New York tillsammans med Fire Deparment New York (FDNY) och är algoritmen som ligger till 
grund för vad de kallar Risked-Based Inspection System (RBIS) (Copeland 2015). RBIS används på 
en daglig basis av FDNY för att planera brandinspektioner baserat på stora volymer data som 
samlas in från flera olika datakällor. Vad FireCast-algoritmen gör är att utifrån insamlade data 
varje natt beräknar huruvida risken för att en brand kan komma att bryta ut är hög eller låg för 
samtliga byggnader i New York och tillskriver varje byggnad en riskpoäng (Chen & Gore 2015). 
Byggnader med höga riskpoäng prioriteras sedan automatiskt av algoritmen tillsammans med 
obligatoriska byggnader som måste inspekteras enligt ett fast schema (t.ex. skolor, sjukhus eller 
byggnader under konstruktion) och tilldelas varje morgon till en brandinspektör (Roman 2014). 
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På detta sätt prioriteras de byggnader som är i störst behov av en brandinspektion och ökar 
chanserna för att eventuella brandrisker upptäcks och förebyggs innan en brand bryter ut.  
 
Den första versionen av FireCast baserades till stor del på antagande från FDNY personal om 
vilka faktorer som påverkade brandrisken och tränades inte med hjälp av data för att bedöma 
hur hög eller låg risken var att en brand skulle kunna komma att bryta ut (Chen & Gore 2015). 
Den första versionen av FireCast tenderade därför att överskatta riskfaktorer och prioriteringen 
av byggnader där brandinspektioner behövde utföras. Detta ledde oftast inte till en högre upp-
täckt av brandfarliga överträdelser (Copeland 2015). Den andra versionen av FireCast, även 
kallad FireCast 2.0, använde sig av en algoritm som lärde sig att klassificera hur hög eller låg 
risken är att en brand kan komma att bryta ut baserat på insamlade data. För att göra riskbe-
dömningen använde sig FireCast 2.0 av 13 olika riskfaktorer som uppdaterades varje dag, men 
algoritmen i sig uppdaterades enbart en gång per år (Chen & Gore 2015). I jämförelse med den 
första versionen av FireCast lyckades FireCast 2.0 förutsäga var en brand skulle kunna komma 
att utbryta i betydligt större utsträckning, vilket ledde till att brandfarliga överträdelser upptäck-
tes i en betydligt större utsträckning vid brandinspektioner än tidigare (Copeland 2015). Ett 
konkret exempel på att FireCast 2.0 var bättre på att förutse var bränder skulle kunna komma 
att ske är att sedan den lanserades har det visat sig att 16.5 procent av samtliga bränder som ägt 
rum brutit ut i byggnader inspekterade av FDNY senast 90 dagar före händelsen. Samma siffra 
för FireCast 1.0 var 1.9 procent (Roman 2014). Trots att brandinspektionerna inte lyckades 
förhindra dessa bränder från att utbryta så gav brandinspektionerna ändå brandmännen uppda-
terad information om byggnaden i sig, vilket kan ha underlättat den operativa insatsen (Roman 
2014).  
 
Den senaste versionen av Firecast, även kallad FireCast 3.0, inkluderar data från 15 olika aktörer, 
inklusive anmälningar till 311 (liknande 114 14 i Sverige) (se Tabell 1). Exempel på dessa data 
är information om byggnaden (ägare, byggnadstyp, byggnadsår, höjd, bredd, våningsantal, när-
het till andra byggnader, andel hyresrätter, andel bostadsrätter, verksamheter, hiss, sprinklersy-
stem etc.), information om närområdet (dåligt underhåll, nedskräpning, olagliga utbyggnader, 
olagliga förändringar, ansamling av brännbart avfall, certifikat som saknas för verksamheter, 
etc.) och klagomål till 311 (elektriska problem, avloppsproblem, värmeproblem, ventilations-
problem, inomhusluftkvalitet, skadedjur etc.) (Roman 2014; Chen & Gore 2015). Totalt inklu-
derar FireCast 3.0 7500 riskfaktorer som samlas in och uppdateras dagligen. Till skillnad från 
FireCast 2.0 så uppdateras även algoritmen dagligen genom att justera sig själv beroende på de 
data den använder sig av. Riskfaktorerna kan därför förändras från dag till dag och om algorit-
men upptäcker nya mönster i de data som den använder inkluderar den automatiskt dessa i de 
riskpoänger som genereras (Chen & Gore 2015). Än så länge finns få konkreta exempel och 
utvärderingar av hur bra FireCast 3.0 är att på att förutse var bränder skulle kunna komma att 
bryta ut, men enligt uppskattningar så förväntas 25 procent av de bränder som rapporteras upp-
stå i byggnader som FDNY inspekterat de senaste 90 dagarna tack vare prioriteringar gjorda av 
algoritmen (Roman 2014).  
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Tabell 1: Offentliga aktörer som delar med sig av data till FireCast. Källa: Roman (2014) 

Offentlig aktör Förkortning 

New York City Police Department NYPD 
Housing Preservation and Development HPD 
Department for the Aging DFTA 
Department of Buildings DOB 
Department of Finance DOF 
Department of Health and Mental Hygiene DOHMH 
Department of Sanitation of New York DSNY 
Department of Homeless Services DHS 
Department of Transportation DOT 
Economic Development Corporation EDC 
Department of Information Technology DoIT 
Department of Education DOE 
Department of Consumer Affairs DCA 
Department of Parks and Recreation DPR 
Fire Department of New York FDNY 

 

