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ABSTRACT 

This paper carry out a qualitative meta-analysis of 112 “proposals for action” identified in 30 of the 

approximately 630 accident investigations that are published on the Swedish Civil Contingencies Agency 

(MSB) website. Accident investigations have been carried out at the discretion of each municipality and 

then sent to the MSB, which in turn, after a secrecy review and an ethical review, publishes most of the 

investigations on the web page Kommunala olycksundersökningar. The accident investigations are split 

into a number of different categories by type of event and the categories analysed in this paper are 

“Automatic alarm - not fire” and “Fire - not in building”. 

The process of learning from accidents can be illustrated using the CHAIN model (Reporting - selection - 

Investigation - spread - implementation). This model attempts to show how the process of learning from 

accidents step by step and point out that every step must be followed and implemented for a lesson to 

be learned - from event to implemented lesson learned. Previous studies however have found that the 

steps in the CHAIN model are not followed from the beginning to the end in terms of learning from 

municipal accident investigations. A first problem is that some proposals listed can be unclearly 

formulated in terms of who is supposed to carry out the proposal, but above all, there are weaknesses in 

distribution and thus also the implementation of the proposals. 

Aim and method This paper seeks to compile, analyse and present the proposals for action contained in 

the selected accident investigations. The method used is a qualitative meta-analysis understood here as 

an "analysis of analyses" performed with the qualitative method content analysis, which may also 

contain quantitative elements. 

Findings Almost all of the proposals set out are alone in its kind. There is just two proposals contained 

more than once. Proposals for measures can be further divided into categories by thought, or stated, 

receivers and for similarities between the proposals. More than half of all proposals are targeted to 

Rescue services own work, either regarding the intervention itself, organizational or other planning or 

collaboration with other agencies or stakeholders. One group is aimed towards the operator and 

propose improvements in various parts of their systematic fire prevention (SBA). Two smaller groups of 

proposals suggests improvements for handling errors and to do changes in the products and that this 

information should be communicated to operators/retailers or producer. Some proposals do not fall 

within any of the other categories. 

It noted that, in principle, all suggestions are workable and implementable and that these proposals can 

be generalized beyond its original context into a larger one. And that this kind of qualitative meta-

analysis can be a part of the CHAIN model's implementation. 

 

KEYWORD: Learning from accidents, qualitative meta-analysis, municipal accident investigations, CHAIN 

model, proposals for action 
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SAMMANFATTNING 

I denna uppsats görs en kvalitativ metaanalys av 112 förslag på åtgärder vilka anges i 30 av de runt 630 

kommunala olycksundersökningar som finns publicerade på Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskaps (MSB) hemsida. Olycksundersökningarna har genomförts efter beslut i respektive kommun 

och därefter skickats in till MSB, vilka i sin tur, efter en sekretessprövning och en etisk prövning, 

publicerar de flesta på webbsidan Kommunala olycksundersökningar. Olycksundersökningarna delas upp 

på ett antal olika kategorier efter typ av händelse och de kategorier vilka analyseras i denna uppsats är 

Automatlarm – ej brand samt Brand – ej i byggnad.  

Processen att lära från olyckor kan åskådliggöras med hjälp av CHAIN-modellen (rapportering – urval – 

utredning – spridning – genomförande). Denna modell vill visa på hur processen med lärandet från 

olyckor går till steg för steg samt poängtera att varje steg måste följas och genomföras för att ett 

lärande ska komma i mål – från händelse till implementerad lärdom. Tidigare studier har dock funnit att 

CHAIN-modellens steg inte följs från början till slut vad gäller lärandet från kommunala 

olycksundersökningar. Ett första problem är att vissa förslag som anges kan vara otydligt formulerade 

vad gäller vem som ska genomföra förslaget, men framförallt finns det brister i spridningen och således 

också genomförandet av förslagen.  

Syfte och metod Denna uppsats syfte är att sammanställa, analysera och presentera de förslag på 

åtgärder som återfinns i de utvalda olycksundersökningarna, samt att värdera dessa utifrån 

generaliserbarhet. Metoden som använts är en kvalitativ metaanalys med vilket här avses en ”analys av 

analyser” utförd med den kvalitativa metoden innehållsanalys, vilken också kan innehålla kvantitativa 

inslag. 

Resultat Nästan alla de förslag på åtgärder som anges i olycksundersökningarna är ensamma i sitt slag, 

det är bara 2 förslag som återfinns mer än en gång. Detta beror troligen på att en utökad 

olycksundersökning görs först om utredningen bedöms kunna tillföra ny information. Förslagen på 

åtgärder kan vidare delas in i kategorier efter tänkt, eller angiven, mottagare samt efter likheter mellan 

förslagen. Men än hälften av alla förslag är riktade mot Räddningstjänstens eget arbete, antingen 

gällande själva insatsen, organisatoriskt eller annat planeringsarbete eller gällande samverkan med 

andra myndigheter eller aktörer. En grupp förslag riktar sig mot verksamhetsutövaren och föreslår 

förbättringar i olika delar av dessas Systematiska brandskyddsarbete. Två mindre grupper förslag ger 

förslag på förbättringar efter handhavandefel respektive på förändringar av produkter samt att denna 

information ska delges verksamhetsutövare/återförsäljare eller producent. Några förslag faller inte inom 

någon utav de övriga kategorierna. 

Konstateras görs också att i princip alla förslag är konkreta och genomförbara samt att dessa förslag kan 

generaliseras utanför sitt ursprungliga sammanhang till en större kontext. Samt att denna typ av 

kvalitativ metaanalys kan vara ett led i CHAIN-modellens genomförande. 

  

NYCKELORD: Lärande från olyckor, kvalitativ metaanalys, kommunala olycksundersökningar, CHAIN-

modellen, åtgärdsförslag  
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1 INLEDNING 

Söndag morgon klockan tio i åtta den 30 december 2012 får räddningstjänsten i Skaftör, i Bohuslän, ett 

larm om en personbil som brinner. Bilen är en gasdriven Volkswagen Passat och ägaren har inte använt 

bilen sedan fredagen den 28:e. En släckbil och en Pickupp larmas ut men eftersom släckbilen kör fel 

kommer Pickuppen fram först. Då pickuppen saknar adekvat släckutrustning ställer sig brandmännen 

tillsammans med ägaren till bilen och beskådar branden samt rapporterar till släckbilen som är på väg. 

Efter någon minut sker en rejäl smäll. Troligtvis är det något av däcken eller en stötdämpare som 

reagerat på värmen. Brandmännen och ägaren flyttar sig bort från bilen och åt sidan. Cirka 30 sekunder 

senare sker en ny expolotion och en jätteflamma på 6 till 7 metar slår ut bakom bilen, just där de nyss 

stod. Flamman antänder ett buskage. Bilen fortsätter att brinna. Efter ytterligare några minuter kommer 

släckbilen fram och kan påbörja släckningen. 

Hade inte den första smällen förvarnat åskådarna hade följderna troligtvis inneburit svåra brännskador 

eller till och med döden, konstaterar rapportskrivaren till lika en av de brandmän som undkom med 

blotta förskräckelsen.  

Den viktigaste slutsats som dras i olycksundersökning efter denna insats är att kunskap och rutiner kring 

hantering av brand i gasdriven bil inte var goda nog. Detta måste självfallet åtgärdas. Rapporten föreslår 

dels utbildning för den lokala räddningstjänstens personal dels att personalen vid SOS Alarm måste ha 

kunskap och informera om riskerna vid brand av detta slag, speciellt vid en dylik brand i stadsmiljö. 

(Olsson, 2013)  

Från den 11 till den 17 juni 2010 rasar en stor skogsbrand i trakterna Blåhäll i Eskilstuna kommun. På 

grund av stor torka och kraftiga vindar växte sig branden stor och släckningsarbetet tog nästan en vecka. 

Någon orsak till att branden startat kan man inte fastställa men en tändare som funnits har 

omhändertagits då man på grund av flera andra mindre bränder i kommunen misstänker att branden 

varit anlagd. Inga människor skadades men stora arealer och mycket skog förstördes. 

De förslag på åtgärder som anges i olycksundersökningen är alla inriktade mot hur insatsen fungerade, 

kring organisation, materiel och personalanvändning. Exempel på förslag är att befälsstrukturen måste 

vara tydlig och vid en överlämning av ansvaret som insatsledare måste en direkt order utfärdas om 

detta. Ett annat förslag är att bekämpning av skogsbrand bör skötas nattetid då väderleksförhållanden 

lämpar sig bättre då. Detta måste dock vägas mot den större risk som insatspersonalen löper vid arbete i 

skogen i mörker. (Erdsjö, Ehrenstråhle, Eurenius, & Hultman, 2010) 

 

Dessa exempel är hämtade ut två av alla de kommunala olycksundersökningar som finna publicerade på 

msb.se. På webbplatsen Kommunala olycksundersökningar förklaras att alla kommuner, genom Lagen 

om skydd mot olyckor (LSO), har en skyldighet att undersöka olyckor där räddningstjänsten gjort en 

insats. För mindre olyckor är den insatsrapport som skrivs efter slutförd insats att räkna som en 

olycksundersökning medan för större olyckor bör en regelrätt olycksundersökning genomföras. Syftet 

med att i olycksundersökningens form följa upp händelser anges vidare vara att ge kunskaper som kan 

användas för att ”utveckla och effektivisera de skadeavhjälpande insatserna” (MSB, 2009).  
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Varje år gör räddningstjänsten ungefär 90.000 insatser och efter varje insats skrivs en insatsrapport 

(Lindberg A.-K. , 2009). Dessa samlas sedan 1996 in av MSB och ligger till grund för MSB:s statistikportal 

IDA. Varje kommun avgör och väljer ut vilka insatser som ska bli föremål för en mer omfattande 

olycksundersökning. Det är också kommunerna själva som väljer att skicka in dessa 

olycksundersökningar till MSB. De flesta av de olycksundersökningar som skickas in till MSB publicerar 

myndigheten på sin hemsida, efter en sekretessprövning samt etisk prövning. (Stålheim M. , Intervju 2, 

2014) I maj 2014 finns cirka 630 olycksundersökningar publicerade på msb.se. 

I olycksundersökningarna beskrivs omständigheterna kring olyckan samt insatsen som gjorts av 

exempelvis räddningstjänsten. I en del olycksundersökningar använder man dessutom någon form av 

olycksutredningsmodell, som exempelvis MTO (Människa-Teknik-Organisation) eller STEP (Sequential 

Timed Events Ploting) (Särdqvist, 2005), för att analysera händelsen. Dessutom finns det i rapporterna 

angivet förslag på åtgärder. Dessa förslag kan vara fler eller färre beroende av olyckans och/eller 

utredningens storlek. Förslagen är också av olika karaktär, från förslag på förbättringar av teknisk 

aparttur eller system för brandsläckning, till förslag på annan organisation för verksamhetsutövare i 

syfte att förebygga eller förslag som inriktar sig mot hur brandförsvarets insats kan förbättras.  

Syftet med de kommunala olycksutredningarna är att bidra till lärande från olyckor och meningen är att 

de förslag som anges ska kommuniceras till rätt mottagare så att man just kan dra lärdom från det 

inträffade och därmed reducera framtida risker.  

 

Processen att lära från olyckor sker genom att undersöka konkreta olyckor alternativt att analytiskt väga 

riskerna för att en olycka ska inträffa, att dra slutsatser och ge förslag på åtgärder på grundval av det 

föregående, att delge berörda aktörer dessa förslag samt att implementera dessa (Särdqvist, 2005). 

