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Förord  
 
	
Följande rapport är genomförd inom forskningsprojektet Bostadsbränder i storstadsområ-
den - rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden. Projektet är 
finansierat av MSB och har Institutionen för Urbana studier på Malmö högskola och 
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet som 
bas.  
 
Syftet med rapporten är att analysera i vad mån skillnaderna i statistiken gällande bo-
stadsbränder i storstadsområdena Malmö, Göteborg, Södertörn och Stockholm kan 
förklaras av olikheter i hur inrapporteringen av bostadsbränder går till. Perioden som 
studeras är 2007-2013.   
 
Rapporten bör ses som en inledande utredning och inte som en heltäckande beskriv-
ning av hur de olika räddningstjänsterna samlar in eller har samlat in data. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till Räddningstjänsten Syd, Räddningstjänsten Storgöteborg, 
Södertörns brandförsvarsförbund, Storstockholms brandförsvar, Attunda Brandkår, 
MSB, Brandskyddsföreningen och Brandforsk för all information och kloka syn-
punkter.   
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Sammanfattning  
 
Följande rapport redovisar en studie inom forskningsprojektet Bostadsbränder i storstads-
områden - rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden.  
 
Syftet med rapporten är att analysera i vad mån skillnaderna i statistiken gällande bo-
stadsbränder i storstadsområdena Malmö, Göteborg, Södertörn och Stockholm kan 
förklaras av olikheter i hur inrapporteringen av bostadsbränder går till.  
 
Perioden som studeras är 2007-2013. Studien baseras på intervjuer med nyckelperso-
ner inom fyra räddningstjänstförbund, utdrag från MSB:s statistikdatabas IDA och 
förbundens lokala datorstöd.  
 
Resultaten visar att skillnaderna i förekomsten av bostadsbränder till viss del kan för-
klaras med olikheter och kvalitetsproblem relaterat till hur förbunden samlar in och 
sammanställer insatsdata. Omfattningen är svår att kvantifiera men studien visar att 
det sannolikt finns problem med tillförlitligheten i samtliga förbund. Mest påtagliga 
verkar kvalitetsbristerna vara inom Storstockholm brandförsvar och inom Södertörns 
brandförsvarsförbund. Problemen utgörs dels av att brandrelaterade olyckor kategori-
seras olika mellan förbunden och i förhållande till MSB:s riktlinjer, att skadeplatser inte 
är korrekta, att rapporter inte fylls i fullständigt och att det i vissa fall förekommer 
bortfall.  
 
Orsakerna är flera; outvecklade rutiner, brist på återkoppling, upplevd tidsbrist inom 
förbundet och otydliga riktlinjer vad gäller definitioner på nationell nivå. Det finns 
dock tecken på förbättring vad gäller kultur och systematik som är viktig inför lanse-
ringen av den nya insatsrapporten 2016.  
 
Författarna drar slutsatsen att problemen med datamaterialet inte är så omfattande eller 
allvarliga att det inte kan ge tillförlitliga analysresultat av bakomliggande orsaker till 
bostadsbränder. Materialet kommer därför att användas i vidare studier. 
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1. Skillnader i förekomsten av bostadsbränder 
 
Tidigare studier har visat att det finns skillnader i antalet bränder per tusen invånare 
mellan storstadsområdena Malmö och Stockholm för åren 1998-2009 (se bl.a. Guld-
åker & Hallin 2013). Förekomsten av bostadsbränder skiljer sig åt mellan de olika stor-
stadsområdena även för åren 2007-2013 (Figur 1). För 2008 var det till exempel uppe-
mot dubbelt så många bränder per tusen invånare i Malmö som i Stockholm. Stock-
holm uppvisar också klart lägst siffror medan Malmö ligger i topp under de aktuella 
åren. 
 

 
Figur 1: Antal bostadsbränder per 1000 invånare mellan åren 2007-2013 i storstadsområdena Södertörn, Malmö, 
Göteborg och Stockholm. Se Geografisk avgränsning för information om vilka kommuner som ingår i respektive 
område (MSB: IDA, Statistikdatabasen, Räddningstjänstens insatsatser 20141208).  
 

Vad skillnaderna mellan olika kommuner, städer eller bostadsområden beror på är re-
lativt outforskat. Tidigare forskning har främst studerat bostadsbränder med utgångs-
punkt i individuella och byggnadstekniska aspekter snarare än att angripa problemet 
utifrån ett bredare perspektiv. Strukturella1 och rumsliga perspektiv utgör endast en 
marginell del i floran av brandforskning (Ekroth m.fl. 2012).  Detta är en anledning till 
att forskningsprojektet Bostadsbränder i storstadsområden – rumsliga skillnader och brandsä-
kerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden kommer att studera socioekonomiska och 
demografiska faktorers påverkan på bostadsbränder.  
 
En annan viktig aspekt som ofta har förbisetts är datakvalitetens betydelse. Innan 
forskningsprojektet Bostadsbränder i storstadsområden - rumsliga skillnader och brandsäkerhets-
arbete i den socialt fragmenterade staden kan gå vidare bör själva insamlingsprocessen under-
sökas. Kan vi vara säkra på att den statistik som samlas in och redovisas ger en tillför-

                                                      
1 Ekonomiska och sociala förhållanden på en övergripande samhällsnivå.  
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litlig verklighetsbeskrivning? Speglar statistiken de faktiska omständigheterna eller be-
ror en del av skillnaderna på inrapporteringen? Finns det skillnader i hur de olika rädd-
ningstjänsterna fyller i och rapporterar in i sina insatssystem? Det finns således många 
frågetecken som behöver redas ut innan själva analysarbetet kan inledas.  
 
Då projektet använder statistik som finns hos de fyra förbunden lokalt men också sta-
tistik som samlas in centralt av MSB i deras särskilda system, IDA, är det angeläget att 
studera såväl den lokala som den centrala nivån.  
 

2. Syfte och frågeställningar 
Rapportens övergripande syfte är att analysera i vad mån skillnaderna i statistiken gäl-
lande bostadsbränder i storstadsområdena Malmö, Göteborg, Södertörn och Stock-
holm kan förklaras av olikheter i hur inrapporteringen av bostadsbränder går till. Peri-
oden som studeras är 2007-2013.   
 
Mer specifikt kommer vi att undersöka hur de fyra räddningstjänstförbund som är 
verksamma i storstadsområdena rapporterar in och skickar vidare sina insatsrapporter 
gällande bostadsbränder. 
 
 
De fyra räddningstjänsterna är: 

 Räddningstjänsten Syd: Storstadsområde Malmö 
 Räddningstjänsten Storgöteborg: Storstadsområde Göteborg 
 Södertörns brandförsvarsförbund: Storstadsområde Södertörn 
 Storstockholms brandförsvar: Storstadsområde Stockholm  

 
Frågorna vi vill besvara är: 
Är den statistik om bostadsbränder som samlas in lokalt i de fyra räddningstjänstför-
bunden och sedan förs vidare till MSB för förmedling via IDA tillförlitlig? Finns det 
några felkällor? Vilka är dessa i så fall?  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

3 
 

3. Avgränsningar 

Geografiskt urval 
Studien fokuserar på tretton kommuner som ligger i de ovan nämnda storstadsområ-
dena. De utvalda kommunerna ingår i Räddningstjänsten Syds, Räddningstjänsten 
Storgöteborgs, Storstockholms brandförsvars och Södertörns brandförsvarsförbunds 
upptagningsområden. Urvalet av kommuner har gjorts i dialog med berörda räddnings-
tjänster. Av de trettio kommuner som ingår i de fyra räddningstjänsterna har endast 
tretton tagits med i denna studie och i forskningsprojektet som helhet (se Figur 2). De 
främsta kriterierna för urvalet var kommunernas närhet till kärnområdena och att de 
företrädesvis skulle vara av urban karaktär. Samtliga av de utvalda kommunerna defi-
nieras som storstadsområdeskommuner av Jordbruksverket. Deras klassificering av kom-
muner utgår ifrån befolkningsstorlek och definieras på följande sätt: 

 Storstadsområden: kommuner där 100 procent av befolkningen tillhör kategorin TOT (om-
råden med mer än 10 000 invånare) eller TON (områden omkring tätorter med mer än 10 000 
invånare). Dessa kommuner finns endast i storstadsregionerna Malmö, Göteborg, Södertörn 
och Stockholm. 

 Stadsområden: kommuner med en befolkning som har minst 30 000 invånare och/eller där 
den största tätorten har minst 25 000 invånare. Mindre kommuner som gränsar till dessa större 
kommuner och där utpendlarna som andel av nattbefolkningen överstiger 50 procent kopplas 
också till respektive storstadsområden.  

 Landsbygd: kommuner som inte ingår i de två tidigare klassificeringarna (storstadsområden 
och stadsområden) och som samtidigt har en befolkningstäthet av minst fem invånare per km². 

 Gles landsbygd: kommuner som inte ingår i de tre övriga klassificeringarna och som har en 
befolkning som är mindre än fem invånare per km² (Jordbruksverket 2013). 

Enligt Jordbruksverket är det bara Eslöv (ingår i Räddningstjänstens Syds upptagnings-
område) som inte kan räknas som en storstadsområdeskommun utan definieras som 
landsbygdskommun. Andra kommuner såsom Kävlinge och Ekerö klassas däremot 
som storstadskommuner men bedöms ligga för långt bort ifrån kärnområdet för att 
ingå i studien (Jordbruksverket 2015). Sveriges kommuner och landsting (SKL) kom-
munindelning skiljer sig något från Jordbruksverket men studiens utvalda kommuner 
hamnar antingen i kategorierna: Storstäder, Förortskommuner till storstäder eller Större städer: 
 
Tabell 1: SKL: s kommungruppsindelning (SKL 2011)  

Kommun Stor-
städer 

Förortskommuner 
till storstäder 

Större 
städer 

Kommun Stor-
städer 

Förortskommuner 
till storstäder 

Större 
städer 

Burlöv  X  Bot-
k k

 X  

Lund   X Ha-
i

 X  

Malmö X   Hud-
di

 X  

Göteborg X   Nacka  X  

Solna  X  Salem  X  
Stock-
h l

X   Söder-
tälj

  X 
Sundby-
b

 X      

 
Av den anledningen ingår inte Eslöv, Kävlinge och Ekerö och fjorton andra i studien 
och i forskningsprojektet som helhet även om de utgör en del av de aktuella räddnings-
tjänsters upptagningsområden. Järfälla och Sollentuna, som är tätbebyggda kommuner 
och ligger nära Stockholms stad är intressanta men inbegrips inte eftersom de täcks 
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upp av Brandkåren Attunda. Brandkåren Attunda kommer att delta i forskningspro-
jektet men ingick formellt inte när denna rapport påbörjades.  
 

 
Figur 2: Karta över de kommuner som ingår i studien samt räddningstjänsternas upptagningsområden.  
 
Tabell 2: Kommuner som ingår i respektive storstadsområde  
 

MALMÖ 
Räddningstjänsten  
Syd 

GÖTEBORG 
Räddningstjänsten  
Storgöteborg 

STOCKHOLM 
Storstockholms  
brandförsvar 

SÖDERTÖRN 
Södertörns  
brandförsvarsförbund 

Burlövs kommun Göteborgs stad Solna stad Botkyrka kommun 
Lunds kommun  Stockholms stad Haninge kommun 
Malmö stad  Sundbyberg stad Huddinge kommun 
   Nacka kommun 
   Salem kommun 
   Södertälje kommun 

Socio-ekonomiska faktorer 
Vissa av de utvalda kommunerna är dock stora och heterogena och kan inte räknas 
som renodlade storstadskommuner även om centralorten utgör ett urbant område. 
Vad gäller kommunerna som ingår i storstadsområde Malmö är Lunds kommun med 
sin stora åkerareal och relativt små samhällen den minst urbana. Kommunen har enligt 
SCB en tätortsgrad på 94,7 procent jämfört med 99,5 för Malmö och 98 procent för 
Burlöv (SCB 2010). Även Södertörnskommunerna Södertälje och Haninge består av 
många glesbefolkade områden. Denna heterogenitet bör tas i beaktning när bostads-
brändernas orsaker ska analyseras, i synnerhet vad gäller de socioekonomiska fak-
torerna. Den sociala geografin kan skilja sig nämnvärt mellan stad och landsbygd. En 
större del utav befolkningen på landsbygden har exempelvis lägre utbildning, den 
öppna arbetslösheten är något högre och andelen utlandsfödda är generellt sett lägre 
(Jordbruksverket 2015).  
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Heterogeniteten bör även belysas då själva frekvensen av bränder och orsakerna 
bakom dem diskuteras. De vanligaste brandorsakerna skiljer sig mellan stad och lands-
bygd (MSB 2014a). T.ex. förekommer det fler anlagda bränder i urbana områden 
(Guldåker & Hallin 2013). Det finns också stora skillnader vad gäller tillgång till per-
sonal och resurser. Vissa mindre brandstationer har p.g.a. sin storlek betydligt mindre 
resurser än de större och dygnet runt-bemannade vilket kan ha betydelse för organi-
sationskulturen och rutiner. Samtidigt menar Ola Malmstedt från Brandskyddsför-
eningen att storstadsförbunden har en högre arbetsbelastning och en mer komplex 
arbetssituation. Storstadsförbunden måste ta hänsyn till vägavstängningar, byggproces-
ser och systemuppkopplade larm. Därför menar Malmstedt att det är svårt att jämföra 
storstädernas räddningstjänstförbund med de mindre kommunernas (Malmstedt In-
tervju 2015-05-26).     
 
Tabell 3: Kommuntabell  

Kommun 
Befolkningsantal 

2013 

Invånare 
per km² 

2013 

Medianin-
komst 
2012 

Andel med 
förgymnasial 
utbildning 

2013 

Andel 
utlandsfödda 

2013 

Andel 
arbetslösa 

2013 

Medelålder 
2013 

Burlöv 17 159 905,51 215 400 26 27,8      8,2    39,9    

Lund 114 308 267,51 225 100 12,1        18,3  4,1  38,4  

Malmö 312 089 1 995,21 197 500 20,3  31,2  10,3  38,7  

Göteborg 532 857 1191 233 000 18,6  23,5  7,1  38,9  

Solna 72 813 768,91 277 600 13 26,5  4,3  39,6  

Stockholm 896 439 4 796,2 267 200 15 23,2  5,5  38,8  

Sundbyberg 42 338 4 916,5 262 000 18,2  27,9  6,7  37,9  

Botkyrka 87 357 451,1 216 100 26 39,4  9,5  37,2  

Haninge 80 804 176,7 246 600 24,7 23,4  5,9  38,2  

Huddinge 102 276 782,8 252 600 21 27,1  5,4  37,2  

Nacka 94 358 992,7 288 100 15,1  18,0  4,0  38,4  

Salem 15 987 295,8 273 000 20 16,3  4,3  38,3  

Södertälje 90 775 173,4 219 400 27,1  35,2  11,0  38,9  

Riket 9 633 589 23,7 233 600 22.2 15.9 6.7 41.2 
Befolkningsantal 2013, 31 december (SCB: Statistikdatabas). Medianinkomst 2012: Sammanräknad förvärvsinkomst, 
medianinkomst för boende i Sverige hela året, i kronor år 2012 (SCB: Statistikdatabas). Andel med förgymnasial utbild-
ning 2013. Andel personer i %, 16 år och äldre, med förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå (folkskola 
och grundskoleutbildning). Andel arbetslösa 2013: Andel öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 
i % av befolkningen, 16-64 år. Medelålder 2013: Medelåldern per kommun år 2013. Invånare per kvadratkilometer 2013 
(SCB: Statistikdatabasen). 

 
I Tabell 3 ovan listas ett urval av socio-ekonomiska faktorer, bl.a. andel med låg utbild-
ningsnivå (förgymnasial utbildning), arbetslösa, medianinkomst och utlandsfödda till-
sammans med befolkningsantal, befolkningstäthet och medelålder per kommun. Be-
folkningstätheten är den variabel inom vilken de utvalda kommunerna skiljer sig mest 
från rikssnittet. Sundbyberg hade 2013 en befolkningstäthet på 4 916,5 invånare per 
km² medan rikssnittet låg på 23,7. Andelen utlandsfödda ligger även högre för de ut-
valda kommunerna jämfört med riket. Andelen arbetslösa visar däremot på en stor 
spridning mellan kommunerna. Kommuner som Lund, Nacka och Salem ligger under 
rikssnittet medan bl.a. Malmö och Södertälje ligger klart över. Det finns med andra ord 
förhållanden som är typiska för storstadsområden i samtliga utvalda kommuner men 
också förhållanden (arbetslöshet och utbildningsnivå) som går på tvärs med det för-
väntade i vissa.  
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Tidsserier  
Fokus ligger på åren 2007-2013 eftersom det är den period som täcks inom ramen för 
forskningsprojektet. Avgränsningen har gjorts utifrån tillgången till koordinatsatta 
branddata. Det saknas kompletta dataset med koordinatangivelser för åren innan 2007. 
Avsaknaden medför svårigheter att analysera brandmaterialet på en noggrann geogra-
fisk nivå.  
 