3.2.3	Firebird		
En annan databaserad algoritm som används för att förutse var bränder kan komma att bryta 
ut är Firebird. Firebird är utvecklat av forskare vid Georgia Institute of Technology (GIT) i samarbete 
med Atlanta Fire Rescue Department (AFRD) och används likt FireCast av AFRD för att planera 
brandinspektioner. Till skillnad från FireCast så används Firebird enbart för att planera brand-
inspektioner i kommersiella byggnader. Detta innebär att data som samlas in enbart är för bygg-
nader som innehåller någon form av kommersiell verksamhet (Madaio et al. 2015). Data samlas 
heller inte in kontinuerligt och bearbetas varje natt, utan är istället statisk och uppdateras vid 
behov. Likt FireCast används dock Firebird för att med hjälp av insamlade data beräkna 
huruvida risken för att en brand som kan komma att bryta ut är hög eller låg och tillskriver 
därefter varje byggnad en riskpoäng (Madaio et al. 2015). Utifrån riskpoängen gör brandinspek-
törer sedan en manuell prioritering av vilka byggnader som är i störst behov av en brandinspekt-
ion. Insamling och bearbetning av data i Firebird är alltså inte lika automatiserat som i FireCast. 
 
Den data som används i Firebird tillhandahålls från sju olika aktörer (se Tabell 2). Exempel på 
dessa data är tidigare bränder och brandinspektioner som tillhandahålls av AFDR, byggnadsin-
formation såsom byggnadsår, byggnadsmaterial och byggnadsskick som tillhandahålls av det 
privata företaget CoStar Group, företagsinformation och tillstånd som utfärdats av Atlantas 
stadsförvaltning och socioekonomiska och demografiska data från USA:s statistiska centralbyrå 
(Madaio et al. 2016). Det insamlade datamaterialet sammanlänkas geografiskt, då datan innehål-
ler information om antingen longitud/latitud, adress eller delområde (Madaio et al. 2016). Då 
den geografiska informationen varierar i kvalité och noggrannhet beroende på vilken aktör som 
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samlat in den så används även ESRI ArcGIS, Google Geocoding API och USA:s Postal Ser-
vice’s Adress Validation API för att verifiera att den är korrekt innan all datakällorna samman-
länkas (Madaio et al. 2015). Totalt omfattar samtliga dataset 252 olika variabler. Flera av dessa 
variabler är dock irrelevanta för att kunna förutse var bränder kan komma att bryta ut, till ex-
empel telefonnummer eller ID för fastigheten. Varje variabel kontrolleras därför manuellt och 
inkluderas sedan i modellen för att undersöka eventuella korrelationer (Madaio et al. 2015). De 
variabler som inte påvisar en stark korrelation med tidigare bränder tas bort. Det slutgiltiga 
datasetet innefattar därför 58 av de ursprungliga 252 variablerna (Madaio et al. 2015) 
 

Tabell 2: Aktörer och data som används i Firebird. Källa: Madaio et al. (2016) 

Aktör Variabel Beskrivning 
Atlanta Fire Rescue Depart-
ment 

Bränder Bränder mellan år 2011–2015 

 Brandinspektioner Brandinspektioner utförda av AFRD 

City of Atlanta Delområden (Parcels) Grundläggande information för varje del-
område  

 Strategisk delområdes utred-
ning 

Information om varje delområdes förhål-
lande 

 Verksamhetstillstånd Utfärdade verksamhetstillstånd 

Atlanta Police Department Brott Rapporterade brott 2014 

 Alkoholtillstånd Utfärdade alkoholtillstånd 

Atlanta Regional Commission Administrativa områden Gränsdata för delområden 

U.S Census Bureau  Demografi Antal hushåll, befolkning, etnicitet och ål-
der  

 Socioekonomisk Medianinkomst 

CoStar Group, Inc. CoStar fastigheter Information om kommersiella fastigheter 
Goole Place APIs Google Place Information om platser från Google Maps 

 
De 58 slutgiltiga variablerna används för att prioritera vilka byggnader där risken är som störst 
att en brand utbryter. Detta görs genom att använda en statistisk klassificerare kallad stödvektor-
maskin (support vector machine) (Madaio et al. 2016). Enkelt förklarat kan en stödvektormaskin 
beskrivas som en algoritm som delar in observationer i olika klasser baserat på uppsatta regler, 
där reglerna antingen är uppsatta manuellt eller härledda från data (Suthaharan 2016). I detta fall 
används stödvektormaskin för att klassificera byggnader i olika kategorier baserat på risken för 
att en brand ska bryta ut med hjälp av regler som är härledda från data om tidigare bränder. 
Algoritmen tränas med andra ord på att förutse bränder med hjälp av data om i vilka byggnader 
tidigare bränder har skett och vilka riskfaktorer som finns i dessa byggnader (Madaio et al. 2016). 
För att utvärdera hur bra algoritmen är på att förutse i vilka byggnader som bränder riskerar att 
bryta ut i skapades en simulering där algoritmen tränades på data från år 2011–2014 för att sedan 
appliceras på data från 2015. Resultaten visade att algoritmen kunde peka ut 73,31 procent av 
de byggnader där en brand bröt ut (Madaio et al. 2015). Algoritmen används därför för att 
beräkna riskpoäng för samtliga kommersiella byggnader i Atlanta och tilldelar varje byggnad en 
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poäng mellan 0–1. För att brandinspektörerna lättare ska kunna arbeta med riskpoängerna om-
vandlas dessa poäng till en 1–10 skala, där 1 motsvarar en låg risk, 2–5 medium risk och 6–10 
hög risk (Madaio et al. 2015)  
 

 
 
