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Abstract
The aim of this project was to develop a model that can be used during fire inspections to measure the
quality of the fire safety in a building. The model was created by using method for Multiple Attribute
Decision Making (MADM). Ten factors were identified, each of them contributing to the total fire safety
in a building.  Each factor was given a weight to specifiy its importance to the fire safety for life, property
and environment. The weights were obtained by using three different methods; inquiry, Delphi teqnique
and group discussions.  The results from group discussions were then used in the model.

The model is used by giving each factor a numerical value in a scale from 0 to 5 This value is then
multiplied with the weight of the factor.  This procedure is to be done for all ten factors. The products are
summarized and the sum describes to which extent the fire safety comply with the law. The model has not
been used during fire inspections yet.
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SAMMANFATTNING

Syftet med projektet var att ge förslag på hur kvaliteten på det brandskydd som ägare eller
innehavare skall stå för kan mätas. Med kvalitet avsågs i vilken utsträckning i vilken
utsträckning det brandskydd som ägare eller innehavare skall stå för uppfyller eller överstiger
§41 Räddningstjänstlagen. Målet var att utarbeta en modell som kan utgöra ett stöd i samband
med brandsyn för att mäta kvaliteten på brandskyddet i en byggnad. Olika metoder för att
samla in underlag till modellerna användes; enkätundersökning, Delphiundersökning och
gruppdiskussioner. Av dessa metoder var gruppdiskussioner den som gav bäst underlag.
Arbetet innehöll begrepp som krävde förklaringar som bara kunde ges vid
gruppdiskussionerna.

Riksdagen har genom Räddningstjänstlagen §41 bestämt en nivå för brandskyddet i
byggnader och anläggningar. Det är ägarens eller innehavarens ansvar att brandskyddet lever
upp till denna nivå. Enligt §15 i Räddningstjänstlagen har kommunen tillsynsansvaret över
efterlevnaden av §41. Denna tillsyn sker genom den lagstadgade brandsynen. Brandsynens
syfte är att kontrollera att samhällets miniminivå för brandskyddet i byggnader och
anläggningar uppnås. Resultatet av en brandsyn blir ofta ett protokoll där åtgärder noteras
som ägare eller innehavare skall vidtaga för att leva upp till § 41 i Räddningstjänstlagen. Det
är sällsynt att protokollen innehåller förhållanden inom brandsyneobjektet som överstiger
kraven enligt § 41 i Räddningstjänstlagen, och i så fall i vilken omfattning.

Den modell som utarbetades bygger på en multiattributmetod för beslutsfattande, en så kallad
MADM-metod. MADM-metoder kan användas för att underlätta beslutsfattandet då besluts-
kriterierna är av olika stor betydelse och utryckta i olika enheter. För att beteckna att olika
kriterier har olika stor betydelse för beslutsfattaren förser man kriterierna med vikter, som
beskriver de inbördes styrkeförhållanden mellan de olika kriterierna. MADM-metoder kan
kombinera kvantitativ och kvalitativ information och kan räkna fram numeriska värden på
olika beslutsalternativ. Detta sker genom att beslutskriteriernas värde och vikt multipliceras,
och sedan summeras.

En gränsdragning mellan det offentliga och det enskilda åtagandet för säkerhet i allmänhet
och brandsäkerhet i synnerhet gjordes. Efter detta definierades det enskilda åtagandet för
brandskyddet i byggnader och anläggningar. Det enskilda åtagande beskrevs i ett hierarkiskt
system med olika nivåer. Nivåerna i systemet beror av varandra på så sätt att en nivå dels är
ett mål för underordnade nivåer och dels är en metod för att uppnå överordnade nivåer.

Syfte och mål med det brandskydd som ägare eller innehavare enligt § 41 i Räddningstjänst-
lagen är skyldiga att svara för definierades. Först togs metoder fram, därefter arbetades
faktorer och underfaktorer fram. För att avgöra vilken betydelse faktorerna hade för
metoderna och metoderna för delmålen användes tre olika bedömningsförfarande;
enkätundersökning, Delphiundersökning och gruppdiskussioner. I dessa undersökningar
skulle deltagarna bestämma vikterna i det hierarkiska systemet i en skala 0-5. Delphi-
undersökningen bestod av 14 personer från olika intressegrupper inom brandskyddsområdet.
Enkätundersökningen utgjordes av Delphipanelens första svar. Grupperna vid grupp-
diskussionerna bestod av totalt sju personer En utvärdering av dessa tre bedömnings-
förfarande skedde. Underfaktorernas betydelse för faktorerna togs fram enskilt och skickades
ut till referenspersoner för synpunkter.
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Målet med brandskyddet formulerades som att
•  Ägare eller innehavare skall hålla en skälig brandskyddsnivå i byggnader och

anläggningar.

Delmålen omfattade tre områden och formulerades som:
•  Minska risken för att människors liv eller hälsa, direkt eller indirekt, utsätts för fara vid

brand
•  Minska risken för att annans egendom, direkt eller indirekt, skadas vid brand
•  Minska risken för att miljön utsätts för skada vid brand

För att nå dessa mål kan ägare eller innehavare använda olika metoder. Dessa metoder
motsvarar förskedena enligt Räddningsverksutredningen (SOU 1998:58). Dessa tre metoder
är
•  förhindra uppkomst av brand
•  skydda mot konsekvenser av brand
•  förbereda för insats vid brand.

Tio faktorer som bidrar till brandskyddet i en byggnad, anläggning eller verksamhet togs fram
med tillhörande underfaktorer. Dessa faktorer var brandrisker, sektioneringar, bärförmåga,
utrymningsvägar, utrymningsanordningar, släckanordningar, inredning, larmanordningar,
organisation och människor.

Modellen innebär att underfaktorerna värderas i en skala 0-5 vid brandsyn.  Detta resulterar i
ett värde på faktorn. Detta värde multipliceras med faktorns betydelse för brandskyddet
(vikten). Förfarandet upprepas för samtliga faktorer och resultaten summeras. Det då erhållna
värdet beskriver i vilken utsträckning ägare eller innehavare lever upp till § 41 i Räddnings-
tjänstlagen.

Utvärderingen av de tre bedömningsförfarandena visade att gruppdiskussioner var att föredra i
detta fall. Anledningen var att arbetet innehöll en del nya begrepp som var okända för en del.
För att kunna förklara dessa begrepp så att alla förstår är det nödvändigt att deltagarna samlas
på ett och samma ställe. Delphiundersökningen  passar bättre då välkända begrepp eller
företeelser skall behandlas.
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1. INLEDNING

Riksdagen har genom Räddningstjänstlagen §41 (SFS 1986:1102) bestämt en nivå för
brandskyddet i byggnader och anläggningar. Det är ägarens eller innehavarens ansvar att
brandskyddet lever upp till denna nivå. Enligt §15 Räddningstjänstlagen har kommunen
tillsynsansvaret över efterlevnaden av §41. Denna tillsyn sker genom den lagstadgade brand-
synen. Brandsynens syfte är att kontrollera att samhällets miniminivå för brandskyddet i
byggnader och anläggningar uppnås.

1.1 Bakgrund
I Räddningstjänstlagen (SFS 1986:1102) och dess föregångare har ett enskilt och ett offentligt
åtagande för brandskyddet i samhället reglerats. I propositioner till dessa lagstiftningar
hänvisas ofta till tidigare lagstiftningar och dess förarbeten. Skall man definiera ett enskilt och
ett offentligt åtagande enligt Räddningstjänstlagen måste man därför studera tidigare
lagstiftningar noga. Dessutom har man inte definierat någon tydlig gränsdragning mellan det
offentliga och det enskilda åtagandet för brandskydd i byggnader och anläggningar i varken
lagstiftningar eller propositioner.

1.1.1. Enskilt åtagande
Enskilda har sedan lång tid tillbaka haft ett åtagande gentemot samhället för brandskyddet i
byggnader. Behovet av att i lagstiftning reglera brandskydd kom i takt med att man flyttade
samman i byalag. Denna process startade enligt Michal (1993) i början på 500-talet, och i
dåvarande landskapslagar fanns bestämmelser om enskildas ansvar för brandskyddet i
byggnader. I landskapslagarna fanns det straffsatser för den som misslyckades i sin hantering
av eld. Straffets preventiva verkan, det sociala trycket och ett eget intresse av att inte slarva
med eld utgjorde en sorts kontroll av att lagstiftningen efterlevdes.

Michal (1993) anger att den första lag som innehöll utförliga föreskrifter om brandskydd är
Magnus Erikssons stadslag. I Magnus Erikssons stadslag fanns skyldigheter för gårdsägare att
hålla brandredskap, vilka skulle visas upp vid den brandsyn som förrättades fyra gånger om
året. Michal nämner vidare att de flesta stadslagar medgav lokala brandordningar, och att
dessa brandordningar skulle komma stå för den författningsmässiga utvecklingen av brand-
lagstiftningen för lång tid framöver.

I 1734-års lag fanns korta bestämmelser om brandskydd och enskildas ansvar för brand-
skyddet. Husägare skulle hålla fastigheten i gott skick så att eldsvåda förebyggdes och han
skulle själv stå skadan om brand utbröt. Detaljregleringen av enskildas ansvar skulle enligt
Michal (1993) ske i de lokala brandordningarna.

Under utredningen av 1734-års lag fanns planer på en gemensam brandstadga för hela riket.
Michal (1993) anger att det var Brandförsäkringsbolagen som var pådrivande för denna
utveckling, eftersom de upplevde svårigheter att teckna försäkringar på någorlunda lika
villkor i landets städer. Eftersom brandordningarna i städerna såg olika ut varierade nivån på
brandskyddet kraftigt. Det som kom att bli startskottet för en gemensam brandstadga för hela
riket blev industrialismen med dess nya brandrisker och järnvägsbyggandet med brandfarlig
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bebyggelse i dess spår. 1874-års brandstadga kom att stå förebild för många efterkommande
brandlagar. I denna reglerades bland annat vad som skulle bestämmas i lokala brand-
ordningar, till exempel bestämmelser om sotning och om enskildas ansvar att hålla brand-
redskap och redskap för räddande av människoliv

I betänkandet till 1923-års brandstadga fanns enligt Michal (1993) en önskan att
implementera mycket av vad som hade stadgats i de lokala brandordningar. Anledningen var
att man ansåg att innehållet i de lokala brandordningarna var av rikstäckande karaktär.
Lagstiftaren ansåg dock att det var lönlöst att införa relativt detaljerade bestämmelser i en
stadga, eftersom riskerna förändrades så fort och en lag skulle snabbt bli omodern.

I propositionen till 1944-års brandlagstiftning (Kungl. Maj:ts Proposition nr 265) nämns att
bakgrunden till 1944-års brandlag delvis var ökande brandskadekostnader för samhället och
ett uttalat behov av att stärka de brandförebyggande åtgärderna i samhället. Den brand-
försvarsutredning som föregick propositionen menade att det var mer eller mindre allmänt
vedertaget att fastighetsägare och andra har ett ansvar gentemot samhället för att vidtaga
erforderliga brandskyddsåtgärder (Kungl. Maj:ts Proposition nr 265). I 1944-års brandlag
uttrycktes för första gången explicit ett ansvar för enskilda att svara för brandskyddet i
byggnader och anläggningar. Ägare eller innehavare var skyldiga att anskaffa och underhålla
erforderliga brand- och livräddningsredskap och i övrigt vidta åtgärder för att förebygga
brand. I propositionen påpekades också att även om enskilda kunde få ersättning via eget
försäkringsbolag för skador orsakade av brand, så var inte detta någon förmildrande om-
ständighet beträffande skyldigheter att vidtaga brandskyddsåtgärder. Propositionen anger
också att det var speciellt viktigt att brandskyddsåtgärderna vidtogs vid byggnader och
anläggningar som var av stor vikt för rikets ekonomiska liv. I propositionen talades det vidare
om att underlåtenhet att vidtaga förebyggande åtgärder kunde resultera i arbetslöshet,
förstörelser av nyttigheter och ekonomisk förlust. I propositionen anges att skyldigheten för
enskilda även omfattar att vidtaga de övriga åtgärder som krävs för att förebygga brands
uppkomst. Detta var en utökning av skyldigheterna jämfört med tidigare lagstiftningar. För att
inte alltför långtgående brandskyddsåtgärder skulle kunna krävas till följd av den nya
lagstiftningen, tillfogades denna skrivning om att skyldighet för enskilda endast förelåg om
det inte medförde oskälig kostnad.

1962-års brandlag var i stort identisk med dess föregångare beträffande enskildas ansvar för
brandskyddet i byggnader och anläggningar. I en kommentar till 1962-års brandlag (Källner,
1963) förtydligas skyldigheterna för enskilda. På samma sätt som för det kommunala
brandförsvaret skulle för enskilda en avvägning ske, så att åtgärderna ej medförde oskäliga
kostnader. För enskilda var grundregeln att åtgärd inte fick föreskrivas vilken var mer
betungande än vad som var skäligt med hänsyn till syftet med åtgärden. Intresset att bereda
skydd mot brand skull dock komma i första hand, och begränsade ekonomiska resurser hos
enskilda skulle inte leda till eftergifter i kraven. Källner (1963) citerar också propositionen till
1962-års brandlag, där det slås fast att bestämmelsen om enskildas ansvar skulle ligga till
grund för brandsynen och att frågor skulle bli föremål för avgörande från fall till fall. I
propositionen nämns också att en viss växelverkan mellan kommunalt och enskilt brand-
försvar kunde bli aktuellt. Ålägganden gentemot enskilda kunde härmed skifta från kommun
till kommun, med hänsyn till olika organisation av det kommunala brandförsvaret. I samband
med 1962-års brandlag försvann möjligheterna att i lokala brandordningar ta upp skyldigheter
för enskilda för att svara för brandskyddet vid byggnader och anläggningar. Denna skyldighet
skulle fortsättningsvis regleras i lag.
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De bestämmelser för enskilda att svara för brandskyddet vid byggnader och anläggningar som
fanns i 1962-års lag infördes oförändrade tillsammans med nya bestämmelser om
räddningstjänst i 1974-års brandlag (Prop. 1973:85).