Med detta sagt kommer vi inte helt att bortse ifrån tidigare års utveckling. Åren innan 
2007 är viktiga. Vi kommer att studera rutiner, attityder och utvecklingsarbete före 
2007 eftersom dessa kan ge indikationer på varför det ser ut som det gör i nuläget. 

Definitioner 
Undersökningen inriktas främst på inrapportering av bostadsbränder men berör även 
andra insatskategorier eftersom bostadsbränder endast utgör en delmängd av det som 
inrapporteras.  
 
Bostadsbränder ingår i olyckstypen Brand i byggnad vilken definieras på följande sätt:  
 

”Brand definieras som eld som ingen har kontroll över och som medför skada på människor, 
egendom eller miljö. Brandtillbud är eld som hade kunnat utvecklas till en brand men som 
tack vare ett rådigt ingripande eller lyckliga omständigheter inte ledde till skada. Byggnad 
definieras som varaktig konstruktion av tak och vanligen även väggar, som står på mark eller 
är placerad helt eller delvis under mark och är så stor att människor kan uppehålla sig i den” 
(McIntyre 2014).2 

 
I Figur 3 är de olika olyckstyperna (21st.), byggnadstyperna (7st.) och bostadsbyggna-
derna (4st.) listade. Olyckstypen3 utgör det övergripande valet. Om valet faller på Brand 
i byggnad dyker underkategorin Byggnadstyp upp. Däri är det sedan möjligt att välja bygg-
nadstypen Bostad. Enligt den nuvarande definitionen innefattas bostad av byggnadsty-
perna Villa, Flerbostadshus, Par-/rad-/kedjehus samt Fritidshus. Inför den nya insatsrap-
porten som kommer att gå under namnet Händelserapport (se s. 10) förekommer det 
diskussioner kring att även inkludera institutionsboenden, så som äldreboenden och 
servicehem (Bergström: Intervju 2015-03-27). Under den aktuella undersökningspe-
rioden (2007-2013) kategoriseras dock insatser som bostadsbrand endast om de sker i 
ovan nämnda byggnadstyper. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 Citatet är hämtat från en Excelfil som togs fram i samband med revidering av insatsrapporten under 
2004 (den reviderade rapporten infördes 2005-01-01). Några av definitionerna användes i ett utbild-
ningsmaterial i Powerpoint som Räddningsverket tog fram. Hela filen har använts i en hjälpfunktion i 
åtminstone ett av de tre system för rapportskrivning. 
 
3 I rapporten används händelse som synonym till olyckstyp eller olycka. Händelse förekommer i de 
lokala systemen.   
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Figur 3: Figur över olyckstyper (21st.), byggnadstyper (7st.) och bostadsbyggnader (4st.) i likhet med hur kategori-
erna presenteras i IDA.    
 
Förutom Brand i byggnad och bostadsbränder finns det andra olyckstyper som diskute-
ras i rapporten. Bland annat analyseras olyckstyperna Automatlarm, Förmodad brand och 
Annan olycka i relation till Brand i byggnad.  De olyckstyperna definieras på följande sätt 
av MSB:  
 

Automatlarm: Räddningstjänsten utlarmas av en automatisk larmanordning som är 
direkt ansluten till brandstationen (eller en ständigt bemannad central som larmar ut 
räddningstjänsten), utan att fara för brand eller gasutsläpp föreligger. 
 
Förmodad brand: Larm om brand som en person lämnat i god tro men då fara för 
brand ej kunnat konstateras. Till exempel solen som glänser i ett fönster, förångande 
av dagg på plåttak.  
 
Annan olycka: (Definition saknas i MSB:s material) Möjligtvis: Orsaken innefattas ej av 
ovanstående definitionen och kräver precisering (MSB 2008).  
 

MSB håller för närvaranade på att ta fram nya riktlinjer för hur olika insatser ska 
definieras. I skrivelsen Skillnaden mellan brand, brandtillbud och förmodad brand som ska 
ingå i de nya riktlinjerna anges följande: 

”När man fyller i insatsrapporten ska Brand i byggnad användas för både 
inträffade bränder (lågande eller glödande) och brandtillbud. Hade det aldrig 
kunnat bli en brand ska det klassas som Förmodad brand” (MSB 2015).  
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4. Tillvägagångssätt och material 
 
Såväl kvantitativa och som kvalitativa angreppssätt har använts i studien. Som del av 
den kvalitativa studien genomfördes en fokusgruppsintervju och fyra separata telefo-
nintervjuer i ett första skede. Under skrivprocessens gång har informanterna kontak-
tats vid ytterligare tillfällen för att tillföra kompletterande information. Efter utskick av 
ett utkast och en uppsamlingsdiskussion under ett projektgruppsmöte (2015-03-27) 
har rapporten arbetats om och kompletterande frågor har ställts till nya och gamla in-
formanter. Den kvantitativa delen omfattar jämförelser mellan bostadsbrandstatistik 
som de fyra räddningstjänsterna levererat till forskargruppen samt utdrag ur MSB:s 
statistik- och analysverktyg IDA.  
 
För varje förbund görs korrelationsanalyser mellan variablerna Brand i byggnad och För-
modad brand, Automatlarm samt Annan olycka (och för Södertörns del även Falsklarm) för 
åren 2017-2013. Det värde som fås ut genom korrelationsanalysen kallas r-värde eller 
korrelationskoefficient. R-värdet indikerar om finns ett statistiskt samband och hur starkt 
sambandet är. Från spannet 1 till -1 avgör korrelationsanalysen om sambandet är po-
sitivt, negativt eller saknas, då koefficienten är 0. Korrelationsanalyser har även utförts 
för att se om det finns variationer i hur man väljer att kategorisera brandrelaterade 
olyckor. Antagandet som görs är att det kan finnas ett utbyte mellan två variabler om 
det finns ett negativt samband. Det ska dock tilläggas att ett tydligt resultat här inte 
nödvändigtvis behöver spegla ett kausalt samband. Resultatet kan användas för att se 
mönster vars orsaker måste analyseras vidare. Dessutom ska det också betonas att även 
om starka korrelationsvärden erhålls är det inte ett mått på att det finns ett stort utbyte 
i antal olyckor mellan kategorierna. Förändringarna i trenderna är nämligen 
förhållandevis små.  

Fokusgruppsintervjuer 
Den första fokusgruppsintervjun hölls i samband med ett projektgruppsmöte den 16 
september, 2014. Under mötet delgav tre medarbetare från Räddningstjänsten Syd (Per 
Björkman, Bertil Nilsson, Lynn Ranåker), en från Räddningstjänsten Storgöteborg 
(Tove Nyth), en från Södertörns brandförsvarsförbund (Mari Olsén) samt en repre-
sentant från Storstockholms brandförsvar (Pontus Bjuring Gerlich) sin syn på respek-
tive organisations insatsrapporteringsrutiner. I tillägg deltog en representant från MSB 
(Mona Pütsep). 
 
Under intervjun diskuterades på förhand specificerade frågor (se Bilaga A) om hur re-
spektive räddningstjänst arbetar med inrapportering av bostadsbränder. Utgångspunk-
ten för diskussionen var den stora skillnad som föreligger vad gäller förekomsten av 
bostadsbränder mellan de olika områdena. Deltagarna gav sin syn på eventuella felkäl-
lor, kvalitetsbrister och den generella utvecklingen inom organisationerna. De identifi-
erade även nyckelpersoner inom respektive organisation som innehar kontrollfunkt-
ioner eller lång erfarenhet av insatsrapporteringsarbetet. Den andra fokusgruppsinter-
vjun hölls i samband med ett projektgruppsmöte den 27 mars 2015. De ovan nämnda 
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respondenterna4 hade fått tillgång till ett utkast före mötet och gav sin syn på analyser 
och resultat. I synnerhet bearbetades Tabell 9 och 10.  

Telefonintervjuer 
Inom loppet av två månader genomfördes fyra olika telefonintervjuer med personer 
som identifierades under fokusgruppsintervjuerna. Varje intervju varade ungefär en 
halvtimme. De som intervjuades var Anders Kindberg (Räddningstjänsten Syd), Rolf 
Eklöf (Räddningstjänsten Storgöteborg), Mari Olsén (Södertörns brandförsvarsför-
bund) och Pontus Bjuring Gerlich (Storstockholms brandförsvar). De två sistnämnda 
deltog även under fokusgruppsintervjun den 16 september 2014. Respondenterna be-
svarade ett antal fördefinierade frågor (se Bilaga B) men kom även med stickspår som 
bidrog till att ge en bättre helhetsbild och nya infallsvinklar.  
 
Kompletterande intervjuer har även hållits på telefon med Georg Wiberg och Linus 
Lexell Eriksson (Storstockholms brandförsvar) samt Monica Strandberg och Colin 
McIntyre (MSB) via epost för att följa upp vissa uppgifter. Via en telefonkonferens 
(20150526) med Colin McIntyre och Mona Pütsep (MSB), Ola Malmstedt (Brand-
skyddsföreningar) samt Per-Erik Johansson (Brandforsk) hölls en sista övergripande 
diskussion av utkastet. Synpunkter från telefonkonferensen har tillvaratagits och förts 
in rapporten.  

Litteraturstudier 
I tillägg till det insamlade intervjumaterialet har strategiska dokument och rapporter 
använts för att bidra med bakgrundsinformation och för att fylla i vissa informations-
luckor. Från MSB:s Kunskapsbank har utredningar och rapporter använts. Även årsre-
dovisningar, checklistor och rapporter från de fyra räddningstjänsterna har studerats 
för att komplettera med räddningstjänsternas egen syn på bostadbrandsstatistikens för-
ändring över tid.  

Utdrag ur IDA  
Utdrag ur IDA har gjorts vid flera olika tillfällen under skrivandeprocessens gång. Ef-
tersom tidsperioden för studien ligger i det förgångna har detta ingen inverkan på 
materialet. Statistik över bostadsbränder och övriga kategorier har samlats in via data-
posterna Räddningstjänsternas insatser och Bränder i byggnader. Det är i huvudsak statistik 
över antal bostadsbränder per 1000 invånare som analyserats eftersom områdena hela 
tiden jämförs.   

Disposition 
I avsnitt 5 behandlas hur systemet för rapporteringen av räddningstjänsternas insats-
data (Insatsrapporten) fungerar. I avsnitt 6-9 redogörs för hur arbetet med insamling 
av insatsdata sker i de fyra räddningstjänstförbunden Räddningstjänsten Syd, Rädd-
ningstjänsten Storgöteborg, Södertörns brandförsvarsförbund samt Storstockholms 
brandförsvar. I avsnitt 10 görs en sammanställning av felkällor som finns vad gäller 
registrering av bostadsbränder och orsakerna till dessa. Avsnitt 11 behandlar 
slutsatser och diskussion.  

                                                      
4 Pontus Bjuring Gerlich ersattes av Nina Bergström under januari 2015 som representant i projektet för Stor-
stockholms brandförsvars del. Ola Carlén och Johan Blommé från Brandkåren Attunda deltog i projektgrupps-
mötet för första gången den 27 mars 2015. 
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5. Insatsrapporten 

Utveckling 
Sedan 1996 har en nationell insamling av insatsdata genomförts, först i dåvarande 
Räddningsverkets regi och fr.o.m. 2009 under MSB. Innan 1996 diariefördes insatserna 
i ett fyrtiotal olika formulär vilket försvårade sammanställningar på nationell nivå. Först 
när en gemensam och likformig insatsrapport infördes, blev det möjligt att jämföra 
räddningstjänsternas insatser och samla in tillförlitlig statistik. Det möjliggjorde också 
att problem kunde identifieras och kvantifieras på ett mer systematiskt sätt hos respek-
tive räddningstjänst (Räddningsverket 2007a). Den första insatsrapporten kom att gå 
under namnet Insatsrapport -96.   
 
I samband med att Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) trädde i kraft 2004 för-
tydligades kraven på dokumentation och olycksutredning. De kommunala räddnings-
tjänsterna blev ålagda att undersöka orsakerna bakom varje olycka efter avslutad insats 
och därigenom ökade behovet av noggrannare dokumentation. En arbetsgrupp bestå-
ende av representanter från Räddningsverket och räddningstjänsterna tillsattes och fick 
i uppdrag att se över rapportens olika beståndsdelar och föreslå förändringar som 
bättre skulle överensstämma med den nya lagens bestämmelser. Arbetet resulterade i 
att Insatsrapport-96 reviderades och en ny version togs i bruk den 1:e januari 2005.  
 
Förutom att anpassa den reviderade insatsrapporten till LSO, tog arbetsgruppen fasta 
på de erfarenheter som berörda aktörerna hade lämnat synpunkter på under de drygt 
tio år som insatsrapporten hade varit i bruk (ibid.). Bland annat ansågs begreppen i 
rapporten inte vara entydigt eller klart definierade. Det var även oklart när olika brand-
typer skulle anges (ex: Brand i byggnad eller Förmodad brand). Dessutom fanns krav på 
återkoppling samt önskemål om att nyttan med dokumentationen skulle klargöras 
(Räddningsverket 1997). 
 
Den reviderade insatsrapporten, Insatsrapport 05, innehöll en del mindre förändringar 
men grundstrukturen behölls. Vissa uppgifter som ansågs överflödiga togs bort och 
den anpassades i högre grad till den nya lagens bestämmelser kring dokumentation och 
olycksutredning och innehöll förtydliganden vad gäller räddningstjänstens ingripan-
den.  
 
Även om Insatsrapport 05 i stort sett förblivit intakt sedan lanseringen, har utvecklings-
arbetet vad gäller insamling, dokumentation och förmedling av data, fortgått. MSB har 
sedan uppstarten 2009 fortlöpande samlat in erfarenheter och synpunkter kring insats-
rapporten och själva insatsrapporteringsprocessen. Svårigheter och kvalitetsproblem 
som omgivit processen har kartlagts och tagits med i beräkning i utvecklingsarbetet. 
Under 2011 bildade myndigheten gruppen Rådet för erfarenhetsåterföring från kommunala 
olycksundersökningar (REKO) för att säkerställa att det material som samlas in och för-
medlas motsvarar räddningstjänsternas behov och arbetssituation och håller en hög 
kvalitet. Inför kommande version Händelserapporten, som beräknas vara lanserad våren 
2016, vill MSB förbättra de brister som finns idag, göra rapporten enklare att fylla i 
och frågorna mer relevanta (MSB 2014b).  
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Inrättandet av IDA 
Informationssystemet SUUS (System till stöd för uppföljning och utvärdering av säkerhet och 
skydd mot olyckor) inrättades 2007 av dåvarande Räddningsverket som ett led i att un-
derlätta uppföljning och tillgängliggöra insatsstatistiken efter LSO:s inträde. Lagen 
ålade de kommunala räddningstjänsterna att ta fram handlingsprogram för skydd mot 
olyckor. Räddningsverket, som fick i uppdrag att stödja kommunerna i detta arbete, 
utvecklade informationssystemen för att ge kommuner och länsstyrelser planerings-, 
utvärderings-, och uppföljningsverktyg. Året därpå lanserades fortsättningsversionen 
IDA, Indikatorer, data och analys för skydd mot olyckor. (Räddningsverket 2007b: Johans-
son-Hiden & Wreder 2009). 
 
IDA innehåller insatsdata i form av indikatorer och fritext från 1996 och framåt. I 
databasen finns bl.a. statistik över inrapporterade bränder och olyckor, analyser av 
trygghet och säkerhet, data över dödsbränder, naturolyckor samt uppföljning av kom-
munernas arbete.  
 
Förutom att stå för själva produktionen, använder MSB statistiken som stöd i det över-
gripande analysarbetet. Den ligger bl.a. till grund för rapportserien Räddningstjänst i siff-
ror, och för en rad andra publikationer, analyser och studier. Utöver MSB utgör de 
kommunala räddningstjänsterna den viktigaste användargruppen. De använder statisti-
ken vid uppföljning och utvärdering av kommunernas handlingsprogram, planering, 
lägesrapporten osv. Tidigare var det främst ledningen och dagtidspersonal som nytt-
jade statistiken. Under intervjuerna med bl.a. Räddningstjänsten Syd och Räddnings-
tjänsten Storgöteborg framkom det dock att nyttan med och användningen av statisti-
ken även börjar spridas till den operativa personalen (Kindberg: Intervju 2014-12-16; 
Eklöf: Intervju 2014-12-19). Länsstyrelserna är en tredje viktig användare. De har det 
övergripande ansvaret för tillsynen av de kommunala räddningstjänsterna och ska se 
till att allmänheten ges en god säkerhetsnivå i förhållande till den lokala och regionala 
riskbilden. Med stöd i insatsstatistiken följer de upp och utvärderar räddningstjänster-
nas arbete.  
 