 
Som nämndes i inledningen samlas inte data in kontinuerligt och bearbetas varje natt likt 
FireCast. Resultatet från Firebirds beräkningar, det vill säga riskpoängerna för varje byggnad, 
distribueras därför till AFRD efter att bearbetningen och analysen har gjorts. Detta görs i både 
tabellformat och i en kartapplikation (Madaio et al. 2016). Tabellformatet levereras i CSV-for-
mat och innehåller information om varje byggnad, inklusive riskpoänger. Kartapplikationen är 
baserad på MapBox och Leaflet, tillsammans med egna Java visualiseringar, som visualiserar 
tidigare bränder, utförda brandinspektioner och potentiella brandinspektioner (se Illustration 
1). I kartapplikationen kan användaren även söka på specifika riskfaktorer och klassificera po-
tentiella brandinspektioner utifrån låg, medium och hög risk för att lättare kunna se vilka bygg-
nader som behöver inspekteras (Madaio et al. 2016). Utifrån tabellen och kartapplikationen gör 
brandinspektörerna sedan en manuell prioritering över vilka byggnader som är i störst behov av 
brandinspektioner. Firebird prioriterar alltså inte vilka byggnader som ska inspekteras varje dag 
likt FireCast, utan fungerar istället som ett besluts- och diskussionsunderlag för brandinspektö-
rerna (Madaio et al. 2015). 
 

Illustration 1: Visualisering av data i Firebirds kartapplikation. Källa: Madaio et al. (2016) 
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3.2.4	FireCARES	
Ett annat exempel hur data kan användas inom räddningstjänster är Fire-Community Assess-
ment Response Evaluation System (FireCARES). FireCARES används av flera olika räddnings-
tjänster i USA och bygger på data från National Fire Incident Reporting System (NFIRS) 
(FireCARES 2017).  Till skillnad från FireCast och Firebird så används inte FireCARES för att 
förutse var bränder kan komma att bryta ut, utan istället för att utvärdera den övergripande 
riskmiljön för räddningstjänsters upptagningsområden (FireCARES 2017). Detta innebär att 
FireCARES analyserar ett områdes sociodemografiska profil, byggda miljö och räddningstjäns-
ters prestation för att utvärdera den övergripande risken för olika typer av bränder (FireCARES 
2017). Detta görs genom att först beräkna en riskpoäng utifrån området sociodemografiska pro-
fil och byggda miljö som sedan jämförs med en prestationspoäng som beräknas baserat på rädd-
ningstjänstens prestation (FireCARES 2017). Jämförelsen mellan riskpoängen och prestations-
poängen ger ett säkerhetsbetyg som är en uppskattning på hur bra räddningstjänsten är på ett 
bekämpa olika typer av bränder (FireCARES 2017). Säkerhetsbetyget är uppdelat i tre olika 
grupper (bra, skälig, dålig) och jämförs mellan räddningstjänster som har liknande upptagnings-
områden (FireCARES 2017). Utifrån säkerhetsbetyget kan varje räddningstjänst därför få en 
uppfattning om vilka risker som de bör prioritera och hur deras organisation fungerar i jämfö-
relse med andra räddningstjänster med liknande upptagningsområden (FireCARES 2017).  
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Tabell 3: Variabler som används för att uppskatta riskpoänger. Källa: IAFF (2015) 

Kategori Variabel 

Sociodemografisk Befolkningsstorlek 
 Ålder 
 Kön 
 Etnicitet 
 Medianinkomst 
 Socialt sårbarhetsindex 

 
Procent av vuxna rökare 
 

Byggd miljö Antalet bostäder 
 Byggnadsålder 
 Antal hushåll med fler människor än rum 
 Antal övergivna fastigheter 
 Bränslekälla för uppvärmning 
 Antalet hyresrätter 
 Byggnadstäthet 

 
För att beräkna riskpoängen, som är baserad på ett områdes sociodemografiska profil och 
byggda miljö, används variabler såsom befolkningsmängd, ålder, medianinkomst, antal byggna-
der och antal övergivna byggnader (se Tabell 3). Dessa används som oberoende variabler i in-
dividuella regressionsmodeller för att uppskatta deras påverkan på fem olika typer av risker (be-
roende variabler) (FireCARES 2017):  
 

1. Antal rapporterade fastighetsbränder. 
2. Procent av antalet rapporterade fastighetsbränder som spred sig utanför rummet där de 

bröt ut. 
3. Procent av antalet rapporterade fastighetsbränder som spred sig utanför rummet och 

fastigheten där de bröt ut. 
4. Antal rapporterade skador som härrör från rapporterade fastighetsbränder. 
5. Antal rapporterade dödsfall som härrör från rapporterade fastighetsbränder.  

 
Den slutgiltiga uppsättningen oberoende variabler som används i varje modell varierar beroende 
på resultatet från regressionsmodellen (FireCARES 2017). Utifrån resultatet beräknas övergri-
pande riskpoänger för risken att en brand kan komma att bryta ut, hur stor risken är att branden 
kan komma att sprida sig och hur stor risk det är att någon skadar sig eller omkommer i branden. 
Dessa ges klassificeringarna låg, medium eller hög beroende på resultatet. och jämförs senare 
med räddningstjänstens prestationspoäng för att få fram ett säkerhetsbetyg (IAFF 2015).  
 
Prestationspoängen baseras på räddningstjänsten presentation och innefattar två olika kompo-
nenter. Den första komponenten innefattar data över antalet rapporterade fastighetsbränder 
och hur de har spridit sig. De rapporterade fastighetsbränderna är indelade i tre olika kategorier 
och distribuerade efter dessa: brand som ej spridit sig från rummet där den bröt ut, brand som 
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spridit sig till övriga delar av fastigheten samt brand som spridit sig till intilliggande fastighet 
(FireCARES 2017). Den andra komponenten är ett koncept där en teoretisk version av varje 
räddningstjänst skapas utifrån hur lång tid det bör ta att släcka en brand. Konceptet bygger på 
att det i teorin finns en alternativ version av varje räddningstjänst som uppfyller de nationella 
krav som har satts upp gällande uppgifter som måste utföras för att släcka en brand, såsom 
utryckning och släckning (se Tabell 4).  
 