Nuvarande Räddningstjänstlag grundar sig på 1974-års brandlag beträffande skyldigheter för
enskilda och endast få förändringar är gjorda De förändringar som kom till stånd var enligt
propositionen (Prop. 1985:86/170) att begreppet ”bekämpa brand” ändrades till ”hindra och
begränsa skador till följd av brand”. Syftet var att enskildas ansvar även skulle omfatta
åtgärder för att bringa människor och egendom i säkerhet vid brand. Uttrycket omfattar också
förberedelser av sådana åtgärder såsom utbildning och information. I propositionen
kommenteras också att utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand behövs i
de fall en räddningsstyrka inte kan hinna fram på mycket kort tid. En rad exempel på
utrustning räknas upp.

1.1.2. Offentligt åtagande
Det offentliga åtagandet för brandsäkerheten i samhället är omfattande. En del utgörs av den
regelbundna brandsynen. Den första gången brandsyn nämns i lagstiftningssammanhang är i
stads- och landskapslagarna. Michal (1993) anger att syftet med brandsynen var att
kontrollera det enskilda åtagandet, det vill säga att ägare levde upp till sitt ansvar om att hålla
eget brandskydd.

I 1874-års brandstadga nämns begreppet brandsyn, men enligt Michael (1993) inte som den
bedrivs idag. Brandsynen genomfördes av en brandsynenämnd, som bestod av brandchefen,
skorstensfejaren och en byggnadssakkunnig person. Brandsynen omfattade alla byggnader
inom stadsplanelagt område. Vid brandsyn skulle man kontrollera att de föreskrifter som
fanns i brandstadgan och därtill hörande lokala brandordningar efterlevdes, men även
efterlevnad av föreskrifter om brandskydd enligt andra författningar skulle kontrolleras.
Brandsyn skulle hållas i maj eller juni och efterbesiktning i september. Enligt Michaels valdes
tidpunkterna för brandsyn med hänsyn till att den största brandrisken vid denna tid var
eldningsanordningarna. Vid brandsynen skulle man kontrollera att dessa var i gott skick inför
eldningssäsongen.

1923-års brandstadga påtalade att brandsyn skulle ske årligen. I stad med större folkmängd
kunde man i den lokala brandordningen bestämma att brandchefen fick avgöra vilka
byggnader som skulle omfattas av brandsyn och hur ofta brandsyn skulle förrättas. Han kunde
också föranstalta om så kallad enmansbrandsyn, vilket var det första steget mot att avskaffa
brandsynenämnderna. I 1923-års brandstadga stadgades att brandsyn skulle omfatta hela
stadens område, vilket gjorde att det tidigare stadsplaneberoendet försvann.

1944-års brandlag innebar enligt Michal (1993) att brandchefen i en stad med yrkesbrandkår
fick befogenhet att besluta att vissa byggnader inte skulle omfattas av brandsyn. Dessa
befogenheter skulle regleras i den lokala brandordningen. Brandsyn blev obligatorisk även för
landsbygden. För första gången nämns den så kallade skälighetsprincipen. I propositionen till
1994-års lagstiftning (Kungl. Maj:ts Proposition nr 265) motiveras skälighetsprincipen med
den något utökade skyldigheten för enskilda som 1994-års brandstadga innebar. Förutom att
hålla med redskap för släckning och livrädding vid brand skulle ägare även vidta de åtgärder
som krävdes för förebyggande av brands uppkomst.
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1962-års brandlagstiftning innebar en del förändringar beträffande brandsyn. Vid brandsyn
skulle kommunerna genom särskilda brandsyneförrättare göra de undersökningar som behövs
för att fastställa om det föreligger sådan brist som enskilda skall avhjälpa. Enligt Källner
(1963) skulle brandsyneförrättaren undersöka

•  om de föreskrifter som meddelats för att förebygga brand, för att vid brand rädda liv och
egendom samt för att underlätta släckning blivit iakttagna.

•  om fel finns i elektriska anläggningar eller annat som kan orsaka brand
•  om det finns övriga anordningar eller förhållanden som kan medföra fara för brand eller

svårigheter att släcka brand och rädda liv och egendom.

I propositionen till 1962-års brandlag tog man enligt Källner (1963) upp att brandsyn inte
längre skulle ske på alla byggnader utan bara på speciellt brandfarliga byggnader eller där
brand kunde medföra fara för ett större antal människor. Brandchefen fick rätt att själv
bestämma fristerna med stöd av meddelande från Statens Brandinspektion. I 1962-års lag
(Kungl. Maj:ts Proposition nr 265) fick brandchefen eller den han har förordnat förrätta
brandsynen och därmed försvann brandsynenämnderna helt från lagstiftningen. I samband
med att brandsynenämnderna försvann blev eldstadsbrandsyn en separat verksamhet, skild
från brandsynen. Kontroll av eldstäder hade tidigare gjorts i samband med brandsyn, och i
brandsynenämnden ingick ofta skorstensfejaren. Källner (1963) citerar propositionen till
1962-års brandlagstiftning, som anger att brandsyn skall ses som en rättighet för enskilda och
skyldighet för kommunerna.

Propositionen till 1974-års brandlag (Prop. 1973:185) anger inte vad brandsynen skulle
omfatta, bara att kommunerna var skyldiga att bedriva brandsyn. Bestämmelserna i 1962-års
lag infördes oförändrade tillsammans med nya bestämmelser om räddningstjänst i 1974-års
brandlag (Prop. 1973:85).

1986-års räddningstjänstlag innebar inga större förändringar beträffande brandsynen. Enligt
propositionen (Prop.1985/86:170) skulle brandsyneverksamheten ske på samma sätt som
tidigare. Brandsyn skall enligt propositionen avse kontroll av brandskyddet vid de byggnader
och anläggningar som regeringen bestämmer. Med brandskydd avser propositionen åtgärder
för att eliminera risker för brand och skador till följd av brand. I samband med
Räddningstjänstlagstiftningen trädde ikraft fick brandchefen inte längre bestämma vilka
byggnader som skulle omfattas av brandsyn och hur ofta den skulle ske. Denna rätt tilldelades
Statens Räddningsverk. Vidare fick kommunerna i och med 1986-års Räddningstjänstlag rätt
att ta ut avgift för brandsyn och nämnden för räddningstjänst i en kommun fick rätt att
meddela förelägganden förenade med viten.

1.1.3. Gränsdragning mellan enskilt och offentligt åtagande
I en utredning (Räddningsverksutredningen, SOU 1998:58) behandlas det offentliga och det
enskilda åtagandet inom verksamhetsområdet Skydd mot olyckor samt gränsdragningen
mellan dessa åtaganden. I utredningen exemplifieras olika åtaganden för det offentliga och
enskilda inom verksamhetsområdet Skydd mot olyckor (se tabell 1):
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Tabell 1. Fördelning av ansvar och uppgifter mellan enskilda och offentliga.
Offentligt åtagande Enskilt åtagande
Ställer upp generella krav för säkerheten Vidtar åtgärder för att leva upp till de krav

som det offentliga formulerar.
Kontrollerar de åtgärder som enskilda vidtar
för att leva upp till kraven

Ansvarar för återställning efter skada på
egendom.

Ansvarar för utbildning/information inom
verksamhetsområdet och anskaffning av
material samt utveckling av metoder och
material
Griper in när en olycka har inträffat och den
enskilde inte själv har förmåga att ingripa
själv för att hindra och begränsa skador på liv,
egendom och miljö

Enskilda kan göra det som krävs för att förhindra olyckor och vidtaga skyddsåtgärder. På ett
tidigt stadium av en olycka kan enskilda också göra egna insatser. Utredningen anser att
utgångspunkterna för ansvarsfördelningen mellan det offentliga och enskilda enligt nuvarande
lagstiftning är att enskilda skall göra vad som går för att rädda liv, egendom och miljö. När
enskilda inte själva förmår hantera en olyckssituation har enskilda en skyldighet enligt
Räddningstjänstlagen (SFS 1986:1102) att varna dem som är i fara och om möjligt tillkalla
hjälp. Utöver detta finns också en skyldighet för enskilda att under vissa omständigheter delta
i räddningsinsatser, och i vissa fall är ägare eller innehavare skyldiga att hålla och bekosta
beredskap med personal och egendom (SFS 1986:1102).

Utredningen behandlar både räddningstjänst i form av räddningsinsats enligt Räddningstjänst-
lagen och skedena före och efter en räddningsinsats. Utredningen delar in en olycka i tre
skeden:

1. Förskede – omfattar åtgärder som vidtas innan olyckor inträffar och som syftar till att
förhindra olyckor samt skyddsåtgärder och förberedelse för insats.

2. Insatsskede - omfattar att genomföra räddningsinsats.
3. Återställningsskede – omfattar åtgärder som vidtas efter en insats.

I förskedet ingår enligt utredningen inte de förberedelser för insats som sker i anslutning till
eller under räddningsinsats. Med räddningstjänst avses i propositionen (Prop. 1985:86/170) de
insatser som stat och kommuner skall svara för vid olyckshändelser eller överhängande fara
för olyckshändelser för att hindra och begränsa skador på liv eller egendom eller i miljön.
Syftet med lagen är enligt propositionen inte att frånta den enskilde ansvar och kostnader för
ingripanden utan att samhället skall hålla en organisation som kan ingripa när den enskilde
själv inte har resurser att ingripa .
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I utredningen definieras verksamhetsområdet Skydd mot olyckor som fem olika typer av
åtgärder som staten, kommunen och enskilda skall svara för (se figur 1).

Fig 1. Olyckas fem skeden. Från Räddningstjänsten i Sverige, Rädda och skydda. SOU 1998:58.

De åtgärder som vidtages innan en olycka inträffar, det så kallade förskedet, består enligt
figur 1 av tre olika typer av åtgärder. Dessa definieras i tabell 2.

Tabell 2. Åtgärder som ingår i förskedet till en olycka. Från Räddningstjänsten i Sverige, Rädda och
skydda. SOU 1998:58.
Metod Förklaring
Förhindra uppkomst av brand Omfattar åtgärder som vidtages i syfte att minska sannolik-

heten för brands uppkomst.
Skydda mot konsekvenser av
brand

Omfattar åtgärder som byggs in eller förbereds i en byggnad,
anläggning eller verksamhet i syfte att begränsa
konsekvenser av brand utan insats från enskilda eller
räddningstjänstorgan.

Förbereda för insats vid brand Omfattar åtgärder som byggs in eller förbereds i en byggnad,
anläggning eller verksamhet i syfte att underlätta för
enskilda eller räddningstjänstorgan att genomföra insats vid
brand.

I Räddningsverksutredningen (SOU 1998:58) nämns också att de åtgärder som vidtas kan
verka inom många olika skeden av en olycka. Till exempel kan åtgärder som vidtas för att
förhindra olyckor också bidra till att i förväg begränsa skadorna.

Åtgärder som skall förhindra olycka
Räddningsverksutredningen (SOU 1998:58) diskuterar ansvarsfördelningen mellan det
enskilda och det offentliga för åtgärder för att förhindra olyckor. Enskilda har enligt ut-

Förhindra uppkomst
av olycka

Genomföra
räddningsinsatser

Vidta åtgärder
efter
insats

Vidtaga skade-
begränsande åtgärder
innan olycka

Förbereda för insats
vid olycka

Olycka

Tid
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redningen både ett intresse av och ett ansvar för att skydda sig själva, sin egendom och att inte
orsaka olyckor.

Det offentligas ansvar för att förhindra olyckor innebär bland annat att stifta lagar inom verk-
samhetsområdet och utöva tillsyn över att krav enligt lagstiftningen efterlevs.

Skyddsåtgärder
Med skyddsåtgärder avses i utredningen (Räddningsverksutredningen, SOU 1998:58)
åtgärder som syftar till att i förväg vidtaga begränsa skadorna av en olycka. Liksom för
åtgärder för att förhindra olycka har enskilda såväl intresse av och ansvar för att vidtaga
skyddsåtgärder.

Det offentliga bidrar bland annat genom att kontrollera att ägare eller innehavare har fullgjort
sina skyldigheter.

Även om ansvarsfördelningen för skyddsåtgärder och för åtgärder för att förhindra olycka är
i stort sett identiska så menar utredningen att åtgärderna har olika karaktär. Åtgärder för att
förhindra olyckor är mer riktade mot människor och deras beteende. Information, utbildning
och checklistor tas upp som åtgärder för att förhindra olyckor. Skyddsåtgärder är enligt
utredningen inriktade på tekniska åtgärder som syftar till att begränsa det fortsatta händelse-
förloppet efter det att en utveckling startat som kan leda till skada.

Förberedelser för räddningsinsatser
Fördelning av ansvar mellan det offentliga och enskilda för förberedelser för insats är enligt
utredningen  (Räddningsverksutredningen, SOU 1998:58) kopplat till vem som har ansvaret
för genomförandet för räddningsinsatsen.

Enskilda är i vissa fall skyldiga att förbereda sig för att kunna vidta åtgärder. Vilka dessa fall
är tas inte upp i utredningen.

Det offentliga planerar för att åtgärder skall kunna vidtagas när den enskilde inte själv klarar
av situationen. Denna skyldighet kommer till uttryck bland annat genom begreppet
räddningstjänst i §2 Räddningstjänstlagen (SFS 1996:1102). Kommunerna har också enligt §4
Räddningstjänstlagen en skyldighet att planera för effektiva räddningsinsatser som kan
påbörjas inom godtagbar tid. Det finns begränsningar i det offentligas skyldighet att
genomföra räddningsinsatser enligt Räddningstjänstlagen §2. Skyldighet för det offentliga att
ingripa föreligger endast med hänsyn till det hotade intressets vikt, behovet av ett snabbt
ingripande, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt. Om en insats från det
offentliga inte kan motiveras utifrån dessa kriterier har det offentliga ingen skyldighet att
ingripa.
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1.1.4. Modell för brandsäkerheten i samhället.