Per Jarring på Räddningstjänsten Storgöteborg menar att rapporterna har flera funkt-
ioner. Insatsrapporten fyller en viktig funktion ur ett medborgarperspektiv. När myn-
dighetsutövningen och insatsen dokumenteras, upprätthålls rättssäkerheten menar Jar-
ring (Jarring i Brandsäkerhet 2013). 
 

Kvalitetsgranskning 
MSB utför regelbundna kvalitetskontroller, bl.a. kontrolleras föregående års underlag 
genomgående innan statistiken publiceras i april månad varje år. Om brister upptäcks, 
kontaktas berörda räddningstjänster. En stor del av detta efterarbete har dock minskat 
i samband med ett teknikskifte under 2011. Det nya systemet innebär att MSB:s data-
baser kommunicerar direkt med räddningstjänsternas lokala datorstöd. Rapporter spa-
ras först i det lokala datorstödet och skickas sedan iväg till en webbtjänst hos MSB 
som granskar rapporten och returnerar eventuella brister. På så vis kan den som fyller 
i insatsrapporten korrigera eventuella brister medan inmatningen pågår. MSB menar 
att systemskiftet dels har förbättrat datakvalitén och dels underlättat vardagen för sta-
tistiksamordnarna på räddningstjänsterna. Istället för att behöva gå igenom brister ett 
år tillbaka, tas mindre brister om hand av de som fyller i insatsrapporten (McIntyre 
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2014). Det är dock viktigt att poängtera att det nya systemet endast tillhandhålls via 
datorstödet Daedalos och den nyare versionen av Alarmos. Direktuppkopplingen gäl-
ler inte Core eller de gamla versionerna av Alarmos (Blommé Intervju: 2015-03-27: 
McIntyre Intervju: 2015-05-26). 
 
De ovan nämnda datoriserade verksamhetssystemen utgör det som finns på 
marknaden idag. Under 2014 förvärvade företaget Tekis (ägare och utvecklare av Core) 
Alarmos och det finns därmed två aktörer på marknaden som leverarar system för 
räddningstjänster, Tekis och Lunds ProgramArkitekter (Daedalos). Datorstöden 
innehåller samma informationsbas men har vitt skilda gränssnitt.  
 
Tabell 4: Tabell över vilka datorstöd förbunden använder, om de är direktuppkopplade mot MSB och antalet för-
bundskommuner.  

Räddningstjänst Datorstöd 
Direktuppkopplade  

mot MSB 
Antal kommuner i förbundet 

Räddningstjänsten Syd Core Nej 5 

Räddningstjänsten Storgöteborg Daedalos Ja 6 

Södertörns brandförsvarsförbund Daedalos* Ja 10 

Storstockholms brandförsvar Daedalos Ja  10 

*F.r.o.m  februari 2015 använder Södertörns brandförsvarsförbund Daedalos, tidigare användes Alarmos.  
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I dagsläget är 91 av landets 151 räddningstjänsts-
förbund direktuppkopplade mot MSB:s databa-
ser (Strandberg 2015). Med andra ord använder 
91 förbund Daedalos eller den senaste versionen 
av Alarmos. Vad gäller de förbund som är med i 
denna studie är Räddningstjänsten Syds system 
inte uppkopplat medan Storgöteborgs, Söder-
törns och Storstockholms är uppkopplade (se Ta-
bell 3). I Figur 4 visas fördelningar över vilka för-
bund som är eller inte är uppkopplade direkt mot 
MSB:s servrar i Sverige.  
 
En del av granskningen sker även från räddnings-
tjänsternas sida. Mona Pütsep från MSB, menar 
att statistiken förbättrades i samband med IDA:s 
lansering. Eftersom räddningstjänsterna kan ta 
del utav resultat och sammanställningar på ett 
mer överskådligt sätt är det lättare för dem att 
upptäckta och korrigera siffror självmant 
(Pütsep: Intervju 2014-09-16). 
 
MSB konstaterar att inrapporteringens tillförlit-
lighet ständigt ökar men att det fortfarande finns 

stora problem. De bedömer att de största problemen är sprungna ur svårigheter vid 
olyckskategorisering och ur bortfall. Exempelvis görs fel bedömningar vid ifyllnaden 
och rapporter skrivs inte färdigt och skickas aldrig iväg till MSB. Det är emellertid svårt 
att kvantifiera bristerna. MSB har endast en vag uppfattning om storleken på proble-
met (McIntyre 2014). 

 
MSB bedömer att icke-kompletta rapporter utgör den allvarligaste kvalitetsbristen. De 
har än så länge inte kvantifierat omfattningen men problemet tros vara vanligt i för-
bund som inte är direktuppkopplade mot MSB. Problemet antas dock minska i sam-
band med att flera räddningstjänster ansluter sig (McIntyre 2014).  
 
Ett annat problem som MSB tror är vanligt förekommande är det slentrianmässiga 
valet av koden Annan.  När en brandorsak är svårbedömd kan det hända att kategorin 
Annan väljs. Samma problem kan uppstå vid migrering mellan olika system. När in-
formationen från de gamla, lokala insatsrapporterna skulle konverteras till det nation-
ella systemet valdes alternativet Annan ofta eftersom lämpliga svarsalternativ helt en-
kelt inte fanns (ibid.). Ett annat problem handlar om att kategorin okänd ibland används 
istället för exempelvis anlagd brand med uppsåt. Detta kan handla en rädsla för att bli 
indragen i rättsprocesser (McIntyre Intervju: 2015-05-26). 
 
MSB bedömer att de flesta kategoriseringssvårigheter förekommer som en följd av 
bristande kunskaper kring begrepp i kombination med ett bristande intresse för admi-
nistrativa arbetsuppgifter vid sidan av den operativa verksamheten (ibid). 
 

Figur 4: Karta över vilka förbund som är och 
inte är direktuppkopplade mot MSB:s servrar.  
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Ola Malmstedt på Brandskyddsföreningen menar att det finns en viktig skillnad i för-
utsättningar att rapportera vad gäller stora och små förbund.  I de större kommunerna 
spenderar räddningstjänsterna en hel del tid på att förflytta sig och det finns mindre 
tid till annat. Därför måste rapporterna vara enkla att fylla i och inte för omfattande.  
 
Felaktiga koordinatangivelser är ytterligare ett kvalitetsproblem som det inrapporte-
rade materialet dras med. Enligt Monica Strandberg från MSB har myndigheten hittills 
inte haft möjlighet att kontrollera de angivna koordinaterna i någon större omfattning. 
Endast när analyser av skolbränder genomfördes 2010 kvalitetsgranskades koordina-
terna och då kontrollerades enbart skolbrandskoordinaterna (Strandberg 2015). I 
MSB-rapporten Vilka skolor har en ökad risk för anlagd brand? uppmärksammas proble-
met med felaktiga koordinater. MSB noterar att det är svårt att kontrollera kvaliteten 
eftersom koordinater inte är obligatoriska uppgifter (MSB 2010a). MSB är medvetna 
om problematiken och kommer därför att införa en ny kontrollfunktion i och att den 
nya insatsrapporten lanseras. Den ska säkerställa att koordinaterna ligger inom grän-
serna för olyckskommunerna (Strandberg 2015).  
 
Enligt Johan Blommé, samordnare för insats-/olycksutvärdering kopplat till lednings-
förmåga hos Brandkåren Attunda, korrigeras även felaktiga koordinater av förbunden 
själva. Om de initiala angivelserna inte stämmer kontaktar ibland förbunden SOS 
Alarm för korrigering. Det kan dock dröja upp till tre till fyra veckor innan SOS Alarm 
genomför korrigeringarna, enligt Blommé. Han tillägger att problem med upphandling 
av kartsystem i form utav kostnader och tillgänglighet också kan medföra positioner-
ingsproblem (Blommé: Intervju 2015-03-27).  
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6. Räddningstjänsten Syd 
Storstadsområde Malmö (Burlövs kommun, Lunds kommun och Malmö stad) 

 
Räddningstjänsten Syd bildades 2006 och utgörs 
av kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund 
och Malmö. Innan förbundet bildades använde 
Eslöv sig av datorstödet Alarmos, Kävlinge och 
Lund av Core medan Malmö och Burlöv an-
vände sig av Daedalos. Vid sammanslagningen 
gick samtliga distrikt över till Core. Eftersom de 
använder Core är det lokala datorstödet inte di-
rektuppkopplat mot MSB:s databaser. Filerna 
skickas istället manuellt en gång per vecka från en 
statistikansvarig inom Räddningstjänsten Syd till 
MSB för införing i IDA (Kindberg: Intervju 
2014-12-16). 
 
 

Antal bostadsbränder per 1000 invånare i Burlöv, Lund och Malmö har minskat sedan 
2010 (se Figur 6 nedan) men ligger fortfarande på höga nivåer (medelvärde 0,72) jäm-
fört med Göteborg, Södertörn och Stockholm (se Figur 1). Den största minskningen 
står Malmö stad för med en toppnotering på 1,02 bostadsbränder per 1000 invånare 
år 2008 och 0,64 år 2013 (MSB, IDA, Statistikdatabasen, Räddningstjänstens insatser 
20150401; Björkman; Nilsson; Ranåker: Intervju 2015-03-27). 
 

 
Figur 6: Antal bostadsbränder per 1000 invånare mellan åren 2007-2013 i storstadsområdet Malmö (Burlövs 
kommun, Lunds kommun, Malmö stad). (MSB: IDA, Statistikdatabasen, Räddningstjänstens insatsatser 20141208).  
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Ansvar och rutiner för insatsrapportering 
Hos Räddningstjänsten Syd ansvarar insatsledaren för ifyllnad och färdigställande av 
insatsrapporten. Men även andra befäl och ledningsnivåer som deltagit under rädd-
ningsinsatsen har möjlighet att tillföra information. Samtliga har till uppgift att bidra 
med information och iakttagelser och återge vilka åtgärder som utfördes och beslut 
som fattades under insatsen (Räddningstjänsten Syd 2014). Anders Kindberg, inre be-
fäl och brandinspektör på Räddningstjänsten Syd, tillägger att alla som har haft en 
funktion under insatsen ansvarar för att rapporten ska bli ifylld och så fullkomlig som 
möjligt. Flera personer kan fylla i en och samma rapport, särskilt när en större brand 
äger rum (Kindberg: Intervju 2014-12-16). 
 
Alla rapporter som skrivs, skickas som ovan nämnts in till MSB ungefär en gång i 
veckan. Ibland skickas de in varannan vecka. Samtliga personer som fyller i insatsrap-
porten har genomgått utbildning. Det hålls utbildningar för nyanställda och blivande 
befäl med jämna mellanrum, enligt Kindberg (ibid.). Per Björkman (Verksamhetsstra-
teg), Bertil Nilsson (Brandinspektör) och Lynn Ranåker (Analyssamordnare) tillägger 
att diskussioner och utbildning kring insatsrapportering sker i samband med styrkele-
darforum, en till två gånger om året. (Björkman; Nilsson; Ranåker: Intervju 2015-03-
27). Under 2014 infördes nya rutiner och en reviderad version av riktlinjer togs fram 
för att underlätta arbetet; Riktlinjer för ifyllnad av insatsrapport. I den beskrivs ansvarsför-
delningen och hur de olika posterna ska fyllas i (Räddningstjänsten Syd 2014).   
 
Det går även att spåra vem som har skrivit vad i insatsrapporten. Den som fyller i 
måste ange sin roll (larmbefäl, insatschef eller sektorschef, etc), signatur eller anställ-
ningsnummer. Kindbergs funktion har till uppgift att säkerställa att insatsraporterna 
blir kompletta och skickar påminnelser till de personer som inte färdigställt en insats-
rapport (Kindberg: Intervju 2014-12-16). 
 
Antalet bostadsbränder i Burlöv, Lund och Malmö har som tidigare nämnts minskat 
sedan 2010. Anders Kindberg menar att en del av förklaringen ligger i inrättandet av 
en larmbefälstjänst år 2011. Larmbefälet sorterar bland inkommande SOS-samtal och 
hjälper den som ringer in och larmat att hantera mindre allvarliga situationer på egen 
hand. Denna förklaring delas av både Kjell-Arne Landgren, direktionens ordförande, 
och Per Widlundh, förbundsdirektör, som i Räddningstjänsten Syds årsredovisning 
från 2011 anger att en stor del utav utryckningarna har kunnat styras bort med hjälp 
av larmbefälet (Räddningstjänsten Syd 2011). De tror inte att ett stort antal bostads-
bränder har styrts bort i samband med införandet av tjänsten. Istället tror de att antalet 
utryckningar har minskat (Björkman, Nilsson och Ranåker: Intervju 2015-03-27).   
 
I Räddningstjänsten Syds årsredovisning från 2011 anges en annan möjligt förklaring 
till nedgången. Med en viss reservation lyfts det ökade antalet hembesök upp som en 
bidragande faktor till minskningen av antalet bostadsbränder (Räddningstjänsten Syd 
2011). Detta tas även upp i årsredovisningen från 2013: 
 

”Vi ser en tydligare minskning av bostadsbränder i de områden där det genomförts många 
hembesök” (Maya Stål Södergaard: Räddningstjänsten Syd 2013).  

 
Sedan 2010 har förbundet genomfört ungefär 60 000 hembesök varav ungefär hälften 
av de besökta (ungefär tio procent av medlemskommunernas invånare) har tagit emot 
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besök. Under 2015 har förbundet dragit igång en översyn av det förebyggande arbetet 
där hembesöken ingår. Förbundet ska tillsammans med studenter från Lunds univer-
sitet utvärdera om hembesöken har haft en effekt och i så fall på vilka grupper och 
områden (Ranåker: 2015-03-27). 
 
Ett ökat antal hembesök förklarar dock inte de relativt sett låga talen under 2007 och 
ökningen under 2008. Björkman, Nilsson och Ranåker menade att statistiken för 2007 
är något osäker p.g.a. att förbundet var nybildat då. De trodde även att brister förekom 
under 2008 men ansåg samtidigt att kvaliteten förbättrades avsevärt under det året 
(Björkman; Nilsson; Ranåker: Intervju 2014-09-16). Att förklara ökningen under 2008 
med förbättrade insatsrapporteringsrutiner bör dock göras med viss försiktighet. 2008 
var ett dramatiskt år i samband med Rosengårdskravallerna under årets slut. Tjugofyra 
bostadsbränder inträffade enbart under december månad i den dåvarande stadsdelen 
Rosengård (Räddningstjänsten Syd, utdrag ur Core 2008).   
 
En annan aspekt som har uppkommit är graden av service och vilka larm som leder 
till utryckningar. Enligt Anna Andersson Carlin (brandingenjör och analytiker på RSyd) 
dirigeras en del av de larm som inkommer till SOS i Stockholm till andra aktörer. Ex-
empelvis åker vägassistansfirmor på mindre trafikolyckslarm i Stockholms. I Malmö-
området går däremot samtliga trafiklarm till räddningstjänsten. Samma förhållande kan 
eventuellt även gälla mindre bostadsbränder (Carlin: Intervju 2015-12-17).  
 

Felkällor och bortfall 
Olyckstypen (Automatlarm, Brand i byggnad, Förmodad brand etc. se Figur 3) fylls nästan 
alltid i av SOS Alarm och följer med den insatsrapport som upprättas. Om en annan 
typ konstateras vid skadeplatsen skall olyckstypen omrubriceras av den/de som färdig-
ställer insatsrapporten. Exempelvis innebär detta att en insats som av SOS Alarm klas-
sificerats som Automatlarm, men som på plats visar sig vara orsakat av brand eller ex-
plosion, bör ändras till Brand i byggnad i efterhand, enligt Räddningstjänsten Syds skrift-
liga riktlinjer. Ett annat exempel är Förmodad brand. Om SOS Alarm angivit Brand i 
byggnad men endast röklukt konstateras och källan inte kan lokaliseras på plats ska hän-
delsen istället betecknas som Förmodad brand (Räddningstjänsten Syd 2014).  
 
Kindberg menar att en del felrubriceringar trots allt inte ändras, även om en annan 
olyckstyp har konstaterats. Men han betonar att rapporterna granskas noga i efterhand. 
Det utförs stickprovskontroller för att säkerställa att rätt händelse har blivit ifylld. Fel 
rättas till och därför menar Kindberg att felrubriceringarna inte utgör något stort pro-
blem i dagsläget. Han tror att endast en mycket liten del av de insatsrapporter som 
skickas in till MSB innehåller fel olyckstyp (Kindberg: Intervju 2014-12-16). Under 
fokusgruppsintervjuerna lyftes felkodningen fram av de tre andra medarbetarna inom 
Räddningstjänsten Syd. De konstaterar att det kan finnas problem men poängterar att 
varje rapport granskas två gånger och flera personer är involverade i kvalitetsgransk-
ningen av just bostadsbränder (Björkman, Nilsson och Ranåker: Intervju 2014-09-16). 
Felkodningar redigeras även i efterhand av MSB men detta sker dock ej systematiskt 
utan MSB söker efter kända felaktigheter för att rätta till dem (McIntyre 2015-05-26). 
 