Tanken är att om alla uppgifter som måste utföras för att släcka en brand genomförs enligt de 
tidsstandarder som har satts upp, kommer en brand enbart hinna utvecklas till en viss punkt. 
Brandens utveckling ses därför som en funktion av tiden det tar att utföra de uppgifter som 
måste genomföras för att släcka en brand (IAFF 2015). Utifrån den optimala versionen av varje 
räddningstjänst kan därför en optimal distribution av fastighetsbränder och hur de har spridit 
sig skapas baserat på de tre tidigare nämnda kategorierna (FireCARES 2017). Dessa kan sen 
jämföras med den faktiska distributionen av rapporterade fastighetsbränder för att uppskatta 
hur mycket längre tid varje räddningstjänst tar att utföra varje uppgift jämfört med den optimal 
version (FireCARES 2017). Resultatet från denna jämförelse är prestationspoängen.  
 

Tabell 4: Uppgifter som måste utföras för att släcka en brand. Källa: FireCARES 2017 
 

Uppgift Beskrivning 

Tid innan larm Tid innan brand har upptäckts och någon form av åtgärd vidtas  

Tid innan vidarerapportering Tid innan larmoperatören har tillräckligt information för att vidarerapportera 

Tid innan utryckning Tid innan brandmän kan rycka ut 

Tid innan ankomst Tid innan brandmän når platsen 

Tid innan släckning Tid innan brandmän kan påbörja släckning på plats  

 
Riskpoängen och prestationspoängen används slutligen för att uppskatta säkerhetsbetyget. Sä-
kerhetsbetyget är en jämförelse mellan riskpoängen och prestationspoängen och ger en uppfatt-
ning om hur pass bra räddningstjänsten presterar när det kommer till att hantera olika typer av 
bränder (FireCARES 2017). Tre olika typer av säkerhetsbetyg uppskattas för: 
 

1. Prestation i förhållande till antal bränder 
2. Prestation i förhållande till spridning av bränder 
3. Prestation i förhållande till antalet skadade och omkomna 

 
För att säkerhetsbetyget ska vara så representativt som möjligt uppskattas det i förhållande till 
hur räddningstjänster med liknande upptagningsområden har presterat. Om en räddningstjänst 
riskpoäng är medium när det kommer till spridning av bränder jämförs alltså dess prestations-
poäng enbart med andra räddningstjänster som har ett liknande upptagningsområde vars risk-
poäng också är medium (FireCARES 2017). Räddningstjänsterna rankas därefter och tilldelas 
ett säkerhetsbetyg baserat på deras prestation: 
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Bra  Mindre än 25 % av samtliga räddningstjänster har en liknande eller bättre 
prestationspoäng. 

 
Skälig  25–75 % av samtliga räddningstjänster har en bättre prestationspoäng. 
 
Dålig Mer än 75 % av samtliga räddningstjänster har en liknande eller bättre 

prestationspoäng. 
 
 

 
 
 
Resultatet från FireCARES presenteras i en webbapplikation som kan liknas vid en dashboard (se 
Illustration 2). Webbapplikationen innehåller riskpoänger, prestationspoänger och säkerhetsbe-
tyg, men även data över rapporterade bränder, befolkning, upptagningsområde och liknande 
(FireCARES 2017). Mycket av informationen går även att visualisera i en kartapplikation, till 
exempel är det möjligt att generera värmekartor baserat på rapporterade bränder eller visualisera 
var brandstationerna ligger. För att ta del av prestationspoäng och säkerhetsbetyg krävs en sär-
skild inloggning, men övriga delar är tillgängliga för allmänheten (FireCARES 2017).  
 

3.2.5	Övriga	applikationer	
Utöver FireCast, Firebird och FireCARES finns flera mindre algoritmer och applikationer som 
används av räddningstjänster runt om i USA. Dessa är oftast mindre avancerade än FireCast 
och Firebird och vissa av dem används inte till att förutse var bränder kan komma att bryta ut, 
men tjänar likväl som bra exempel på hur data kan användas för att kunna fatta mer informerade 
beslut.  

Illustration 2: Visualisering av FireCARES. Källa: FireCARES (2017) 
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I Los Angeles implementerade Los Angeles Fire Department (LAFD) år 2014 tjänsten 
FireStatLA (LAFD 2014). FireStatLA är en webbapplikation som är tillgänglig för allmänheten 
där data över responstid, utryckningstid, antal utryckningar och liknande är tillgängligt baserat 
på gata, område eller brandstation och år (LAFD 2017). Målet med att lansera FireStatLA var 
att göra räddningstjänstens arbete mer transparant genom att tillåta invånarna i Los Angeles att 
ta del av information om deras arbeta och på så sätt öka deras ansvarsskyldighet (LAFD 2014). 
FireStatLA används dock även internt för att kunna fatta bättre beslut genom att utvärdera 
utryckningstider och antal utryckningar för att kunna fördela resurser på ett mer effektivt sätt 
och förbättra responstider. Varje brandstation har därför regelbundna möten där information 
från FireStatLA presenteras och diskuteras (LAFD 2014). Datan som används i FireStatLA är 
insamlad av LAFD och analyseras av en särskild enhet inom organisationen. Data för applikat-
ionen uppdateras en gång i månaden och rådata publiceras även på deras hemsida som öppen 
data. Allmänheten kan därför själva ladda ner och analysera den data som används av LAFD 
(LAFD 2014). 
 