 MÅL  -  §41  i RäL
Ägare eller innehavare skall upprätthålla

en skälig brandskyddsnivå
i byggnader och anläggningar

 SYFTE
Enskilda skall

 bidraga till brandsäkerheten
i samhället

ENSKILT ÅTAGANDE

MÅL - §15, 16 i RäL
Kommunen skall utöva

tillsyn över att ägare eller
 innehavare fullgör sina skyldigheter

SYFTE
Det offentliga skall

bidra till brandsäkerheten
i samhället

 OFFENTLIGT ÅTAGANDE

BRANDSÄKERHET I
SAMHÄLLET

ENSKILT ÅTAGANDE OFFENTLIGT ÅTAGANDE

TRAFIKSÄKERHET I
SAMHÄLLET

ELSÄKERHET I
SAMHÄLLET

 SÄKERHET

TRYGGHET OCH SÄKERHET

Fig 2. En modell för brandsäkerheten  i samhället.

Trygghet och säkerhet kan ses som en av flera faktorer som bidrar till samhällets välfärd. Att
säkerhet betraktas som viktigt av det offentliga kommer till uttryck bland genom de olika
lagstiftningar som finns inom området. Begreppet säkerhet kan omfatta många områden, till
exempel brandsäkerhet, trafiksäkerhet eller elsäkerhet. Gemensamt för all säkerhet är att både
enskilda och offentliga enligt lagstiftningar skall bidra till den. För brandsäkerheten kan
följande enkla samband sägas gälla:

Enskilda bidrar genom ett leva upp till de krav som det offentliga formulerar. Det offentliga
bidrar till exempel genom att stifta lagar och följa upp dessa.  Regleringen av det enskilda och
det offentliga åtagandet finns bland annat i Räddningstjänstlagen men även i andra
lagstiftningar såsom Plan- och bygglagen och Arbetsmiljölagen med tillhörande författningar.

1.1.5. Modell för brandskyddet i byggnader
En hierarkisk modell för att beskriva brandskyddet i byggnader presenteras i figur 5.

BRANDSÄKERHET I SAMHÄLLET = OFFENTLIGT ÅTAGANDE + ENSKILT ÅTAGANDE



Ett förslag till modell för att mäta kvalitet på brandskydd vid brandsyn 
Ulf Lago

9

 METOD
Förhindra
uppkomst
av brand

 METOD
Skydda mot

konsekvenser
vid brand

 METOD
Förbereda
för insats
vid brand

FAKTORER

 DELMÅL
Minska risken för att

människors liv eller hälsa, direkt eller indirekt, ut-
sätts för fara vid brand

 DELMÅL
 Minska risken för att

 "annans" egendom, direkt eller indirekt
utsätts för skada vid brand

 DELMÅL
Minska risken för

att miljön
skadas av brand

 MÅL - §41 i RäL
  Ägare eller innehavare skall hålla

en skälig brandskyddsnivå
i byggnader och anläggningar

 SYFTE
Enskilda skall bidraga
 till brandsäkerheten

i samhället

Figur 3. Hierarkisk modell för brandskyddet i byggnader och anläggningar utifrån §41 i Räddningstjänstlagen.

Modellen tar sin utgångspunkt § 41 i Räddningstjänstlagen. Syftet med §41 i Räddningstjänst-
lagen kan tolkas som att enskilda skall bidraga till brandsäkerheten i samhället. Målet med
§41 i Räddningstjänstlagen kan tolkas som att ägare eller innehavare skall svara för en skälig
brandskyddsnivå i byggnader och anläggningar. §41 i Räddningstjänstlagen syftar till att
åstadkomma skydd även mot andra olyckor än brand, men detta arbete avser endast skyddet
mot brand. Brandskydd syftar till att minska risken för skador vid brand på liv, egendom och
miljö. Målet med §41 i Räddningstjänstlagen omfattar alltså liv, egendom och miljö.

För att nå dessa mål kan enskilda använda olika metoder. Dessa tre metoder återfinns i de
åtgärder som ingår i förskedena enligt Räddningsverksutredningen (SOU 1998:58). Enligt
utredningen skall enskilda göra vad de kan för att förhindra brand och att vidtaga
skyddsåtgärder mot brand. Om brand inträffar skall enskilda göra vad de kan för att ingripa.
När enskilda inte längre har förmåga att ingripa skall samhället ingripa för att hindra och
begränsa skador på liv, egendom och miljö. Denna gränsdragning mellan det enskilda och det
offentliga återfinns också i definitionen av begreppet räddningsinsats i Räddningstjänstlagen.

Metoderna utgörs av faktorer, som är förhållanden i en byggnad, anläggning eller verksamhet
som bidrar till brandskyddet. En faktor kan utgöra en del i en eller flera metoder.

1.2 Problem och utvecklingsmöjligheter
Brandsyn resulterar vanligtvis i ett protokoll där eventuella åtgärder noteras som ägare eller
innehavare skall vidtaga för att leva upp till §41 i Räddningstjänstlagen. Eftersom brandsynen
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är en kontroll av att samhällets miniminivå av brandskydd finns i byggnader och an-
läggningar, finns inga krav i lagstiftningen att resultatet skall innehålla mer. Det är därmed
sällsynt att protokollen innehåller förhållanden inom brandsyneobjektet som överstiger kraven
enligt § 41 i Räddningstjänstlagen, och i så fall i vilken omfattning. Om sådan information
skulle bli resultatet av brandsyn kan möjligheter skapas för att utveckla det arbete som såväl
det offentliga som det enskilda utför för brandskyddet i samhället.

Ett sätt att utveckla den information som blir resultatet av brandsyn är att presentera ett
kvantitativt mått på kvaliteten på brandskyddet. Kvalitet i detta fall avser i vilken utsträckning
det brandskydd som ägare eller innehavare skall stå för uppfyller eller överstiger §41
Räddningstjänstlagen. Även om det inte föreligger någon skyldighet idag för kommunerna att
mäta kvalitet på brandskyddet vid brandsyn, är det ändå intressant att undersöka
möjligheterna att åstadkomma ett sådant resultat. Om brandsyn kan resultera i ett mått på
kvaliteten på brandskyddet skulle detta kunna leda till att:

•  brandskyddet i en byggnad blir kommunicerbar och jämförbart med andra byggnader.
•  förändringar över tiden i en byggnads brandskydd och effekter av brandskyddsåtgärder i

byggnaden tydliggörs.
•  ägare och innehavare får bättre förutsättningar för  att själva arbeta med sitt brandskydd,

genom ökad förståelse för vad som påverkar nivån på brandskyddet.
•  det sätt som brandsyn genomförs på systematiseras och standardiseras, så att de person-

beroende faktorerna i metod och bedömningar minskar
•  kommunen får ett instrument för uppföljning och utvärdering av såväl brandsyne-

verksamheten som brandskyddsarbetet i stort.

För att åstadkomma ett mått på kvaliteten på brandskyddet bör en modell för detta tas fram.
Liknande modeller har tagits fram av bland annat Frantzich (2000) och Karlsson (2000).
Dessa modeller bygger på en kombination av modeller för beslutsfattande och en värdering av
brandskyddet. Resultatet av modellerna blir ett index som beskriver nivån på brandsäkerheten.
Dessa modeller har ingen uttryckt koppling till enskildas ansvar för brandskyddet enligt §41 i
Räddningstjänstlagen.

En modell som skall användas för att bedöma det enskilda åtagandet enligt lagstiftning måste
ha en tydlig koppling till lagstiftningen. För att kunna användas på samtliga byggnader,
anläggningar och verksamheter måste den också vara generell i sin utformning

1.3 Syfte
Syftet med projektet är att ge förslag på hur kvaliteten på det brandskydd som skall
kontrolleras vid brandsyn kan mätas. Med kvalitet avses i vilken utsträckning det brandskydd
som ägare eller innehavare skall stå för uppfyller eller överstiger §41 Räddningstjänstlagen.

1.4 Mål
Målet med arbetet är att utarbeta en modell som kan utgöra ett stöd i samband med  brandsyn
för att mäta kvaliteten brandskyddet i en byggnad. Modellen skall kunna ge ett kvantitativt
mått på kvaliteten på brandskyddet och kunna användas för att relatera till en skälig nivå
enligt Räddningstjänstlagen. Den skall kunna användes på samtliga byggnader, anläggningar
eller verksamheter.



Ett förslag till modell för att mäta kvalitet på brandskydd vid brandsyn 
Ulf Lago

11

Målet med arbetet är också att göra en jämförelse mellan olika undersökningsmetoder som
används i arbetet för att få underlag till modellen. De metoder som skall jämföras är
enkätundersökning, Delphiundersökning och gruppdiskussioner.

1.5 Avgränsningar
Modellen avser endast att mäta kvaliteten på skyldigheterna för ägare eller innehavare
beträffande skyddet mot brand enligt § 41 i Räddningstjänstlagen. Andra olyckor än brand
omfattas inte av arbetet.
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2. MADM – Multiple Attribute Decision Making

Beslutsteorier delas in i normativa och deskriptiva modeller. Normativa modeller beskriver
hur en beslutsfattare skall fatta beslut och deskriptiva beskriver hur beslutsfattare verkligen
fattar beslut.

Yoon, Hwang (1995) har utvecklat en normativ modell som används i detta arbete. Modellen
har utvecklats i syfte att underlätta beslutsfattandet då de ingående kriterierna  uttrycks i olika
enheter och är av olika stor betydelse för beslutsfattaren. Detta kan vara fallet när man till
exempel skall välja fonder för sparande, där det finns flera olika fonder att välja emellan. Det
finns flera kriterier som kan påverka valet av fond, till exempelvis fondens avgift, historiska
avkastning och risknivå. Alla dessa kriterier uttrycks i olika enheter, vilket gör att kriterierna
inte är direkt jämförbara med varandra. Kriterierna kan också vara av olika stor betydelse för
den som skall fatta beslutet.

MADM-metoder gör det möjligt att kombinera kriterier av olika karaktär och olika betydelse
till ett underlag för beslut för beslutsfattaren. Beslutsunderlaget kan bestå av ett numeriskt
värde och beslutsfattaren kan välja det beslutsalternativ som har högst värde. Enligt Yoon,
Hwang (1995) karaktäriseras MADM-problem av:

•  Alternativ – ett begränsat antal alternativ tas fram, prioriteras och väljs ut av
beslutsfattaren. Till exempel vilka typer av fonder som valet står mellan.

•  Attribut – beslutsfattaren måste beskriva problemet med attribut . Attribut kan vara mål
eller kriterier. Till exempel fondens avgift, historiska avkastning och risknivå.

•  Enheter – attributen kan vara utryckta i olika enheter. Vissa attribut är av sådan karaktär
att de inte kan uttryckas direkt med siffror utan måsta kvantifieras först. Till exempel kan
fondernas attribut graderas i en skala 0-5, oavsett enhet.

•  Vikter – de olika attributen kan vara av olika stor relativ betydelse för beslutsfattaren.
Vikter kan användas för att beskriva de olika attributens betydelse för beslutsfattaren. Till
exempel kan risknivå betyda mer för beslutsfattaren än historisk utveckling som i sin tur
betyder mer än avgift.

•  Beslutsmatris - att MADM-problem kan uttryckas i en matris där raderna består av
attributen och kolonnerna utgör de olika alternativen. Ett element i matrisen, till exempel
xij, avser värdet på det i:te alternativet Ai med hänsyn till det j:te attributet Xj . Värdet på
de olika fondernas attribut kan ordnas i en matris med rader och kolumner.

För det första måste alltså problemet uttryckas i form av olika attribut, som kan vara mål eller
kriterier. Attribut som är av olika stor betydelse för beslutsfattaren måste förses med vikter,
som beskriver de inbördes styrkeförhållanden mellan de olika attributen. Attributen måste
justeras så att de kan jämföras med varandra eftersom de kan vara uttryckta i olika enheter.

2.1 Hierarkiska system
En beslutssituation kan beskrivas i form av en hierarki, som kan bestå av flera nivåer som
beror av varandra. En nivå i en hierarki kan vara ett mål som underordnade nivåer skall
uppnå. Om alla nivåer i hierarkin beror av varandra kommer den lägsta nivån indirekt ha
betydelse för den högsta nivån. Ett exempel på en sådan hierarki är den modell för
brandskydd som presenterades i figur 3. Betydelsen av attributen från en nivå till en annan
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kan beskrivas med hjälp av matriser. Elementen i matriserna innehåller värden på i vilken
utsträckning attributen på en nivå påverkar attribut på en överordnad nivå i en hierarki.
Exempelvis betyder elementet a11 i figur 4 hur mycket faktorn Brandrisker påverkar metoden
Förhindra uppkoms av brand (se figur 3). I en hierarki med flera nivåer kommer matriserna
beskriva relationen mellan varje nivå i hierarkin. I vilken omfattning den lägsta nivån i
hierarkin påverkar den högsta nivån kan beräknas genom matrismultiplikation. Detta har
redogjorts för i en modell för brandskyddsvärdering av vårdavdelningar (Frantzich, 2000).
Metodiken är att man multiplicerar matriserna med varandra, och resultatet blir en
kolonnmatris. Denna matris kommer att innehålla värden på den lägsta nivåns betydelse för
att nå den högsta nivån; vikterna. I figur 4 presenteras en matrismultiplikation för en hierarki
med tre nivåer.

X X =

Fig 4. Exempel på matrismultiplikation, där resultatet blir en kolonnmatris.