Även om kvalitetsgranskningar görs, härstammar en del av problemen och osäker-
heten runt klassificeringen i att det saknas tydliga definitioner och exempel från MSB:s 
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sida menar samtliga räddningstjänstsrepresentanter. Bertil Nilsson och Lynn Ranåker 
tillägger att utbildningen rörande insatsrapportering i högre grad måste inbegripa defi-
nitioner och begrepp (Nilsson och Ranåker: Intervju 2015-03-27).  
 
För att undersöka om det finns variationer från år till år i hur Räddningstjänsten Syd 
kategoriserar vissa olyckstyper som kan relatera till brand ställs i Tabell 5, olyckstyperna 
Förmodad brand, Automatlarm och Annan olycka mot Brand i byggnad. En variation skulle 
kunna visa sig genom ett negativt statistiskt samband. Ett negativt samband skulle i 
teorin innebära att minskningen i antal Brand i byggnad och en uppgång i en annan 
olyckstyp skulle kunna bero på att olyckor som borde ha kodats som Brand i byggnad 
istället tillfaller andra kategorier och vice versa.  
 
Tabell 5: Antalet incidenter i olyckstypskategorierna Brand i byggnad, Förmodad brand, Automatlarm och Annan olycka 
mellan åren 2007-2013 i Burlöv kommun, Lunds kommun och Malmö stad samt korrelationskoefficienten för 
Förmodad brand, Automatlarm och Okänd i relation till Brand i byggnad.    

År Brand i byggnad Förmodad brand Automatlarm Annan olycka 

2007 1,26 1,31 3,45 0,1 

2008 1,32 1,33 3,07 0,1 

2009 1,28 1,47 3,01 0,06 

2010 1,18 0,99 3,32 0,05 

2011 1,04 0,81 3,31 0,04 

2012 1,04 0,93 2,97 0,05 

2013 0,87 0,91 2,99 0,02 

r-värde … 0,838 0,282 0,86 

 
Att döma av resultatet från Tabell 4 saknas det ett tydligt negativt samband. När de tre 
kategorierna ställs mot Brand i byggnad blir sambandet till och med positivt5. Det posi-
tiva sambandet är dock inte statistiskt signifikant, dvs. fastställd med en godtagbar stat-
istisk säkerhet.   
 
Kindberg anser sig ha märkt att inrapporteringsrutinerna ständigt förbättras och den 
generella attityden håller på att bli mer positiv. Han menar att ledningen är ihärdig när 
det gäller att kommunicera nyttan med riktlinjerna. De håller informationsmöten, det 
förekommer uppföljning och det utförs stickprovskontroller. Alla bränder kontrolleras 
inte, men Brand i byggnad kontrolleras alltid eftersom den efterföljs av olycksundersök-
ningar (Kindberg: Intervju 2014-12-16).  
 
Gällande bortfall, anser Björkman, Nilsson och Ranåker att det inte förekommer bort-
fall i någon större utsträckning. Det som däremot saknas i både Räddningstjänsten 
Syds datorstöd och i IDA är rapporter över småbränder som polisen istället åker på. 
Björkman ansåg att förbundet borde samarbeta mer med polisen för att få tillgång till 
deras insatsrapporter avseende bränder (Björkman, Nilsson och Ranåker: Intervju 
2015-03-27).  
 

                                                      
5r-värdet, dvs. korrelationskoefficienten, avslöjar om finns ett statistiskt samband och hur starkt sambandet 
är. Från spannet 1 till -1 avgör korrelationsanalysen om sambandet är positivt, negativt eller saknas, då 
koefficienten är 0. 
 



 
 

19 
 

En annan eventuell felkälla som diskuterades under intervjuerna var felaktig angivelse av 
skadeplatsen. Skadeplatsen överförs, i likhet med olyckstypen, från SOS Alarm och bör änd-
ras om den inte överensstämmer med faktiska platsen som insatsen har inträffat på. 
Under en genomgång av det material som Räddningstjänsten Syd hämtat ut från Core, 
över bostadsbränder mellan 2007-2013, visar det sig att 45 av totalt 2348 (1,9 %) saknar 
angivna koordinater eller har felaktiga par angivna. Andra platsangivelser, så som ga-
tuadress, olyckskommun och stationsområde finns dock återgivna och ser tillsynes 
korrekta ut. Merparten av de felaktiga koordinaterna härrör från 2007-2009. MSB har 
inga rutiner för att korrigera de koordinatangivelser som följer med insatsrapporterna 
(Strandberg 2015). De koordinatangivelser som återfinns i respektive räddningstjänsts 
datorstöd är de samma som sedan hamnar i IDA. Det bör dock poängteras att posit-
ioneringsproblemen härrör från SOS Alarm som anger koordinaterna när insatsen 
upprättas.  
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I materialet över samtliga insatser återfinns också flera koordinater som är direkt fel-
aktiga. Förutom att många saknas är det vanligt att koordinatparen har positionsangi-
velser över områden utanför insatsområdet och vissa fall även utanför Skånes grän-
ser.  I Figur 7 hamnar flera koordinater på platser i Sverige och Danmark som ligger 
långt utanför Räddningstjänsten Syds insatsområde. 

 
Figur 7: Karta över Räddningstjänsten Syds insatser vars koordinater hamnar utanför Skåne.  
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7. Räddningstjänsten Storgöteborg 
Storstadsområde Göteborg (Göteborgs stad) 
 

Räddningstjänsten Storgöteborg bildades 
redan 1993 och bestod från början av Gö-
teborg stad och Mölndals kommun. 1997 
tillkom kommunerna Kungsbacka, 1999 
Härryda och Partille och slutligen anslöt sig 
Lerum år 2007. Förbundet använder sig av 
datorstödet Daedalos som är direktupp-
kopplat mot MSB:s databas sedan två år 
tillbaka (Eklöf: Intervju 2014-12-19).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antal bostadsbränder per 1000 invånare i Göteborgs stad har legat på en relativt jämn 
nivå med en viss uppgång under 2009 och 2010 (se Figur 9 nedan). I förhållande till de 
andra storstadsområdena (se Figur 1) ligger Göteborg näst högst under de aktuella åren 
(medelvärde 0,58).  

 
Figur 9: Antalet bostadsbränder per 1000 invånare mellan åren 2007-2013 i storstadsområdet Göteborg 
(Göteborgs stad). (MSB: IDA, Statistikdatabasen, Räddningstjänstens insatsatser 20141222).  
 

0,56 0,57

0,64 0,63
0,57 0,59

0,5

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Antal bostadsbränder per 1000 invånare 
Göteborg stad

Figur 8: Karta över Räddningstjänstens Storgöteborg 
upptagningsområde 



 
 

22 
 

Ansvar och rutiner för insatsrapportering 
Inom Räddningstjänsten Storgöteborg har det högsta befälet vid varje insats ansvar för 
att rapporten fylls i. Det är främst styrkeledarna som fyller i rapporter men vid större 
olyckor kan det även röra sig om insatsledare och insatschefer. Samtliga styrkeledare 
genomgår omfattande utbildningar. Även all ny personal, operativ som strategisk, ut-
bildas (Eklöf: Intervju 2014-12-19). Under de senaste åren har även definitioner av 
händelser diskuterats flitigt under utbildningstillfällena menar Tove Nyth, delprocess-
ledare för Storgöteborgs analyser (Nyth: Intervju 2015-03-27).  
 
I motsvarighet till Räddningstjänsten Syd följer Storgöteborg skriftliga riktlinjer. Det 
finns en checklista som beskriver syftet och hur rapporten ska fyllas i. Checklistorna 
togs fram år 2007 (ibid.). Även verksamhets- och handlingsplanerna reglerar insatsrap-
porteringen. I Verksamhetsplan 2014 står det uttryckligen att samtliga insatser ska efter-
följas av rapportering. Vid allvarligare händelser där människor omkommer, persona-
len skadas eller där brister har förekommit vid insatsen, skall olycksutredning och en 
djupare analys genomföras. En aspekt som särskilt lyfts fram i checklistan är vikten av 
att dokumentera beslutsfattandets gång. Förbundet har som krav att det tydligt ska 
framgå vem som har fattat beslut vid en insats, skälet och tidpunkten för beslutet. Det ska 
också framgå vem eller vilka som berörs av beslutet och som operativt har genomfört det 
(Räddningstjänsten Storgöteborg 2014). På så vis kan alla personer som är involverade 
i insatsen identifieras.   
 
När en insatsrapport är färdigställd ska rapporten låsas i datorstödet och därigenom 
offentliggöras. Det är det högsta befälet som ansvarar för låsningen. Oftast är det 
styrkeledarna som låser rapporterna. Om så inte är fallet syns det i systemet och en 
påminnelse går ut till den ansvarige rapportskrivaren. Olycksutredarna läser samtliga 
rapporter och kan göra ändringar om det finns skäl för det. Eklöf uppskattar att 70-80 
procent av rapporterna färdigställs innan passet är slut och att större delen av reste-
rande rapporter låses vid nästa pass. Några procent av rapporterna tar ytterligare några 
pass (Eklöf: Intervju 2014-12-19). Nyth tillägger dock att det finns en skillnad på in-
struktion och verklighet och menar att det finns en del rapporter som blir liggande 
längre än i två dagar (Nyth: Intervju 2015-03-27). Men det är lätt att upptäcka hur 
många och vilka rapporter som blir liggande menar Nyth. Eftersom Räddningstjänsten 
Storgöteborgs insatsrapporteringssystem är direktuppkopplat mot MSB:s servrar se-
dan två år tillbaka sker automatiska korrigeringar numera medan medarbetaren fyller i 
rapporten. Detta kan ha bidragit till att kvalitén har förbättrats och att bortfallet har 
minskat, menar Tove Nyth (Nyth: Intervju 2014-09-16). Hon understryker även, i lik-
het med Räddningstjänsten Syd, att bortfallen avseende bostadsbränder inte utgör ett 
problem eftersom bostadsbrandsinsatser kvalitetsgranskas extra noga. Den brist som 
möjligtvis kan förekomma är kryss (x) i fritextfälten istället för utförliga beskrivningar 
men alla rutor som bör vara ifyllda är också det, enligt Nyth (Nyth: Intervju 2015-03-
27).  
 
Rolf Eklöf menar att kvalitén och benägenheten att rapportera in har blivit bättre år 
för år. Eftersom samtliga kommunala räddningstjänster är ålagda rapporteringsskyldig-
het enligt Lagen om skydd mot olyckor finns det inga invändningar. Alla insatser måste och 
skall rapporteras in, menar Eklöf (Eklöf: Intervju 2014-12-19). Förutom att bidra till 
den nationella statistiken genom inrapporteringen till MSB menar han att det också 
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finns ett egenvärde i diarieföringen. Den statistik som samlas in kommer det egna för-
bundet till gagn. Den utgör exempelvis ett viktigt stöd när olyckor går till åtal där rät-
tegångsförfarandet kan dröja upp till ett år. Utan diarieföringen är det svårt att återge 
detaljer på ett korrekt sätt (ibid.).  
 
I likhet med den utveckling som Kindberg talar om inom Räddningstjänsten Syd, håller 
det även på att ske en attitydförändring inom Storgöteborg. I början var det många 
medarbetare som inte såg nyttan med insatsrapporteringen och upplevde den som fyr-
kantig och tidskrävande, menar Eklöf (ibid.). Enligt Per Jarring, chef för avdelningen 
för Olycksutredning och analys, kan insatsrapporten ta upp emot tio timmars arbetstid i 
anspråk om det har skett en omfattande fastighetsbrand eftersom flera rapportörer 
skriver i rapporten (Jarring i Brandsäkert 2013). Trots det ofta omfattande skrivbords-
arbete som detta innebär, menar Eklöf att de flesta medarbetare numera förstår nyttan 
och tar insatsrapporteringen på stort allvar. Han tror att en anledning till att attityderna 
håller på att förändras är att statistiken oftare kommuniceras ut. Ledningspersoner och 
analytiker håller regelbundna dragningar där medarbetare får ta del utav trender och 
sammanställningar (Eklöf: Intervju 2014-12-19). I Verksamhetsplan 2014 och Handlings-
programmet 2011-2014 lyfter förbundet fram återkoppling som en av de viktigaste be-
ståndsdelarna för att förbättra verksamheten. Där står det uttryckligen att slutsatser 
från inträffade olyckor skall återföras till organisationen för att stärka det förberedande 
och förebyggande arbetet (Räddningstjänsten Storgöteborg 2011; 2014).  

Felkällor och bortfall 
Det är inte bara attityderna som har blivit bättre, utan även själva kvalitén på det in-
samlade materialet, menar Eklöf. Han tror inte att materialet från de senaste tio åren 
innehåller några grova fel eller bortfall. Däremot tror han att det finns en del brister i 
statistiken från åren runt millennieskiftet då förbundet införde nya system och databa-
ser. Bristerna kan också härröras till att den standardiserade och omfattande insatsrap-
porten fortfarande var ett nytt fenomen som förbundets medlemmar behövde tid att 
vänja sig vid. Med åren har både attityder och kvalitén förbättrats. Detta parallellt med 
att MSB intensifierat arbetet med att förenkla processer och system (Eklöf: Intervju 
2014-12-22). 
 
Nyth håller med om att de senaste decenniets insatsrapportering varit relativt försko-
nad från stora kvalitetsbrister men lyfter ändå fram våren 2008 som en problematisk 
period. Under februari till april ledde översvämningen på Gårda brandstation och ett 
teknikskifte på SOS Alarm till att enstaka räddningsinsatser kan ha förblivit orappor-
terade (Nyth: 2015-03-29). Antalet bostadsbränder per 1000 invånare under 2008 ligger 
lägre i antal jämfört med 2009, 2010 och 2012 men högre än 2007 och 2013 och därför 
är det svårt att se en direkt effekt av översvämningen (se Figur 9). 
 
Men därmed inte sagt att materialet mellan 2007-2013 inte skulle kunna förbättras. Det 
vanligaste problemet, som både Tove Nyth och Rolf Eklöf anger, är svårigheten att 
kategorisera händelser. I likhet med Kindberg (Räddningstjänsten Syd), antar de att 
vissa insatser som bör korrigeras förblir oförändrade. Det gäller särskilt ändring från 
Förmodad brand eller Automatlarm till Brand i byggnad. Detta eftersom en ändring till Brand 
i byggnad innebär betydligt mer omfattande ifyllnad. Två extraflikar tillkommer om 
olyckstypen Brand i byggnad kryssas i och innehåller val som kräver noggrant förarbete 
och utredning till skillnad mot Automatlarm där endast en flik med få alternativ kommer 
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upp (MSB 2010). Eklöf anser att det ofta är upplevd tidsbrist som ligger bakom att 
ändringar inte görs. Det kan handla om ytterligare larm som kommer in samtidigt 
(Eklöf: Intervju 2015-02-05). Nyth poängterar dock att det inte behöver bero på slarv 
utan också kan handla om svårigheten i att bedöma vissa gränsfall. Enligt Nyth finns 
det gråzoner, där det är ibland mycket svårt att avgöra om händelser bör kategoriseras 
som Förmodad brand eller Brand i byggnad. Även kategorin Annan olycka kan bockas i då 
händelsen är svårbedömd (Nyth: Intervju 2014-09-14). I samband med att Storgöte-
borg gick med i MSB- och Brandforskprojektet Lärande från bostadsbränder 2012 började 
problematiken med händelsekategorisering att uppmärksammas på allvar menar Nyth. 
I det undervisningsmaterial som användes framgick det att Förmodad brand var en fel-
källa som bland annat dolde torrkokning och att det därför är svårt att ange några 
exakta siffror över antalet bostadsbränder (Nyth 2015-03-30). 
  
Nyth berättar också att alla styrkeledare genomgick en utbildning avseende definition 
av händelsetyper under maj 2014. Där diskuterades bl.a. definitionen av Brand i byggnad, 
Förmodad brand och Annan olycka. Under samma år hade det dessutom pågått en särskild 
granskning av Annan olycka och Förmodad brand där omkategorisering gjordes om fel 
upptäcktes (ibid.). 
 
I Tabell 6 har händelserna i Göteborg jämförts på samma sätt som i Burlöv, Lund och 
Malmö (se Tabell 5). Under 2007-2013 minskar antalet Brand i byggnadsinsatser per 1000 
invånare medan Förmodad brand och Automatlarm ökar. För Göteborgs del finns det 
alltså ett negativt samband mellan både Brand i byggnad och Förmodad brand och Brand i 
byggnad och Automatlarm. 2013 utmärker sig i synnerhet vad gäller Brand i byggnad och 
Förmodad brand där det negativa sambandet är signifikant (r-värde: -0,852*). Brand i 
byggnad når den lägsta nivån under 2013 medan Förmodad brand når sin högsta. 
 