Denna process har många likheter med andra systematiska kvalitetsförbättrande processer – så som 

exempelvis systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket, 2016), systematiskt kvalitetsarbete i 

skolan (Skolverket, 2016) eller systematiskt brandskyddsarbete (Brandskyddsföreningen, 2015) – men i 

lärandet från olyckor är tanken den att analysera olyckstrender, att en inträffad negativ händelse ska 

kunna undvikas i framtiden och/eller att genomföra skadebegränsande åtgärder genom att just lära av 

det inträffade (Särdqvist, 2005).  

Särdqvist (Särdqvist, 2005) förklarar vidare att lärandets förutsättningar ser olika ut beroende på hur 

vanlig olyckstypen i fråga är. Vanliga olyckor, så som till exempel fallolyckor, är ofta mindre allvarliga och 

dessa olyckor blir till statistik vilken kan ligga till grund för bedömningar av åtgärder. Olyckor som är mer 

allvarliga, så som bränder, blir föremål för utredningar som är att likna vid fallstudier. 

Expertbedömningar slutligen är det sätt på vilket potentiella, mycket allvarliga olyckor, så som till 

exempel kärnkraftsverkshaveri, analyseras.  

Trots olikheterna mellan de olika typerna av olyckor finns en grundläggande likhet i det att alla kan 

studeras i syfte att dra lärdom om det inträffade. I denna uppsats ska olycksundersökningar relaterade 

till larm och brand undersökas. Dessa olycksundersökningar utgör en typ av fallstudier och kan placeras i 

Särdqvists mellersta kategori. 

Forskningen som finns rörande stegen i processen att lära från olyckor se olika ut beroende på vilken del 

av utrednings- och lärandeprocessen som åsyftas samt gällande typen av olycka. Stora sällan 

förekommande incidenter och olyckor undersöks av Statens haverikommission och i speciella fall av 

särskilda utredningar, som till exempel den SOU som gjordes efter tsunamin 2004. Och de vardagliga 
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olyckorna blir genom den statistik dessa genererar föremål för utredningar och policyförändringar. Hur 

forskningen har behandlat dessa mycket olika typer av olycksutredningar och lärandeprocesser finns här 

finns inte möjlighet att redogöra för. De studier som kommer att refereras berör kommunala 

olycksundersökningar främst med avseende på räddningstjänstens verksamhet.   

Lundberg et al undersöker hur verksamhetsutövare tar till sig förslag på åtgärder från 

olycksundersökningar. (Lundberg J. , Rollenhagen, Hollnagel, & Rankin, 2012). De finner att det ofta finns 

ett motstånd mot att implementera förslag på åtgärder och deras artikel undersöker hur olycksutredare 

hanterar detta motstånd samt hur de agerar för att försöka uppnå en förändring.  

Lundberg, Rollenhagen och Hollnagel har i en studie (Lundberg, Rollenhagen, & Hollnagel, 2010) 

undersökt hur både resultat av och rekommendationer från olycksundersökningar kan snedvridas på ett 

flertal olika sätt. I denna studie ligger fokus främst på hur just andra aspekter än orsaken till olyckan kan 

ge upphov till rekommendationer och vad detta innebär för vilka rekommendationer som ges.  

Hur olika kommuner konkret arbetar med erfarenhetsåterföring från olycksutredningar går inte att dra 

några generella slutsatser om, enligt MSB-rapporten Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från 

olyckor och allvarliga händelser?. (Pütsep & Junghage, 2012) Det finns kommuner som arbetar 

systematiskt med att tillvarata dessa erfarenheter medan det finns andra kommuner som inte har något 

systematiskt arbete och där olika förvaltningar inte har något samarbete med varandra. 

Lindberg (Lindberg A.-K. , 2008) konstaterar att det finns brister i erfarenhetsåterföringen från de 

kommunala olycksundersökningarna. De kommunala olycksundersökningarna är enligt Lindberg ett 

omfattande och värdefullt material. Men för att ett lärande från olyckor ska gå från olycksundersökning 

ända till implementering av angivna förslag vid rätt instans måste ett antal steg uppfyllas. Lindberg 

använder CHAIN-modellen för att analysera hur erfarenhetsåterföringen från insatsrapporterna 

fungerar. CHAIN står för Chain of accident investigation steps och är tänkt att beskriva arbetet med 

kunskapsåterföringen som en kedja där varje länk hänger ihop och där brister i en länk gör att arbetet 

med erfarenhetsåterföringen inte kommer i mål. De steg som CHAIN-modellen inkluderar är 

rapportering, urval, utredning, spridning och genomförande. Linberg finner att arbetet med de tre första 

stegen fungerar bra. Däremot finns det problem gällande spridning och genomförande. Spridningen blir 

ett problem både för att många förslag, i Lindbergs egna studier av olycksundersökningar, är av en 

sådan karaktär att de är oprecisa och svåra att genomföra i verkligheten och/eller för att de saknar en 

angiven eller tänkbar mottagare. Vidare är spridningen ett problem för att det inte finns en rutin för hur 

förslagen ska spridas och eftersom spridningen har brister så kan inte genomförandefasen förverkligas.  

De slutsatser som Linberg drar av detta är att det formulär som används vid arbetet med insatsrapporter 

borde kompletteras med punkter för rapportskrivaren där denna ombeds ange ”Åtgärder för att 

förhindra liknande olyckor” och ”Åtgärder för att förbättra skyddet mot liknande olyckor” 

samt ”Tänkbara mottagare av förbättringsförslag” vilket kan följas av en krysslista med alternativ på 

mottagare. För att detta sedan ska spridas vidare för att kunna genomföras så föreslår Lindberg tre 

möjliga vägar: 1) att förslagen förmedlas till de som berörs i samband med rapporteringsförfarandet, 2) 

att man inom räddningstjänsten regelbundet sammanställer de förslag på åtgärder som 

uppmärksammas och gör en översyn av vad som behöver rapporteras, eller 3) att MSB sammanställer 

och bedömer vad som bör förmedlas vidare (Lindberg A.-K. , 2009). 
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Att bidra till att stegen i CHAIN-modellen genomförs tycks på grundval av Lindbergs framställning vara 

en angelägen uppgift. Det av Lindberg uppmärksammade behovet av att sammanställa den kunskap som 

skapas i de kommunala olycksundersökningarna, förslag 2 och 3 ovan, är en uppgift som också skulle 

kunna genomföras i en extern aktör. Denna uppsats är tänkt att anta denna utmaning och bidra till att 

detta behov blir mött.   

Med utgångspunkt från detta kommer denna uppsats att fokusera på att sammanställa och analysera de 

förslag på åtgärder som anges i ett antal av de kommunala olycksundersökningar vilka är publicerade på 

msb.se under rubriken Kommunala olycksundersökningar. 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att bidra till lärandet från olyckor som de kommunala 

olycksundersökningarna ger möjlighet till.  

Det konkreta syftet är att deskriptivt sammanställa, analysera och presentera de förslag på åtgärder 

vilka återfinns i de 30 utvalda kommunala olycksundersökningar som bildar materialet för denna 

uppsats. 

Frågeställning: 

Vad visar metaanalysen av de förslag på åtgärder som återfinns i de 30 utvalda kommunala 

olycksundersökningarna? 

o Vilka förslag anges? 

o Hur många är de? 

o Är förslagen återkommande eller unika? 

o Hur fördelar sig förslagen med avseende på mottagare av dito? 

o Är förslagen möjliga att generalisera utanför den kontext i vilken de uppkommit? 
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3 LITTERATURGENOMGÅNG – METAANALYSER AV OLYCKSUNDERSÖKNINGAR 

Att sammanställa och analysera slutsatser från ett flertal enskilda studier är att genomföra en 

metaanalys, det vill säga en ”analys av analyser” (Andersson, 2003). Sett utifrån syftet med föreliggande 

uppsats är den tidigare forskning som är aktuell att ta del av tidigare metaanalyser av 

olycksundersökningar. Detta fält är sparsamt utforskat och utöver de metaanalyser av 

olycksundersökningar som återfinns på msb.se har jag enbart identifierat två övriga; Lindbergs (Lindberg 

A.-K. , 2009) samt Lundström och Nordins (Lundström & Nordin, 2011). 

 

Anna-Karin Lindberg (Lindberg A.-K. , 2009) har i sin studie analyserat hela 1122 insatsrapporter från två 

räddningstjänster, Katarina brandstation i Stockholm och Norrtälje räddningstjänst. I dessa rapporter 

finns sammanlagt 215 förslag på åtgärder.  

Linberg inventerar vilka typer av insatser som rapporterna beskriver, som bland annat brand i byggnad, 

brand ej i byggnad och annan olycka. Under varje kategori listas vilken typ av händelse det rörde sig om, 

sedan beskrivs för varje typ av händelse vilka förslag på åtgärder som anges samt vilka som är de tänkta 

mottagarna av förslagen. Som exempel kan nämnas två av de förslag på åtgärder som anges efter insats 

mot brand på grund av maskinfel; att ”När flera byggnader är sammankopplade med varandra bör 

brandvarnare finnas i samtliga byggnader” samt att man bör ha ”Bättre kontroll och underhåll av 

transformatorer”. Dessa förslag riktas till fastighetsägaren respektive inblandat företag. 

Förslagen som Lindberg redogör för spänner vidare mellan mycket konkreta förslag grundat på just en 

specifik händelse; som att ett avlopp vilket är igensatt och därför gett upphov till översvämning bör 

rensas eller att en specifik toalett bör handikappanpassas, till mer allmänna förslag; som att hantverkare 

som utför arbete som kan medföra oro för de kringboende bör informera bättre om vad de gör eller att 

glimtändare bör ha ”bäst före” datum, till mycket generella förslag; som att man bör göra det olagligt att 

slänga cigaretter på marken eller att man bör förtära mindre alkohol alternativt förbjuda rusdrycker. 

Dessutom ges ett sort antal förslag kring hur räddningstjänstens eget arbete kan förbättras.  

 

Erik Lundström och Johan Nordin  (Lundström & Nordin, 2011) gör en metaanalys av 130 

brandutredningar, gjorda mellan 2006-2010. En av de centrala slutsatserna från denna studie är att 

det ”förekommer brister i processen kring erfarenhetsåterföring från brandutredningar” främst då med 

avseende på ”att åtgärdsförslag generellt får en mycket liten spridning, så väl internt som externt”. För 

att avhjälpa dessa brister föreslår Lundström och Nordin att Storstockholms brandförsvar gör följande:  

”Utarbetar ett system för hur åtgärdsförslag och erfarenheter skall tas tillvara och preciserar vilken del i 

organisationen som skall förmedla dessa. Anpassa rapportmallen för att verka för att åtgärdsförslagen 

konkretiseras och att en sändlista eller motsvarande införs. Utvecklar kontakten med de vanligast 

förekommande mottagarna av åtgärdsförslagen och undersöker hur kontakten med mottagarna skall 

ske.” (Lundström & Nordin, 2011) 

Brandutredningarna som ingår i Lundströms och Nordins studie delas upp på brand i boendemiljö 

respektive brand ej i boendemiljö. Av de 130 brandutredningarna så rör 78 stycken bränder i 

boendemiljö. I 100 av brandutredningarna förekommer det förslag på åtgärder. Dessa förslag delar 

Lundström och Nordin in i ett flertal olika kategorier utifrån den tänkta mottagaren.  