Likt FireStatLA så är även The Compliance Engine en webbapplikation. Syftet skiljer sig däre-
mot, då The Compliance Engine används till att samla in brandinspektionsrapporter som är 
utförda av licenserade entreprenörer (Brycer 2017). Genom att tillhandahålla ett användargräns-
snitt till både räddningstjänster och entreprenörer gör The Compliance Engine det möjligt att 
samla in, organisera och kategorisera data från brandinspektioner på ett strukturerat och stan-
dardiserat sätt och övervaka de byggnader som blivit inspekterade. Om en byggnad har brister 
eller fel som behöver åtgärdas pekas detta ut automatiskt av The Compliance Engine (Brycer 
2017). Med hjälp av The Compliance Engine kan därför räddningstjänster enklare prioritera och 
övervaka vilka byggnader som behöver inspekteras av dem själva, samt underrätta entreprenörer 

Illustration 3: Visualisering av FireStatLA. Källa: LAFD (2017) 
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om vilka byggnader som behöver inspekteras av dem (Brycer 2017). De data som används upp-
dateras kontinuerligt eftersom de bygger på utförda brandinspektioner. För att insamlade data 
ska kunna användas utan vidare bearbetning tillhandahåller The Compliance Engine även stan-
dardiserade brandinspektionsformulär som både räddningstjänsten och licenserade entreprenö-
rer använder (Brycer 2017). 
 
3.3.	Användning	och	Visualisering	av	Data	

3.3.1	Användning	av	data	
För att de data som samlats in och analyserats ska kunna användas till att fatta mer underbyggda 
beslut måste den presenteras på rätt sätt (Athanas & Theofanos 2015). Data som presenteras i 
ett användargränssnitt som är komplicerat att använda eller svårt att förstå kan till exempel in-
nebära att fel beslut fattas eller att insamlade och bearbetade data inte används alls (Athanas & 
Theofanos 2015). Att utforma ett användargränssnitt som betonar användarvänligt där data vi-
sualiserar på ett sätt som gör den lätt att förstå och ta sig till är därför lika viktigt som insamling 
och analys av densamma.  
 
För att en applikations användargränssnitt ska vara så användarvänligt som möjligt är det viktigt 
att ta hänsyn till hur och vad det kommer användas till. I praktiken innebär detta i vissa fall att 
en grupp mjukvaruutvecklare utvecklar applikationen i samarbete med organisationen eller 
gruppen som ska använda applikationen (Dittrich et al. 2015). Ett första steg är då att genomföra 
så kallade deltagarobservationer, där utvecklare deltar i det dagliga arbetet för att få kunskap om 
hur och när data används i den beställande organisationen. Utvecklarna kan då få en uppfattning 
om vilka behov som finns i organisationen och hur de använder redan befintliga applikationer 
(Dittrich et al. 2015). För att få mer kunskap om hur organisationen vill arbeta och använda data 
kan de även genomföra olika former av workshops där deltagarna får kritisera nuvarande ar-
betsprocesser, improvisera hur det skulle kunna fungera och diskutera vad som är realistiskt att 
genomföra (Dittrich et al. 2015). Utifrån deltagande observationer och workshops kan utveck-
larna sedan utveckla en prototyp, även kallad ”mock-up”, på hur applikationen och användar-
gränssnittet kan komma att se ut som kan utvärderas av anställda inom organisationen. Even-
tuella förslag och ändringar kan sedan integreras i den slutgiltiga applikationens användargräns-
snitt för att göra den enkelt att använda som möjligt (Dittrich et al. 2015).  
 

3.3.2	Visualisering	av	data	
Utöver att användargränssnittet ska utformas på ett sätt som gör det enkelt att använda måste 
även data visualiseras på ett sätt som gör den lätt att förstå. Det finns i dag mängd olika visuali-
seringsverktyg tillgängliga. Olika typer av diagram är till exempel lämpliga att använda för att 
visualisera förändringar över tid eller jämförelser mellan olika variabler (Choy et al. 2013). Re-
lationer mellan olika typer av variabler är däremot mer lämpliga att redovisa med hjälp av nät-
verksgrafer eller korrelationsmatriser (Choy et al. 2013). Visualiseringen av data beror alltså till 
stor del på vad för typ av data som ska visualiseras och vilken typ av beslut den ska visualiseras 
för.  
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En viktig aspekt som behöver betonas är dock den geografiska aspekten. Som det betonades i 
sektion 3.1.2 är det viktigt att datan som samlas in är geografisk, det vill säga att den på något 
sätt går att länka till en plats (Copeland 2015). Vid visualisering av data är det därför även viktigt 
att data på något sätt visualiseras geografiskt. Geografiska informationssystem (GIS) har funnits 
och använts för visualisering under en längre tid av till exempel GIS-analytiker och samhällspla-
nerare, men har först på senare tid fått ett bredare genomslag som ett sätt att kommunicera och 
visualisera data (Choy et al. 2013). Till stor del beror detta på att allt mer data är geografisk, 
vilket också gör det nödvändigt och visualisera den geografiskt. I de exempel som redovisades 
i avsnitt 3.2 innehåller nästan samtliga någon form av geografisk visualisering. Firebird visuali-
serar till exempel tidigare bränder, utförda brandinspektioner och potentiella brandinspektioner 
med hjälp av en karta där varje händelse motsvarar en punkt (se Illustration 1). Likaså använder 
FireCARES en karta för att visualisera information om var bränder har skett, var de är mest 
koncentrerade och hur detta sammanfaller med olika brandstationer och branddistrikt (se Illust-
ration 2 och Illustration 4). Kartan är alltså således ett viktigt verktyg för att kommunicera och 
visualisera information om var eventuella bränder kan komma att bryta ut.  
 