Vanligtvis normeras värdena i den slutgiltiga kolonnmatrisen så att summan av värdena blir 1.
Ett exempel på ett MADM-problem med matrismultiplikation finns i bilaga B.

2.2 Simple Additive Weighting
Ett beslutsalternativ i ett MADM-problem kan alltså betraktas som en vektor med flera
element. Denna vektor är den kolonnmatris som blir resultatet av den matrismultiplikation
som beskrevs i kapitel 3.1. Vektorn kan översättas till ett numeriskt värde. Beslutsalternativet
får därmed ett värde som gör att det kan jämföras med andra beslutsalternativ. Matematiskt
kan detta uttryckas som :

i
n

i xw ⋅∑

Beteckningen wi avser attributets vikt, eller med andra ord dessa betydelse för att uppnå en
högre nivån i hierarkin. Vikten wi återfinns i kolonnmatrisen som blir resultatet av
matrismultiplikationen. Beteckningen xi avser värdet på attributet, som till exempel kan vara
en värdering attributets kvalitet eller egenskap.

Denna metod kallas Simple Additive Weighting (SAW). Metoden förutsätter att attribut på en
och samma nivå är oberoende av varandra, vilket är svårt att uppnå i verkligheten. Lyckligtvis
så har det visat sig att ett visst beroende mellan attributen inte påverkar resultatet i nämnvärd
omfattning (Yoon, Hwang, 1995).
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3. METOD

Målet med arbetet är att ta fram en modell som kan mäta kvalitet på brandskyddet i samband
med brandsyn. I kapitel 1.1.4 har en principiell gränsdragning mellan det offentliga och det
enskilda åtagandet beträffande brandskydd i byggnader och anläggningar gjorts. I kapitel
1.1.5 har en modell för brandskyddet i byggnader och anläggningar presenterats. För att ta
fram en modell som kan mäta kvalitet på brandskyddet måste följande moment genomföras:

1. Faktorerna som bidrar till brandskyddet måste tas fram
2. Ett sätt att värdera faktorerna måste tas fram
3. Betydelsen av varje faktor för brandskyddet måste bestämmas (vikter). Dessa vikter måste

sedan räknas samman till tre vektorer genom matrismultiplikation.

3.1 Faktorer som bidrar till brandskyddet
För att kunna använda MADM-metoder som en modell för att bestämma ett värde på brand-
skyddet måste brandskyddet beskrivas med attribut. Attribut kan vara kriterium eller mål.

Attributen i detta arbete namnges faktorer och metoder. Med faktorer avses förhållanden inom
en byggnad, verksamhet eller anläggning som bidrar till brandskyddet. Faktorerna har tagits
fram med utgångspunkt i §41 i Räddningstjänstlagen och en uttolkning av vad denna innebär.
Detta har kompletterats med studier av olika litteratur, som till exempel Brandskydds-
värdering av vårdavdelningar – ett riskanalysverktyg (Frantzich, 2000), The System Approach
to Fire Protection (NFPA, 1972) och Intern Brandskyddskontroll (SBF, 1998). Vid urvalet av
litteratur har målet varit att hitta litteratur som beskriver såväl tekniska som organisatoriska
förhållanden som bidrar till brandskyddet.

Vid framtagandet av faktorerna har stor vikt lagts på att ge faktorerna en lämplig omfattning.
För stora och övergripande faktorer gör dem svårbedömda, medan små och detaljerade
faktorer leder till att modellen blir svårarbetad och svåröverskådlig. Eftersom modellen skall
kunna användas på samtliga byggnader, verksamheter eller anläggningar måste faktorerna
vara formulerade så att de kan betraktas som allmängiltiga. Efter nedtecknande av förslag till
faktorer skickades dessa ut till referenspersoner för inhämtande av synpunkter. Förslaget till
faktorer reviderades därefter.

3.2 Värdering av faktorer
För att kunna erhålla ett mått på kvaliteten på brandskyddet måste faktorerna kunna tilldelas
ett värde. Detta värde skall representera kvaliteten på faktorn. För att underlätta denna
bedömning beskrevs varje faktor med ett antal underfaktorer, och det är underfaktorerna som
skall värderas vid brandsynen. Denna bedömning kan ske på olika sätt. Ett sätt är att i en skala
0-5 göra en bedömning av  kvaliteten på en underfaktor, där 0 representerar mycket brist-
fälligt och 5 representerar mycket bra. Värdet 3 representerar en nivå som anses skälig enligt
§41 Räddningstjänstlagen. Nackdelen med ett sådant förfarande är att den lämnar stort
utrymme åt personliga bedömningar. Fördelen är att det är ett enkelt och snabbt förfarande.

Ett annat sätt är att använda beslutstabeller, vilket har gjorts av Frantzich (2000) och Karlsson
(2000). Beslutstabeller innebär att olika värden som en underfaktor kan anta bestäms och
presenteras i en tabell. Proceduren kan upprepas för alla underfaktorer. Tabellen kommer då
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innehålla de olika alternativ av värden som varje underfaktor kan anta. Ett exempel på en
bestämning av en underfaktors värde med hjälp av beslutstabeller ges i tabell 3. Underfaktorn
är fiktiv och avser kontroll av viss brandteknisk installation, där Frekvens avser hur ofta
kontrollen sker och Dokumentation avser om kontrollen dokumenteras eller ej. Det värde som
kan läsas ut ur tabellen kan sedan användas för att beräkna kvaliteten på en faktor där just
kontroll av brandteknisk installation ingår som underfaktor.

Tabell 3. Exempel på hur värdering av underfaktorer kan ske genom beslutstabell.
Frekvens Regelbundet Regelbundet Sporadiskt Sporadiskt Aldrig
Dokumentation Ja Nej Ja Nej -
Värde 5 4 3 2 0

Vid konstruktion av till exempel beslutstabeller ställs man inför vissa frågeställningar. Bland
annat måste man bestämma vad som skall generera ett högt respektive lågt värde i tabellen.
Till grund för sådana beslut kan beräkningar och antaganden ligga, men man kan också
relatera till nivåer enligt standarder eller regler. I detta arbeta skulle man kunna relatera till
Boverkets Byggregler (BBR-94). Om till exempel en brandavskiljande konstruktion har högre
klass än föreskriven klass enligt BBR-94 kan den tilldelas ett högt värde. På samma sätt skulle
den tilldelas lågt värde om den hade lägre brandteknisk klass än föreskriven klassenligt BBR-
94. För  faktorer som regleras i BBR-94 och samtidigt ingår i det brandskydd som enskilda
skall svara för enligt §41 i Räddningstjänstlagen kan en sådan jämförelse vara relevant. För
faktorer som omfattas av §41 men inte av BBR-94, till exempel organisatoriska och
mänskliga faktorer,  kan inte detta förfarande användas.

Vissa underfaktorer kan ha större betydelse än andra underfaktorer för värdet på faktorerna.
Exempelvis kan faktorn Sektioneringar bestå av följande underfaktorer;

•  Täthet
•  Isolering
•  Kontroll

Dessa tre underfaktorer behöver inte betyda lika mycket för värdet på faktorn Sektioneringar.
Det skulle kunna vara så att man anser att Kontroll av sektioneringar är av mindre värde än
sektioneringens Täthet. För att ta hänsyn till sådana skillnader vid sammanräkningen av
faktorns värde används vikter. En underfaktor som har stor betydelse för faktorn tilldelas en
större vikt än en underfaktor som har mindre betydelse för faktorn

Underfaktorerna och dess betydelse för varje faktor (vikt) togs fram genom att studera
Frantzich (2000) och Karlsson (2000). De faktorer, underfaktorer och vikter som presenteras i
dessa rapporter avser vårdavdelningar respektive flerbostadshus i trä. Eftersom den modell
som skall tas fram i detta arbete skall kunna tillämpas på samtliga byggnader, verksamheter
eller anläggningar kan inte dessa rapporter tjäna som underlag utan att först modifieras. De
utgjorde dock underlag till ett förslag som skickades ut till referenspersoner för synpunkter.
Förslaget till underfaktorer och vikter reviderades därefter.

3.3 Bestämning av vikter
Vikter beskriver hur stor betydelse attribut på en underliggande nivå har för att uppnå
överordnad nivå i hierarkin. Ett attribut på en nivå kan bidra till att uppnå flera olika attribut
på närmast överordnad nivå. MADM-metoden förutsätter att alla attribut på en och samma
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nivå är oberoende av varandra, vilket är svårt att uppnå i verkligheten. Lyckligtvis så har det
visat sig att ett visst beroende mellan attributen inte påverkar resultatet i nämnvärd omfattning
(Yoon, Hwang, 1995).

I detta arbete används vikter i följande sammanhang:

•  Bestämning av underfaktorernas betydelse för respektive faktor
•  Bestämning av faktorernas betydelse för metoderna
•  Bestämning av metodernas betydelse för delmålen

Vikter beräknades inte för delmålens betydelse för målet med brandskydd enligt den hierarki
för brandskyddet som presenterades i figur 3. Det som har ansetts intressant i detta arbete är
att ta fram värden på kvalitet på brandskyddet inom områden liv, egendom och miljö. Dessa
tre områden är så specifika att de skall särskiljas och inte blandas in i ett enskilt värde på den
totala kvaliteten.

För att värdera de olika faktorernas betydelse för metoderna i hierarkin användes en
Likertskala i en skala 0-5. Om en faktor inte ansågs bidra till en metod gavs den värdet 0. Om
den däremot ansågs ha mycket stor betydelse gavs den värdet 5. Varje faktor bedömdes
separat gentemot samtliga ovanliggande metoder, sedan bedömdes nästa faktor. Denna
procedur fortsatte tills dess att samtliga metoder hade bedömts. Samma procedur upprepades
för bedömning av metodernas betydelse för delmålen. För att erhålla värden på vikterna i
modellen användes tre olika metoder

•  Enkätundersökning
•  Delphiundersökning
•  Gruppdiskussioner

Anledningen till att använda både Delphiundersökning och gruppdiskussioner var att
undersöka de eventuella skillnader i process och resultat som kunde uppstå. Dessutom har
gruppdiskussioner fördelar som Delphiundersökningar har som nackdelar och vice versa. De
har med andra ord kompletterande egenskaper. Enkätundersökning valdes också som en
metod, mest för att undersöka om Delphiundersökningens moment med statistisk återkoppling
och möjlighet till revidering av tidigare svar verkligen gav resultat i detta arbete.

3.3.1. Enkätundersökning
Den vanligaste formen av undersökning är enkätundersökning. Den innebär att någon form av
formulär upprättas och skickas ut till deltagarna i undersökningen. Deltagarna besvarar
formuläret och skickar svaren till den som leder undersökningen. Resultatet av svaren
sammanställs och används i något syfte. Fördelen med enkätundersökningen är att den är
tidseffektiv, eftersom den inte kräver mer insats av deltagarna än att besvara formuläret. Tack
vare den nya IT-tekniken har möjlighet skapats för att göra enkätundersökningar ännu
tidseffektivare. Nackdelar med enkätundersökningar är att eventuella missförstånd inte kan
redas ut, eftersom varje deltagare bara får möjlighet att besvara enkäten en gång. Det finns
med andra ord ingen möjlighet för deltagarna att omvärdera sina tidigare svar.

Enkätundersökningen utgjordes i detta arbete av Delphindersökningens första svar. Under-
laget till undersökningen finns i bilaga A.
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3.3.2. Delphiundersökning
Delphitekniken utvecklades i USA i mitten av 50-talet i syfte att uppskatta sannolikheten för
ett väpnat angrepp från Sovjetunionen. Sedan dess har den modifierats och flera olika
varianter på Delphiteknik finns idag. En Delphiundersökning genomförs med en Delphipanel,
som består av en rad experter inom olika områden. Personerna i en Delphipanel vet inte vilka
andra som deltar. Undersökningen sker i skriftlig form. Varje deltagare ombeds att svara på
ett antal frågor i ett formulär, som sedan skickas till Delphiledaren. Denne sammanställer alla
inkomna svar och delger resultatet till Delhipanelen i form av något statiskt värde och
spridningsmått. Utifrån detta resultat får Delphipanelen besvara samma frågor ännu en gång,
men nu med resultatet från den tidigare svaren som beslutsunderlag. Proceduren återupprepas
till dess att Delphiledaren anser att Delphipanelen har uppnått den grad av konsensus som han
satt upp som mål för undersökningen. Delphitekniken kan enligt Kenis (1993) karaktäriseras
av

•  Anonymitet, eftersom man inte vet vilka de andra deltagarna är.
•  Strukturerad dialog mellan Delphiledaren och deltagarna, eftersom den sker skriftligen

och styrs av Delphiledaren.
•  Statistisk behandling av resultaten som återkopplas till deltagarna med möjlighet till

revidering av tidigare svar.

Kenis (1993) jämför Delphitekniken med  gruppdiskussioner. Delphitekniken presenteras där
som en lösning på de problem som finns med gruppdiskussioner. Några unika fördelar som
Delphitekniken har presenteras inte utan bara fördelar som Delphitekniken har jämfört med
gruppdiskussioner. Kenis refererar till en del kritik som framförts mot Delphitekniken. Denna
kritik består bland annat av att:

•  Delphitekniken ofta används på ett oprofessionellt sätt och inte kan betraktas som  en
vetenskaplig metod

•  Delphitekniken skapar fega konsensuslösningar och strävar efter att åstadkomma ”minsta
gemensamma nämnare” bland deltagarna.

De personer som ingick i enkät- och Delphiundersökningen i detta arbete var sammanlagt 14
till antalet och representerade olika intressegrupper inom brandskyddsområdet. Fördelningen
av dessa redovisas i tabell 4.