Förslag till allmänheten handlar om förslag på information om brandförebyggande åtgärder och 
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kunskaper inom hantering av brand.  

Förslag till fastighetsägare/fastighetsskötare handlar om att man vill att dessa förbättrar det 

systematiska brandskyddsarbetet (SBA), förbättra det tekniskt brandskyddet samt att man bör installera 

sprinklersystem vid extra värdefulla anläggningar.  

Förslag till skolor handlar om att man bör förbättra arbetet med att förebygga anlagda bränder genom 

att hålla skolornas områden fria från brandfarligt material, att öka risken för upptäckt genom bättre 

belysning samt att installera sprinklersystem. 

Förslag till kommersiella verksamhetsutövare handlar om att förbättra kontrollen av teknisk apparatur 

samt förbättra information till kunder om till exempel brandfarliga vätskor. 

Förslag till sociala verksamhetsutövare handlar om att man bör förbättra SBA, kartlägga riskgrupper och 

installera sprinklersystem på större anläggningar (som sjukhus och boenden). 

Förslag till räddningstjänsten handlar om förbättringar inom det förebyggande och det operativa 

arbetet. 

Förslag till MSB handlar om att myndigheten bör göra förändringar av vissa råd och regler samt bör 

genomföra informationskampanjer. 

 

I studien Händelser med farliga ämnen 2006-2010 – En sammanställning av verksamhetsutövares 

inrapporterade händelser enligt LSO och LBE, (Stålheim, o.a., 2012) sammanställs och analyseras 

inrapporterade olyckor och tillbud från kemiområdet; petroleumindustrin, explosivämnesindustrin, 

pappersindustrin, stålindustrin, annan kemisk tillverkning samt handel med drivmedel. Denna 

metaanalys är tänkt att fungera som kunskapsbank och som inspiration i det förebyggande arbetet. I 

studien redogör för händelsetyper, orsaker, konsekvenser och åtgärder. De händelsetyper som räknas 

upp är: brand, explosion, utsläpp och annan. De som kategoriseras som ”annan” är främst tillbud till 

brand, explosion eller utsläpp. De orsaker som räknas upp är: tekniska orsaker, mänskliga orsaker och 

organisatoriska orsaker. Konsekvenser är: skador på människor, egendom och naturmiljö. Och åtgärder 

som vidtagits delas upp i: vidtagna åtgärder och planerade åtgärder. Till de vidtagna åtgärderna räknas 

sådana åtgärder som gjorts i anslutning till olyckan, som att: kontakta 112, stoppa flöden, släcka eld, 

sanera, laga, se över instruktioner samt även att ta produktion ur drift och att hjälpa skadade. Till de 

planerade åtgärderna räknas åtgärder av organisatorisk karaktär som att: utreda händelsen, göra nya 

riskanalyser och riskbedömningar, försök att byta ut farliga komponenter, ändra på arbetsmoment, 

nykonstruktion av anläggning, ökad egenkontroll, externa besiktningar, tätare kontroller, utbildning av 

personal samt byte till bättre tekniska lösningar för skydds- och varningsanordningar.  

 

På webbplatsen Nationella olycksundersökningar och sammanställningar på msb.se finns temat Olyckor 

med farligt gods 2007-2012 (MSB, 2011). Här finns sammanställningar i matriser för varje år mellan 

2007 till 2012 som visar alla inrapporterade tillbud och olyckor inom denna kategori vilka skett vid 

lassning, lossning eller transport på väg eller järnväg. I matriserna visas ”händelser och orsaker” 

samt ”vidtagna åtgärder”. Vidtagna åtgärder som anges är av olika slag men många berör tekniska eller 

organisatoriska förändringar eller utökad information. Åtgärderna är sammanlagt cirka 160 stycken och 

för en mer substantiell presentation av dessa är en separat metaanalys nödvändig. 

Bland materialet för denna uppsats, alltså bland de rapporter som valts ut från msb.se, under 

Kommunala olycksundersökningar, återfinns två stycken olycksundersökningar vilka är metaanalyser av 
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ett flertal olyckor. Här nedanför redogörs för innehållet i dessa analyser. Dessa är inte inkluderade i 

materialet för denna uppsats. 

 

Bilbränder 090827-091015 (Puls & Gunstad, 2009). Denna olycksundersökning har Uppsala brandförsvar 

beslutat att genomföra eftersom det under perioden skett uppskattningsvis 49 troligtvis anlagda 

bilbränder. Vid dessa bränder har 70-talet bilar förstörts. Dessutom har ett 40-tal andra anlagda bränder 

skett under samma period. Dessa bränder har varit i containrar, papperskorgar och lastpallar. Bränderna 

har skett i samband med sociala oroligheter i Uppsala, främst i stadsdelarna Stenhagen och Gottsunda, 

där ungdomar mellan 12-20 år rörts sig kring skadeplatserna. Det har även förekommit stenkastning mot 

brandförsvarets bilar vid insatserna. Ingen människa har dock blivit skadad.   

Så här skriver man i rapporten om eventuella bakomliggande orsaker: 

Det är ett långsiktigt arbete för att undvika den här typen av händelser. Problemet är komplext. 

Miljön kan vara otrygg. Att det inte är tillräckligt upplyst i områdena, och att buskar och träd är 

vildvuxna. Att ungdomarna vill bli sedda och att någon bryr sig. Orsakerna kan vara många men 

det är ett samhällsproblem. Polisens och Brandförsvarets arbete är att skydda medborgarna och 

släcka bränder. Det här är ett arbete som sker långsiktigt där alla parter måste samverka med 

varandra. Brandförsvaret kan som andra aktörer vara med och bidra med sina erfarenheter. 

(Puls & Gunstad, 2009, s. 12)  

De första förslagen på åtgärder som ges syftar främst till att göra det svårare för eldanläggarna att verka 

ostört och få tillgång till brännbart material. I rapporten föreslås följande: 

 Stora och höga häckar och träd bör klippas, lägre växter planteras och bättre belysning sättas 

upp för att det svårare att verka ostört. 

 Fastighetsägarna som har garagehus i området måste tillse att dörrar in till garagehusen hålls 

stänga och låsta. 

 Butiksinnehavare ska hålla rent och snyggt utanför sina lokaler. Samt att lättantändligt material 

inte ska finnas lättillgängligt. 

 För en basketplan vars omgivning är överväxt föreslås att man bör röja runtom och anlägga 

gräsmatta för att underlätta insyn och skapa en mer inbjudande miljö. 

 För en vägsträcka, mellan en pizzeria och ett bostadsområde, där skogen växer tät föreslås att 

skogen röjs en bit in samt att belysningen förbättras.  

Därefter ges förslag på förbättrade rutiner för brandförsvarets interna verksamhet. Dessa förslag bygger 

på intervjuer med ett flertal av de anställda som medverkat under dessa insatser. Man konstaterar i 

rapporten att stenkastningen mot insatsbilarna fungerat som en vattendelare. Många av de intervjuade 

ser en tydlig skillnad mellan innan stenkastningen och efter stenkastningen. I rapporten föreslås 

följande: 

 Skapa tydliga informationsrutiner om och rutiner för hur liknande händelser ska hanteras. 

 Samarbetet med poliser bör fortsätta.  

 Bevaka och dra lärdom från andra städers hantering av liknande situationer. 

 Utbyt erfarenheter med polis och annan räddningstjänst. 
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 Skapa en handlingsplan för hur internt psykologiskt stöd ska fungera vid liknande händelser. 

 Utbilda den egna personalen om hur olika hotbilder ska hanteras. 

Utifrån intervjuerna ges också förslag på hur brandförsvaret skulle kunna arbeta för att förebygga att 

liknande händelser uppkommer igen. I rapporten föreslås följande: 

 Arbeta utåtriktat mot skolor, fritidsgårdar, invandrarföreningar och mot idrottsrörelsen 

 Samverka med polis 

 Öka riskmedvetenheten med utbildning och rutiner. 

 Omvärldsbevakning. 

 Arbeta fram tydliga rapporteringsrutiner, rutiner och strategier kring liknande händelser. 

 Utvärdera händelser och dra lärdom. 

 Skicka alltid ut de förslag på åtgärder till berörda aktörer som framkommer i de undersökningar 

som görs. 

 Brandförsvaret bör marknadsföra sig själva. 

 

Bussbränder Södra Älvsborg (Sandin, 2009). Detta är en utökad olycksutredning av fyra stycken 

bussbränder i Södra Älvsborg vilka sker nära inpå varandra i tid. I utredningen påminner man om att det 

inträffar cirka 135 bussbränder per år i Sverige och att detta statistiskt sett blir en brand per 100 

registrerade bussar. Följande anges som ”förslag till säkerhetshöjande åtgärder”: 

 Tillverkare av släcksystem måste se till att släckkapaciteten är tillräcklig för att släcka uppkomna 

bränder även under svåra brandförhållanden.  

 Utrusta samtliga bussar med godkänt släcksystem.  

 Låt ackrediterat företag göra besiktning av släcksystem varje år.  

 Installera varnings- och släcksystem i lastutrymme.  

 Brandutbilda bussförarna och genomför utrymningsövningar för bl. a skolskjutsar.  

 Regelbundet underhåll av bussen är en viktig och nödvändig säkerhetsdetalj och får inte 

underskattas eller avstås.  

 För att förebygga brand i fordon har IRU (International Road Transport Union) tagit fram en 

checklista med rekommenderade återkommande kontroller och åtgärder. (Sandin, 2009) 
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4 TEORI OCH METOD 

För att uppfylla uppsatsen syfte och besvara frågeställningarna så kommer det i denna uppsats att 

genomföras en kvalitativ metaanalys. För att göra detta kommer de förslag som anges att 

sammanställas, kodas och placeras i grupper samt presenteras.  

Innan framställningen av uppsatsens metod redogörs först kort om uppsatsens teoretiska utgångspunkt. 

4.1 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Denna uppsats är genom sitt val av metod ansluten till de teoretiska utgångspunkter som HTA-

organisationer (Health Technology Assessment) så som vårt svenska SBU (Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering) arbetar i enlighet med. SBUs huvuduppgift är det systematiska 

granskandet av metoder inom hälso- och sjukvården (SBU, 2010). Detta görs i huvudsak genom 

systematiska översikter inom olika områden. En typ av systematisk översikt är metaanalys vilket är 

en ”analys av analyser” vilken syftar till att i första hand bedöma effektstorlekar av en medicinsk metod.  

Det empiriska materialet för denna uppsats ger inte möjlighet till att bedöma effektstorlek (vilket är det 

vanliga inom ex medicinska studier) men genom att använda denna vedertagna metod, med 

anpassningar till det empiriska materialets karaktär, vill uppsatsen visa på hur de ingående enskilda 

studierna (de kommunala olycksundersökningarna) kan bidra till en fördjupad kunskap.  

Den teoretiska utgångspunkten är alltså den att det genom användandet av metoden metaanalys är 

möjligt att skapa en djupare kunskap och därmed i förlängningen ett ökat lärande från olyckor. 

Uppsats är deskriptiv till sin karaktär. Med detta menas här att uppsatsen sammanställer, analyserar och 

presenterar ett empiriskt material. Uppsatsen handlar alltså om vad det empiriska materialet kan ge för 

kunskap genom att en metaanalys genomförs.  