Tabell 6: Tabell över antalet incidenter i kategorierna Brand i byggnad, Förmodad brand, Automatlarm och Annan olycka 
mellan åren 2007-2013 i Göteborgs stad samt korrelationskoefficienten för Förmodad brand, Automatlarm och Annan 
olycka i relation till Brand i byggnad.  

År Brand i byggnad Förmodad brand Automatlarm Annan olycka 

2007 1,09 0,63 3,71 0,75 

2008 1,14 0,51 3,64 0,51 

2009 1,17 0,6 3,24 0,72 

2010 1,06 0,67 3,53 0,69 

2011 1,01 0,65 3,73 0,54 

2012 1,05 0,68 3,51 0,51 

2013 0,96 0,81 3,58 0,47 

r-värde … -0,852* -0,480 0,542 
 
 

Här finns det således en möjlighet att minskat antal kategoriseringar av Brand i byggnad 
kan förklaras av ett ökat antal Förmodad brand mellan åren 2000-2013. Det finns givet-
vis en osäkerhet i påståendet eftersom det kan finnas många fler förklaringsfaktorer.  
 
Vid en genomgång av koordinaterna i det material som Räddningstjänsten Storgöte-
borg hämtat ut från Daedalos visar det sig att 40 av totalt 2048 (1,95 %) bostadsbränder 
mellan åren 2007-2013 saknar angivna koordinater eller har felaktiga par angivna. 
Andra platsangivelser, så som gatuadress, olyckskommun och stationsområde finns 
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dock återgivna och ser tillsynes korrekta ut. En tredjedel av de felaktiga koordinaterna 
härrör från 2007-2010.  
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8. Södertörns brandförsvarsförbund 
Storstadsområde Södertörn (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Salem och Södertälje 
kommun) 
 
Södertörns brandförsvarsförbund bildades 
1993 och är en sammanslagning av 
kommuerna Botkyrka, Ekerö, Haninge, 
Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, 
Salem, Södertälje och Tyresö. I förbundet 
finns det nio heltidsbemannade brand-
stationer, tre deltidsstationer och nio 
brandvärn. Södertörn har använt Alarmos 
sedan 1999 men gick under 2015 över till 
Daedalos. Det lokala datorstödet har varit 
direktuppkopplat mot MSB:s databaser 
sedan 2012. 
 
 
 
 
 
 
Antalet bostadsbränder per 1000 invånare i de utvalda kommunerna inom Södertörns 
brandförsvarsförbund har nått sina lägsta nivåer under 2009 och 2013 (se Figur 11 
nedan). I förhållande till de andra storstadsområdena (se Figur 1)ligger Södertörn näst 
lägst under de aktuella åren (medelvärde 0,55).  

 
Figur 11: Antalet bostadsbränder per 1000 invånare mellan åren 2007-2013 i storstadsområdet Södertörn (Botkyrka, 
Haninge, Huddinge, Nacka, Salem och Södertälje kommun). (MSB: IDA, Statistikdatabasen, Räddningstjänstens 
insatsatser 20141222).  
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Ansvar och rutiner för insatsrapportering 
Det högsta befälet (insatschefen) ansvarar för att insatsrapporten fylls i under samma 
arbetspass som händelsen inträffar på. Vid större insatser har även andra funktioner 
ett ansvar för att rapporten färdigställs, menar Mari Olsén, brandingenjör och yttre 
befäl (Olsén: Intervju 2014-09-16). I och med övergången till Daedalos kommer endast 
insatschefen att stå som rapportförfattare och ansvarig (Olsén: Intervju 2015-03-27). 
 
I 2012-års internkontrollplan anges bestämda rutiner för hur kvalitetskontroll av in-
satsrapportering ska gå till. Enligt den är analyschefen ålagd att kvalitetsgranska tio 
slumpvis utvalda insatsrapporter årligen. Annan personal med analysfunktion har 
också i uppdrag att granska upprättade rapporter och ge rapportförfattarna återkopp-
ling (Södertörns brandförsvarsförbund 2012). I praktiken saknas det en analyschef och 
från och med 2013 är det endast de rapporter som inte är färdigställda som granskas. 
Återkopplingen sker enligt Olsén främst via epost där rapportskrivaren uppmanas att 
korrigera eventuella felaktigheter. Risken att rapporter tas bort av misstag är nästintill 
obefintlig. Det är endast en funktion (under tiden för intervjun produktionsledare 
Henrik Lindström) som kan ta bort rapporter, menar Olsén (Olsén: Intervju 2014-11-
12).   
 
I likhet med Räddningstjänsten Syd och Räddningstjänsten Storgöteborg har Söder-
törns brandförsvarsförbund tagit fram skriftliga riktlinjer. De fungerar som stöd i ifyll-
nadsprocessen men enligt Olsén är skrivelsen inte särskilt lätt att få tag på och används 
därför inte så ofta (Olsén: Intervju 2015-03-27).  
 
Styrkeledarna utbildas regelbundet i hur rapporterna ska fyllas i och de håller själva i 
utbildningstillfällen för den övriga personalen. Men enligt Olsén har utbildningarna 
ibland nedprioriterats pga. tidsbrist. Själva systemet har gåtts igenom men det har inte 
förekommit några diskussioner av begrepp och definitioner under utbildningsdagar. 
Det har ibland varit svårt att motivera och kommunicera vikten med insatsrapporte-
ringen till den operativa personalen. Många har enligt Olsén inte sett nyttan med in-
satsrapporteringen. Formulären upplevs ofta som stela, fyrkantiga och tidsödande att 
fylla i. Men det börjar ske en förändring. Inför övergången till Daedalos under 2015 
kommer det att hållas utbildningar för samtliga medarbetare som deltar under insatser. 
I och med datorstödsskiftet kommer det att bli lättare att få ut statistik vilket kan bidra 
till en ökad förståelse för nyttan med insatsrapportering. Om medarbetarna ser resul-
tatet av den insamlade statistiken kan detta ha positiva effekter på insamlingen enligt 
Olsén (Olsén: Intervju 2014-11-12). 

Felkällor och bortfall 
Södertörns brandförsvar är ett av de största förbunden i Sverige. Förbundet består av 
tio relativt folkrika kommuner och ett stort antal enheter. Storleken och mångfalden 
av enheter skapar ett heterogent förbund där det förekommer olika rutiner och orga-
nisationskulturer. Enligt Olsén kan det vara svårt att arbeta strömlinjeformat när så 
många kommuner innefattas. Rutinerna för att fylla i insatsrapporterna kan variera be-
roende på station och kommun. Även bemanning är en viktig aspekt. Deltidsbrandkå-
rer har inte den stab av dagtidspersonal och de resurser som krävs för att prioritera 
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insatsrapporteringen och använda den. Detta kan enligt Olsén ha effekter på datakva-
litén men det är svårt att uppskatta skillnaderna kvantitativt (Olsén: Intervju 2014-11-
12).  
 
Ett annat vanligt problem, enligt Olsén, är att en del rapporter inte blir färdigställda 
utan blir liggande i systemet. De rapporter som inte färdigställds vid en viss tidpunkt 
tas inte upp i den samlade statistiken. Det kan handla om rapporter som ändras och 
där ifyllaren glömmer att trycka på knappen Kontrollerat och därmed går rapporten inte 
iväg. Södertörn har rutiner för att rensa bland de kvarliggande rapporterna men trots 
det tror Olsén att det förekom ett bortfall på c:a 400 rapporter vid årsskiftet 
2013/2014. Hälften har dock färdigställts och har skickats iväg till MSB under 2015. 
För 2014 rör det sig om betydligt fler i och med datorstödsskiftet men problemen 
håller på att åtgärdas. Innan 2012 sammanställdes rapporterna månadsvis av en person 
vilket ledde till mindre bortfall, enligt Olsén. Hon tror därför att den största delen av 
bortfallen gäller åren 2012-2013 (Olsén: Intervju 2015-03-27). Olsén tillägger att den 
största delen av bortfallen dock inte rör bostadsbränder. Det handlar istället om 
falsklarm och andra händelser som befäl inte åker på, menar Olsén (Olsén intervju 
2014-09-16).  
 
Under den andra fokusgruppsintervjun (2015-03-27) angav Olsén att det kommer att 
förekomma ett bortfall på 43 bostadsbrandsrapporter för 2014-års inrapportering. 
Detta påverkar inte den aktuella undersökningsperioden (2007-2013) men kan vara 
värt att notera för fortsatta studier.  
 
En annan fråga berör kvalité och innehåll. I en interkontrollsrapport från 2012 nämns 
avsaknaden av fullständig information som ett problem. Den samlade bedömningen 
är att alla insatser dokumenteras men att dessa ibland innehåller knapphända beskriv-
ningar. Många är för fåordiga för att möta upp kraven på förståelse och spårbarhet i 
beslut (Södertörns brandförsvarsförbund 2012).  
 
I likhet med respondenterna från Räddningstjänsten Syd och Räddningstjänsten 
Storgöteborg är svårigheterna med kategorisering ett återkommande problem hos Sö-
dertörn. Det kan förekomma en osäkerhet kring Falsklarm, Förmodad brand och Brand i 
byggnad menar Olsén. Enligt henne är det svåra gränsdragningar som ställer till det vid 
val av händelsekategori. Hon tar upp exemplet med brända popcorn i mikrovågsugnen 
och hur svårt det kan vara att veta om denna händelse bör klassas som Förmodad brand 
eller Brand i byggnad (Olsén intervju 2014-09-16).   
 
I Tabell 7 har händelserna i Södertörn jämförts på samma sätt som i Tabell 5 och 6. För 
Södertörns del är kategorin Falsklarm inkluderad eftersom Olsén lyfte fram denna som 
eventuell felkodningskategori. Antalet Brand i byggnad-insatser ligger på en relativt jämn 
nivå med en viss nedgång under 2011 och 2013. Antalet förmodad brand ökar de se-
nare åren medan antalet Automatlarm och Annan olycka minskar. Genom korrelations-
analyser framgår ett negativt statistiskt samband mellan Förmodad brand och Brand i bygg-
nad (r-värde: -0,622) och Falsklarm och Brand i brand i byggnad (r-värde: -0,647). Sam-
banden är dock inte statistiskt signifikanta. Vad gäller Automatlarm och Annan olycka 
var sambandet emellertid positivt vilket tyder på att kategoriseringen av Brand i byggnad 
inte tappar i förhållande till dessa. Annan olycka minskar dock under de sista åren precis 
som i Burlöv, Lund, Malmö och Göteborgs fall.  
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Tabell 7: Tabell över antalet incidenter i kategorierna Brand i byggnad, Förmodad brand och Automatlarm mellan åren 
2007-2013 i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Salem och Södertälje kommun samt korrelationskoefficienten 
för Förmodad brand, Automatlarm, Annan olycka och Falsklarm i relation till Brand i byggnad.  

År Brand i byggnad Förmodad brand Automatlarm Annan olycka Falsklarm 

2007 0,88 0,7 2,14 0,67 0,15 

2008 0,89 0,75 2,14 0,66 0,14 

2009 0,8 0,97 2,21 0,68 0,22 

2010 0,85 1,04 2,35 0,68 0,15 

2011 0,79 0,93 2,26 0,55 0,18 

2012 0,88 0,8 1,95 0,38 0,17 

2013 0,74 0,93 1,75 0,41 0,18 

r-värde … – 0,622 0,337 0,332 – 0,647 

 
Vid en genomgång av koordinaterna i det material som Södertörns brandförsvars-för-
bund hämtat ut från Daedalos visar det sig att 40 av totalt 1706 (2,3 %) bostadsbränder 
mellan åren 2007-2013 saknar angivna koordinater eller har felaktiga par angivna. 
Andra platsangivelser, så som gatuadress, olyckskommun och stationsområde finns 
dock återgivna. I likhet med Göteborg och Malmö härrör de flesta fel från 2007-2010.  
 
Förutom att vissa koordinater saknas, återfinns det felaktiga angivelser. 101 koordinat-
par av samtliga insatser mellan 2007-2013 hamnar utanför Södertörns och grannkom-
munernas insatsområden varav en stor del hamnar utanför rikets gränser. 
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9. Storstockholms brandförsvar 
Storstadsområde Stockholm (Solna, Stockholm och Sundbyberg stad) 
 
Storstockholms brandförsvar bildades 
2009 efter en sammanslagning av Stock-
holms brandförsvar och Södra Roslagens 
Brandförsvarsförbund. Förbundet består 
idag av tio kommuner: Danderyd, Li-
dingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, 
Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö 
och Österåker. Daedalos används som 
datorstöd och det kommunicerar sedan 
juni 2014 direkt med MSB:s databaser.   
 
 
 
 
 
 
Antal bostadsbränder per 1000 invånare 
i de utvalda kommunerna inom Storstockholms brandförsvar nådde sin lägsta nivå 
under 2008 och 2013 (se Figur 14 nedan). I förhållande till de andra storstadsområdena 
(se Figur 1)ligger Storstockholm lägst under de aktuella åren (medelvärde 0,45).  

 
Figur 13: Antalet bostadsbränder per 1000 invånare mellan åren 2007-2013 i storstadsområdet Stockholm (Solna, 
Stockholm och Sundbyberg stad). (MSB: IDA, Statistikdatabasen, Räddningstjänstens insatsatser 20141222).  

 

Ansvar och rutiner för insatsrapportering 
Inom Storstockholms brandförsvar ansvarar räddningsledaren för att insatsrapporten 
ska fyllas i. Beroende på insatsens allvarlighetsgrad och storlek kan det högsta befälet 
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utgöras av alltifrån brandförman till vakthavande brandingenjör. Precis som i Söder-
törns fall måste insatsrapporten låsas för att den ska skickas iväg. Det finns en del 
obligatoriska fält som måste fyllas i för att rapporten ska bli fullständig. Om dessa inte 
blir ifyllda går rapporten inte att låsa och därmed skickas den inte iväg (Bjuring Gerlich: 
Intervju 2014-09-16). I och med detta kan det förekomma kryss (x) istället för utförlig 
fritext under vissa ifyllnadsrutor (Bergström: Intervju 2015-03-27). 
 
Som tidigare konstaterats är antalet bostadsbränder och samtliga räddningstjänstinsat-
ser per 1000 invånare betydligt färre i Stockholm jämfört med de andra storstadsom-
rådena. Huruvida och hur stor del av detta som kan förklaras med bristfällig insatsrap-
portering är svårt att avgöra men att döma av interna redogörelser framgår det att för-
bundet haft problem med insatsrapporteringen. I rapporter och skrivelser går det att 
utläsa att Storstockholms brandförsvar har kämpat med brister i inrapporteringen se-
dan en tid tillbaka (Storstockholms brandförsvar 2010; 2011). I en studie om organi-
satoriskt lärarande, tar Henrik Strindberg (brandingenjör inom Storstockholms brand-
försvar) explicit upp att det finns kvalitetsbrister i Storstockholms inrapportering. Han 
skriver att rapporter fylls i på ett lågkvalitativt sätt och att det saknas rutiner för att ta 
tillvara statistiken inom Storstockholms brandförsvar (Strindberg 2010). Det har även 
framförts kritik vad gäller innehåll. Den dåvarande medarbetaren och brandingenjören 
Sara Sandin anger att informationen från insatsrapporterna ofta är undermålig. Sandin 
menar att de inte fylls i ordentligt och att det saknas en tanke bakom det som fylls i. 
En del av förklaringen tror hon ligger i avsaknaden av återkoppling och brist på ut-
bildning och kunskap. Brist på återkoppling leder till tappat intresse och motivation 
vilket på sikt leder till ett sämre arbete och i slutändan undermålig statistik, tror Sandin 
(Sandin 2013). I årsredovisningen från 2010 konkretiseras problematiken. Där står det 
att det finns en risk att bostadsbränderna i själva verket är uppemot 25 procent fler än 
de som har rapporterats in (Storstockholms brandförsvar 2011). Siffran baseras enligt 
Linus Lexell Eriksson, tillförordnad räddningschef, på en genomgång som gjorts av 
tre månaders rapporter av Förmodad brand. I granskningen framgick det att 25 procent 
av fallen skulle kunna kategoriserats som Brand i byggnad istället (Lexell Eriksson: Inter-
vju 2015-03-16).  
 
Som ett svar på detta har förbundet genomfört olika förbättringsåtgärder. Bjuring Ger-
lich menar att en rad olika punktinsatser har genomförts för att höja kvalitén (Bjuring 
Gerlich: Intervju 2014-11-12). I årsredovisningarna från 2011-2013 står det bl.a. att 
kvalitén på dokumentationen måste förbättras. Insatsrapporteringen inbegrips i pro-
duktionsmålen kopplade till att minska skadade och omkomna:   
 

”Skapa förutsättningar för uppföljning och kunskapsåterföring genom att 100 % av alla 
insatsrapporter fylls i så att förlopp, orsak och åtgärder är tydliga. Rapporten ska påbörjas 
innan arbetspassets slut” (Storstockholms brandförsvar 2012). 