Tabell 4. Fördelning av deltagarna i enkät- och Delphiundersökningen .
Intressegrupp Antal
Kommunal räddningstjänst 5
Statens Räddningsverk 3
Brandkonsult 3
Fastighetsägare 4
Försäkringsbolag 3

Delphindersökningen började med att personerna kontaktades via telefon. De fick då
information om projektet i allmänhet och undersökningen i synnerhet. De blev tillfrågade om
de var villiga att deltaga i undersökningen. De som ställde upp i undersökningen fick
information om Delphiundersökningen via mail.
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Uppgiften bestod i att deltagarna skulle gradera i en skala 0-5 hur mycket de ansåg att
faktorerna betyder för metoderna och hur mycket metoderna betyder för delmålen.
Bedömningsmaterialet finns i bilaga A. Undersökningen startade måndag vecka 43 och
deltagarna skulle ha besvarat formuläret senast på fredag vecka 43. På måndag vecka 44
erhöll deltagarna ånyo bedömningsformuläret, men nu med en statistisk återkoppling av
gruppens svar. Den statistiska återkopplingen bestod av medianvärdet av bedömnings-
resultatet och 25 - respektive 75% kvartilen. Undersökningen avbröts efter tre svarsomgångar,
eftersom det dels kom indikationer på att vissa deltagare hade svårt att göra egna
bedömningar utan istället följde majoritetens svar och dels att en godtagbar samstämmighet
rådde för flera av bedömningarna. Därför gjordes bedömningen att en ytterligare svarsomgång
inte skulle höja kvaliteten på resultatet.

3.3.3. Gruppdiskussioner
Gruppdiskussioner innebär att ett visst antal personer träffas och löser någon form av uppgift.
Gruppen skall vara överens om lösningen på uppgiften. Det finns såväl fördelar som nack-
delar med gruppdiskussioner. En del av fördelarna är att man vid en gruppdiskussion kan
förklara vissa frågor som uppkommer från deltagarna och deltagarna kan ta del av andra
gruppmedlemmars erfarenheter och tankar.

De nackdelar som kan nämnas tas upp i Kenis (1993), som gör en jämförelse mellan Delphi-
tekniken och gruppdiskussioner. Nackdelarna är enligt Kenis (1993) att vissa grupp-
medlemmar kan bli alltför dominerande, speciellt i en liten grupp. De får då för stort
inflytande över resultatet. Grupptryck kan leda till att vissa personer pressas att anta samma
ståndpunkt som majoriteten av gruppdeltagarna. Grupptrycket kan också göra att enskilda
deltagare ser upp till personer som har större erfarenhet och kompetens än de själva och att de
då intar samma åsikt som dessa. Kenis nämner också att det kan uppstå grupprocesser som
kan vara svåra att kontrollera. Utöver detta  är de praktiska omständigheterna vid grupp-
diskussionerna större än för Delphi- eller enkätundersökningen, eftersom flera personer skall
kunna träffas samtidigt. Detta innebär såväl restid som reskostnad för deltagarna. Om man vid
diskussionerna vill ha framstående experter inom olika områden, kanske dessa finns på olika
platser i världen. Det kan innebära att det är svårare att få högsta kvalitet på resultatet av en
undersökning.

För att minimera vissa av de nackdelar som finns med gruppdiskussioner söktes deltatagare
från Karlstad med omnejd. På så sätt minimerades såväl restider som reskostnader för
deltagarna. För att minimera risken att vissa personer blir alltför dominerande genomfördes
gruppdiskussionerna samtidigt i två separata grupper.

Målet var att sammansättningen i de två grupperna skulle vara likvärdiga och utgöras av
deltagare från Statens Räddningsverk, kommunal räddningstjänst, fastighetsägare och
konsulter. Tyvärr lämnade en deltagare återbud. Fördelningen i grupperna finns i tabell 5. När
diskussionerna i separata grupperna var färdiga genomfördes en diskussion i en stor grupp
med samma uppgift.
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Tabell 5. Fördelning av deltagare i gruppdiskussioner efter intressegrupp.
Grupp 1 Grupp 2

Kommunal räddningstjänst 1 1
Statens Räddningsverk 1 1
Ägare/innehavare 1 1
Konsult 1

Två veckor innan gruppdiskussionen fick deltagarna via mail ta del av samma information
som deltagarna i Delphiundersökningen. Dessutom hölls en kort repetition av informationen
innan gruppdiskussionerna började. Gruppernas uppgift var samma som vid
Delphiundersökningen, och bedömningsunderlaget återfinns i bilaga A. När det två grupperna
var eniga om bedömningarna sammanfördes de i en grupp med uppgift att tillsammans enas
om en gemensam ståndpunkt beträffande bedömningarna.
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4. RESULTAT

4.1 Faktorerna som bidrar till brandskyddet
Med faktorer avses förhållanden inom en byggnad, anläggning eller verksamhet som bidrar
till brandskyddet. Faktorerna har tagits fram genom litteraturstudier, kontakt med
referenspersoner och eget arbete. Det har varit svårt att definiera faktorer som är generella för
alla byggnader, anläggningar eller verksamheter. I detta arbete har målet varit att hitta faktorer
som inte är för omfattande men inte heller för små för att kunna bedömas på ett relevant sätt.
Om faktorerna är för omfattande blir de svårbedömda, medan små och detaljerade faktorer
leder till att modellen blir svårarbetad och svåröverskådlig. Faktorerna med tillhörande
underfaktorer beskrivs nedan.

BRANDRISKER
En brand kan uppstå av många orsaker. I vilken omfattning dessa orsaker är kända och
åtgärdade i en byggnad eller verksamhet påverkar sannolikheten för att brand skall uppstå.
Faktorn BRANDRISKER omfattar följande underfaktorer;

•  Identifiering avser i vilken omfattning riskerna för brands uppkomst är kända.
•  Behandling avser i vilken omfattning riskerna för brands uppkomst är åtgärdade.
•  Kontroll  avser de åtgärder som vidtages för att upprätthålla  kvaliteten på hanteringen  av

faktorn BRANDRISKER.

SEKTIONERINGAR
En brand sprider värme och brandgaser till omgivningen. Detta kommer leda till negativa
konsekvenser för omgivningen. Ett sätt att hindra spridningen under en viss tid  är att
byggnadstekniskt avskilja utrymmen från varandra genom sektioneringar. Sektioneringar kan
vara inom en byggnad eller mellan byggnader. Sektioneringar mot utrymningsvägar tas upp
under faktorn utrymningsvägar. Faktorn SEKTIONERING omfattar följande underfaktorer:

•  Sektioneringarnas täthet och isolering avser förmågan att inte sprida brand och släppa
genom brandgaser.

•  Dörrar avser förmågan hos dörrar att inte sprida brand- och brandgaser.
•  Ventilationssystem avser förmågan inom ventilationssystemet att inte sprida brand eller

brandgaser.
•  Kontroll avser de åtgärder som vidtages för att upprätthålla kvaliteten på faktorn

SEKTIONERING.

BÄRFÖRMÅGA
En brand utvecklar värme som kommer påverka byggnadskonstruktionen. Denna
värmepåverkan kommer försämra bärförmågan och kan leda till att byggnadskonstruktionen
kollapsar. Detta kan utsätta kvarvarande människor, insatspersonal och omgivningen för fara.
Faktorn BÄRFÖRMÅGA delas upp i följande underfaktorer

•  Funktion avser byggnadskonstruktionens förmåga att upprätthålla sin bärförmåga vid
brand.
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•  Kontroll avser de åtgärder som vidtages för att upprätthålla kvaliteten på faktorn
BÄRFÖRMÅGA.

UTRYMNINGSVÄGAR
Om brand utbryter i en byggnad kommer de personer som vistas i byggnaden att utsättas för
fara. Utrymning från byggnaden till säker plats kan då bli aktuell. Med säker plats avses det
fria eller utrymme inom byggnad som är skyddad mot brand under en viss tid. Faktorn
UTRYMNINGSVÄGAR omfattar följande underfaktorer

•  Omfattning avser antal och kapacitet på utrymningsvägarna.
•  Lokalisering avser utrymningsvägarnas fysiska placering i byggnaden.
•  Åtkomlighet avser möjligheter för människor att använda utrymningsvägarna.
•  Avskiljning avser utrymningsvägarnas brandtekniska avskiljning mot angränsande

lokaler.
•  Inredning avser fast och lös inredning i utrymningsvägarna.
•  Kontroll avser de åtgärder som vidtages för att upprätthålla kvaliteten på faktorn

UTRYMNINGSVÄGAR .

UTRYMNINGSANORDNINGAR
Förutom utrymningsvägar finns anordningar som underlättar utrymning. Dessa anordningar
kallas UTRYMNINGSANORDNINGAR och omfattar följande underfaktorer:

•  Varseblivning avser hur personer i byggnaden får information om att utrymma.
•  Vägledning avser hur personer lokaliserar och orienterar sig i utrymningsvägarna.
•  Belysning avser hur utrymningsvägarna är belysta.
•  Kontroll avser  de åtgärder som vidtages för att upprätthålla  kvaliteten på faktorn

UTRYMNINGSANORDNINGAR.

SLÄCKANORDNINGAR
I en byggnad, anläggning eller verksamhet finns vanligtvis anordningar för att släcka och
underlätta av släckning vid brand. Anordningarna kan vara avsedda för räddningsorgan
och/eller enskilda. Anordning. Faktorn SLÄCKNINGSANORDNINGAR omfattar följande
underfaktorer:

•  Fasta anordningar avser anordningar som finns inbyggda i byggnaden och som kan
användas av räddningsorgan och /eller enskilda.

•  Lösa anordningar avser anordningar som inte är inbyggda och som kan användas av
räddningsorgan och /eller enskilda.

•  Omfattning avser täckningsgraden av släckanordningarna i byggnaden.
•  Kontroll avser de åtgärder som vidtages för att upprätthålla kvaliteten på faktorn

SLÄCKANORDNINGAR

INREDNING
Den inredning som finns i en byggnad kommer att påverka brandens förlopp. Den kan
underlätta eller försvåra antändning och brand- och brandgasspridning inom startutrymmet.
Inredning inom utrymningsväg behandlas under faktorn utrymningsväg. Faktorn
INREDNING omfattar följande underfaktorer:
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•  Fast inredning avser ytskikt och beklädnader mm i byggnaden förutom i
utrymningsvägar.

•  Lös inredning avser möbler, gardiner och textilier mm i byggnaden förutom i
utrymningsvägar.

•  Kontroll avser de åtgärder som vidtages för att upprätthålla  kvaliteten på faktorn
INREDNING.

LARMANORDNINGAR
En brand kan hanteras av människor i byggnaden genom egen insats eller genom
räddningsinsats av räddningstjänst För att detta  skall kunna ske måste de uppmärksammas på
att en brand har uppstått och kunna lokalisera branden. Detta kan ske manuellt men också via
automatiskt detekterande och alarmerande system. Faktorn LARMANORDNING omfattar
följande underfaktorer

•  Detektering avser hur en brand i byggnaden upptäcks
•  Larmanordning avser hur enskilda och/eller räddningsorgan uppmärksammas på brand.
•  Lokalisering avser hur enskilda och/eller räddningstjänst lokaliserar en brand i

byggnaden
•  Kontroll avser de åtgärder som vidtages för att upprätthålla kvaliteten på faktorn

LARMANORDNINGAR

ORGANISATION
Enligt Räddningstjänstlagen  är ägare eller innehavare är ansvariga för brandskyddet i en
byggnad. Ägare eller innehavare kan betraktas som organisationer som bidrar till
brandskyddet genom att tilldela ansvar, resurser, befogenheter och kompetens i
organisationen. Dessutom anger organisationen hur brandskyddsarbetet skall bedrivas och
följer upp arbetet. Faktorn ORGANISATION omfattar följande underfaktorer:

•  Ansvar avser om fördelningen av ansvar mellan ägare och innehavare är känd.
•  Insikt avser ägares och innehavares förståelse för sitt ansvar för brandskyddet enligt §41.
•  Vilja avser ägare och innehavarens drivkraft och motivation för brandskyddsarbetet .
•  Styrning avser ägare och innehavarens arbete med att planera, leda och följa upp

brandskyddsarbetet.
•  Kontroll avser de åtgärder som vidtages för att upprätthålla kvaliteten på faktorn

ORGANISATION.

MÄNNISKOR
Människans förmåga att bidra till brandskyddet kan avse flera områden. De kan medverka till
att förhindra uppkomst av brand, att utrymma och att släcka brand. Med människor avses de
personer som vistas i byggnaden och som tillhör ägarens eller innehavarens organisationer.
Faktorn MÄNNISKOR omfattar följande underfaktorer

•  Förmåga avser människors teoretiska och praktiska kunnighet att bidra till brandskyddet.
•  Vilja avser drivkraft och motivation hos människor att bidra till brandskyddet.
•  Förutsättningar avser kapacitet och resurser som människor har för att bidra till

brandskyddet .
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•  Kontroll avser de åtgärder som vidtages för att upprätthålla kvaliteten på faktorn
MÄNNISKOR.

4.2 Värdering av faktorer
Varje faktor består av ett antal underfaktorer, som skall värderas vid brandsynen. Värderingen
innebär att man graderar olika förhållanden i en byggnad, anläggning eller verksamhet i en
skala 0-5. Förhållandena är sådana att de bidrar till brandskyddet. Ett sätt att värdera är att
brandsyneförrättaren gör en bedömning i en skala 0-5 av  kvaliteten på underfaktorn. Värdet 0
representerar mycket bristfälligt och 5 representerar mycket bra. Ett annat sätt är att använda
beslutstabeller, och  exempel på hur värdet på en faktor kan bestämmas genom beslutstabell
finns för faktorn Sektioneringar bilaga D. Beslutstabeller av denna typ skulle kunna utarbetas
för samtliga faktorer, och då erhålls ett omfattande bedömningsunderlag för värdering av
faktorerna.