4.2 METAANALYS  
Metaanalys definieras av Gerhard Andersson som en ”analys av analyser” (Andersson, 2003). Termen 

metaanalys förknippas kanske främst med kvantitativa/statistiska analyser av experimentella studier 

inom medicin (SBU, 2010). Medan det för kvalitativa studier är vanligare att tala om litteraturöversikter 

(Andersson, 2003). Båda handlar emellertid om att sammanställa resultat från flera oberoende studier – 

att analysera analyserna.  Andersson säger att metaanalys bör räknas som en ”integrerad typ av 

litteraturöversikt”. En vanlig litteraturöversikt identifierar och diskuterar respektive studies resultat och 

vetenskapliga fynd, i en metaanalys blir de ingående studierna integrerade delar av en ny analys. 

Metaanalysen använder alltså de ingående studierna som det material som ska analyseras.  

Härvidlag blir det viktigt att bedöma kvaliteten på de ingående studierna. Andersson berättar att Gene 

Glass, som var den som 1976 myntade termen metaanalys, menade att kvaliteten på de studier som 

ingår i en metaanalys inte hade någon större betydelse. Denna ståndpunkt har blivit starkt kritiserad och 

bidrog under en lång tid till att metoden fick ett dåligt rykte (Andersson, 2003). Idag är det tvärt om så 

att man anser att kvaliteten på studier som ska ingå i en metaanalys ska bedömas rigoröst för att 

metaanalysen ska visa på trovärdiga resultat (SBU, 2010). Metaanalysen har kommit att bli ett viktigt 

verktyg för att bygga vetenskaplig evidens för (behandlings-) metoder inom hälso- och sjukvård, socialt 

arbete och pedagogik men även inom andra beteendevetenskapliga ämnen (Bohlin & Sager, 2011).    
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Inom hälso- och sjukvård och beteendevetenskaplig forskning är det som redan nämnt vanligast att den 

typ av studier som ingår i metaanalyser är experimentella studier av olika slag (som till exempel 

randomiserade kontrollerade studier, eller randomiced controlled trials, RCT (Sundell & Ogden, 2012)). 

Här har man i forskarsamhället utarbetat kriterier för hur en studie ska designas för att ge så hög 

evidens som möjligt (Forsberg & Wengström, 2013) (Öst, 2012).  

De olycksundersökningar som utgör materialet för den metaanalys som görs i denna uppsats är närmast 

att betrakta som fallstudier. De utgör således en helt annan typ av studier än RCT:er och några 

statistiska metoder för att mäta effektstorlek eller liknande (Andersson, 2003) är inte aktuellt att 

applicera.  

Den metod som istället kommer att användas är innehållsanalys.  

De ingående olycksundersökningarnas kvalitet redogörs för under 6.3 Kvalitet – Materialets reliabilitet. 

4.3 INNEHÅLLSANALYS 
Det källor som analyseras i denna uppsats är olycksundersökningar. Då man med avseende på analys av 

text använder termen innehållsanalys eller kvantitativ innehållsanalys hänvisar detta, enligt Göran 

Bergström och Kristina Boréus (Bergström & Boréus, 2000, ss. 44-45), till en analys som i första hand 

kvantifierar innehållet i en text. Det som kan kvantifieras är exempelvis förekomsten av vissa ord eller 

uttryck, rubrikstorlek eller hur ofta någonting omnämns i en text. Med termen kvalitativ innehållsanalys 

avses då, i motsats härtill, en analys som i första hand syftar till att analysera betydelsen, eller det 

meningsbärande innehållet i texten. Bergström och Boréus tillägger dock att en kvalitativ innehållsanalys 

också kan innehålla element av kvantifiering. Målet för så väl kvantitativ som kvalitativ innehållsanalys 

är att hitta mönster (Bergström & Boréus, 2000, s. 51). 

Vidare menar Bergström och Boréus att det som undersöks i en innehållsanalys är textens manifesta 

inslag, alltså sådant som klart uttalas i texten. Detta till skillnad från exempelvis diskursanalys eller idé- 

och ideologianalys vilka i texten söker även andra meningar en de manifesta (Bergström & Boréus, 2000, 

s. 46).  

I denna uppsats kommer en kvalitativ innehållsanalys, med kvantitativa inslag, att utföras. Det vill säga 

en analys av analyser utförd med metoden innehållsanalys. Av intresse för analysen är främst det 

meningsbärande innehållet, men också antalet förslag i de olika kategorierna. 

Denna uppsats följer det tillvägagångssätt för innehållsanalys som Bergström och Boréus beskriver: 

Först måste materialet avgränsas och samlas in. Vilket material som här används och hur detta är 

avgränsat beskrivs under 6.1 Material och 6.2 Avgränsningar. 

Materialet ska därefter bearbetas och kodas och i denna process måste ”ett analysinstrument som 

anger vad det är som ska noteras i materialet” (Bergström & Boréus, 2000, s. 50) konstrueras. En vanlig 

typ av sådant instrument är kodschema. Det kodschema som använt i denna uppsats finns under 13.2 

Bilaga 2 – Kodschema och exempel på kodning. Att kodningen sker enligt en bestämd ordning och att 

denna redovisas är viktigt för undersökningens reliabilitet, en annan forskare ska kunna komma till 

samma resultat om denne använder sig av samma metoder (Bergström & Boréus, 2000, ss. 52-53).   

Då materialet är kodat sammanställs resultatet och redovisas. Detta är uppsatsens resultat och 

redovisas under 8 Resultat.  
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4.4 KONKRET TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Olycksundersökningarna genomläses med fokus på de stycken som anger förslag på åtgärder. Dessa 

förslag på åtgärder finns ibland under en sådan rubrik och ibland under en snarlik. I vissa fall kan 

förslagen stå under ”slutsatser” eller liknande. Det förekommer också att förslag på åtgärder inte står 

undre någon angiven rubrik. I dessa fall har hela undersökningen genomlästs för att se om några förslag 

finns nämnda i texten. I dessa fall har meningar med ordalydelser där en aktör uppmanas att göra en 

förändring upptagits som ”förslag på åtgärd” (tex: Verksamhetsutövaren X bör göra Y”).  

Vidare analyseras i denna uppsats bara förslag på förändringar/förbättringar. I en del rapporter finns 

positiva erfarenheter omnämnda eller uppställda i punktform. Dessa erfarenheter lämnas utanför denna 

uppsats.   

Ofta är förslagen angivna punktvis. Ibland med en förklarande text. Ibland finns de facto flera förslag 

angivna i det som står uppställt som en punkt. För sammanställningen av de förslag som anges har en 

sammanfattning/komprimering av förslaget uppförts i listan och i de fall då fler förslag förekommer i 

samma förslag har dessa delas upp. 

I ett första steg har alltså alla förslag på åtgärder sammanställts i en lista. I samband med denna 

sammanställning har först preliminära koder angetts. Ett förslag på åtgärd som handlar om hur 

brandförsvarets personalresurser skulle kunna organiseras bättre under en kommande insats får till 

exempel koden ”insats, organisation kring personal”.  

I och med att alla förslag på åtgärder har sammanställts har dessa gåtts igenom ett flertal gånger för att 

finna lämpliga koder och ibland sammanfattande koder.  

Koderna har valts utifrån vem som är den tänkta eller angivna mottagaren av förslaget och/eller utifrån 

att förslagen har en likhet med varandra, som att de till exempel handlar om att en produkt av ett visst 

slag borde förbättras i något avseende. För vissa förslag på åtgärder är det tänkbart att förslaget skulle 

kunna kodas på två sätt. I dessa fall har den kod valts för vilken förslaget tyckts passa bäst in under. En 

delvis annan uppdelning av förslagen är alltså tänkbar men då förslagen återfinns att läsa i resultatdelen 

kan läsaren själv avgöra om den uppdelning som gjorts är rimlig. Uppdelningen är dessutom i första 

hand till för att underlätta presentationen av förslagen, alltså möjligheten för läsaren att lätt tillägna sig 

informationen, och gör inte anspråk på att vara den ända tänkbara uppdelningen. 

Då alla förslag på åtgärder försätts med koder, och i förekommande fall sammanfattande koder, så är 

analysen slutförd och därefter presenteras detta under uppsatsens resultat.  
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5 MATERIAL, AVGRÄNSNINGAR, KVALITET OCH ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

5.1 MATERIAL 
Materialet för denna uppsats utgörs av kommunala olycksundersökningar som finns offentligt 

publicerade på MSB:s hemsida (MSB, 2009). 

I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) kap.3,10§, anges att kommuner har en skyldighet att 

utreda olyckor. Den tolkning som gjorts av skrivningen i LSO är att den insatsrapport som alltid skrivs i de 

flesta fall också räknas som en olycksutredning (MSB, 2009). Det är upp till varje kommun att avgöra i 

vilka fall man vill göra en mer omfattande, eller utvidgad, olycksundersökning. I många fall avgörs detta 

dels av ekonomiska överväganden och dels av huruvida man kan anta att en mer omfattande utredning 

av olyckan kan bidra till användbar kunskap (Särdqvist, 2005).  

Det utförs cirka 90000 räddningsinsatser varje år och således skrivs det ungefär lika många 

insatsrapporter. Sedan 1996 samlar MSB in alla insatsrapporter (Lindberg A.-K. , 2009). Varje kommun 

fattar beslut om vilka insatser som också ska bli föremål för mer omfattande olycksundersökningar. 

Många av olycksundersökningarna skickas in till MSB. De flesta av dessa olycksundersökningar och en 

del insatsrapporter publicerar myndigheten på sin hemsida, efter en sekretessprövning samt etisk 

prövning. (Stålheim M. , Intervju 2, 2014)  

På webbsidan Kommunala olycksundersökningar (MSB, 2009) är olycksundersökningarna och 

insatsrapporterna uppdelade enligt följande: 

 Automatlarm – ej brand 

 Brand – ej i byggnad 

 Brand – i byggnad 

 Drunkning, -tillbud 

 Trafikolycka 

 Tranarpsbron 

 Utsläpp av farliga ämnen 

 Övriga – andra olyckor 

Sammanlagt finns under alla dessa kategorier cirka 630 stycken olycksutredningar, i maj 2014. 

Insatsrapporterna består oftast av en kortare redogörelse för olyckans händelseförlopp, en beskrivning 

av möjliga orsaker och själva insatsen samt förslag på förbättringar eller åtgärder och ibland även en 

sammanställning av positiva erfarenheter. Allt som oftast finns det även fotografier från olycksplatsen. 

Olycksundersökningarna innehåller samma delar som insatsrapporterna men omfattningen är större. 

Det material som olycksundersökningarna bygger på är också större. Förutom insatsrapporten från 

händelsen har olycksutredare ofta även gjort intervjuer, egna observationer samt inhämtat information 

från andra myndigheter eller aktörer. Dessutom används det ofta i olycksundersökningarna någon form 

av olycksutredningsmodell, som till exempel MTO eller STEP. 

De allra flesta olycksundersökningar utmynnar i ett mindre eller större antal förslag på åtgärder.  
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5.2 AVGRÄNSNINGAR 
Eftersom antalet olycksundersökningar är så omfattande så har det varit nödvändigt att göra ett urval. 

Denna uppsats inkluderar de olycksundersökningar vilka hittas under kategorierna Automatlarm – ej 

brand samt Brand – ej i byggnad, sammanlagt 30 stycken.  

Anledningen till att just dessa olycksundersökningar har valt är därför att de utgjorde en hanterlig 

mängd i förhållande till uppsatsens tid och omfång. Eftersom hela detta material inte är analyserat 

sedan tidigare så måste man börja någonstans och i denna uppsats valdes att påbörja analysen uppifrån, 

i den ordningen som olycksundersökningarna är publicerade på MSB: hemsida. 