 
Organisationen har även tagit fram skriftliga riktlinjer för insatsrapporteringen. Rikt-
linjerna anger bl.a. vikten av själva insatsrapporteringen, när dokumentationen ska ske, 
hur händelser ska typas och hur olycksorsaker ska anges. Det anges också att doku-
mentationen ska utföras under det innevarande arbetspasset och även på övertid om 
passet är det sista innan en längre ledighet eller semester (Norén & Strindberg 2012). 
Enligt Nina Bergström, brandingenjör på Storstockholms brandförsvar, används de 
skriftliga riktlinjerna inte särskilt ofta även om de varit i bruk sedan 2010. Hon menar 
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också att de inte är tillgängliga och i behov av revidering och utveckling (Bergström: 
Intervju 2015-03-27).   
 
Insatsrapportering har också belysts ur ett lärandeperspektiv och beskrivs som nyckeln 
till kunskap och lärande kring hur olyckor och bränder ska förhindras (Sandin 2013). 
Vidare har det anordnats föredrag, diskussioner och utbildningsdagar där rutiner för 
och vikten av insatsrapportering varit teman (Bjuring Gerlich: Intervju 2014-11-12).   
 
Trots detta menar Bjuring Gerlich att många problem fortfarande kvarstår. Det finns 
fortfarande inte några fastslagna rutiner för utbildning, inte heller för de befäl som 
anställs. Även om attityderna gradvis börjar bli mer positiva tror Bjuring Gerlich att 
många är negativa p.g.a. att dokumentationen ofta tar mycket tid i anspråk. En annan 
aspekt som han lyfter fram är omsättningen av analyspersonal. Även om försök till 
uppryckning och helhetsgrepp görs är det svårt att bibehålla ett kontinuerligt föränd-
ringsarbete när personalen slutar (ibid.).  
 

Felkällor och bortfall 
Bjuring Gerlich lyfter i likhet med de andra räddningstjänsterna fram de svårigheter 
som omger kategorisering av händelser (ibid.). Den kategori han särskilt pekar på är 
Förmodad brand och förekommandet av insatser som borde ha klassats som Brand i bygg-
nad. Hans kollega brandinspektör Georg Wiberg, lyfter fram samma bild och hävdar 
att 20 procent av de insatser som från början kategoriserats som Förmodad brand borde 
ändras till Brand i byggnad. Men Wiberg är noga med att understryka att felkodningen 
mestadels rör småhändelser. Han tar upp exemplen torrkokning eller kortslutna kaffe-
kokare, fall där det inte förekommit någon öppen låga. Han anser att orsaken till att 
händelser inte rubriceras om beror på definitionssvårigheter snarare än slarv. Det höga 
bortfall (25 %) avseende bostadsbränder som det spekulerades kring i årsrapporten 
från 2010 är troligen för högt, anser Wiberg dessutom (Wiberg: Intervju 2015-03-06). 
Siffran bygger som tidigare nämnt endast på tre månaders genomgång enligt Lexell 
Eriksson (Lexell Eriksson: Intervju 2015-03-16). Wiberg menar att om man gör en 
noggrann genomgång skulle det till och med kunna vara så att antalet bostadsbränder 
är lägre än vad statistiken visar (Wiberg: Intervju 2015-03-06).  
 
I Tabell 8 visas antalet Brand i byggnad, Förmodad brand, Automatlarm och Annan olycka per 
1000 invånare mellan 2007 och 2013 och kategoriernas statistiska samband (r-värdet). 
Figuren och tabellen visar att det saknas ett negativt statistiskt samband mellan Brand i 
byggnad och Förmodad brand. Samtidigt som det har skett en nedgång för Brand i byggnad 
har antalet Förmodad brand också minskat något (MSB IDA 2015).  
 
Vad gäller kategorin Annan olycka återfinns samma mönster. Sambandet är positivt och 
dessutom statistiskt signifikant (0,817*). Antalet Annan olycka och Brand i byggnad har 
ökat under tidsperioden. Bjuring Gerlich berättar att det finns ett flertal insatsrapporter 
utan händelsetyp som Storstockholms brandförsvar skulle behöva gå igenom (Bjuring 
Gerlich: Intervju 2014-11-12).   
 
Tabell 8: Tabell över antalet incidenter i kategorierna Brand i byggnad, Förmodad brand och Automatlarm mellan åren 
2007-2013 i Solna Stockholm och Sundbybergs stad samt korrelationskoefficienten för Förmodad brand, Automatlarm 
och Annan olycka i relation till Brand i byggnad.  

År Brand i byggnad Förmodad brand Automatlarm Annan olycka 
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2007 0,88 1,04 3,21 0,57 

2008 0,76 0,9 2,83 0,38 

2009 0,82 0,98 2,69 0,35 

2010 0,76 1 3,02 0,36 

2011 0,72 0,96 2,88 0,3 

2012 0,73 0,96 2,72 0,39 

2013 0,73 0,9 2,75 0,33 

r-värde … 0,693 0,574 0,817* 

 
Vid en genomgång av koordinaterna i det material som Storstockholms brandförsvar 
hämtat ut från Deadalos visar det sig att 460 av totalt 4400 (5.9 %) bostadsbränder 
mellan åren 2007-2013 saknar angivna koordinater eller har felaktiga par angivna. Det 
är ett betydligt högre antal än vad de andra förbunden har. Men precis som i de andra 
fallen återfinns platsangivelser som ser tillsynes korrekta ut. Tio procent av bortfallen 
avser incidenter mellan 2011-2013 och övriga från 2007-2010 (Utdrag från Daedalos).  
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10. Sammanställning av felkällor och orsaker 
En sammanställning av de olika felkällor som finns vad gäller registrering av 
bostadsbränder och orsakerna till dessa som representanterna för de olika 
räddningstjänsförbunden har uppgivit är listade i Tabell 9 och 10 och diskuteras nedan.  
 
 
Tabell 9: Sammanställning: Felkällor och räddningstjänstförbund 

Felkällor 
registrering av 
bostadsbränder 

 
Räddnings-
tjänsten Syd 

Räddnings-
tjänsten 

Storgöteborg 

Södertörns 
brandförsvars-

förbund 

 
Storstockholms 
brandförsvar 

Svårigheter med att 
klassificera olyckstypen 

Ja, men utgör litet 
problem. Varje rap-
port granskas två 
gånger. Kollar varje 
dag. Många personer 
involverade i flera 
etapper. Sista check 
görs i och med att 
rapporterna skickas 
manuellt,.  

Vanligaste bristen. 
Göteborg lägger 
allt som ”ryker” i 
bostadsbrand. Lo-
kala skillnader defi-
nitioner spelar in.  

Återkommande pro-
blem. Mellan förbun-
den och inom för-
bunden förekommer 
det skillnader. Sak-
nar en funktion som 
går igenom rappor-
terna.  

Ja. Kan ha effekter 
som är stora men 
detta är svårt att be-
döma. Kvalitetsupp-
följning saknas. 

Felaktigt angiven skad-
eplats 

1,9 % Beror på skill-
nader mellan SOS-
centraler 

1,95 % Beror på 
skillnader mellan 
SOS-centraler 

2,3 % Beror på skill-
nader mellan SOS-
centraler 

5,9 % Beror på skill-
nader mellan SOS-
centraler 

Bortfall 

Rapporter som in-
kommer från polisen 
(Exempelvis småbrän-
der) som RSyd inte 
åker på.. Det saknas 
insatsrapporter. 
Jobba mer mot poli-
sen för att få in dem. 
Kolla med SOS så att 
alla är med.  

Det förekommer 
inte något omfat-
tande bortfall vad 
gäller bostadsbrän-
der. Kan eventuellt 
förekomma vid 
andra insatser. 

Förekommer men i 
låg grad gällande 
bostadsbränder. I 
den egna statistiken 
förekommer det inte 
något svinn. 43 rap-
porter för år 2014 är 
dock inte klara. När 
det inte är befäl som 
åker kan det före-
komma svinn (dock 
ej bostadsbränder). 

Förekommer i låg 
grad.    

Kvalitetsproblem till 
följd av ofullständigt 

ifyllda rapporter 

Samma som Storgö-
teborg, kontrollfunkt-
ioner.  

Nej. Funktioner 
(olycksutredarna) 
läser igenom rap-
porterna. Kan före-
komma x i fritext 
men alla rutor som 
ska vara ifyllda blir 
ifyllda 

Tidigare ansvarspro-
blem men blivit 
bättre då tydligt an-
svar fastställts.  
 
 

Ja. Dock kontroll-
funktion för att rap-
porten ska bli full-
ständig. Kan före-
komma x istället för 
ifyllnad. Ingen person 
som kontrollerar.  
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Tabell 10: Sammanställning: Orsaker till felaktig registrering av bostadsbränder för de olika 
räddningstjänstförbunden.  

Orsaker till felakt-
iga registreringar 
av bostads-brän-

der 

Räddnings-
tjänsten Syd 

Räddnings-
tjänsten 

Storgöteborg 

Södertörns 
brandförsvars-

förbund 

 
Storstockholms 
brandförsvar 

Ej utvecklade rutiner 
för rapportifyllnad för 
hela organisationen 

Rutiner förbättras 
ständigt.  Sen 2014 
finns reviderade rikt-
linjer för ifyllnad av 
rapporter. 

Finns checklista/in-
struktion sedan 
flera år tillbaka 
(2007) för ifyllnad 
av rapporter. 

Svårt arbeta ström-
linjeformat igenom 
hela förbundet. Får 
effekter på datakvali-
teten. Det finns en 
skriftlig instruktion. 
Används dock inte så 
ofta.   

Skriftliga riktlinjer 
som har tagits fram 
för insatsrapportering 
är inte lättillgängliga 
och behöver dessu-
tom utvecklas.  

Motivationsproblem/ 
brist på återkoppling 

Attityd förbättras 
ständigt. De har blivit 
bättre och kan bli än 
bättre. Börjar förstå 
nyttan. Innan bara 
punkt och komma 
nu, fylls det i mer. 
Används vid hembe-
sök, efterfrågas.  

Positiv attityd till in-
satsrapportering. 
Liknar RSyd. Jobbar 
med återkoppling, 
lärande, varje 
vecka, de som fyller 
i har full förståelse. 
Upplevs finnas men 
förbättring sker. 

Har varit svårt moti-
vera den operativa 
personalen men det 
börjar ske en föränd-
ring. Mycket mer att 
jobba med när det 
gäller återkoppling 
och visa vad det kan 
användas till. Finns 
dock en förståelse 
för nyttan. 

Många är negativa 
pga. att dokumentat-
ion tar tid. Rapporter 
fylls i på ett lågkvali-
tativt sätt. Saknas ru-
tiner för att ta tillvara 
statistiken och åter-
koppla den.  Dock 
sker en gradvis för-
bättring av attity-
derna. 

Avsaknad av utbildning 

Samtliga som fyller i 
har genomgått ut-
bildning. En till två 
gånger om året hålls 
Styrkeledarforum, där 
ingår insatsrapporte-
ringsutbildning.  

Samtliga styrkele-
dare och ny perso-
nal utbildas. Syfte, 
definitionsfrågor 
har diskuterats, 
mer intensivt se-
nare år.  

Utbildningar nedpri-
oriteras ibland. 
Systemet gås ige-
nom. Förekommer ej 
diskussion under 
Styrkeledardagar. I 
samband med byte 
av system har alla 
genomgått utbild-
ning i Daedalos.  

Finns inga fastslagna 
rutiner för utbildning 
- inte heller för befäl 
som anställs. Personal 
omsätts också vilket 
gör att kunskap för-
svinner.  

Omorganisation/byte 
av system 

Bildande av förbund 
hade en trolig men 
oklar effekt åren 
2007-2008. 

Troligtvis en del 
brister runt millen-
nieskiftet till följd 
av byte av system 
och databaser. 
Ovana vid standar-
diserad och omfat-
tande insatsrapport 
kan ha gett effek-
ter. 

Vet ej Vet ej 

Brister i granskning av 
rapporter 

Funktion säkerställer 
rapporternas färdig-
ställande. Stickprovs-
kontroller görs. 

Rapporterna grans-
kar regelbundet av 
olycksutredarna. 

Analyschefen gör 
stickprovskontroller. 
Annan analysperso-
nal granskar upprät-
tade rapporter. 

 

 
 
 

 

Svårigheten att kategorisera olyckstyp 
Respondenterna återkommer vid flera tillfällen till svårigheterna som omger olycks-
typskategorisering. De fyra förbunden lyfter fram händelser som ofta befinner sig i 
gränslandet mellan Brand i byggnad och Förmodad brand eller Automatlarm. Det kan handla 
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om brända popcorn i mikrovågsugnen eller automatlarm som orsakats av brand men 
där det kan vara svårt att avgöra till vilken kategori händelsen hör till.  
 
Att det kan vara svårt att kategorisera en händelse som antingen brand i byggnad eller 
förmodad brand i bostad är något som Colin McIntyre utvecklar. Enligt McIntyre ska 
både sannolikheten för en händelse och de konsekvenser den kan ge upphov till vägas 
in i bedömningen.  
 
Brand i byggnad ska användas för både inträffade bränder (lågande eller glödande) och 
brandtillbud medan förmodad brand endast ska användas då det inte funnits någon 
sannolikhet för att brand skulle kunnat uppstå. Det räcker alltså att det finns sanno-
likhet för brand, sannolikhet för allvarlig skada eller att allvarlig skada uppstått (men ej 
nödvändigtvis genom låga) för att en händelse ska betraktas som Brand i byggnad. Så 
kallade torrkokningar6 är ett exempel på tillbud som ofta skulle kunnat utvecklas till 
bostadsbrand eller ge upphov till dödsfall men som nu ofta felaktigt hamnar i Förmodad 
brand.  
 
Utifrån fritexter som tagits fram från MSB:s statistiskdatabas IDA ger McIntyre (In-
tervju: 2015-11-20) några exempel på händelser som av en räddningstjänst klassats som 
antingen Brand i byggnad eller Förmodad brand och som enligt honom inte hamnat rätt.   
 
Ett exempel från kategorin Förmodad brand är: Flera personer hade känt röklukt. Hittade 
ganska snart aktuell lägenhet, innehavaren hade somnat ifrån mat på spisen. Kontroll och utvädring. 
 
Ett exempel från kategorin Brand i byggnad är: Larm om brand i byggnad. Lägenhetsinneha-
varen möter upp och förklarar att hon glömt bröd i brödrost. Öppnade fönster för ventilation. Motbud. 
 

Genomgången av materialet som McIntyre gjort är inte fullständig men det förefaller 
finnas fler händelser i kategorin Förmodad brand som borde överförts till Brand i bygg-
nad än tvärtom. Det ska dock tilläggas att informationen i materialet många gånger är 
knapphändig vilket försvårat analysen här.  
 
Även om samtliga fyra förbund tagit fram skriftliga riktlinjer där kategoriseringen ex-
emplifieras kvarstår gränsdragningsproblemen. Kindberg menar dock för Räddnings-
tjänsten Syds del att de flesta kodningarna som i efterhand konstateras inte ha blivit de 
mest passande ändå korrigeras och därför i slutändan utgör ett litet problem (Kindberg: 
Intervju 2014-12-16). Eftersom flera av respondenterna menar att händelser som 
borde klassats som Brand i byggnad ibland kategoriseras som en annan olyckstyp är det 
dock relevant att leta i statistiken efter tecken som tyder på detta.  
 
Ovan har sambandet mellan förändringar i kategorin Brand i byggnad och andra 
kategorier åren 2007-2013 undersökts. Tabell 11 sammanfattar korrelationsvärdena. 
Som helhet visar Tabell 11 mest på positiva samband mellan kategorierna, d.v.s ökar 
bränderna i en kategori ökar det oftast i andra kategorier. Det finns dock några 
undantag. För Göteborgs del finns det ett tydligt negativt samband mellan Brand i 

                                                      
6 McIntyre menar också att torrkokning som begrepp inte är bra då det används som samlingsnamn 
för både spisrelaterade brandtillbud och händelser där det inte funnits risk för en brand.  
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byggnad och Förmodad brand. Det skulle kunna tyda på något slags utbyte mellan de två 
kategorierna som är värt att studera närmare.  
 
 
Tabell 11: Analys av samband mellan Brand i byggnad och Förmodad brand, Automatlarm, Okänd, Annan olycka och 
Falsklarm. 

Storstads-
område 

r-värde Brand i 
byggnad och 

Förmodad brand 

r-värde Brand i 
byggnad och 
Automatlarm 

r-värde Brand i 
byggnad och 
Annan olycka 

r-värde Brand i 
byggnad och 

Falsklarm 

Malmö 0,838 0,282 0,86 .. 

Göteborg -0,852* -0,480 0,542 .. 

Södertörn – 0,622 0,337 0,332 – 0,647 

Stockholm 0,693 0,574 0,817* .. 