4.	Utveckling	av	Smart	Brandbekämpning	i	Sverige	

4.1	Utveckling	av	modell	för	räddningstjänster	i	Sverige	

Efter att ha gått igenom några av de aspekter som är viktiga att tänka på för att kunna förutse 
var eventuella bränder riskerar att bryta ut kommer en modell utvecklas över hur dat skulle 

Illustration 4: Visualisering av FireCARES. Källa: FireCARES (2017) 
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kunna användas i en svensk kontext. Modellen kommer vara baserad på kunskap från de före-
gående avsnitten och är inspirerad av hur ”Mayor’s Office of Data Analytics (MODA)” i New 
York arbetade vid implementeringen av bland annat FireCast (Copeland 2015). Nedan följer 10 
steg för hur en sådan modell skulle kunna utvecklas för räddningstjänster i Sverige.  
 

Steg Frågeställning Förklaring 
   
1. Förstå hur den 
dagliga verksam-
heten fungerar  

- Hur utvärderar man 
olika brandriskmiljöer? 
 

Det initiala syftet är att förstå hur brandrisk-
miljöer utvärderas och hur man prioriterar 
olika typer av områden och byggnader i sitt 
brandförebyggande arbete 
 

- Vilka aktiviteter utförs 
för att stärka brand-
skyddsförmågan? 

Syftet är att förstå Räddningstjänstens orga-
nisation och hur de arbetar för att förhindra 
bränder i det dagliga arbetet.  
 

- Hur utförs olika aktivi-
teter som syftar till att 
stärka brandskyddsför-
mågan?  
 

Räddningstjänsten utför olika aktiviteter 
som syftar till att förhindra bränder, till ex-
empel brandinspektioner eller hembesök.   
 

- Hur registreras och 
sparas data i organisat-
ionens IT-system? 

De uppgifter som utförs av Räddningstjäns-
ten genererar på olika sätt data som registre-
ras och sparas på olika sätt i organisationens 
IT-system.  
 

   
2. Identifiera hur 
data hade kunnat 
underlätta arbetet 

- Vilken typ av data an-
vänds i det brandföre-
byggande arbetet i dag? 
 

Olika typer av data används i det brandföre-
byggande arbetet och prioriteras på olika 
sätt. 

- Vilken typ av data hade 
kunnat användas i det 
brandförebyggande arbe-
tet? 

Hur kan data som inte redan används hade 
kunnat användas och prioriteras för att un-
derlätta det brandförebyggande arbetet. 
 

- Vad önskar man uppnå 
med användningen av 
data? 
 

Hur vill man använda data och vad vill man 
uppnå med användningen av data i sitt 
brandförebyggande arbete. 

   
3. Utforma en 
projektplan 

- Vilken typ av data ska 
användas och vilka nya 
data behövs? 
 

Utvärdera vilken typ av data som behövs 
samlas in och hur den ska samlas in.   
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- Vilken tidsplan ska 
projektet ha? 
 

Skapa en tidsplan där varje delmoment sche-
maläggs och uppskattas i tid.  

- Vilka milstolpar ska 
projektet ha? 

Sätt upp tydliga milstolpar i projektet, till ex-
empel när insamling av data ska vara klart, 
när analys ska vara klart o.s.v. 
 

   
4. Förstå datakäl-
lor 

- Hur ser insamlade data 
ut och vad mäter de? 

Hur ser insamlade data ut i den kontext som 
de används och vilka variabler innehåller de.  
 

- Hur genereras data och 
vilka problem kan upp-
stå? 

Utvärdera hur data genereras och levereras, 
samt vilka problem som kan uppstå vid in-
samling och användning av dessa.  
 

- Hur sparas och förva-
ras data? 

Kartlägga vilka system som används för att 
spara data och vilken kompabilitet dessa har. 

   
   
5. Skapa ett avtal 
mellan parter 
som deltar 

- Vad är syftet med pro-
jektet? 

Formulera ett avtal där syftet med projektet 
tydligt framgår gällande hur och vad insam-
lad data ska användas till så att deltagande 
parter förstår vad som förväntas av dem.  
 

- Hur kommer data han-
teras inom projektet? 

Formulera tydliga riktlinjer i avtalet gällande 
hur data ska hanteras inom projektet när det 
kommer till juridiska, sociala och etiska 
aspekter.  
 

   
6. Datainsamling - Vilken är den mest 

lämpliga metoden för att 
samla in data? 

Utveckla en metod för hur data kan samlas 
in och sammanställas i samma databas för 
vidare analys, till exempel manuell in-
samling, automatisk insamling etc.  
 

- Vilken är den mest 
lämpliga metod för att 
standardisera data? 

Utveckla en metod för hur insamlade data 
kan standardisera för vidare analys. Till ex-
empel genom att länka dem till plats.  
 

   
7. Testa hypote-
ser 

- Vilka variabler ska tes-
tas? 

Utvärdera vilka variabler som ska användas 
för att undersöka korrelationer. 
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- Vilken metod är mest 
lämplig att använda för 
analys? 

Undersök vilken metod som är lämpligast 
att använda för analys genom att testa flera 
olika analyser och utvärdera resultatet.  
 

- Vad visar preliminära 
resultat? 

Utvärdera vad de preliminära resultaten vi-
sar. 
 

- Hur kan resultatet pre-
senteras på bästa sätt? 

Undersök hur resultatet kan presenteras på 
Räddningstjänsters behov. 
 