En lista över de olycksutredningar som ingår i denna studie finns under 13.1 Bilaga 1 - 

Olycksundersökningar som ingår i denna studie. 

 

Följande olycksundersökningar, vilka hittas under valda kategorier, har inte upptagits i analysen: 

Olycksundersökningen Bilbränder 090827-091015 av Uppsala brandförsvar (Puls & Gunstad, 2009) är en 

analys av 49 troligen anlagda bränder, under angiven period. Eftersom den är en typ av metaanalys är 

den inte medtagen bland de olycksundersökningar som analyseras i denna uppsats. Innehållet i denna 

rapport redogörs för under 7 Tidigare forskning - metaanalyser av olycksundersökningar. 

Olycksundersökningen Bussbränder Södra Älvsborg 2009 av Södra Älvsborgs brandförsvarsförbund 

(Sandin, 2009) är en analys av 4 bussbränder. Eftersom den är en typ av metaanalys är den inte 

medtagen bland de olycksundersökningar som analyseras i denna uppsats. Innehållet i denna rapport 

redogörs för under 7 Tidigare forskning - metaanalyser av olycksundersökningar.  

I uppsatsen ska de åtgärder som föreslås i respektive olycksundersökning analyseras. Till följd av detta är 

inte all den text som förekommer i respektive olycksundersökning intressant för denna uppsats. Därför 

läses inte de ingående olycksutredningarna igenom från början till slut. Den del av olycksutredningen 

som beaktas är de punkter som anges under rubriken ”Åtgärder som föreslås”, ”Slutsatser som bör föras 

vidare till berörda säkerhetsaktörer” eller liknande. I de fall då några punkter inte finns under denna 

rubrik, eller då liknande rubrik saknas, läses dock hela texten igenom för att undersöka huruvida det 

kanske ändå finns några ”förslag på åtgärder”. Hittas det sådana förslag upptas dessa i 

kodningsschemat, listan, tillsammans med de övriga punkterna.  

Ett möjligt problem med detta tillvägagångssätt är att förslag på åtgärder som finns i utredningen men 

som inte ha tagits upp under nämnda rubrik missas.  

Anledningen till att detta förfaringssätt ändå valts beror på tidsramen för denna uppsats. Att gå igenom 

alla sidor i varje undersökning hade tagit tid i anspråk som fört med sig att antalet undersökningar som 

inkluderats i uppsatsen varit tvunget att minskas. 

5.3 KVALITET – MATERIALETS RELIABILITET 
Som nämnt, under 5.1 Metaanalys, är det centralt att de studier som ingår i en metaanalys är av god 

kvalitet. Gällande de rapporter som är föremål för denna uppsats har det också konstaterats att de utgör 

en helt annan typ av material än de som vanligtvis ingår i mer statistiskt centrerade metaanalyser (ofta 

RCT:er). Olycksundersökningarnas karaktär av fallstudier gör att de måste bedömas enligt andra 

kriterier.  
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Alan Bryman menar att fallstudie i allmänhet inte ger underlag för generaliseringar gällande den 

kategori i vilken det aktuella fallet ingår (tex arbetslösa, en stad, en skola, en brand). Många fallstudier 

av samma kategori kan dock i förlängningen ge underlag för generaliseringar. Vidare menar Bryman att 

det som avgör kvaliteten på en fallstudie är huruvida de slutsatser som dras i studien är väl underbyggda 

av empiri eller inte (Bryman, 2013). 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har sammanställt en skrift, Utvärdering av metoder 

inom hälso- och sjukvården – en handbok (kort: Metodboken), vars syfte är att dra upp riktlinjer för hur 

kvaliteten på vetenskapliga studier av olika typ ska bedömas då dessa ska användas som underlag för 

effektutvärderingar och metaanalyser. I Metodboken återfinns, bland mycket annat, en Mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik (SBU, 2010). Denna mall innehåller ett 

antal punkter att ta ställning till visavi en kvalitativ studie som ska granskas och efter genomgången av 

mallen kan ett sammanvägt omdöme ges rörande den aktuella studiens kvalitet. Kvaliteten bedöms på 

en tregradig skala: hög, medelhög eller låg. Mallen följer sedan den sedvanliga uppställningen för 

vetenskapliga artiklar och under varje del finns ett antal frågor att besvara. De delar som ska bedömas 

är: studiens syfte, urval, datainsamling, analys och resultat.    

De olycksundersökningar som utgör denna uppsats material är inte vetenskapliga studier varför det blir 

svårt att kräva samma typ av stringens av dessa. Dock följer insatsrapporterna i stort den vetenskapliga 

studiens uppbyggnad även då dessa inte är lika tydligt definierade eller uttalade som i en vetenskaplig 

artikel. Syftet med olycksundersökningarna är att kartlägga olyckan och insatsen i syfte att lära; urvalet, 

det vill säga vad det är som studeras, är givet av sig själv i och med syftet och händelsen; 

datainsamlingen sker genom olika metoder, så som observation och deltagande observation, intervju 

och dokumentanalys och har många likheter med vetenskapliga fallstudier; gällande analys och resultat 

så är insatsraporterna och/eller de utökade olycksundersökningarna författade av kunniga yrkesutövare 

och/eller utbildade olycksutredare vilket är en bra grund för att anta att analys och resultat är väl 

underbyggda och rimliga. 

I denna uppsats görs dock ingen faktisk genomgång av varje ingående olycksundersökning i enlighet 

med Metodbokens mall.  

Utifrån det som sägs i föregående stycken, om olycksundersökningarna i allmänhet, samt utifrån det 

faktum att dessa olycksundersökningar är publicerade på en statlig myndighets hemsida efter att de 

genomgått en granskning av personal vid denna myndighet görs här den bedömningen att de 

olycksundersökningar som utgör material för denna uppsats är av kvalitet god nog att ingå i en 

metaanalys.  

En kommentar ska dock göras: Under kapitel 1 Inledning redogörs för Lindbergs samt Lundström och 

Nordins metaanalyser. Dessa studie lyfter upp frågan om hur de förslag som anges i 

olycksundersökningarna är utformade. Båda studierna konstaterar att det finns brister i utformandet av 

dessa förslag som bland annat yttrar sig så att förslagen inte är konkreta och/eller saknar angiven 

mottagare.  

Syftet med föreliggande uppsats är dock just att analysera de förslag som anges i materialet varför 

denna fråga inte utgör skäl för att mönstra ut vissa olycksundersökningar ur materialet som ska 

analyseras. 
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5.4 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Olycksundersökningar som analyseras i denna uppsats är publicerade på MSB: hemsida efter att de 

genomgått en etisk granskning. Granskningen går till så att sådan information som gör det möjligt att 

identifiera de personer som förekommer i utredningen tas bort. Vidare tar man bort sådan information 

som kan verkas stötande eller obehaglig. Exempel på sådan information kan vara beskrivningar av 

skador hos en skadad eller omkommen. (Stålheim M. , Intervju 1, 2014) 

Materialet i denna uppsats har alltså genomgått en etisk granskning av en statlig myndighet innan 

publicerats offentligt på myndighetens hemsida. Någon vidare, egen, etisk värdering av materialet görs 

inte i denna uppsats. 

 

 

  



17 
 

6 CENTRALA BEGREPP 

Insatsrapport: Den rapport som skrivs av brandförsvaret efter en insats. En insatsrapport definieras av 

MSB som även varande en olycksundersökning av ”skälig omfattning” vid mindre insatser/olyckor. 

Olycksundersökning: I denna uppsats kommer begreppet olycksundersökning att användas för att 

beskriva en systematisk undersökning av en olycka. Ett begrepp som kan används synonymt med detta 

är olycksutredning. I LSO används begreppet ”undersökning av olycka” (Svensk Författningssamling, 

2003) och på msb.se används ”olycksundersökning/ar” (MSB, 2009). Begreppen syftar alla på en 

undersökning som i efterhand systematiskt försöker kartlägga och beskriva en enskild olycka, hur 

insatsen utförts samt ge förslag på åtgärder. (Stålheim M. , Intervju 1, 2014) (Särdqvist, 2005) Då 

insatsrapporter bedöms vara en olycksundersökning av ”skälig omfattning” för mindre olyckor ingår 

även insatsrapporter under begreppet olycksundersökning.  

Olycka: Med olycka menas i denna uppsats, då termen nämns i samband med kommunala 

olycksundersökningar, bara sådana händelser där en kommun, enligt LSO, har skyldighet att genomföra 

en räddningsinsats. (Särdqvist, 2005) I övriga fall har begreppet också sin normala betydelse av en 

oönskad händelse med negativ konsekvens (t.ex. skada). 
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7 RESULTAT 

I det 30 olycksundersökningar som ingår i materialet för denna uppsats finns sammanlagt 112 förslag på 

åtgärder. Dessa har sammanställts, försätts med koder och i vissa fall sammanfattande koder. Förslagen 

placeras alltså i ett antal grupper av vilka vissa också innehåller undergrupper. I det följande kommer 

dessa grupper av förslag att redogöras för. Grupperingen grundar sig i den möjliga eller angivna 

mottagaren av förlag på åtgärd och/eller på att förslagen har liknande karaktär.  

För några förslag anges en siffra inom parentes (enligt följande: (2st)) i de fall då det finns flera förslag 

som är likalydande. För de förslag som inte återfinns mer än en gång anges ingen siffra.  

För en del förslag anges ett kortfattat sammanhang då förslaget utanför ett sammanhang blir 

svårtydbart.  

De olycksundersökningar som ingår i denna studie är, som nämnt, hämtade från två av de kategorier 

under vilka kommunala olycksundersökningar är publicerade på msb.se (Automatlarm – ej brand och 

Brand – ej i byggnad). Uppdelningen av förslag på åtgärder i olika grupper tar inte hänsyn till huruvida 

förslaget härstammar från olycksundersökningar från den ena eller den andra kategorin (förutom under 

punkt 8.10 Övriga förslag). Detta eftersom det bedöms som ointressant i sammanhanget. Det som 

analyseras är förslagen på åtgärder, inte vilken händelse som föranlett utredningen och dito förslag. 

 

7.1 FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER RIKTADE MOT RÄDDNINGSTJÄNSTENS EGEN INSATS  
45 förslag är ämnade att förbättra den egna insatsen. Detta är den största enskilda gruppen av förslag. 

Till dessa förslag har räknats sådana förslag som handlar om det som räddningstjänsten gjort från det att 

de mottagit ett larm till dess att insatsen förklaras slutförd. Denna kategori innehåller ett antal 

underkategorier.  

Resurstilldelning 

 Bättre att larma ut för mycket personal/enheter och kunna ligga steget före än för få och 

behöva kalla på förstärkning. 

 Räddningscentral bör göra aktiv resursbedömning och –tilldelning. 

Information och olycksplats och färdväg 

 Bättre information om olycksplatsen behövs vid klädbytet på station. 

 Bättre information om färdväg behövs under färdväg. 

 Lokal geografi och lämpliga färdvägar bör inventeras och läggas in i navigationssystemet. 

 GPS påstås visa fel väg, GPS ska kontrolleras. 

Rätt fordon 

 Räddningstjänst bör uppdatera rutin för fordonståg, "fordonsbrand i tätort" ska inkludera 

höjdbil. 