De olika underfaktorernas värden multipliceras sedan med dess vikt. Vikten representerar den
betydelse som varje underfaktor har för den aktuella faktorn. Proceduren upprepas för varje
underfaktor och produkterna räknas samman ett värde på faktorn. Vikterna redovisas i
modellen i bilaga D. Värdet som erhålls för varje faktor varierar i intervallet 0-5 och beskriver
i vilken utsträckning som ägare och innehavare lever upp till §41 i Räddningstjänstlagen för
varje faktor.

4.3 Resultat av undersökningarna för bedömning av vikter
Resultatet av undersökningarna för bedömning av vikternas storlek för faktorer och metoder
presenteras i tabell 6-11 i form av medianvärden för respektive undersökningsmetod.

Tabell 6.  Värden på vikter för faktorernas betydelse för metoden Förhindra uppkomst av brand.
Enkät. Delphiunder-

sökning.
Gruppdiskussion
- två grupper.

Gruppdiskussion
- en grupp.

Brandrisker 5 5 5 5 5
Sektioneringar 0 0 0 0 0
Bärförmåga 0 0 0 0 0
Utrymningsvägar 0 0 0 0 0
Utrymningsanordningar 0 0 0 0 0
Släckanordningar 0 0 0 0 0
Inredning 3 3 3 1 2
Larmanordningar 0 0 0 1 0
Organisation 4 4 5 5 5
Människa 5 4 5 5 5
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Tabell 7. Värden på vikter för faktorernas betydelse för metoden Skydda mot konsekvenser av brand.
Enkät. Delphiunder-

sökning.
Gruppdiskussion
- två grupper.

Gruppdiskussion
- en grupp.

Brandrisker 3 2 2 3 3
Sektioneringar 5 5 4 4 4
Bärförmåga 4 4 4 4 4
Utrymningsvägar 5 5 5 5 5
Utrymningsanordningar 5 5 5 5 5
Släckanordningar 5 5 3 4 3
Inredning 4 4 3 4 3
Larmanordningar 4 4 5 3 3
Organisation 4 4 4 5 5
Människa 4 4 5 5 5

Tabell 8. Värden på vikter för faktorernas betydelse för metoden Förbereda för insats vid brand.
Enkät. Delphiunder-

sökning.
Gruppdiskussion
- två grupper.

Gruppdiskussion
- en grupp.

Brandrisker 2 1 1 3 2
Sektioneringar 4 4 4 4 4
Bärförmåga 4 4 3 4 4
Utrymningsvägar 3 3 4 4 4
Utrymningsanordningar 2.5 2 3 2 3
Släckanordningar 5 5 4 3 3
Inredning 2 2 1 2 2
Larmanordningar 4 4 1 4 2
Organisation 4 4 4 5 4
Människa 4 4 4 5 5

Tabell 9. Värden på vikter för metodernas  betydelse för delmålet Minska risken för att människor liv eller
hälsa, direkt eller indirekt, utsätt för fara vid brand.

Enkät. Delphiunder-
sökning.

Gruppdiskussion
- två grupper.

Gruppdiskussion
- en grupp.

Förhindra uppkomst av
brand

5 5 5 5 5

Skydda mot konsekvens-
er vid brand

5 5 5 5 5

Förbereda för insats vid
brand

3 3 4 3 4
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Tabell 10 . Värden på vikter för metodernas  betydelse för delmålet Minska risken för att annans egendom,
direkt eller indirekt, skadas vid av brand.

Enkät. Delphiunder-
sökning.

Gruppdiskussion
- två grupper.

Gruppdiskussion
- en grupp.

Förhindra uppkomst av
brand

5 5 3 5 5

Skydda mot konsekvens-
er vid brand

4 4 4 5 5

Förbereda för insats vid
brand

4 4 5 4 5

Tabell 11. Värden på vikter för metodernas  betydelse för delmålet Minska risken för att miljön skadas vid
brand.

Enkät. Delphiunder-
sökning.

Gruppdiskussion
- två grupper.

Gruppdiskussion
- en grupp.

Förhindra uppkomst av
brand

3.5 3 3 5 5

Skydda mot konsekvens-
er vid brand

4 4 3 5 5

Förbereda för insats vid
brand

4 4 4 4 4

4.4 Beräkning av vikter
Resultatet från bedömningarna av vikterna utgjorde underlag till den matrismultiplikation som
leder fram till matrisen med vikterna. Hur matrismultiplikation går till har redogjorts för i
kapitel 2.1. De värden som används vid matrismultiplikationen är medelvärden från
gruppdiskussionernas bedömningar. Gruppdiskussionens resultat har ansetts mest användbara,
vilket förklaras i kapitel 4.5. Den matris som blev resultatet av matrismultiplikationen
innehöll tre kolonner; en för varje delmål.

4.4.1. Faktorernas betydelse för delmålen
I tabell 12 redovisas vikterna för de olika faktorerna. Värden avspeglar den betydelse de olika
faktorerna har för att leva upp till respektive delmål med brandskyddet enligt hierarkin i figur
3.
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Tabell 12. Faktorernas betydelse för delmålen med brandskydd.
Minska risken för
att människor liv
eller hälsa, direkt
eller indirekt,
skadas till följd av
brand

Minska risken för
att annans egen-
dom, direkt eller
indirekt, skadas
vid av brand

Minska risken mil-
jön skadas vid
brand

Brandrisker 0,115 0,111 0,115
Sektioneringar 0,086 0,088 0,086
Bärförmåga 0,086 0,089 0,086
Utrymningsvägar 0,098 0,100 0,098
Utrymningsanordningar 0,089 0,089 0,089
Släckanordningar 0,065 0,067 0,065
Inredning 0,079 0,078 0,079
Larmanordningar 0,055 0,056 0,055
Organisation 0,158 0,156 0,158
Människa 0,168 0,167 0,168

Kvoten mellan det högsta och lägsta värdet på vikterna i en kolonn uppgår till ungefär 3.
Varje faktor betyder alltså i stort sett lika mycket för varje delmål. Dessutom visar det sig att
varje faktor betyder i stort sett lika mycket för att uppnå de olika delmålen. Detta innebär att
bättre kvalitet på utrymningsvägarna kommer betyda lika mycket för personskyddet vid brand
som för miljöskyddet. Vid en första anblick kan detta resultat verka ologiskt, men det finns en
förklaring. Vid gruppdiskussionerna ansåg man nämligen att bra utrymningsvägar innebär att
en räddningsstyrka kan fokusera alla resurser på släckinsatsen och inte på livräddande
insatser, vilket gynnar miljön.

Den matrismultiplikation som leder fram till vikterna förutsätter att det inte finns något
horisontellt beroende mellan attributen i hierarkin. Visserligen har det visat sig att ett visst
beroende mellan attributen inte spelar så stor roll för resultatet, men det är svårt att veta hur
stort beroende som kan accepteras innan resultatet kan ifrågasättas.

4.4.2. Faktorernas betydelse för metoderna
I tabell 13 redovisas vikterna för de olika faktorernas betydelse för respektive metod.

Tabell 13. Faktorernas betydelse för metoderna.
Förhindra upp-
komst av brand

Skydda mot konse-
kvenser vid  brand

Förbereda för in-
sats vid brand

Brandrisker 0,294 0,075 0,061
Sektioneringar 0 0,1 0,121
Bärförmåga 0 0,1 0,121
Utrymningsvägar 0 0,125 0,121
Utrymningsanordningar 0 0,125 0,092
Släckanordningar 0 0,075 0,091
Inredning 0,117 0,075 0,059
Larmanordningar 0 0,075 0,061
Organisation 0,295 0,125 0,121
Människa 0,295 0,125 0,151
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4.5 Jämförelse mellan undersökningsmetoderna
Vid en jämförelse mellan de tre metoderna i detta arbete kan det konstateras att grupp-
diskussionerna gav de mest trovärdiga resultaten. Denna slutsats grundar sig på de frågor och
reflektioner som uppkom vid gruppdiskussionerna. Dessa var av sådan karaktär att de
nödvändigtvis måste besvaras och delges samtliga deltagare för att bedömningarna skulle ske
med korrekta ingångsvärden. Samma typ av frågor och reflektioner borde ha uppkommit hos
deltagarna vid Delphiundersökningen, men dessa kom inte till allas kännedom kunde därför
inte förklaras. Även om så hade skett hade det inte automatisk betytt att samtliga deltagare i
Delphiundersökningen hade fått kännedom om detta. Detta leder till att Delphiunder-
sökningen kan ha genomförts med vissa oklarheter beträffande bedömningsunderlaget.

4.5.1. Enkätundersökning
Resultatet av enkätundersökningen innehöll en del ganska stora spridningar i bedömningarna,
även för de faktorer som uppenbart borde vara enkla att bedöma. Dessa spridningar minskade
vid Delphiundersökningen, vilket i detta fall betyder att Delhiundersöknigens återkoppling
med statistiskt underlag med möjlighet till revidering av tidigare svar hade effekt.

4.5.2. Delphiundersökning
Delphiundersökningen hade skiftande svarsfrekvens (se tabell 14).

Tabell 14. Svarsfrekvens av Delphiundersökningen.
Vecka 43 Vecka 44 Vecka 45

Svarsfrekvens (%) 81 69 81

Den lägre svarsfrekvensen vecka 44 kan bero på att det var höstterminslov denna vecka. En
del av deltagarna var lediga från sina jobb då och besvarade inte sina mail. Förändringar i
svaren skedde framförallt mellan den första och andra svarsomgången. Mellan den andra och
tredje svarsomgången skedde ingen större förändring i bedömningarna. Vissa bedömnings-
punkter hade relativt stor spridning i resultatet, vilka kvarstod även då Delphiundersökningen
avslutades. Andra bedömningar visade en stor överensstämmelse redan vid första
svarsrundan. Spridningar förekom framför allt inom de kanske mer svårbedömda faktorerna
såsom Organisation och Människa. Gemensamt för dessa faktorer var dock att de tillmättes
stor betydelse av Delphipanelen för att uppnå delmålen.

En av Delphiundersökningens fördelar anses vara att deltagarna är anonyma inför varandra
och deltagarnas bedömningar inte skall påverkas av vilka som deltar. De erfarenheter som
dragits av denna undersökning är att detta är en överskattad parameter. Däremot hade det varit
svårt att få dessa 14 personer att deltaga i ett och samma möte. En Delphiundersökning ger
undersökaren större möjlighet att få personer från en stor geografisk yta att deltaga.
Erfarenheten från detta projekt är att det hade varit svårt att få de deltagarna i Delphi-
undersökningen att träffas fysiskt för en gruppdiskussion.

4.5.3. Gruppdiskussioner
Gruppdiskussionerna skedde först i separata grupper och sedan i gemensam grupp. Vid
diskussioner i separata grupper angrep grupperna uppgiften på olika sätt. Arbetet i grupp 1
började med att varje medlem gjorde en individuell bedömning. Sedan jämförde man
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bedömningarna med varandra. De bedömningar som skiljde sig åt kommenterade och
diskuterade man, medan de bedömningar som var lika lämnades utan kommentar. Deltagarna
i denna grupp kände inte varandra sedan tidigare. Denna grupp hade lättare att komma igång
med arbetet och kom snabbare fram till beslut än grupp 2.

I grupp 2 gick man systematisk genom varje bedömning tillsammans och enades sedan om en
gemensam bedömning. Varje ställningstagande motiverades relativt ingående. I grupp 2 fanns
vissa relationer mellan deltagarna och några av deltagarna kände till varandra sedan tidigare. I
den gruppen fanns en representant från en verksamhetsutövare tillsammans brandsyne-
förrättaren för dennes verksamhet. Detta bedöms inte ha påverkat gruppens arbete eller
resultat.

Vid bedömningarna i gemensam grupp visade det sig att grupperna hade tolkat viss del av
informationen i bedömningsunderlaget olika. Bedömningar för metodernas betydelse för
delmålen skedde med missuppfattning av informationen. Vid den gemensamma bedömningen
klarlagdes den informationen till samtliga deltagare. Eftersom grupp 1 inte hade motiverat de
bedömningar som man hade varit överens om hade de svårigheter att motivera och förklara
sina ställningstaganden. Vissa av skillnaderna i gruppernas bedömningar kan förklaras av att
skalan som bedömningen skedde i inte var speciellt konkret. Vid den gemensamma
diskussionen i storgrupp framkom det att man ansett betydelsen vara lika stor men man hade
betecknat den med olika värden. Under den gemensamma bedömningen var två av deltagarna
i en av grupperna tvungna att avvika innan bedömningen var klar.

Det finns inte heller något som tyder på att diskussionerna i någon av grupperna hämmades på
grund av att det fanns personer med mer kunskap och erfarenhet inom brandskyddsområdet än
andra. I båda grupperna präglades arbetet av en öppen dialog och ingen var speciellt
dominerande.

4.6 Modell för att mäta kvaliteten
Innehållet i modellen som skall användas för att mäta kvaliteten presenteras i detta kapitel. De
vikter som används i modellen för att beskriva faktorernas betydelse för delmålen är
medelvärden från bedömningar i gruppdiskussionerna. Modellen används genom att de olika
underfaktorerna värderas i en skala 0-5, där värdet tre anses motsvara skälig nivå enligt
Räddningstjänstlagen. Värderingen  kan ske antingen genom bedömningar eller genom
användandet av beslutstabeller

Om värdet fastställs genom bedömningar av den enskilde brandsyneförrättaren blir modellen
enkel att använda, samtidigt som den kanske lämnar för stort utrymme åt personliga
bedömningar. Med andra ord kan modellen bli alltför personberoende.

