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Sammanfattning 
Som en del i tillsynsmyndigheternas uppgift ingår att bedöma kommunernas förmåga att genomföra 
räddningsinsatser.  För att kunna göra sådana bedömningar behövs metoder och verktyg som ger ett 
konkret bedömningsunderlag för att avgöra om en kommuns organisation för räddningsinsatser har en 
förmåga som bidrar tills ett likvärdigt skydd i tillräcklig omfattning. I Sverige finns det kommuner och 
räddningstjänstförbund som har påbörjat sådana beskrivningar och i några fall kommit relativt långt i 
utvecklingen. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en vidare enkel programteori 
har tagits fram för att sätta förmågan att genomföra räddningsinsatser i ett sammanhang där förmågan till 
räddningsinsats är en av flera delar av kommunens totala skydd Man har här valt att dela in begreppet 
”förmåga” i tre faktorer: tid till insats, arbetsuppgifter och uthållighet och sedan utveckla dem för att utveckla 
en metod att bedöma förmågan att genomföra räddningsinsatser.  
 
Internationellt finns vissa motsvarande projekt och beskrivningar tillgängliga. Dessa har dock inte 
systematiskt dokumenterats och utvärderats för att utgöra en grund på vilken framtidens bedömningar av 
kommunernas förmåga till räddningsinsats kan vila. Det finns med andra ord ett behov att ta fram ett 
koncept eller modell att använda vid bedömning kommunernas förmåga att genomföra räddningsinsatser, 
baserad i tidigare erfarenhet. Denna studie är en första ansats till sådant koncept då den identifierar och 
beskriver faktorn ”Arbetsuppgift” i med exempel från Danmark, Island, England, Australien, Nya Zeeland 
och USA.  
 
Studien har genomförts som en dokumentstudie där de aktuella exemplen valts ur ett större urval dels på 
MSB inrådan, dels då de uppfyller en eller flera identifierade kriterier på en ”god beskrivning”: scenario, 
statisk, process- roll- och/eller tjänstebeskrivning. Huvudexemplen innefattar riskbaserad design/statistik 
(Danmark), Fire Brigade Intervention Model och Fire Engineering Analysis (Australien och Nya Zeeland), 
Rolemaps och National Occupation Standard (UK) samt National Fire Protection Association’s standard (USA). 
Dessa beskrivs detaljerat. En övergripande analys diskuterar respektive exempels ev för- och nackdelar 
samt tillämpningsområden samt föreslår fortsatt arbete för att anpassa en eller (kombinationer av) flera 
modeller till svenska förhållanden. 
 
Målet för studien är ett underlag för vidare utveckling av metoder och verktyg för MSB:s tillsynsenhet och 
länsstyrelserna för att beskriva och mäta faktorn Arbetsuppgifter för kommunernas organisationer för att 
genomföra räddningsinsatser i Sverige. Arbetet ska i ett vidare sammanhang även ses som ett första steg i 
att ta fram metoder och verktyg för att utvärdera räddningstjänsternas övergripande förmåga som sådan. 
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Introduktion 
 
Som en del i tillsynsmyndigheternas uppgift enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ingår att bedöma 
kommunernas förmåga att genomföra räddningsinsatser.  För att kunna göra sådana bedömningar behövs 
metoder och verktyg som utifrån lagens övergripande mål, om bland annat ett likvärdigt skydd, ger ett 
konkret bedömningsunderlag för att avgöra om en kommuns organisation för räddningsinsatser har en 
förmåga som bidrar tills ett likvärdigt skydd i tillräcklig omfattning.  
 
I Sverige finns det kommuner och räddningstjänstförbund som har påbörjat sådana beskrivningar och i 
några fall kommit relativt långt i utvecklingen. På Myndigheten för Stöd och Beredskap (MSB) har en 
vidare enkel programteori har tagits fram för att sätta förmågan att genomföra räddningsinsatser i ett 
sammanhang där förmågan till räddningsinsats är en av flera delar av kommunens totala skydd (MSB, 
2012). Man har här valt att dela in begreppet ”förmåga” i tre faktorer och sedan utveckla dem för att 
utveckla en metod att bedöma förmågan att genomföra räddningsinsatser. De tre faktorerna är tid till insats, 
arbetsuppgifter och uthållighet. Internationellt finns vidare vissa motsvarande projekt och beskrivningar 
tillgängliga. I England använder exempelvis några kommuner så kallade ”Rolemaps” som beskriver vilka 
uppgifter en viss befattning ska kunna genomföra, som en utgångspunkt för att kunna bedöma förmåga. 
Andra exempel är ”Standarder” som ställer krav på vilken förmåga en organisation behöver ha. Alla dessa 
projekt och beskrivningar och har dock inte systematiskt dokumenterats och utvärderats för att utgöra en 
grund på vilken framtidens bedömningar av kommunernas förmåga till räddningsinsats kan vila. Det finns 
med andra ord ett behov att ta fram ett koncept eller modell att använda vid bedömning kommunernas 
förmåga att genomföra räddningsinsatser, baserad i tidigare erfarenhet. Denna studie är en första ansats till 
sådant koncept då den identifierar och beskriver faktorn ”Arbetsförmåga” i med exempel från Danmark, 
England, Australien, Nya Zeeland och USA. Även en kortare beskrivning från Island ges. 