 
 
Korrelationsvärdena ger dock endast signaler om förändringar över åren. Det kan 
också vara så att det finns en varaktig skillnad mellan storstadsområdena gällande antalet 
olyckor i kategorin Förmodad brand i byggnadstyp bostad och relationen till antal bostads-
bränder. En sådan skillnad skulle kunna indikera att man gjort olika ställningstaganden 
i hur man ska kategorisera en viss typ av brand.  
 
Ett antagande kan exempelvis göras att det, i de områden där det finns en betydligt 
högre andel bränder av typen Förmodad brand relativt Bostadsbränder, sker en slentrian-
mässig klassning där Förmodad brand väljs istället för Bostadsbrand.  
 
I Tabell 12 och Figur 14 redovisas respektive medelvärde för Bostadsbränder och Förmo-
dad brand med byggnadstypen bostad per 1000 invånare åren 2007 till 2013. I Figur 14 
redovisas även det summerade antalet Bostadsbränder och Förmodade bränder i svart 
färg. Det har tidigare konstaterats att skillnaden är stor mellan storstadsområdena av-
seende antalet bostadsbränder per 1000 invånare. Tabellen och figuren visar ett spann 
som sträcker sig från 0,46 (Stockholm) till 0,72 (Malmö) bostadsbränder per 1000 in-
vånare och år. Ser man till medelvärdena för Förmodad brand i byggnadstyp bostad kan det 
emellertid konstateras att spannet mellan områden med högst och lägst värde är ännu 
större än för bostadsbränder. I detta fall sträcker sig spannet från 0,30 (Göteborg) till 
0,66 (Malmö) bränder per 1000 invånare och år.  När den adderade summan studeras 
kastas förhållandena om. Storstadsområde Malmö ligger visserligen i topp (1,38 ) men 
Stockholm visar de nästa högsta värdena (1,07) när Bostadsbrand och Förmodad 
brand kombineras. Södertörn uppvisar de tredje högsta värdena (0,99) medan Göte-
borg ligger lägst (0,88). 
 
 
 
 
Tabell 12: Jämförelse antal Bostadsbränder per 1000 invånare och antalet Förmodad brand med byggnadstpyp Bostad. 

År 
 

Antal bostadsbränder 
per 1000 invånare 

 
 

MALMÖ 

Antal Förmodad brand 
med byggnadstyp bostad 

per 1000 inv. 
 

MALMÖ 

Antal bostadsbränder 
per 1000 invånare. 

 
 

GÖTEBORG 

Antal Förmodad brand 
med byggnadstyp bostad 

per 1000 inv. 
 

GÖTEBORG 

2007 0,75 0,70 0,56 0,25 

2008 0,85 0,67 0,57 0,21 

2009 0,78 0,76 0,64 0,26 

2010 0,76 0,65 0,63 0,35 
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2011 0,65 0,54 0,57 0,30 

2012 0,69 0,64 0,59 0,34 

2013 0,56 0,67 0,59 0,41 

Medelvärde 0,72 0,66 0,59 0,30 

Andel FB/BB   91 %  51 % 

r-värde 0,407 0,407 0,254 0,254 

År 
 

Antal bostadsbränder 
per 1000 invånare 

 
 

SÖDERTÖRN 

Antal Förmodad brand 
med byggnadstyp bostad 

per 1000 inv. 
 

SÖDERTÖRN  

Antal bostadsbränder 
per 1000 invånare. 

 
 

STOCKHOLM 

Antal Förmodad brand 
med byggnadstyp bostad 

per 1000 inv. 
 

STOCKHOLM 

2007 0,51 0,34 0,52 0,64 

2008 0,50 0,34 0,42 0,51 

2009 0,45 0,41 0,51 0,64 

2010 0,57 0,53 0,49 0,64 

2011 0,54 0,47 0,45 0,66 

2012 0,60 0,46 0,43 0,64 

2013 0,49 0,50 0,39 0,59 

Medelvärde 0,52 0,44 0,46 0,62 

Andel FB/BB  84 %  134 % 

r-värde 0,440 0,440 0,541 0,541 

 
 
Det blir därför också stora skillnader då andelen Förmodad brand i byggnadstyp bostad/bo-
stadsbränder studeras. För Göteborgs del ligger andelen Förmodad brand/bostadsbrand på 
51 %. För Södertörn är siffran 84 %, för Malmö 91 % och för Stockholm hela 134 %. 
Resultatet indikerar att man framför allt i Stockholm möjligtvis väljer Förmodad brand på 
bekostnad av Brand i bostad. Det ska återigen betonas att detta endast är indikationer 
och att en sådan relation inte kan fastslås endast utifrån dessa siffror.  
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Figur 14: Jämförelse antal Bostadsbränder (BB) och Förmodad brand (FB) med byggnadstyp Bostad. 

 
I Figur 15 redovisas det summerade medelvärdet av antalet bostadsbränder och antalet 
Förmodade bränder i byggnadstypen bostad för de olika områdena som staplar. Den svarta 
delen av staplarna, Förmodad brand, skulle kunna ses som ett potentiellt tillägg till 
kategorin bostadsbränder. I de fall den är relativt hög är det också sannolikt att den 
innehåller en pott bränder som skulle kunna klassas som bostadsbränder. Liksom i 
figur 14 är det intressant att notera att när bostadsbränder och Förmodad brand i 
byggnadstypen bostad undersöks tillsammans kan det också konstateras att en delvis 
annorlunda bild framträder än i Figur 1.  Framför allt handlar det om att Stockholm 
har en högre andel bränder som kan relateras till bränder i bostäder.  
 

 
Figur 15. Jämförelse andelen bostadsbränder och förmodad brand i bostad per 1000 inv. Medelvärde för åren 2007-
2013.  
 

Om det är så att det i vissa räddningstjänstförbund finns en tendens att placera bränder 
i kategorin Förmodad brand som lika gärna skulle kunna höra hemma i kategorin Brand i 
bostad inställer sig frågan hur det ser ut i kategorin Brand i bostad gällande olyckor med 
orsaker som sannolikt skulle kunna hamna i förmodad brand.  
 
Är det så att det i de storstadsområden där det finns en förhållandevis hög andel 
Förmodad brand i förhållande till bostadsbränder, exempelvis Stockholm, också finns 
färre händelser i kategorin bostadsbränder som har risk för att hamna i Förmodad brand? 
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Dvs. är kategorin bostadsbränder tömd på denna typ av händelser då de istället typats 
som Förmodad brand? 
 
I Tabell 13 har vissa olyckor ur bostadsbrandskategorin valts ut. Urvalet baseras på 
orsaker vi bedömer är av den typ som gör att de skulle kunna hamna i Förmodad brand 
under vissa omständigheter; Glömd spis, Tekniskt fel, Annan samt Okänd.  
 
Tabell 13: Jämförelse av förekomsten av brandorsakerna Glömd spis, Tekniskt fel, Annan och Okänd  relaterat till 
bostadsbränder i de olika storstadsområdena. Siffrorna baseras på medelvärdet för åren 2007-2013. Se Bilaga C för 
redogörelse av samtliga år per räddningtjänst.  

Storstadsområde 
Antal Glömd 
spis per 1000 

inv. 

Antal Tekniskt 
fel per 1000 

inv. 

Antal Annan 
per 1000 inv. 

Antal Okänd 
per 1000 inv. 

Summa 

Malmö 0,15 0,05 0,05 0,14 0,39 

Göteborg 0,17 0,05 0,05 0,12 0,39 

Södertörn 0,1 0,03 0,04 0,26 0,43 

Stockholm 0,11 0,04 0,06 0,07 0,28 

 
De summerade värdena för dessa orsakstyper visar generellt inte på några större 
skillnader mellan storstadsområdena. Däremot ligger Stockholm lägst vilket indikerar 
att det finns händelser som skulle kunna kategoriseras som bostadsbränder men som 
istället hamnar i Förmodad brand. En kategori som också sticker ut är Okänd för 
Södertörns förbund. Detta handlar enligt Colin McIntyre (Intervju: 2015-05-26) om 
att befäl i Södertörn har fått råd att inte spekulera i brandorsaken och därför väljer 
Okänd så fort de inte är helt säkra på sin bedömning  
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Felaktigt angiven skadeplats 
Samtliga förbund sitter på dataset med felaktiga koordinater (från ca 2 till 6 % av det 
totala antalet rapporter). Eftersom kommunangivelsen stämmer till mellan 95-98 % 
kan problemet verka ovidkommande men om bostadsbrändernas utbredning ska un-
dersökas inom kommuner och städer kan det medföra problem. Som tidigare nämnts 
(se s. 13) är MSB medvetna om kvalitetsbristerna och kommer att införa en ny kon-
trollfunktion i samband med att den nya insatsrapporten lanseras 2016. Inför det fort-
satta arbetet inom forskningsprojektet Bostadsbränder i storstadsområden - rumsliga skillnader 
och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden måste de felaktiga positionsangivel-
serna beaktas. 
 

Bortfall 
Respondenterna från de fyra räddningstjänsterna är överens om att bortfall kan vara 
en felkälla men att det ändå är ett relativt marginellt problem för deras del. Eftersom 
bostadsbränder omges av vidare undersökningar (t.ex. Fördjupad bostadsbrandsundersök-
ning) menar de flesta förbund att risken för bortfall är liten. De flesta bostadsbrands-
rapporter kontrolleras och direktuppkopplingen, som tre av fyra förbund har, minskar 
risken. Dock bör en reservation göras för Södertörns brandförsvarsförbund som i 
samband med datorstödsskiftet 2015 har ett fyrtiotal kvarliggande rapporter för 2013 
och 2014. 
 
MSB:s generella kartläggning av kvalitetsbrister inom Sveriges räddningstjänster ger 
dock en helt annan bild för Sverige i stort. Colin McIntyre på MSB bedömer att icke-
kompletta insatsrapporter och bortfall utgör den allvarligaste kvalitetsbristen. Någon 
kvantifiering av omfattningen har ännu inte gjorts men MSB tror att problemet kan 
vara vanligt i förbund som inte är direktuppkopplade mot MSB (McIntyre 2014).  
 
För att undersöka om det finns något bortfall av bränder i IDA, jämfördes de lokala 
datorstödens insatsdata med IDA:s. När antalet bostadsbränder från IDA jämfördes 
med antalet från de lokala datorstöden framgick det stora skillnader i två av fyra för-
bund som kan peka på bortfall.  I Tabell 13 visas antalet bostadsbränder som återfinns 
i IDA följt av antalet i det lokala stödet samt differensen. Det material som Södertörns 
brandförsvarsförbund levererade hade i snitt en årlig differens på 27 bostadsbränder 
mellan åren 2007-2013. Det betyder att Excelfilen som bygger på ett utdrag från det 
egna datorstödet innehöll fler (i snitt 27 per år) bostadsbränder än IDA. För Storstock-
holms brandförsvar rör det som om i snitt 14, för Räddningstjänsten Syd om 4 och för 
Räddningstjänsten Storgöteborgs del om 0,1.  
 
De största differenserna återfinns alltså i Södertörn och Storstockholms utdrag även 
om deras datorstöd är direktuppkopplade. Värt att notera är att den minsta differensen 
återfinns i Storgöteborgs material. Eklöf (Intervju: 2014-12-19) menar dock att det kan 
förekomma problem med bortfall mellan åren 2007-2011. Att döma av jämförelsen i 
Tabell 13 verkar problemet dock inte visas sig i IDA. 
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Tabell 14: Jämförelse mellan antal bostadsbränder i de lokala datorstöden och IDA  

År 
Räddnings-

tjänsten 
Syd 
IDA 

Räddnings-
tjänsten 

Syd 
CORE 

Räddnings- 
tjänsten 

Syd 
DIFF 

Räddnings- 
tjänsten 

Storgöteborg 
IDA 

Räddnings- 
tjänsten 

Storgöteborg 
DAEDALOS 

Räddnings-
tjänsten 

Stor-
göteborg 

DIFF 
2007 303 303 0 278 278 0 

2008 348 355 -7 286 286 0 

2009 328 329 -1 324 324 0 

2010 322 327 -5 326 327 -1 

2011 279 281 -2 298 298 0 

2012 301 308 -7 311 311 0 

2013 250 258 -8 313 313 0 

 

År 

Södertörns 
brandförsvars-

förbund 
IDA 

Södertörns 
brandförsvars-

förbund 
ALARMOS 

Södertörns 
brandförsvars-

förbund 
DIFF 

Stor-
stockholms 

brandförsvar 
IDA 

Stor-
stockholms 

brandförsvar 
DAEDALOS 

Stor-
stockholms 

brandförsvar 
DIFF 

2007 217 242 -25 457 472 -15 

2008 219 248 -29 385 408 -23 

2009 197 243 -46 482 495 -13 

2010 254 284 -30 471 507 -36 

2011 245 268 -23 458 453 -5 

2012 278 302 -24 430 431 -1 

2013 231 243 -12 411 401 -10 

 
Differensen kan vara en följd av att viss insatsdata aldrig når MSB. Men det behöver 
inte bero på det. Enligt Monica Strandberg (E-postkorrespondens: 2015-03-16) kan 
skillnaderna i antal mellan de lokala datorstöden och IDA bero på tre andra orsaker:  
 
För det första kan det handla om insatser där fler räddningstjänster rycker ut. Båda 
förbund skickar då in varsin insatsrapport men endast en rapport (den som bedöms 
hålla högst kvalitet enligt Colin McIntyre) per händelse sparas i IDA. Detta sker enligt 
Colin McIntyre dock endast med de rapporter som inte lämnats in via direktuppkopp-
ling mot IDA. I de fall då räddningstjänster återkallats innan ankomst till skadeplatsen 
tas den insatsrapporten inte heller upp i IDA. Den andra orsaken som Strandberg 
anger är att MSB korrigerar olyckstyper i efterhand. Detta gäller dock inte de rapporter 
som skickas in från direktuppkopplade datorstöd eftersom korrigering sker i realtid.  
(dock ej i de nya rapporterna). Om felaktigheter upptäcks (ex. en Brand i byggnad-
insats som borde ha kodats som Automatlarm) ändras uppgiften hos MSB medan den 
felaktiga kodningen ligger kvar i de lokala datorstöden. Den tredje anledningen som 
Strandberg uppger är dubbletter. Ibland upptäcker MSB två olika insatsrapporter som 
rör samma händelse. Då tas den ena bort från IDA men båda kan således ligga kvar i 
det lokala datorstödet (Strandberg 2015-03-16).  
 
Colin McIntyre nämner några ytterligare orsaker till att det kan finnas diskrepanser 
mellan de lokala systemen och IDA och som kan påverka varför differenserna kan 
skilja sig åt mellan olika räddningstjänster. De lokala verktygen skapar ibland tomma 
rapporter som MSB tar bort när de upptäcker det. MSB vet dock inte om dessa rap-
porter tas bort lokalt. I vissa förbund är det också så att det finns ett antal rapporter 
som ännu inte kommit in i statistiken för att de håller för låg kvalitet. Generellt kan låg 



 
 

43 
 

kvalitet i rapporteringen relateras till oengagerad ledning och dåliga rapporteringsruti-
ner. Det kan också handla om att kontaktpersonerna gentemot MSB inte prioriterar 
uppgiften att kvalitetssäkra rapporterna så de kommer in i IDA (McIntyre Intervju 
150526).  
 
McIntyre menar som en följd av detta att statistiken i IDA är mer tillförlitlig till följd 
av att MSB i viss mån kvalitetsgranskar rapporterna man får in (McIntyre: Intervju 
2015-04-17).  
 

Kvalitetsproblem 
Gemensamt för samtliga förbund är att de också har olika funktioner i staben vars 
uppgift är att granska, kvalitetssäkra, skicka in statistik till MSB och göra sammanställ-
ningar. De uppgifterna kan både vila på statistik- eller analyssamordnare och hos 
brandinspektörer. Alla förbund förutom Räddningstjänsten Syd har dessutom auto-
matiska funktioner för att korrigera vissa fel och förhindra att rapporter inte färdigställs 
via direktuppkopplingen.  
 
Det går att spåra vem som har upprättat och fyllt i insatsrapporter i samtligas lokala 
datorstöd. Metoderna varierar när det gäller rutiner för att påtala fel och brister som 
upptäcks vid granskning och stickprovskontroller. Från två av räddningstjänsterna 
framgår det att påminnelser skickas ut manuellt via mail om fel upptäcks. Vad gäller 
stickprovskontroller verkar det inte heller finnas strikta gränser för hur många kontrol-
ler som ska göras per vecka, månad eller år. Bland respondenterna finns det dock en 
samstämmighet kring att bostadsbränder granskas särskilt noga och systematiskt.  
 
Gällande utbildning varierar satsningarna. Räddningstjänsten Syd och Räddningstjäns-
ten Storgöteborg uppger att de håller regelbundna utbildningar i insatsrapportering 
medan det verkar saknas övergripande utbildningsinsatser hos Södertörns brandför-
svarsförbund och framförallt hos Storstockholms brandförsvar. I samband med Sö-
dertörns övergång från Alarmos till Daedalos angavs det dock att utbildning skulle 
prioriteras. 
 