 Tillgång till rätt typ av fordon (i detta fall terrängfordon) och personal med kompetens för detta 

är avgörande. 

 Rätt fordon (bandvagn och terränghjuling) bör ligga med i larmplan för skogsbrand. 
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Befäl och ledning 

 Insatsledare (IL) som ej är på skadeplats måste via direkt order lämna över ansvaret till annan. 

 Vid stor olycka (skogsbrand) finns behov av yttre ledningsplats som kan sköta kommunikation 

och organisation. 

 Överlämning av information från Räddningsledare (RL) till Stab bör ske på Staben så att alla får 

samma information samtidigt. 

 Vid större insats: Information måste samlas in och befäl bör efter pass föra bok över passet och 

överlämna detta till Stab. 

 En diskussion bör föras internt om när Räddningschef i Beredskap (RCB) ska kopplas in. 

 Räddningsledare bör så fort som möjligt se skogsbrand från luften. 

 Tydlig befälsstruktur måste finnas, överlämning tydlig och skriftlig. 

 Befäl måste ha rätt utbildning. 

 Beslut om utrymning måste verkställas och gälla alla civila. 

Organisation kring personal 

 Använd i första hand heltidspersonal vid längre insatser. 

 Intag av tjänstepliktig personal enligt LSO är RL:s ansvar och bör nyttjas med varsamhet. 

Personal som tas in skall tilldelas tydliga uppgifter som man vet att de kan hantera. 

 Om personalbehov är stort och Räddningstjänstens egen personal ej räcker bör hjälp sökas från 

Hemvärnet. 

 Rutiner för att kontakta anhöriga till insatspersonal bör finnas. Aktualiserat av insats till sjöss = 

lång bortavaro. 

Organisation kring materiel 

 Materiel som behövs till brandplatsen bör tas fram av lämplig person, ej befäl, och detta får ej 

bli kvar på stationen. 

 Packningslistor stämmer ej, pga nytt materiel. Uppdatera. 

 Rutiner för vilka fordon och materiel som ska medtas av respektive personal behöver förtydligas 

och kommuniceras. 

 Headset och öronsnäcka bör tillhandahållas till operativ personal för kommunikation. 

 Ljusramper bör användas vid skogsbrand för insatser på nattetid. 

 Filtermasker borde ha funnits. 

 Ledningsfordonets tekniska hjälpmedel bör uppdateras. 

Organisation kring insats 

 Attackera skogsbrand nattetid pga att väder då är mer gynnsamt. Måste vägas mot risker för 

personal att jobba i mörker. 

 Komfortproblem i helikopter bör åtgärdas. 

 RITS-larm ovanliga. Rutiner måste finnas, hos SOS och Räddningstjänst (RITS = Räddningsinsats 

till sjöss). 

 Strategi vid insats bör planeras utifrån möjligheten av ändrade förutsättningar, ändrad 

vindriktning mm. 
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 Insatsen bör ske med vinden i ryggen eller med mask. 

 Insatsmetodik för brand i biogastank bör ses över, hänsyn ska tas till brandförloppet. 

 Räddningstjänst ska uppdatera rutiner om säkerhet vid insats mot brand i gasdrivet fordon. 

 Rutiner för hantering av brand/explosionsrisk i gasflaskor bör diskuteras och fastställas. 

Personal riskmedveten och rätt utrustning 

 Insatspersonal ska aldrig närma sig brinnande container utan rökskydd och vatten framme på 

stålrör. 

 Skyddsutrustning på samtlig personal vid bilbrand. Airbag och glas som exploderar kan skada på 

håll. 

Kommunikation mellan enheter 

 Kommunikation mellan Räddningstjänst och Skogsbrandsflyg behöver klargöras för all personal - 

tydlig rutin bör finnas. 

 Bättre rutin för kommunikationen inom enheterna, använd kommunikationsplan för 

skogsbrand. 

Kommunikation med andra myndigheter och aktörer 

 Rutin för kontakter med andra myndigheter vid miljöskador pga brand bör ses över. 

 NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp) bör se över sina rutiner så de vet vem som är 

ansvarig för vad. 

 Räddningstjänst ska möta berörda aktörer för att se över rutin för sanering efter insats som kan 

orsaka miljöskada. 

 Ledningsstöd till "bryggan" tidigt i insatsen (på fartyg) för att etablera länk mellan 

Räddningsledare och fartygets ledning. 

7.2 ERFARENHETSÅTERFÖRING INOM RÄDDNINGSTJÄNSTEN  
16 förslag gäller erfarenhetsåterföring inom räddningstjänsten. Dessa förslag är sådana som anger hur 

man på ett organisatoriskt plan kan återföra erfarenheter från insatsen. Det första förslaget i ordningen 

handlar om att man bör lyfta erfarenheterna från en viss insats inom organisationen. Ett par förslag 

handlar om utbildning som bör genomföras eftersom insatsen uppdagat ett behov av detta. De övriga 

förslagen handlar om förbättringar av organisation, planering och rutiner. 

 Erfarenhetsåterföring från insatsen mot den skogsbrand som utredningen handlar om bör ske 

inom kommunens brandförsvarsförbund. 

 Utbildning om stabsarbete och stabsorganisation bör anordnas. 

 Utbildning av personal om säkerhet, teknik och taktik vid brand i gasoldrivet fordon bör hållas. 

 Gräsbrand i skog och mark vid brandrisk 5 och 5E bör gå som stort larm. 

 Information om hur gräsbrand sprider sig vid 5E och stark vind bör spridas till operativa befäl. 

 Gränsdragningen mellan Räddningstjänstens ansvar respektive Sjöfatsverkets ansvar ska finnas 

med i räddningstjänstens handlingsprogram. 

 Inför rutin om tidig kontakt med Sjö- och flygräddningscentralen vid olycka/brand till sjöss. 

 Alla insatser i kommunens brandförsvarsförbund ska använda Räddsam N sambandsrutin. 
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 Räddningstjänsten måste säkerställa att man kommer in genom grindar till färjestationer. 

 Redan existerande rutiner/larmplaner måste uppdatera, implementeras och övas. 

 Rutiner och larmplaner, gällande bland annat fordonståg vid olika insatser, bör standardiseras 

för att reducera antalet "standardrutiner". 

 Planering måste göras robust genom att hänsyn tas till insatser som utförs utanför kontorstid. 

 Kommunikation från Räddningstjänsten till allmänheten/kommunen under en insats måste 

göras robust, så att detta fungerar även utanför kontorstid. 

 Lathund för kommunikation bör tas fram. 

 Befälsstruktur vid befarat större insats måste ses över så att man inte dubbelarbetar eller 

uppgifter ”faller mellan stolarna”. 

 Lokala Räddningstjänster inom regionen har olika rutiner, dessa bör standardiseras inom Region 

väst. 

7.3 SBA VERKSAMHET 
13 förslag har kategoriserat som SBA verksamhet. Dessa förslag handlar om att räddningstjänsten 

rekommenderar den verksamhetsutövare där en insats gjorts att utveckla sitt Systematiska 

brandskyddsarbete (SBA). Förslagen överlappar delvis varandra. Vissa förslag riktar sig mot en specifik 

verksamhet eller någon del av SBA medan andra är mer övergripande. Förslagen är följande: 

 Bättre/förstärkta rutiner för SBA (4st). 

 Verksamhetsutövaren bör utveckla sin egenkontroll, anskaffa släckutrustning, göra skriftlig 

brandskyddsredogörelse samt genomföra regelbundna kontroller av sitt brandskydd. 

 Personalen hos verksamhetsutövaren bör utbildas i brandsläckning. 

 Kartor för utrymning måste upprättas. 

 Larm som är uppsatt i duschrum bör flyttas. Larmsystemet kontrolleras. 

 Verksamhetsutövaren ska informera anställda om vikten av att ge korrekt information vid 

anmälan till SOS. 

 Vid påfyllning av cisterns vid bensinmack bör alltid jordklämman fästas, även då detta inte 

behövs, för att hålla denna rutin levande. 

 Potentialförbindningen på tankbilens kablage och bensinstationen bör testas regelbundet. 

 Bussbolag bör ta fram checklista för hur och i vilken ordning åtgärder ska göras, vid brand eller 

olycka.  

 Företag som handhar miljöfarligt avfall ska skapa säkrare rutiner för innehållet i container. 

7.4 HANDHAVANDEFEL 
9 förslag handlar om handhavandefel. 7 av dessa om handhavandefel vid eldning och 2 om 

handhavandefel vid användning av elektrisk apparat. Två handhavandefel vid eldning rör skolelever som 

vid friluftsdag övat på att använda stormkök. I och med brister i planeringen av övningsuppgiften har 

eleverna vid påfyllning av tändvätska kommit att antända vätskan vilket lett till explosion och 

brandskador på kläder. Tillsammans med förslag på åtgärder rörande dessa händelser inkluderas också 

de två förslag som riktas till elevernas lärare. Två handhavandefel vid eldning rör användning av 

gasolbrännare. Ett handhavandefel rör rökning. Handhavandeflen med elektriska apparater rör 

felplacerade apparater. 
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Handhavandefel, eld: 

 Använd Trangias påfyllnadsflaska, vid påfyllning av tändvätska i Trangiakök. (2st) 

 Lärare som gör en uppgift med elever bör först själv ha utförd denna övning (rörande eldning m 

Trangiakök). 

 Skoluppgifter med Trangiakök ska bygga på kunskapsprov, ej tidspress och stress. 

 Ogräsbekämpning med gasol ledde till eld i buske. Förslag: att informera allmänheten om faran i 

dylik användning, exempelvis vid försäljningsställen av gasol. 

 Vid användning av gasolbrännare för campingmatlagning bör man försäkra sig om att denna är 

korrekt placerad (inte i ett trångt utrymme i en båt).  

 Omfattande cigaretterökning i hotellrum med rökdetektorer ledde till utlösande av larm samt 

utrymning. Förslag: att rökare bör informeras om konsekvenserna av igångsättande av larm – 

ekonomiska kostnader och utrymning. 

Handhavandefel, elektrisk apparat: 

 Placering av brödrost, avgav rök, utlöste automatlarm till Räddningstjänsten. Förslag: byt plats 

för elektrisk apparat. 

 Samma brödrost var också ansluten så att sladden hängde ned över rosten. Förslag: Använd 

lämpligare elanslutning. 

7.5 BERÖRD AKTÖR BÖR INFORMERAS OM ATT KONSTRUKTION PÅ PRODUKT BÖR FÖRÄNDRAS 
6 förslag finns där utredningen anser att den berörda aktören, företaget som använder produkten eller 

producenten, bör informeras om att produkten är osäker och att den därför bör förändras.  

 Verksamhetsutövaren bör undersöka de kupévärmare som används av de boende på ett 

vårdhem eftersom en av dessa var full av damm som utvecklade rök och utlöste larm. 

 Material i bussäte är lättantändligt, konstruktionen av stol och övriga material bör ses över.  

 Elfel i motor på lastbil orsakade kortslutning vilket ledde till avåkning och brand. 

Åkeribranschen, tillverkare och verkstäder bör informeras om vad en kortslutning kan leda till. 

 Gasolkök för camping är felkonstruerat och läcker lätt. Återförsäljaren bör informeras. 

 Brand i motorrum på buss visar att den automatiska släckutrustningen är underdimensionerad 

och att ett sprinklerhuvud inte räcker. Verksamhetsutövaren bör informeras. 

 Säkerhetsventiler på de gasflaskor som finns på gasdrivna bussar ska vara riktade uppåt och ej åt 

sidan.  