Mål och Syfte  
Studien avser att kartlägga på vilka sätt som faktorn Arbetsuppgifter beskrivs i andra länders organisationer 
för att genomföra räddningsinsatser. Studien är främst en beskrivande studie, med fokus på att visa hur 
Arbetsuppgifter beskrivs internationellt utifrån exemplariska modeller för beskrivningar.  
 
Målet är ett underlag för vidare utveckling av metoder och verktyg för MSBs tillsynsenhet och 
länsstyrelserna för att beskriva och mäta faktorn Arbetsuppgifter för kommunernas organisationer för att 
genomföra räddningsinsatser i Sverige. Arbetet ska i ett vidare sammanhang även ses som ett första steg i 
att ta fram metoder och verktyg för att utvärdera räddningstjänsternas förmåga som sådan. 

Avgränsningar 
Från det övergripande begreppet insatsförmåga koncentreras studien till att omfatta arbetsuppgifter, det 
vill säga arbetsbeskrivningar vid räddningsinsatser. Detta är i linje med det uppdrag som ligger bakom 
studien. Studien beskriver olika goda exempel, sammanfattar dessa och pekar på hur de belyser olika 
aspekter av beskrivning av arbetsuppgifter.  
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Bakgrund 
 
I detta avsnitt ges först en kort beskrivning av MSBs arbete runt förmåga i kontexten räddningsinsats.  
Därefter definieras först begreppen förmåga/arbetsförmåga såsom de används i denna studie, därefter 
diskuteras beskrivningar då det är just goda beskrivningar av arbetsuppgifter som är centrala för studien.  

MSB förmågearbete 
MSBs tillsynsenhet har valt att dela in begreppet förmåga i tre faktorer och sedan utveckla dem för att 
tillsammans på sikt utgöra en metod att bedöma förmågan att genomföra räddningsinsatser. De tre 
faktorerna är:  
 

1. ”Tid till insats” eller ”Snabbhet”. 
2. ”Arbetsuppgifter” eller ”Insatsförmåga” 
3. ”Uthållighet. 

 
Med den första faktorn, Snabbhet, avses hur lång tid det tar från inträffad olycka till dess att hjälpresurser är 
på plats och en räddningsinsats påbörjas. Den faktorn omfattar sådant som kommunen kan påverka, t ex 
hur resurser placeras i förhållande till risker, men också sådant som ligger utanför kommunens kontroll 
som alarmeringsprocessen. 
 
Den andra faktorn, Arbetsuppgifter, avser vilka uppgifter som kommunens organisation för 
räddningsinsatser kan genomföra på en skadeplats. Exempel på sådana uppgifter vid en trafikolycka är att 
säkra olycksplatsen mot övrig trafik, att säkra inblandade fordon mot uppkomst av brand, losstagning av 
fastklämda personer och livsuppehållande åtgärder för skadade. Sådana arbetsuppgifter kan genomföras i 
serie efter varandra eller parallellt, d.v.s. samtidigt. Sådana arbetsuppgifter behöver också genomföras i 
samverkan med andra aktörer, till exempel polis och ambulanspersonal. Faktorn ”Arbetsuppgifter” avser 
därmed vilka uppgifter som kommunens organisation för räddningsinsatser klarar av eller bör klara av att 
genomföra. 
 
Den tredje faktorn Uthållighet avser hur länge kommunens organisation kan genomföra en 
skadeavhjälpande insats i samverkan med andra aktörer. Den här faktorn är främst beroende av vilka 
ytterligare resurser som anländer till skadeplatsen och vilka arbetsuppgifter de klarar av att genomföra. 

Förmåga och arbetsuppgift 
Samtidigt som titeln på uppdraget bär begreppet förmåga är det av intresse att reda ut hur förmåga och 
objektet för studien nämligen Arbetsuppgifter relaterar till varandra. Författarnas syn är att förmåga 
(egentligen insatsförmåga) är ett abstrakt begrepp som innefattar i en ev. operationalisering av begreppet, 
distinkta och konkreta uppgifter att genomföras. Därmed blir ”Räddningstjänstens förmåga till 
räddningsinsatser” eller kort och gott (Räddningstjänstens) räddningsförmåga ett mer talande begrepp i den 
här kontexten och det vi fortsättningsvis kommer att använda.  