Orsaker till problem med insatsrapportering 
De orsaker till problemen med insatsrapporteringen som identifierats inom räddnings-
tjänstförbunden kan sammanfattas i: 
  

 brist på utvecklade rutiner för rapportifyllnad  
 motivationsproblem  
 kunskapsbrist till följd av att ingen utbildning skett  
 omorganisation/byte av system  
 bristande system för granskning av rapporterna  

 
Ola Malmstedt ser en dimension bakom detta och menar att problemen kan kokas ner 
till relationen mellan tre aktörer: Räddningsledare/insatsbefäl, högsta ledningen samt 
MSB. Räddningsbefälen måste kvalitetssäkra ifyllnaden av rapporterna. Högsta led-
ningen i förbunden måste se till att goda rutiner, säkerhetskultur och utbildning finns. 
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MSB måste skapa en enkel och tidseffektiv insatsrapport samt ta tillvara statistiken 
genom analyser samt återkoppla resultaten till räddningstjänsterna så att man ser att 
resultaten tagits tillvara och använts. Detta ökar motivationen att fylla i insatsrapporter 
som håller hög kvalitet. Per Erik Johanson på Brandforsk menar att det är nödvändigt 
att visa resultatet för den enskilda räddningstjänsten i förhållande till den nationella 
bilden så att man ser sig i ett sammanhang (Malmstedt & Johansson Intervju 2015-05-
26).   
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11. Slutsatser och diskussion 
 
Är den statistik om bostadsbränder som samlas in lokalt i de fyra 
räddningstjänstförbunden och sedan förs vidare till MSB för förmedling via 
IDA tillförlitlig? Finns det några felkällor? Vilka är dessa?  
 
Studien har hittat flera problem med tillförlitligheten i räddningstjänstförbundens sta-
tistik över bostadsbränder. Problemen handlar om att brandrelaterade olyckor katego-
riseras olika mellan förbunden och i förhållande till MSB:s riktlinjer, att skadeplatser 
inte är korrekta, att rapporter inte fylls i fullständigt och att det i vissa fall förekommer 
bortfall.  
 
Det har inte helt gått att kvantifiera graden av tillförlitlighet hos de olika förbunden i 
alla avseenden. Den felkälla där det verkar finnas mest osäkerhet är dock kategorise-
ringen av olyckstyper. Det finns en risk att en icke försumbar del av bränder som 
kanske borde klassats som Brand i bostad hamnar i en annan kategori – framför allt då 
Förmodad brand i bostad. Detta bland annat till följd av att de som ska fylla i rapporten 
inte är säkra på vad vissa händelser ska klassas som. Det gäller bland annat händelser 
med mat som lämnats på en spis som är igång eller elfel i tekniska apparater.  
 
Även om problemen finns i alla förbunden i någon grad verkar det som att effekterna 
varierar. Problemen ter sig exempelvis större i Stockholm än i Göteborg. En intern 
skattning gjord av Storstockholms brandförsvar pekar exempelvis på att 25 % av rap-
porterna i kategorin Förmodad brand skulle kunna hänföras till Brand i byggnad i stället, 
en kategori i vilken kategorin brand i bostad ingår.  Samtidigt har inte detta kunnat 
bekräftas till fullo. Figur 14 visar inte på att ett entydigt utbyte sker mellan kategorierna 
över åren. Däremot går det inte att utesluta att systematiska felkategoriseringar sker 
kontinuerligt i de olika förbunden.  
 
Den enda felkälla som har gått att någotsånär kvantifiera är felaktig platsangivelse. I 
alla fall för de fall där platsen hamnat uppenbart tokigt. Resultatet visar här att proble-
met framför allt berör storstadsområde Stockholm. Möjligheten måste dock lämnas 
öppen att felet kan vara större än vad som framkommit i rapporten då händelser även 
kan hamna fel inom räddningstjänstförbundens områden. Dessa fel är betydligt svårare 
att upptäcka.  
 
De problem som framkommit i studien måste beaktas när materialet används i forsk-
ningsprojektet Bostadsbränder i storstadsområden – rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete 
i den social fragmenterade staden.  En slutsats som dock kan dras är att problemen med 
datamaterialet inte är så omfattande eller allvarliga att det inte kan ge tillförlit-
liga analysresultat av bakomliggande orsaker till bostadsbränder. Materialet 
kommer därför att användas i vidare studier.  
 
Det finns flera orsaker till problemen. I räddningstjänstförbunden går det att spåra 
bristerna hos de som har till uppgift att fylla rapporterna till: bristande motivation samt 
upplevd tidsbrist. De bakomliggande problemen ligger på ledningsnivå och handlar 
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om oklara rutiner, oklara lokala riktlinjer för kategorisering av olyckor, brist på kvali-
tetssäkrad utbildning, brister i granskningen av rapporterna samt bristande återkopp-
ling. En felkälla är även omorganisationer/byte av system för insamling av data.  
 
På MSB-nivå handlar problemen om att man inte kommunicerat tillräckligt tydligt hur 
olyckor ska kategoriseras och att man inte tar tillvara statistiken genom analyser och 
återkoppling.  
  
Vid en jämförelse mellan de lokala förbunden och IDA visade det sig att IDA innehöll 
färre bostadsbränder. Anledningen verkar vara att MSB granskar ingående rapporter 
och åtgärdar felaktigheter. I praktiken innebär detta att statistiken som finns i IDA är 
något mer kvalitetsgranskad.  Samtidigt innebär det att det potentiellt saknas rapporter 
i IDA till följd av att de inte kommit med på grund av att de inte kvalitetssäkrats i alla 
delar.  
 
Resultatet bygger till stor del på intervjuer där respondenterna många gånger gjort an-
taganden. Flera av uppgifterna är därmed svåra att fastställa med säkerhet. För att få 
ett klarare resultat vore det nödvändigt att analysera de enskilda rapporterna och ana-
lysera dem vidare.  
 
Det verkar som att kulturen och systematiken i insatsrapporteringen förbättrats med 
tiden vilket borde innebära att ju nyare statistiken är desto mer pålitlig är den. I sam-
band med processen som REKO driver och inför lanseringen 2016 av den nya insats-
rapproten som kommer att benämnas Händelserapporten kommer definitioner, dator-
stöd och rutiner troligen att förbättras vilket på sikt kan leda till att insatsrapporte-
ringen både underlättas och prioriteras.  
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Bilagor 

Bilaga A 
Nedanstående frågor användes som utgångspunkt under fokusgruppsintervjun 2014-
09-16.  

 

 
 

 
 



 
 

51 
 

Bilaga B 
Nedanstående frågor användes som utgångspunkt under telefonintervjuerna.  

 
Rutiner för insatsrapportering 
 
Projekt:  Bostadsbränder i storstadsområden – rumsliga skillnader och 

brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden. 
 
Trots åtgärder som brandvarnare, brandsläckare, informationskampanjer och hembesök har 
antalet bränder i bostäder varit relativt oförändrat de senaste femton åren i Sverige. Men det 
finns skillnader mellan bostadsområden och städer. 
 
Antalet bostadsbränder per tusen invånare skiljer sig åt mellan storstadsområdena Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Likaså finns det stora skillnader mellan bostadsområden inom städerna. 
Vad dessa skillnader beror på, ska detta projekt analysera. 
 

 
 
En anledning till de stora skillnaderna kan bero på avvikelser och olikheter i insatsrapporte-
ringen.  För att ta reda på om eller hur det kan påverka, vill vi ta reda på hur rutinerna ser ut 
inom respektive räddningstjänst.  
 
Inför intervjuerna ber vi dig fundera kring ett par olika frågeställningar. Ta gärna hjälp utav 
kollegor som arbetat inom organisationen en längre tid om du är osäker på vissa frågor.   
 
 
 Hur går insatsrapporteringen till? Vilka funktioner ansvarar för vad?  Tar någon bort hän-

delser som kommit in i systemet i syfte att kvalitetsäkra resultatet? På vilka grunder? 
Finns tydliga riktlinjer för detta eller bygger det på personlig bedömning?  

 
 

 Hur går själva insamlingsprocessen till, steg för steg, och hur lång tid brukar varje steg ta 
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 Hur har inrapporteringen förändrats genom åren?  Vad kan detta ha fått för konsekven-

ser för resultatet?  
 

 När kopplades det lokala systemet till IDA? Hur gick överföringen av informationen till in-
nan dess? 

 
 

 Vilka är de mest troliga anledningarna till felaktigheter eller avsaknad av information? 
Lista de vanligare. 

 
 

 Hur vanligt är det att händelser kategoreras på ett felaktigt sätt och hur påverkar det re-
sultatet? 

 
 

 Finns det skriftliga riktlinjer för rapportskrivandet? Kontrolleras det om/hur de används? 
Har samtliga personer som rapporterar in gått igenom en utbildning? Vilken? Finns det 
säkerhetsspärrar som gör att ingen annan kan rapportera in?  

 
 

 Vilket inrapporteringssystem använder ni (Core, Daedalos etc.)? Finns det problem eller 
svårigheter vad gäller systemets teknik eller gränssnitt?  

 
 

 Går det att utröna vilken individ som har eller inte har skickat iväg rapporterna? Följs det 
upp och i så fall hur? 

 
 

 Läser och kvalitetsgranskar olycksutredare samtliga rapporter innan de skickas iväg? Går 
det se några systematiska skillnader mellan olika personer gällande deras inrapportering 
av bränder? 

 
 
 Förekommer det svinn (exempelvis rapporter som inte skickas iväg)? 

 
 Hur är attityden till rapporteringssystemet i organisationen? Används det? i så fall hur?  
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Bilaga C 
Jämförelse av förekomsten av Glömd spis, Tekniskt fel, Annan och Okänd i de olika stor-
stadsområdena. 
 
Tabell 15: Burlöv, Lund Malmö: Antal insatser där Glömd spis och Tekniskt fel angivits som brandorsak samt an-
delen av samtliga bostadsbränder. 

Malmö 
År 

 

Antal bostads-
bränder per 

1000 inv. 

Antal Glömd 
spis per 1000 in-

vånare 

                
Andel Glömd 

spis av samtliga 
bostadsbränder 

 

Antal Tekniskt 
fel per 1000 in-

vånare 

Andel Tekniskt 
fel av samtliga 
bostadsbränder 

2007 0,75 0,16 0,21 0,07 0,09 

2008 0,85 0,16 0,19 0,05 0,06 

2009 0,78 0,15 0,19 0,05 0,06 

2010 0,76 0,18 0,24 0,04 0,05 

2011 0,65 0,16 0,25 0,06 0,09 

2012 0,69 0,13 0,19 0,06 0,09 

2013 0,56 0,12 0,21 0,04 0,07 
 
Tabell 16: Burlöv, Lund Malmö: Antal insatser där Annan och Okänd angivits som brandorsak samt andelen av 
samtliga bostadsbränder. 

Malmö 
År 

 

Antal bostads-
bränder per 

1000 inv. 

Antal Annan 
per 1000 invå-

nare 

Andel Annan av 
samtliga bo-
stadsbränder 

 

Antal Okänd 
per 1000 invå-

nare 

Andel Okänd av 
samtliga bo-
stadsbränder 

2007 0,75 0,05 0,07 0,10 0,13 

2008 0,85 0,04 0,05 0,15 0,18 

2009 0,78 0,05 0,06 0,17 0,22 

2010 0,76 0,06 0,08 0,18 0,24 

2011 0,65 0,04 0,06 0,12 0,18 

2012 0,69 0,06 0,09 0,15 0,22 

2013 0,56 0,05 0,09 0,10 0,18 
 
Tabell 17: Göteborg: Antal insatser där Glömd spis och Tekniskt fel angivits som brandorsak samt andelen av samtliga 
bostadsbränder. 

Göteborg 
År 

Antal bostads-
bränder per 

1000 inv. 

Antal Glömd 
spis per 1000 

inv. 

Andel Glömd 
spis av samtliga 
bostadsbränder 

Antal Tekniskt 
fel per 1000 inv. 

Andel Tekniskt 
fel av samtliga 
bostadsbränder 

2007 0,56 0,14 0,25 0,05 0,09 

2008 0,57 0,14 0,25 0,04 0,07 

2009 0,64 0,19 0,30 0,06 0,09 

2010 0,63 0,17 0,27 0,08 0,13 

2011 0,57 0,19 0,33 0,06 0,11 

2012 0,59 0,18 0,31 0,07 0,12 

2013 0,59 0,21 0,36 0,04 0,07 
 

Tabell 18: Göteborg: Antal insatser där Annan och Okänd angivits som brandorsak samt andelen av samtliga bo-
stadsbränder. 

Göteborg 
År 

 

Antal bostads-
bränder per 

1000 inv. 

Antal Annan 
per 1000 invå-

nare 

Andel Annan av 
samtliga bo-
stadsbränder 

 

Antal Okänd 
per 1000 invå-

nare 

Andel Okänd av 
samtliga bo-
stadsbränder 

2007 0,56 0,05 0,09 0,13 0,23 

2008 0,57 0,07 0,12 0,14 0,25 

2009 0,64 0,04 0,06 0,1 0,16 

2010 0,63 0,07 0,11 0,12 0,19 

2011 0,57 0,04 0,07 0,12 0,21 

2012 0,59 0,04 0,07 0,12 0,20 

2013 0,59 0,04 0,07 0,12 0,20 
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Tabell 19: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka Salem och Södertälje: Antal insatser där Glömd spis och 
Tekniskt fel angivits som brandorsak samt andelen av samtliga bostadsbränder. 

Södertörn 
År 

Antal bostads-
bränder per 

1000 inv. 

Antal Glömd 
spis per 1000 

inv. 

Andel Glömd 
spis av samtliga 
bostadsbränder 

Antal Tekniskt 
fel per 1000 inv. 

Andel Tekniskt 
fel av samtliga 
bostadsbränder 

2007 0,51 0,10 0,20 0,01 0,02 

2008 0,50 0,06 0,12 0,02 0,04 

2009 0,45 0,08 0,18 0,02 0,04 

2010 0,57 0,09 0,16 0,03 0,05 

2011 0,54 0,13 0,24 0,03 0,06 

2012 0,60 0,10 0,17 0,04 0,07 

2013 0,49 0,13 0,27 0,03 0,06 

 
Tabell 20: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka Salem och Södertälje: Antal insatser där Annan och Okänd 
angivits som brandorsak samt andelen av samtliga bostadsbränder. 

Södertörn 
År 

 

Antal bostads-
bränder per 

1000 inv. 

Antal Annan 
per 1000 invå-

nare 

Andel Annan av 
samtliga bo-
stadsbränder 

 

Antal Okänd 
per 1000 invå-

nare 

Andel Okänd av 
samtliga bo-
stadsbränder 

2007 0,51 0,04 0,08 0,31 0,61 

2008 0,50 0,05 0,10 0,35 0,70 

2009 0,45 0,04 0,09 0,25 0,56 

2010 0,57 0,05 0,09 0,26 0,46 

2011 0,54 0,03 0,06 0,25 0,46 

2012 0,60 0,03 0,05 0,23 0,38 

2013 0,49 0,04 0,08 0,19 0,39 

 
Tabell 21: Solna, Stockholm och Sundbyberg: Antal insatser där Glömd spis och Tekniskt fel angivits som bran-
dorsak samt andelen av samtliga bostadsbränder. 

Stockholm 
År 

Antal bostads-
bränder per 

1000 inv. 

Antal Glömd 
spis per 1000 

inv. 

Andel Glömd 
spis av samtliga 
bostadsbränder 

Antal Tekniskt 
fel per 1000 inv. 

Andel Tekniskt 
fel av samtliga 
bostadsbränder 

2007 0,52 0,11 0,21 0,04 0,08 

2008 0,42 0,09 0,21 0,04 0,10 

2009 0,51 0,12 0,24 0,04 0,08 

2010 0,49 0,11 0,22 0,05 0,10 

2011 0,45 0,12 0,27 0,05 0,11 

2012 0,43 0,11 0,26 0,03 0,07 

2013 0,39 0,10 0,26 0,05 0,13 

 
 
Tabell 22: Solna, Stockholm och Sundbyberg: Antal insatser där Annan och Okänd angivits som brandorsak samt 
andelen av samtliga bostadsbränder. 

Stockholm 
År 

Antal bostads-
bränder per 

1000 inv. 

Antal Annan 
per 1000 invå-

nare 

Andel Annan av 
samtliga bo-
stadsbränder 

 

Antal Okänd per 
1000 invånare 

Andel Okänd av 
samtliga bo-
stadsbränder 

2007 0,52 0,06 0,12 0,01 0,09 

2008 0,42 0,06 0,14 0,07 0,49 

2009 0,51 0,07 0,14 0,10 0,73 

2010 0,49 0,08 0,16 0,09 0,55 

2011 0,45 0,06 0,13 0,06 0,45 

2012 0,43 0,05 0,12 0,07 0,60 

2013 0,39 0,06 0,15 0,07 0,46 

 
 