Om värderingen skulle ske genom användandet av beslutstabeller skulle modellen kräva
större arbetsinsats av användaren. Det skulle också kräva en stor arbetsinsats av den som
skapar en sådan modell, om det överhuvudtaget är möjligt att konstruera tabeller som är
objektsoberoende. I bilaga D finns exempel på hur en sådan beslutstabell kan se ut. Den är
framtagen för faktorn sektioneringar, där beslutstabeller används för att kvantifiera
underfaktorerna. Värdet 3 motsvarar nivå enligt Boverkets Byggregler, och avvikelser från
denna nivå motsvarar 5 (högre nivå  än BBR) och 3 (lägre nivå än BBR).
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5. DISKUSSION

Syftet med projektet var att ge förslag på hur kvaliteten på det brandskyddet som skall
kontrolleras vid brandsyn kan mätas. Målet med arbetet var att utarbeta en modell som kan
utgöra ett stöd i samband med  brandsyn för att mäta kvaliteten brandskyddet i en byggnad.
Den skulle kunna användas på samtliga byggnader, anläggningar eller verksamheter. Målet
med arbetet var också att göra en jämförelse mellan olika metoder som används för att få data
till modellen.

Det första som man kan reflektera över är huruvida modellen verkligen mäter kvalitet.  För att
kunna avgöra detta måste modellen verifieras genom att användas praktiskt. Dessutom bör en
modell som denna ge samma resultat oavsett vem som använder den, alltså vara
personoberoende. Den framtagna modellen innebär att det fortfarande lämnas ett stort
utrymme för bedömningar hos enskilda brandsynsförrättare. Framförallt är det sättet att
värdera underfaktorerna som lämnar stort utrymme för personliga bedömningar. Modellen
kan dock tjäna som underlag och en tankemodell för att utveckla mer konkreta modeller som
kan minska de personberoende faktorerna ytterligare. I syfte att kommunicera brandskydd är
den i sin nuvarande utformning fullt användbar.

Modellen kan resultera i ett mått på kvaliteten som kan anses tillfredsställande, trots att
oacceptabelt låga värden kan förekomma för vissa faktorer. Till exempel kan faktorn
Utrymningsvägar har värdet noll, men bidraget från de andra faktorerna är så höga att den
totala nivån ändå blir tillfredsställande. Detta är ett problem som måste lösas i framtida
utveckling av modellen, kanske genom framtagande av lägsta acceptabla värden. Dessutom
bör man kontrollera om faktorerna verkligen är okorrelerade, eftersom matrismultiplikationen
endast tillåter en viss grad av korrelation.

Metodiken för hur faktorerna tagits fram är värt att kommenteras. Konsekvenserna av
förfaringssättet kan ha blivit att endast förhållanden som väsentligen bidrar till brandskyddet
tagits fram. Detta innebär att en bedömning av faktorernas betydelse indirekt redan har gjorts
innan vikterna bestämdes genom undersökningarna. Detta kan ha bidragit till att skillnaderna i
värden mellan vikterna för faktorerna är så små. Faktorer som har liten men ändå en viss
betydelse för brandskyddet kanske inte har kommit med.

Modellen innehåller faktorer som det saknas verktyg för att kunna mäta kvaliteten på i
samband med brandsyn. Till exempel saknas det enkla verktyg för att mäta organisationens
vilja att jobba med brandskydd och dess insikt om § 41 i Räddningstjänstlagen. Detta är ett
område som måste vidareutvecklas, inte bara för att denna modell skall kunna användas utan
också för att det verkligen behövs ett instrument för att kunna mäta detta vid brandsyn.

Av de olika metoder som har använts i detta arbete för att bestämma vikterna var grupp-
diskussioner den som gav bäst underlag. Arbetet innehöll begrepp som krävde förklaringar
som bara kunde ges vid gruppdiskussionerna. De förklaringar som gjordes skriftligen var inte
tillräckliga i detta fall. Däremot gav Delphiundersökningen möjlighet att få deltagare över ett
större geografiskt område att deltaga. Ett sätt att kombinera möjligheten till att förklara vissa
oklarheter till deltagarna och möjlighet att få deltagare över ett större geografiskt område att
deltaga kan vara att utveckla en interaktiv Delphimetod, där deltagarna via internet kan träffas
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samtidigt och ta del av diskussioner och förklaringar. Även behovet av anonymitet kan
tillgodoses i ett sådant förfarande.
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6. FORTSATT ARBETE

Den modell som har tagits fram måste användas och utvärderas. Detta kommer säkert leda till
en mängd förslag till förbättringar och revideringar.

Modellen kan i sin nuvarande utformning teoretiskt generera ett relativt högt värde på
kvaliteten på brandskyddet inom respektive delmål samtidigt som värdet på en enskild faktor
är noll. Det måste alltså utarbetas ett lägsta värde på varje faktor som samhället accepterar,
annars kommer modellen inte ge trovärdiga resultat vid brandsyn. Ett sådant arbete är
omfattande, eftersom det innebär att bestämma nationella gränsvärden som skall gälla för
flera byggnader.

För att modellen skall kunna vara praktiskt användbar måste den troligtvis konkretiseras, men
ju mer konkret en modell av denna typ är desto mer objektsberoende blir den. Hur detaljerad
en modell måste vara för att den skall kunna anses vara både person- och objektsoberoende är
något som bör klaras ut. Om det visar sig att kravet på personoberoende och objektsoberoende
kommer i konflikt med varandra, måste personoberoendet  prioriteras. Detta innebär att
modellen måste utvecklas i ett antal versioner för olika byggnader eller verksamheter.

Vissa faktorer som har tagits fram saknar idag metoder för att kunna mätas vid brandsyn.
Detta är först och främst organisatoriska och mänskliga faktorer. Visserligen finns det så
kallade MTO-faktorer men de är inte anpassade och framtagna utifrån Räddningstjänstlagens
krav.
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BILAGA A – Bedömningsunderlag vid Delphi- och enkätundersökning

FAKTORERNAS BETYDELSE FÖR METODERNA

I tabellen nedan skall du bedöma hur mycket varje faktor betyder för de tre metoderna. Du
skall ange i en skala mellan 0-5 hur stor du tycker att betydelsen är. Använd bara heltal då du
anger din bedömning. En nolla (0) innebär att du bedömer att faktorn saknar betydelse för
metoden medan en femma (5) innebär att du bedömer att faktorn har mycket stor betydelse för
metoden. Det finns inget som hindrar  att du en faktor får lika stor betydelse för alla tre
metoder.

Dina bedömningar skall du ange i fälten nedan. Bedömningarna skall vara i form av heltal. De
fält som står inom parantes är reserverade för den statistiska sammanställningen som jag gör.

Förhindra upp-
komst av brand

Skydda mot konse-
kvenser vid  brand

Förbereda för in-
sats vid brand

BRANDRISKER           
(          ;          )

      
(          ;          )

      
(          ;          )

SEKTIONERINGAR       
(          ;          )

      
(          ;          )

      
(          ;          )

BÄRFÖRMÅGA       
(          ;          )

      
(          ;          )

      
(          ;          )

UTRYMNINGSVÄGAR       
(          ;          )

      
(          ;          )

      
(          ;          )

UTRYMNINGSAN-
ORDNINGAR

      
(          ;          )

      
(          ;          )

      
(          ;          )

SLÄCKANORDNING       
(          ;          )

      
(          ;          )

      
(          ;          )

INREDNING       
(          ;          )

      
(          ;          )

      
(          ;          )

LARMNINGSANORDN
INGAR

      
(          ;          )

      
(          ;          )

      
(          ;          )

ORGANISATION       
(          ;          )

      
(          ;          )

      
(          ;          )

MÄNNISKA       
(          ;          )

      
(          ;          )

      
(          ;          )

METODERNAS BETYDELSE FÖR DELMÅLEN
På samma sätt som för faktorerna skall du i tabellen nedanför bedöma hur stor betydelser de
olika metoderna har för de olika delmålen. Du skall gradera i en skala 0-5 enligt samma
principer som för faktorerna.
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Minska risken för
att människors liv
eller hälsa, direkt
eller indirekt, ut-
sätts för fara vid
brand

Minska risken för
att ”annans” egen-
dom, direkt eller
indirekt, utsätts för
skada vid brand

Minska risken för
att miljön skadas
vid brand

Förhindra uppkomst av
brand

      
(          ;          )

      
(          ;          )

      
(          ;          )

Skydda mot konsekvens-
er vid  brand

      
(          ;          )

      
(          ;          )

      
(          ;          )

Förbereda för insats vid
brand

      
(          ;          )

      
(          ;          )

      
(          ;          )
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BILAGA B – Exempel på MADM-problem

Följande exempel har som syfte att visa  ett MADM-problem och hur framtagande av
kolonnmatrisen sker.

En person skall rangordna tre olika fonder i syfta att underlätta valet av fond inför sitt
pensionssparande. Personen  har följande mål med sitt sparande:

•  Sparandet skall ge god avkastning till måttligt risktagande.

För detta val har personen valt ut tre olika kriterier som personen anser är speciellt viktiga för
att nå detta mål. Dessa kriterier är:

•  Låg risknivå
•  Bra historisk avkastning
•  Låg förvaltningsavgift

Personen har  tre olika fonder att välja mellan:

•  Aktiefonden A
•  Räntefonden B
•  Blandfonden C

Hela beslutssituationen kan åskådliggöras i en hierarki. Denna hierarki består av olika nivåer,
som beskriver förhållandet mellan kriterierna och målet samt dess förhållande till varandra.

Aktiefonden A Räntefonden B Blandfonden C

Låg risknivå Bra historisk
avkastning

Låg förvaltnings-
avgift

Sparandet skall ge
god avkastning

till måttligt
risktagande

Figur B1. Exempel på hierarki för val av fond för fondsparande.

Det första steget för personen blir att bedöma vilken betydelse de olika fonderna har för att
uppnå personens kriterier som var viktiga för att nå målet med sparandet. Detta innebär att
personen först värderar betydelsen som räntefonden B har för att uppnå kriterierna låg
risknivå, bra historisk utveckling och låg förvaltningsavgift. Proceduren upprepas för de andra
fonderna . Resultatet kan summeras i en matris (se tabell B1).
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Tabell B1. Exempel av värdering av betydelsen av typ  fond för olika kriterier
Låg risknivå Bra historisk utveckling Låg förvaltningsavgift

Aktiefonden A 0,2 0,6 0,1
Räntefonden B 0,5 0,2 0,5
Blandfonden C 0,3 0,2 0,4

Nästa steg blir att bedöma vilken betydelse de olika kriterierna har för personens mål med
fondsparandet. Detta innebär att bedöma betydelsen av låg risknivå för målet Sparandet skall
ge god avkastning till måttligt risktagande Denna procedur upprepas för alla tre kriterier.
Resultatet kan presenteras i en matris (se tabell B2).

Tabell B2. Exempel på värdering av betydelse av kriterier för målet med sparandet
Sparandet skall ge god avkastning till måttligt risktagande

Låg risknivå 0,4   [0,2*0,4+0,6*0,2+0,1*0,4]
Bra historisk utveckling 0,2   [0,5*0,4+0,2*0,2+0,5*0,4]
Låg förvaltningsavgift 0,4   [0,3*0,4+0,2*0,4+0,4*0,4]

För att erhålla betydelsen de olika fonderna har för att nå personens mål med sparandet
multipliceras de två matriserna med varandra. Resultatet blir då en matris med fondernas
vikter, det vill säga fondernas betydelse för målsättningen.

Tabell B3. Exempel på matris med vikterna av fondernas betydelse för målet med sparandet.
Sparandet skall ge god avkastning till måttligt risktagande

Aktiefonden A 0,24
Räntefonden B 0,44
Blandfonden C 0,32

Av tabellen framgår att räntefonden B är den fond som bäst svarar mot personens mål med
sparandet.
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BILAGA C – Bestämning av värdet på faktorer.

Varje underfaktor skall värderas i skala 0-5, där 0 avser mycket bristfälligt och 5 avser
mycket bra. Ett exempel på bestämning av underfaktorernas värde kan erhållas genom
användande av beslutstabeller finns i bilaga D.
.

BRANDRISKER
En brand kan uppstå av många orsaker. I vilken omfattning dessa orsaker är kända och
åtgärdade i en byggnad eller verksamhet påverkar sannolikheten för att brand skall uppstå.
Faktorn BRANDRISKER omfattar följande underfaktorer;

•  Identifiering avser i vilken omfattning riskerna för brands uppkomst är kända.
•  Behandling avser i vilken omfattning riskerna för brands uppkomst är åtgärdade.
•  Kontroll  avser de åtgärder som vidtages för att upprätthålla  kvaliteten på hanteringen  av

faktorn BRANDRISKER.

0 1 2 3 4 5
A. Identifiering av risker för uppkomst av brand.
B. Åtgärder för att minska risken för brand
C. Kontroll av underfaktorerna
Faktorns värde:  (5A+4B+C)/10

SEKTIONERINGAR
En brand sprider värme och brandgaser till omgivningen. Detta kommer leda till negativa
konsekvenser för omgivningen. Ett sätt att hindra spridningen under en viss tid  är att
byggnadstekniskt avskilja utrymmen från varandra genom sektioneringar. Sektioneringar kan
vara inom en byggnad eller mellan byggnader. Sektioneringar mot utrymningsvägar tas upp
under faktorn utrymningsvägar. Faktorn SEKTIONERING omfattar följande underfaktorer:

•  Sektioneringarnas täthet och isolering avser förmågan att inte sprida brand och släppa
genom brandgaser.