   
8. Utvärdering av 
resultat 

- Stämmer resultatet 
överens med förvänt-
ningar?  

Diskutera preliminära resultat med delta-
gande parter för att utvärdera ifall det stäm-
mer överens med förväntningar.  
 

- Finns det någon förkla-
ring till att resultatet inte 
stämmer överens med 
förväntningar? 

Om det preliminära resultatet inte stämmer 
överens med förväntningarna (till exempel 
om en viss variabel uppvisar en starkare kor-
relation än förväntat), undersök ifall det 
finns någon förklaring till det. 
 

- Hur kan modellen för-
bättras för att vara mer 
exakt?  

Utvärdera hur modellen kan förbättras för 
att stämma bättre överens med förvänt-
ningar, t.ex. genom att justera eventuella va-
riabler som uppvisar starkare korrelationer 
eller addera fler variabler.   
 

- Visualiseras resultatet 
på bästa sätt? 

Diskutera hur resultatet visualiseras och hur 
det kan förbättras på olika sätt.   
 

   
9. Fälttest - Hur kan modellen tes-

tas på fältet? 
Gör upp en plan på hur modellen kan testas 
på fältet av Räddningstjänsten i det dagliga 
brandförebyggande arbetet. 
 

- Vilka system måste in-
kluderas? 

Undersök vilka system som måste inklude-
ras i fälttestet och hur detta ska göras.  
 

- Hur kan fälttestet ut-
värderas? 

Skapa en plan över hur och när fälttestet ska 
utvärderas. 
 

   
10. Automatisera 
och implemen-
tera processen  

- Vilka system behöver 
förändras och hur kan 
detta göras? 

Utvärdera vilka system som behöver föränd-
ras och hur detta kan göras på ett enkelt sätt 
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för att automatisera processen utan att för-
ändra gällande rutiner.  
 

- Hur ofta ska processen 
utvärderas och justeras? 

Skapa en plan på hur ofta modellen ska ut-
värderas och justeras för att vara aktuell.  
 

- Hur ska processens 
funktionalitet kunna ga-
ranteras långsiktigt? 

Utvärdera huruvida det är möjligt att säker-
hetsställa processens funktionalitet långsik-
tigt och vilka rutiner som ska gälla för detta.  
 

- Hur ska användningen 
av modellen utvärderas 
över tid?                            

Gör upp en plan över hur användningen av 
modellen ska utvärderas över tid efter im-
plementering.  
 

 
 

4.2	Teoretisk	utveckling	av	modell	för	Räddningstjänsten	Syd	

För att de steg som beskrivs i modellen i föregående avsnitt ska bli mer konkreta kommer varje 
steg beskrivas utifrån ett teoretiskt exempel i det kommande avsnittet. Det teoretiska exemplet 
är baserat på hur en smart brandbekämpningsmodell skulle kunna utvecklas med Räddnings-
tjänsten Syd som fallstudie. Exemplet hämtar inspiration från intervjuer som är genomförda 
med anställda inom Räddningstjänsten Syd under 2015 (Räddningstjänsten Syd 2015). Exemplet 
är presumtivt och kan fungera som inspiration till utvecklandet av en modell i verkligheten. 
 
1.  Förstå hur den dagliga verksamheten fungerar 
För att kunna förstå hur den dagliga verksamheten fungerar är det viktigt att de forskare som 
ska utveckla ett smart beslutssystem till Räddningstjänsten Syd deltar i det dagliga arbetet under 
en viss tid. Det är då möjligt att skapa sig en förståelse hur det brandförebyggande arbetet fun-
gerar i dag, vilka data som samlas in, hur data registreras och sparas och vilka system som an-
vänds. Förståelsen för räddningstjänstens vardagsarbete kan också kompletteras genom inter-
vjuer av brandbefäl och andra anställda.  
 
2. Identifiera hur data hade kunnat underlätta arbetet 
Efter att ha deltagit och skapat sig en förståelse för hur den dagliga verksamheten fungerar kan 
olika datakällor som används och samlas in kartläggas av forskarna. Till exempel är det möjligt 
och se vilken data som samlas in av Räddningstjänsten Syd, samt vilken data de får tillgång till 
från andra aktörer såsom Polisen, medlemskommunerna i Räddningstjänsten Syd eller Region 
Skåne. Utifrån detta är det möjligt för forskarna att tillsammans med Räddningstjänsten Syd 
utvärdera hur data hade kunnat användas för att underlätta det brandförebyggande arbetet.  
 
3. Utforma en projektplan 
I det tredje steget kan en projektplan utformas där datakällor, tidsplan och milstolpar definieras 
av forskare och Räddningstjänsten Syd tillsammans. Till exempel är det viktigt att definiera vilka 
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datakällor som är viktiga, framförallt om man inte har tillgång till datakällorna inom organisat-
ionen. En plan måste följaktligen definieras hur man ska få tillgång till data från andra aktörer. 
Vidare är det viktigt att tidsbegränsa projektet och bestämma när olika delmoment såsom in-
samling av data och analys av data ska vara klara.  
 
4. Förstå datakällor 
När projektplanen definierats kan forskarna börja kartlägga vilka aktörer det är som samlar in 
den data som behövs, hur den ser ut, hur den genereras och hur den sparas. Först och främst 
är det nödvändigt för forskarna att förstå hur data som Räddningstjänsten Syd själva samlar in 
och alltså redan har tillgång till ser ut och används. Utöver det är det viktigt för forskarna att 
förstå hur den data som tillhandahålls av andra aktörer såsom Polisen, och medlemskommu-
nerna i Räddningstjänsten Syd ser ut och används. Först när forskarna har en full förståelse för 
data som används av de olika aktörerna kan de utvärdera hur eventuella problem som kan upp-
stå vid insamling och användning av dessa, till exempel juridiska, sociala eller etiska hinder. Data 
som tillhandahålls av Polisen kan till exempel vara svår att använda utan att anonymisera den.  
 