7.6 BRANDRISKREDUCERANDE INSATS I SAMHÄLLET 
5 förslag anger att räddningstjänsten i fråga bör utföra en insats för att främja det brandriskreducerande 

arbetet i samhället. Dessa förslag handlar dels om insatser som brandförsvaret själva bör utföra, i egen 

regi eller tillsammans med andra samt om förslag som ritar sig till kommunen. 

 Räddningstjänst och verksamhetsutövare ska tillsammans utvärdera och skapa 

utbildningstillfälle utifrån händelsen. 

 Lokal räddningstjänst ska inleda en kampanj, enligt ”Mottalamodellen” gentemot skolor i 

kommunen. 
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 I naturreservat och liknande bör kärl för engångsgrillar ställas ut. 

 Vid brandrisk 5E är det motiverat att utförda eldningsförbud. 

 Information måste gå ut till verkstäder, bilhandlare och logistikfirmor som använder eller 

handskas med gasfordon om att det bör finnas handlingsplan, instruktioner och rutiner kring 

hanteringen av dessa fordon. 

7.7 SAMVERKAN MED ANDRA MYNDIGHETER 
4 förslag handlar om samverkan med andra myndigheter.  

 Om sjukvården ej finns på skadeplatsen bör man informera denna om händelsen samt bästa 

färdväg till olycksplatsen. 

 Eftersom helikopterresurs saknas i regionen bör militärens helikopterresurser anpassas för 

sjukvårdsuppdrag och brandbekämpning. 

 Räddningstjänsten bör föra en dialog med länsstyrelsen om huruvida berörd verksamhet som 

drabbats av brand ska betraktas som "farlig verksamhet" enligt LSO. 

 Dialog bör föras mellan Räddningstjänsten och Sjöfartsverket om gränsdragning mellan 

respektive ansvarsområde, händelsen gällde brand i lastbil på färja. 

7.8 SOS ALARM - UPPDATERA RUTINER 
4 förslag gäller att SOS Alarm bör uppdaterar sina rutiner. 

 SOS bör vid utlarmning ta hänsyn till var en bil som brinner befinner sig. Bilbrand i tätort eller 

nära bostadshus bör betecknas med ”fordonsbrand i tätort” och innebära ett fordonståg med 

höjdbil. 

 Personalen vid SOS måste känna till riskerna med brand i gasoldrivna bilar för att kunna varna 

anmälaren så att denne kan sätta sig i säkerhet samt varna andra, speciellt i stadsmiljö.   

 Vid anmälan om fordonsbrand bör SOS söka på registreringsnumret för att se om fordonet i 

fråga är en gasdriven bil. 

 SOS bör uppdatera larmplan/larmrutiner rörande brand/explosionsrisk i gastub. 

7.9 INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN  
3 förslag rör information till allmänheten. Förslagen avser sådan informations som utredaren anses 

borde föras ut brett till allmänheten, men anledning av aktuell insats. 

 Förtydliga information till allmänhet om var och hur eldning får ske i kommunen. 

 Förtydliga information till allmänhet kring hantering, sortering och återvinning av avfall. 

 Information om cigaretterökningens skadlighet. 

7.10 ÖVRIGA FÖRSLAG 
7 förslag hamnar utanför de övriga kategorierna. 6 av dessa härrör från olycksutredningarna 

under ”Automatlarm – ej brand”. De två första punkterna är förslag från samma utredning där 

räddningstjänsten åkt på ett larm till ett vårdhem. Rök från en kupévärmare hade utlöst automatlarmet 

men brand hade undvikits. Kupévärmaren användes som stöduppvärmning av flera boende och den 



24 
 

kupévärmare som börjat ryka visade sig vara full av damm. Förslagen i den tredje och fjärde punkten ges 

efter ett utlöst automatlarm. Det femte kommer sig av en autoklav som varit placerad för nära ett 

automatlarm. Det sjätte förslaget följer på ett kraftigt cigarettrökande på hotellrum. Och det sjunde 

förslaget aktualiseras efter en skogsbrand i ett naturreservat. 

 Verksamhetsutövaren bör förbjuda användningen av kupévärmare i lägenheterna. 

 Verksamhetsutövaren bör höja temperaturen i fastigheten. 

 Ansvarig kontaktman skall ta del av utvärderingen. 

 Orienteringsritningen för egen personal bör synkroniseras med utskriften från larmskåpet. 

 Byt detektor. 

 Förbjud rökning på hotellrum. 

 Ägaransvar efter genomförd insats måste klargöras - även för staten 
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8 ANALYS 

Bland de 112 förslagen är enbart 6 stycken likalydande ett annat. Detta rör ”Använd Trangias 

påfyllnadsflaska, vid påfyllning av tändvätska i Trangiakök” 2 stycken samt ”Bättre/förstärkta rutiner för 

SBA” 4 stycken. Materialet innehållet alltså 108 unika förslag (106 plus 2 vilka återkommer 2 resp. 4 gr). 

Däremot finns det likheter mellan förslagen som gör att de går att placera i grupper och undergrupper. 

Det går självklart att dela in förslagen i andra grupper än de som här anges. I denna uppsats har de 108 

unika förslagen delats upp i tio grupper, varav vissa också innehåller undergrupper. 

Räddningstjänsten 

Den största enskilda kategorin är ”Förslag på åtgärder riktade mot Räddningstjänstens egen insats”. 

Denna kategori innehåller 45 förslag på åtgärder uppdelade på 10 undergrupper. Tillsammans med 

kategorin Erfarenhetsåterföring inom Räddningstjänsten; 16 förslag på åtgärder och Samverkan med 

andra myndigheter; 4 förslag på åtgärder, står dessa tre kategorier för drygt hälften av alla förslag på 

åtgärder. Samtliga av dessa förslag är av en sådan art att det finna anledning att anta att dessa brister 

eller förslag på åtgärder går att generalisera till en större kontext. Att det skulle finnas likartade brister 

vid andra lokala räddningstjänster finns ingen anledning att utgå från men att ta upp dessa förslag på 

åtgärder till diskussion kan vara ett led i arbetet med CHAIN-modellen vid respektive räddningstjänst. 

Förslagen visar på brister som är viktiga att åtgärda, förebygga eller lära från/implementera om man 

finner att det kan finnas likartade brister vid en viss räddningstjänst. 

Förslag om att verksamhetsutövaren bör utvecklat sitt SBA 

Dessa förslag är av två slag; konkreta förslag för en viss typ av verksamhet respektive övergripande 

uppmaning att förbättra SBA. En slutsats som kan dras på grundval av detta är att verksamhetsutövare 

av alla slag bör arbeta aktivt med sitt SBA samt att varje verksamhet bör se till vad hos den egna 

verksamheten som kan vara extra viktigt att arbeta aktivt med för att förebygga att brand ska 

uppkomma.  

Handhavandefel 

Dessa förslag på åtgärder väcker frågan om försiktighet då man handskas med eld. Produkter i vars 

funktion det ingår eld är alltid en riskfaktor och användaren bör iaktta försiktighet samt besitta kunskap i 

hur produkten används. Detta är särskilt viktigt då man lär ut färdigheter runt eldning till barn/elever.  

Elektriska apparater i vars funktion det ingår att värma utgör alltid en risk då värmningen kan passera 

riskfria gränser. Dessutom är det viktigt att tänka på placering vid användning så att sekundära risker 

inte uppkommer (som att sladden hänger över brödrosten). Konstateras kan också att rökning på 

hotellrum med brandlarm inte är att rekommendera.  

Förslag om att ändra konstruktion på produkt 

De förändringsförslag som riktas mot funktionssättet hos vissa produkter ger alla en anledning att 

undersöka funktionen av och brandsäkerheten hos andra likadana eller liknande produkter. Dessutom 

reser dessa förslag frågan om säkra produkter i allmänhet, vilket gäller så väl den ursprungliga 

konstruktionen av produkten (som säkerhetsventilerna på bussens gasbehållare som var felriktade, eller 

det felaktigt konstruerade gasolköket) som handhavandet av produkter, främst elektriska, vilka kan bli 

brandfarliga/osäkra om de inte servas eller om inte fel åtgärdas (som kupévärmaren eller bussätet). 
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Brandriskreducerande insats i samhället och Information till allmänheten 

Här väcks förslag på både hur Räddningstjänsten kan föreslå brandriskreducerande insatser som en 

annan aktör kan utföra samt förslag om hur Räddningstjänsten själva kan bidra till brandförebyggande 

insatser. Alla förslag kan generaliseras utanför den ursprungliga kontexten. 

Dock faller förslaget om att informera om tobakens skadlighet utanför detta. Detta är ett exempel på 

förslag som ligger ganska långt utanför Räddningstjänstens normala verksamhet. 

SOS Alarm – uppdatera rutiner 

Dessa fyra förslag har även de bäring utanför sin ursprungliga kontext och det vore önskvärt att dessa 

punkter togs upp till diskussion inom SOS Alarm nationellt.  

Övriga förslag  

Alla utom två av dessa förslag är förslag relaterade till en specifik händelse och kan inte generaliseras i 

nämnvärd utsträckning. Att utrymningskartor ska stämma och att ägaransvaret efter en brand måste 

fastställas är förslag som bör generaliseras nationellt. 

 

Sammanfattningsvis anger förslagen på åtgärder i huvudsak punkter vilka kan generaliseras till en större 

kontext, förslagen bör diskuteras och vid behov genomföras nationellt. De allra flesta förslagen rör 

räddningstjänstens arbete, antingen internt eller tillsammans med andra. En del förslag rör andra 

aktörer, så väl organisationer som individer. Några förslag är knutna till en specifik verksamhet.  
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9 DISKUSSION 

9.1 RESULTATDISKUSSION 
Resultaten i denna uppsats pekar mot att det finns mycket kunskap i de kommunala 

olycksundersökningarna som det finns anledning att lyfta upp och göra bruk av i en vidare kontext än 

enbart i den kommun i vilken olyckan och utredningen skett. I inledningen till denna uppsats konstateras 

dock att det finns ett flertal brister i erfarenhetsåterföringen från dessa olycksundersökningar. Utgår vi 

från CHAIN-modellen så ligger bristerna framförallt i spridningen och genomförandet av de förslag som 

anges. Men på en högre, nationell, nivå finns det även brister i steget innan, det vill säga utredningen. 

De enskilda utredningarnas resultat måste sammanställas om kunskapen som vunnits i dessa ska bli 

tillgänglig så att de följande stegen i ”kedjan” ska kunna följas. 

Lindberg (Lindberg A.-K. , 2009) kommer till liknande resultat som denna uppsats gällande de förslag 

som anges och vem som är den tänkte eller angivna mottagaren av förslaget. Den största enskilda 

gruppen förslag är riktade mot Räddningstjänstens eget arbete, antingen själva insatsen eller det 

organisatoriska arbetet. Detta utgör en stark kontrast mot Lundström och Nordins resultat (Lundström 

& Nordin, 2011). De konstaterar att hela 93 procent av de förslag som anges i det material som de 

analyserar riktar sig till andra aktörer än den egna organisationen (Storstockholms brandförsvar). 

Lundströms och Nordins material är brandutredningar gällande bränder i byggnader vilket kan vara en 

av orsakerna till denna stora skillnad. 

Uppdelningen av förslagen i större kategorier har i nämnda författares studier respektive denna uppsats 

inte gjorts på samma sätt. I huvudsak beror detta på materialets beskaffenhet, alltså på att de förslag 

som anges i respektive material skiljer sig åt.  