•  Dörrar avser förmågan hos dörrar att inte sprida brand- och brandgaser.
•  Ventilationssystem avser förmågan inom ventilationssystemet att inte sprida brand eller

brandgaser.
•  Kontroll avser de åtgärder som vidtages för att upprätthålla kvaliteten på faktorn

SEKTIONERING
0 1 2 3 4 5

A. Sektioneringarnas täthet
B. Sektioneringarnas isolering
C. Sektioneringars funktion beträffande dörrar
D. Sektionering i ventilationssystem
E. Kontroll
Faktorns värde:  (4A+2B+4C+2D+2E)/14

BÄRFÖRMÅGA
En brand utvecklar värme som kommer påverka byggnadskonstruktionen. Denna
värmepåverkan kommer försämra bärförmågan och kan leda till att byggnadskonstruktionen
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kollapsar. Detta kan utsätta kvarvarande människor, insatspersonal och omgivningen för fara.
Faktorn BÄRFÖRMÅGA delas upp i följande underfaktorer

•  Funktion avser byggnadskonstruktionens förmåga att upprätthålla sin bärförmåga vid
brand.

•  Kontroll avser de åtgärder som vidtages för att upprätthålla kvaliteten på faktorn
BÄRFÖRMÅGA.

0 1 2 3 4 5
A. Bärförmåga vid brand
B.  Kontroll av bärförmåga
Faktorns värde:  (9A+B)/10

UTRYMNINGSVÄGAR
Om brand utbryter i en byggnad kommer de personer som vistas i byggnaden att utsättas för
fara. Utrymning från byggnaden till säker plats kan då bli aktuell. Med säker plats avses det
fria eller utrymme inom byggnad som är skyddad mot brand under en viss tid. Begreppet
utrymningsväg definieras enligt Plan- och byggtermer. Faktorn UTRYMNINGSVÄGAR
omfattar följande underfaktorer

•  Omfattning avser antal och kapacitet på utrymningsvägarna.
•  Lokalisering avser utrymningsvägarnas fysiska placering i byggnaden.
•  Åtkomlighet avser möjligheter för människor att använda utrymningsvägarna.
•  Avskiljning avser utrymningsvägarnas brandtekniska avskiljning mot angränsande

lokaler.
•  Inredning avser fast och lös inredning i utrymningsvägarna.
•  Kontroll avser de åtgärder som vidtages för att upprätthålla kvaliteten på faktorn

UTRYMNINGSVÄGAR .
•  

0 1 2 3 4 5
A. Antal utrymningsvägar
B. Utrymningsvägarnas kapacitet
C. Lokalisering av utrymningsvägar i byggnaden
D. Utrymningsvägarnas åtkomlighet
E. Utrymningsvägarnas avskiljning
F. Lös och fast inredning i utrymningsvägar
G. Kontroll av utrymningsvägar
Faktorns värde: (4A+4B+2C+2D+2E+4F+4G)/22
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UTRYMNINGSANORDNINGAR
Förutom utrymningsvägar finns anordningar som underlättar utrymning. Dessa anordningar
kallas UTRYMNINGSANORDNINGAR och omfattar följande underfaktorer:

•  Varseblivning avser hur personer i byggnaden får information om att utrymma.
•  Vägledning avser hur personer lokaliserar och orienterar sig i utrymningsvägarna.
•  Belysning avser hur utrymningsvägarna är belysta.
•  Kontroll avser de åtgärder som vidtages för att upprätthålla  kvaliteten på faktorn

UTRYMNINGSANORDNINGAR.

0 1 2 3 4 5
A. Varseblivning vid utrymning
B. Vägledning i och till utrymningsvägar
C. Belysning i utrymningsvägar
D. Kontroll av utrymningsanordningar
Faktorns värde :  (4A+3B+2C+4D)/13

SLÄCKANORDNINGAR
I en byggnad, anläggning eller verksamhet finns vanligtvis anordningar för att släcka och
underlätta av släckning vid brand. Anordningarna kan vara avsedda för räddningsorgan
och/eller enskilda. Anordning. Faktorn SLÄCKANORDNINGAR omfattar följande
underfaktorer:

•  Fasta anordningar avser anordningar som finns inbyggda i byggnaden och som kan
användas av räddningsorgan och /eller enskilda.

•  Lösa anordningar avser anordningar som inte är inbyggda och som kan användas av
räddningsorgan och /eller enskilda.

•  Omfattning avser täckningsgraden av släckanordningarna i byggnaden.
•  Kontroll avser de åtgärder som vidtages för att upprätthålla kvaliteten på faktorn

SLÄCKANORDNINGAR.

0 1 2 3 4 5
A. Fasta släckanordningar
B. Lösa släckanordningar
C. Omfattning av släckanordningar
D. Kontroll släckanordningar
Faktorns värde:  (4A+4B+2C+2D+)/12

INREDNING
Den inredning som finns i en byggnad kommer att påverka brandens förlopp. Den kan
underlätta eller försvåra antändning och brand- och brandgasspridning inom startutrymmet.
Inredning inom utrymningsväg behandlas under faktorn utrymningsväg. Faktorn
INREDNING omfattar följande underfaktorer:

•  Fast inredning avser ytskikt och beklädnader mm i byggnaden förutom i
utrymningsvägar.

•  Lös inredning avser möbler, gardiner och textilier mm i byggnaden förutom i
utrymningsvägar.
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•  Kontroll avser de åtgärder som vidtages för att upprätthålla  kvaliteten på faktorn
INREDNING.

0 1 2 3 4 5
A. Ytskikt och beklädnader
B. Lös inredning
E. Kontroll av inredning
Faktorns värde:  (2A+4B+C)/7

LARMANORDNINGAR
En brand kan hanteras av människor i byggnaden genom egen insats eller genom
räddningsinsats av räddningstjänst För att detta  skall kunna ske måste de uppmärksammas på
att en brand har uppstått och kunna lokalisera branden. Detta kan ske manuellt men också via
automatiskt detekterande och alarmerande system. Faktorn LARMANORDNING  omfattar
följande underfaktorer

•  Detektering avser hur en brand i byggnaden upptäcks.
•  Larmanordning avser hur enskilda och/eller räddningsorgan uppmärksammas på brand.
•  Lokalisering avser hur enskilda och/eller räddningstjänst lokaliserar en brand i

byggnaden.
•  Kontroll avser de åtgärder som vidtages för att upprätthålla kvaliteten på faktorn

LARMANORDNINGAR.
•  

0 1 2 3 4 5
A. Detektering av brand
B. Alarmering vid brand
C. Lokalisering av brand
D. Kontroll av larmningsanordningar
Faktorns värde:  (4A+4B+2C+2D)/12

ORGANISATION
Enligt Räddningstjänstlagen  är ägare eller innehavare är ansvariga för brandskyddet i en
byggnad. Ägare eller innehavare kan betraktas som organisationer som bidrar till
brandskyddet genom att tilldela ansvar, resurser, befogenheter och kompetens i
organisationen. Dessutom anger organisationen hur brandskyddsarbetet skall bedrivas och
följer upp arbetet.. Faktorn ORGANISATION omfattar följande underfaktorer:

•  Ansvar avser om fördelningen av ansvar mellan ägare och innehavare är känd.
•  Insikt avser ägares och innehavares förståelse för sitt ansvar för brandskyddet enligt §41.
•  Vilja avser ägare och innehavarens drivkraft och motivation för brandskyddsarbetet .
•  Styrning avser ägare och innehavarens arbete med att planera, leda och följa upp

brandskyddsarbetet.
•  Kontroll avser de åtgärder som vidtages för att upprätthålla kvaliteten på faktorn

ORGANISATION.
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0 1 2 3 4 5
A. Ansvarsfördelning
B. Insikt
C. Vilja
D. Ledning, planering och uppföljning av brand-
skyddsarbetet
E. Kontroll
Faktorns värde :  (A+2B+2C+4D+E /10)

MÄNNISKOR
Människans förmåga att bidra till brandskyddet kan avse flera områden. De kan medverka till
att förhindra uppkomst av brand, att utrymma och att släcka brand. Med människor avses de
personer som vistas i byggnaden och som tillhör ägarens eller innehavarens organisationer.
Faktorn MÄNNISKOR omfattar följande underfaktorer

•  Förmåga avser människors teoretiska och praktiska kunnighet att bidra till brandskyddet.
•  Vilja avser drivkraft och motivation hos människor att bidra till brandskyddet.
•  Förutsättningar avser kapacitet och resurser som människor har för att bidra till

brandskyddet .
•  Kontroll avser de åtgärder som vidtages för att upprätthålla kvaliteten på faktorn

MÄNNISKOR.
•  

0 1 2 3 4 5
A. Människans förmåga att bidra till brandskyddet
B. Människans vilja att bidra till brandskyddet
C. Människans förutsättningar att bidra till brand-
skyddet
D. Kontroll
Faktorns värde:  (4A+2B+4C+D /11)
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BILAGA D - Exempel på värdering av underfaktorer genom beslutstabell

A. Byggnadsdelars täthet och isolering
Brandteknisk klass: (L)=Lägre än BBR, (M)=Motsvarar  BBR, (H)= Högre än BBR
Genomföringar: (I)=Ej tätade, (T)=Tätade, (TT)=Typgodkänd tätning

Brandteknisk klass L L L M M M H H H
Genomföringar I T TT I T TT I T TT
Värde 1 2 3 2 3 4 3 3 5

B.  Dörrar
Brandteknisk klass (L)=Lägre än BBR, (M)=Motsvarar  BBR, (H)= Högre än BBR.
Dörrstängning (S)=Självstängande, (ES)=Ej självstängande, (A)=Automatisk stängning

Brandteknisk klass L L L M M M H H H
Stängningsanordning ES S A ES S A ES S A
Värde 1 2 3 2 3 4 3 4 5

C. Ventilationssystem
Värde Förklaring

0 Inga speciella åtgärder är vidtagna för att förhindra brandgasspridning via
ventilationssystemet

2 Brandgaser tillåts komma in i ventilationssystemet men leds lättare ut till det fria än
till annan brandcell genom att tryckförhållandena är 5:1 eller mer.

3 Brandgaser kommer in i ventilationssystemet men hindras att sprida sig till annan
brandcell genom att fläktar hålls i drift.

4 Brandgaser tillåts inte komma in ventilationssystemet på grund av att spjäll har
installerats.

5 Ventilationssystemet är separat för varje brandcell.

D. Kontroll
Frekvens Regelbundet Regelbundet Sporadiskt Sporadiskt Aldrig
Dokumentation Ja Nej Ja Nej -
Värde 5 4 3 2 0

FAKTORNS VÄRDE:   (6*A+4*B+2*C+2D)/14
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BILAGA E – Modell för att mäta kvalitet på brandskydd.

Varje underfaktor skall värderas i skala 0-5, där 0 avser mycket bristfälligt och 5 avser mycket bra. Ett exempel på bestämning av
underfaktorernas värde kan erhållas genom användande av beslutstabeller finns i bilaga D.

Liv Egendom Miljö
BRANDRISKER 0 1 2 3 4 5
A. Identifiering av risker för uppkomst av brand.
B. Åtgärder för att minska risken för brand
C. Kontroll av underfaktorerna
Faktorns värde:  (5A+4B+C)/10 *0,115 = *0,111 = *0,115 =
SEKTIONERINGAR 0 1 2 3 4 5
A. Sektioneringarnas täthet
B. Sektioneringarnas isolering
C. Sektioneringars funktion beträffande dörrar
D. Sektionering i ventilationssystem
E. Kontroll
Faktorns värde:  (4A+2B+4C+2D+2E)/14 *0,086 = *0,088 = *0,086 =



Ett förslag till modell för att mäta kvalitet på brandskydd vid brandsyn
Ulf Lago

II

BÄRFÖRMÅGA 0 1 2 3 4 5
A. Bärförmåga vid brand
B.  Kontroll av bärförmåga
Faktorns värde:  (9A+B)/10 *0,086 = *0,089 = *0,086 =
UTRYMNINGSVÄGAR 0 1 2 3 4 5
A. Antal utrymningsvägar
B. Utrymningsvägarnas kapacitet
C. Lokalisering av utrymningsvägar i byggnaden
D. Utrymningsvägarnas åtkomlighet
E. Utrymningsvägarnas avskiljning
F. Lös och fast inredning i utrymningsvägar
G. Kontroll av utrymningsvägar
Faktorns värde: (4A+4B+2C+2D+2E+4F+4G)/22 *0,098 = *0,100 = *0,098 =
UTRYMNINGSANORDNINGAR 0 1 2 3 4 5
A. Varseblivning vid utrymning
B. Vägledning i och till utrymningsvägar
C. Belysning i utrymningsvägar
D. Kontroll av utrymningsanordningar
Faktorns värde :  (4A+3B+2C+4D)/13 *0,089 = *0,089 = *0,089 =
SLÄCKANORDNINGAR 0 1 2 3 4 5
A. Fasta släckanordningar
B. Lösa släckanordningar
C. Omfattning av släckanordningar
D. Kontroll släckanordningar
Faktorns värde:  (4A+4B+2C+2D)/12 *0,065 = *0,067 = *0,065 =
INREDNING 0 1 2 3 4 5
A. Ytskikt och beklädnader
B. Lös inredning
E. Kontroll av inredning
Faktorns värde:  (2A+4B+C)/7 *0,079 = *0,078 = *0,079 =
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LARMANORDNINGAR 0 1 2 3 4 5
A. Detektering av brand
B. Alarmering vid brand
C. Lokalisering av brand
D. Kontroll av larmningsanordningar
Faktorns värde:  (4A+4B+2C+2D)/12 *0,055 = *0,056 = *0,055 =
ORGANISATION 0 1 2 3 4 5
A. Ansvarsfördelning
B. Insikt
C. Vilja
D. Ledning, planering och uppföljning av brand-
skyddsarbetet
E. Kontroll
Faktorns värde :  (A+2B+2+4D+E /10) *0,158 = *0,156 = *0,158 =
MÄNNISKA 0 1 2 3 4 5
A. Människans förmåga att bidra till brandskyddet
B. Människans vilja att bidra till brandskyddet
C. Människans förutsättningar att bidra till brand-
skyddet
D. Kontroll
Faktorns värde:  (4A+2B+4C+D /11) *0,168 = *0,167 = *0,168 =
SUMMA