5. Skapa ett avtal mellan parter som deltar 
För att säkerhetsställa tillgången till data är det viktigt att skapa ett avtal mellan de aktörer som 
tillhandahåller den. Att tydlig definiera syftet med projektet och hur data kommer att hanteras i 
projektet är därför viktigt för att undvika problem, juridiska hinder och göra processen mer 
transparent. För Räddningstjänsten Syd är det till exempel viktigt att tydliga definiera hur in-
samlade data ska användas för brandförebyggande arbete, på vilket sätt den ska användas och 
hur den ska hanteras. Avtalet hade kunnat komma att gälla aktörer såsom Polisen, medlems-
kommunerna i Räddningstjänsten Syd, Region Skåne, MSB och Länsstyrelsen Skåne.  
 
6. Datainsamling  
I nästa steg är det nödvändigt för forskarna att utvärdera den mest lämpliga metoden för att 
samla in och sammanställa data, samt hur den ska standardiseras. I en första modell hade tro-
ligtvis mycket data samlats in, sammanställts och standardiserats manuellt av forskarna då det 
hade varit svårt att finansiera utvecklingen av ett automatiskt system utan att utvärdera förde-
larna först.  
 
7. Testa hypoteser  
Efter att data har samlats in är det möjligt för forskarna att testa hypoteser. Valet av variabler 
kan göras med hjälp av Räddningstjänsten Syd, men även genom att använda sig av tidigare 
studier över bränder och riskfaktorer, samt titta på vilka variabler som används i nuvarande 
system i USA (se avsnitt 3.2). Exempel på variabler hade således kunnat vara byggnadsår, antal 
boende, verksamheter och socio-ekonomiska faktorer. Vidare är det nödvändigt för forskarna 
att undersöka vilken metod som är lämpligast att använda för analys genom att testa olika me-
toder som till exempel linjära logistiska regressionsmodeller eller klassificeringsmodeller såsom 
”Random Forest” (se avsnitt 3.2). De preliminära resultateten behöver sen utvärderas och pre-
senteras på ett lättförståeligt sätt för att Räddningstjänsten Syd ska kunna ta del av dem.  
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8. Utvärdering av resultat  
Det åttonde steget är en iterativ process där det preliminära resultatet utvärderas av Räddnings-
tjänsten Syd. Först är det viktigt att utvärdera huruvida det statistiska resultatet stämmer överens 
med den kunskap som brandinspektörer och brandmän har inom Räddningstjänsten Syd, det 
vill säga tycks de korrelationer som variabler uppvisa stämma överens med vad som kan för-
väntas. Om någon variabel uppvisar en starkare korrelation är väntat är det viktigt att forskarna 
försöker åtgärda det genom att justera modellen eller ta bort variabeln. I ett andra steg är det 
viktigt att Räddningstjänsten Syd, det vill säga de som ska använda modellen, utvärderar hur 
resultatet ska presenteras. Fokus bör ligga på att data och visualiseringar av data är lätta att förstå 
och använda. Även här är det nödvändigt för forskarna att åtgärda eventuella problem.  
 
9. Fälttest 
När utvärdering av det preliminära resultat väl gjort kan ett fälttest genomföras där modellen 
används i Räddningstjänsten Syds faktiska brandförebyggande arbete. Det är då viktigt att fors-
kare och räddningstjänsten kommer överens om hur fälttestet kan utföras och hur det kan ut-
värderas. Beroende på hur väl fälttestestet går kan antingen modellen implementeras fullt ut i 
räddningstjänstens organisation eller justeras av forskarna. 
 
10. Automatisera och implementera processen 
Om utvärderingen av fälttestet visar positiva resultat, det vill säga att användningen av modellen 
underlättar det brandförebyggande arbetet, kan den implementeras i det dagliga arbetet. För att 
kunna implementeras i det dagliga arbetet är dock nödvändigt att hela eller delar av processen 
automatiserats för att inte öka arbetsbelastningen. Forskarna måste därför tillsammans med 
Räddningstjänsten Syd utvärdera vilka system som behöver förändras och avgöra hur detta kan 
göras på ett så enkelt sätt som möjligt för att automatisera processen utan att förändra gällande 
rutiner allt för mycket. Vidare är det även nödvändigt att komma överens om hur ofta modellen 
ska utvärderas och justeras för att vara aktuell. Ett sista steg är för forskarna är alltså att säker-
hetsställa modellens funktionalitet så att Räddningstjänsten Syd kan använda den i ett långsiktigt 
perspektiv.  
 

5.	Avslutning	
I denna rapport har ett antal olika aspekter kring hur räddningstjänster kan arbeta med data för 
att kunna ta mer underbyggda beslut i sitt strategiska brandsäkerhetsarbete presenterats. I rap-
porten har metoder och utgångspunkter för insamling av data som är viktiga att tänka på sam-
manställts. Vidare har exempel på hur data bearbetas, analyseras och används i strategiskt brand-
säkerhetsarbete av räddningstjänster presenterats. Slutligen har metoderna och analyserna som 
presenterats sammanställts i en modell som kan användas av räddningstjänster som är intresse-
rade av att utveckla liknande arbetssätt. Rapporten kan således ses som ett underlag för hur 
räddningstjänster kan ta bättre vara på den data som de samlar in och hur de kan använda denna 
i sitt strategiska brandsäkerhetsarbete.  
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