En skillnad i materialet för denna uppsats jämförd med det material som Lindberg samt Lundström och 

Nordin analyserat är att det bland de förslag som anges i denna uppsats material inte förekommer mer 

än något enstaka förslag (främst förslaget att man borde ”informera om cigaretterökningens 

skadlighet”) som upplevs som tveksamt ur perspektivet att det är svårt att se hur förslaget över huvud 

taget platsar i en olycksundersökning. I övrigt är de förslag som anges i materialet för denna uppsats 

konkret tillämpbara förslag vilka också kan utgöra ett underlag för förslag till förbättringar även utanför 

den kontext i vilken de tillkommit.  

  

9.2 METODDISKUSSION 
I denna uppsats har en kvalitativ metaanalys utförts. Analysen kan anses vara en metaanalys då det är 

en ”analys av analyser” (Andersson, 2003), men till skillnad från vad som vanligtvis avses med 

metaanalyser – det vill säga kvantitativa statistiskt grundade effektutvärderingar av främst RCT:er – har 

denna metaanalys varit kvalitativ. Detta därför att materialet utgörs av olycksundersökningar, som i 

mycket liknar fallstudier, vilka i första hand bidrar med kvalitativa slutsatser; förslag på åtgärder. Den 

metod som konkret använts är innehållsanalys så som metoden formuleras av Bergström och Boréus 

(Bergström & Boréus, 2000).  

Att ”analysera analyser” är en metod att lyfta upp materialet, enskilda undersökningar, till ett nytt 

sammanhang där vidare slutsatser kan dras. Detta har under senare år kommit att bli en allt vanligare 
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metod för att skapa ”evidens” för olika typer av åtgärder (Bohlin & Sager, 2011), från början främst inom 

medicin och psykoterapi (Sundell & Ogden, 2012) men senare också inom socialt arbete, 

samhällsplanering (Bohlin & Sager, 2011) och pedagogik (Berr, 2011). Det som i denna uppsats kallats 

för kvalitativ metaanalys (med kvantitativa inslag), det vill säga en analys av analyser med 

innehållsanalys som konkret metod har i denna uppsats visats vara en möjlig väg att sammanställa, 

analysera och presentera ett större material på ett sätt som, förhoppningsvis, går att kommunicera med 

berörda aktörer utanför den ursprungliga kontexten. Linberg samt Lundström och Nordin redogör inte, 

på samma vis som i denna uppsats, i sina respektive studier för metoden de använt. Beskrivningarna är i 

dessa studier mer inriktade på hur de konkret gått till väga. Av detta samt framställningen att döma är 

det dock rimligt att anta att de använt sig av en snarlik metod.   

Statistiskt grundade metaanalyser har ett väl avgränsat användningsområde och kan vara ett kraftfullt 

verktyg i arbetet att grunda, främst medicinska, behandlingar på evidens. För områden inom 

samhällsvetenskap med en mer kvalitativ inriktning kan denna typ av kvalitativ metaanalys som här 

använts vara ett verktyg att i samma anda lyfta upp enskilda studier till en högre nivå bidra till ett 

kunskapsbaserat, för att inte säga evidensbaserat, planeringsarbete och i detta fall lärande från olyckor.   
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10 SLUTSATSER OCH VIDARE FORSKNING 

Denna uppsats har visat att man genom det som kallats för en kvalitativ metaanalys kan sammanställa 

ett större empiriskt material och på så sätt ge förutsättningar för att sprida den kunskap som varje 

enskild studie bidragit med. Uppsatsen har också visat att majoriteten av de förslag på åtgärder som 

anges i materialet handlar om hur Räddningstjänstens eget arbete kan förbättras. Dessutom ges ett 

antal förslag på hur andra aktörers arbete kan förbättras eller hur dessa aktörer skulle kunna arbete 

förebyggande. 

Denna uppsats valde att sammanställa förslag på åtgärder från 30 stycken olycksundersökningar 

(Automatlarm – ej brand samt Brand – ej i byggnad) av de cirka 630 som finns publicerade på msb.se. 

Att fortsätta arbetet med att analysera olycksundersökningar under de övriga kategorierna vore 

angeläget för framtida studier. Den uppdelning som redan finns på webbplatsen gör avgränsningen 

mellan olika typer av olycksundersökningar relativt enkel varför den fortsatta analysen kan göras i 

avgränsade steg. Det som krävs är tid och resurser för analysarbetet. För kategorin Brand i byggnad kan 

dock ett urval behöva göras i och med att antalet olycksundersökning under denna kategori är stort. 

Att göra en kvalitativ metaanalys av den information som finns i matriser rörande temat Olyckor med 

farligt gods 2007-2012 (vilket redogörs för under 7 Tidigare forskning – metaanalyser av 

olycksundersökningar), skulle underlätta spridandet av de erfarenheter som finns i detta material.  

En fråga som denna uppsats inte berört är hur de följande stegen i CHAIN-modellen skulle kunna 

utvecklas. Det har däremot de refererade studierna av Lindberg samt Lundström och Nordin gjort. Dessa 

författare anger förslag till förbättringar både vad det gäller själva rapporteringen efter en olycka samt 

för hur spridandet och genomförandet av dessa förslag skulle kunna underlättas.  

Att undersöka om dessa författares förslag på förbättringar har uppmärksammats eller kanske till och 

med implementerats vore en angelägen uppgift för kommande studier. 

Om studier kan visa att förslagen på åtgärder sprids till rätt mottagare samt att dessa mottagare 

genomför dessa förslag så vore det angeläget att utvärdera vilken effekt detta har. En sådan 

undersökning skulle kunna tänkas försöka besvara frågorna: Hur har förslagen på åtgärder genomförts? 

samt; Går det att se att implementeringen av dessa åtgärder har lett till förbättring? 

 

Ett ”förslag på åtgärd” utifrån vad denna studies kommit fram till är att studiens resultat publiceras eller 

på annat sätt görs tillgänglig för i första hand räddningstjänsten och i andra hand allmänheten så att det 

blir enkelt att ta del av resultaten. I förlängningen vore det också önskvärt att alla de förslag på åtgärder 

som finns i nuvarande, samt kommer att föreslås i framtida olycksutredningar, sammanställs och 

publiceras. Att sammanfatta och sprida slutsatserna i varje enskild olycksutredning är viktigt för att 

kunskapen ska spridas och kan man dessutom, genom till exempel en kvalitativ metaanalys, underlättas 

spridningen ytterligare. Finns informationen lättillgänglig ökar man också möjligheterna för 

kunskapsåterföring och CHAIN-modellens genomförande till sin slutpunkt. 
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12 BILAGOR 

12.1 BILAGA 1 – OLYCKSUNDERSÖKNINGAR SOM INGÅR I DENNA STUDIE 
 

Nedan följer en lista på de 30 olycksundersökningar som ingår i denna studie. Dessa är hämtade från 

MSB:s hemsida mellan 2014-05-02 till 2014-05-15.  

 

Webbsidans namn: Kommunala olycksundersökningar 

Adress: https://msb.se/sv/Kunskapsbank/Erfarenheter-fran-olyckor--

kriser/Olycksundersokningar/Olycksundersokningar---kommuner/ 

 

AUTOMATLARM – EJ BRAND 

2008 och tidigare 

 Automatlarm ej brand – Rök från värmefläkt 

 Automatlarm, ej brand – Larmorsak vattenånga 

 Automatlarm, ej brand – Matlagning samt oklar orsak 

 Automatlarm, ej brand – Rök från brödrost 

 Automatlarm, ej brand – Rökdetektor i dusch 

 Automatlarm, ej brand – Rökning på hotellrum 

 

BRAND – EJ I BYGGNAD 

2008 och föregående år 

 Brand ej i byggnad – Brand i buske vid gasolbränning 

 Brand ej i byggnad – Brand i buss 

 Brand ej i byggnad – Brand i container 

 Brand ej i byggnad – Brand i dragbil-trailer 

 Brand ej i byggnad – Brand i flisbil 

 Brand ej i byggnad – Brand i osorterat avfall 

 Brand ej i byggnad – Brand i truck och gräs 

 Brand ej i byggnad – Brandtillbud utanför idrottshall 

2009-2010 

 Anlagd bilbrand spreds till byggnad Ystad 2010 

 Bilbrand med förmodad airbagexplosion Västerås 2010 

 Brand i gasolkök i fritidsbåt Habo 2010  

 Skogsbrand Eskilstuna 2010 

 Utvärdering av räddningsinsats till sjöss Helsingborg 2010 



34 
 

2011 

 Engångsgrill orsakade brand i strandskog Halmstad 2011 

2012 

 Brand i biogasbussar Helsingborg 2012 

 Brand i gasbuss Lund 2012 

 Brand i gasdriven personbil Lysekils kommun 2012 

 Brusten hydraulslang orsakade motorbrand Alingsås 2012 

 Olycka med spritkök vid friluftsdag Ånge 2012 

2013 

 Brand i acetylenflaska med explosionsrisk Mörbylånga 2013 

 Brand i bensinstation vid cisternfyllning Värnamo 2013 

 Olycka med spritkök vid friluftsdag Täby 2013 

 Omfattande brand på torvmosse Örkelljunga kommun 2013 

 Utvärdering av insats vid lastbilsbrand på färga Varberg 2013 
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12.2 BILAGA 2 – KODSCHEMA SAMT EXEMPEL PÅ KODNING 
 

Kodschema 

Meningsbärande enhet – 
förslag på åtgärd hämtad ur 
olycksundersökning  

Kod Sammanfattande kod 

 

Exempel på kodning 

Undersök fläktar (typ 
kupévärmare), fläkt 
dammig=brandfarlig 

Ändra konstruktion samt 
informera berörd aktör 

Ändra konstruktion samt 
informera berörd aktör 

Förbjud fläktar (typ 
kupévärmare) 

Övriga förslag  Övriga förslag 

Höj värmen i fastigheten Övriga förslag Övriga förslag 

Ogräsbekämpning med gasol - 
eld i buske. Förslag: info till 
allmänheten om faran i detta 

Handhavandefel – eldning Handhavandefel 

Troligen anlagd brand, säte 
buss. Kraftigt brandförlopp. 
Förslag: Se över konstruktion av 
stol samt övriga material 

Ändra konstruktion samt 
informera berörd aktör 

Ändra konstruktion samt 
informera berörd aktör 

Insatspersonal ska aldrig närma 
sig brinnande container utan 
rökskydd och vatten framme på 
stålrör 

Insats, personal riskmedveten 
och rätt utrustning 

Insats/Räddningstjänstens 
arbete 

Företag som handhar 
miljöfarligt avfall ska skapa 
säkrare rutiner för innehållet i 
container 

SBA verksamhet SBA verksamhet 

Insatsledare som ej är på 
skadeplats måste via direkt 
order lämna över ansvaret till 
annan 

Insats, befäl och ledning Insats/Räddningstjänstens 
arbete 

Om personalbehov är stort och 
RTs egenpersonal ej räcker bör 
hjälp sökas från hemvärnet 

Insats, organisation kring 
personal  

Insats/Räddningstjänstens 
arbete 

Utbildning av personal om 
säkerhet, teknik och taktik, 
brand i gasoldrivet fordon 

Erfarenhetsåterföring inom 
räddningstjänsten 

Erfarenhetsåterföring inom 
räddningstjänsten 

 

 

 