Räddningsförmåga i sin tur kan delas upp i tre olika faktorer som kan påverka en räddningsinsats; dessa är 
snabbhet, insatsförmåga och insatsuthållighet. Dessa faktorer är fortfarande något abstrakta och behöver 
tydliggöras. I tydliggörande av dem kan man i operationalisera dessa faktorer. Med Snabbhet avses tiden 
det tar från inträffat tillbud till dess att hjälpresurser är på plats och en räddningsinsats påbörjas. 
Insatsförmåga operationaliserar ett antal arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter avser vilka uppgifter som 
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räddningspersonal för räddningsinsatser kan genomföra på en tillbudsplats. Den tredje faktorn 
”insatsuthållighet” avser hur länge kommunens organisation kan genomföra en skadeavhjälpande insats i 
samverkan med andra aktörer. Alla dessa faktorer är beroende av ytterligare resurser som behöver 
allokeras beroende för typ av tillbud. I beskrivning av de tre faktorerna och framför allt arbetsuppgift 
håller vi därmed med om och tillämpar MSBs beskrivningar ovan. 

Insatsförmåga som begrepp behöver utvecklas i sina bestånds delar, nämligen ”insats” och ”förmåga”. 
Begreppet används implicit i genomgången litteratur; sällan ges en tydlig definition på begreppet utan det 
förutsätts en standardförståelese för vad det betyder. Insats refererar då till ansträngning, eller utnyttjande 
av kapacitet. Förmåga refererar till arbetskapacitet eller en verksam faktor. Insatsförmåga, i kontexten som 
denna text behandlas, skulle kunna ses då som utnyttjande av ens arbetskapacitet som en verksam faktor 
för att utföra en räddningsinsats. Vidare (Kaldal, 2010) tillskrivs begreppet förmåga tre ingående element: 
a) en definierad uppgift, b) ett mått på hur väl utförd uppgiften är och c) en beskrivning av de faktorer 
som påverkar utförandet. Sammantaget utifrån dessa tre element kan man besvara frågeställningar som 1) 
Vad händer när en aktör utför en specifik uppgift givet ett specifikt sammanhang? 2) Hur troligt är det? 3) 
Vilka konsekvenser får detta för prestanda åtgärder som anges för den aktuella uppgiften?  

Frågeställning (1) och (3) kommer att vara ledstjärnor i analysen av valda beskrivningsmodeller i denna 
studie då frågeställning (2) antas vara för given eftersom beskrivningar bygger på erfarenheter från 
verkligheten. 

Beskrivningar 
Vad är en beskrivning? Och framför allt var är en bra beskrivning? Nationalencyklopedin definierar att 
beskriva som: ”redogöra för de väsentliga egenskaperna hos (ngn eller ngt) i syfte att ge en helhetsbild 
(berätta, framställa, karakterisera, skildra) (NE, 2013). Detta innebär att en bra beskrivning måste uppfylla 
en eller flera pedagogiska egenskaper; måste uppfylla sitt syfte i relation till det som avses kommuniceras. 
Även om det finns skillnader mellan beskrivning och modell vi ge oss friheten i denna studie att behandla 
dem synonymt. I så fall vi kan säga för att en beskrivning ska vara bra den behöver vara komplett (visar 
väsentliga delar, tillstånd eller processer), koncis (presenterar ting i en lämplig nivå), sammanhängande 
(visar hur delar fungerar tillsammans), konkret (representerar ting på ett, för den som tar del av det, 
familjärt sätt), konceptuell (visar hur saker fungerar), korrekt (beskriver verkliga händelser eller objekt) och 
lämpliga(i relation till den som tar del av det) (Mayer, 1989). Goda beskrivningar är då lämpliga i relation 
till vissa informationsinhämtare och instruerande mål. Under genomgången av arbetsmaterialet har vi 
identifierat fyra kriterier som vi använder för att framföra goda beskrivningar. Dessa kriterier är:  

1. Scenarion 
2. Processbeskrivning 
3. Statistik 
4. Roll- och tjänstebeskrivning 

Ett scenario kan ses som en beskrivning av en möjlig framtida situation och av en tänkbar utveckling från 
något tillstånd fram till den beskrivna situationen. Scenarier försöker vanligen i förenklad form ge en bild 
av helheten och av sambanden mellan olika situationer för att belysa olika utvecklingsmöjligheter. (NE. 
2013b) 

Processbeskrivning (lat. proce´ssus 'förlopp', av proce´do 'gå framåt', 'komma framåt'). Förenklat kan en 
process beskrivas som en kedja av relaterade aktiviteter. (NE, 2013c) Aktiviteternas relation sinsemellan är 
inte slumpartad, de hör samman eftersom de alla strävar mot samma mål. Det gemensamma målet är att 
skapa ett visst slutresultat. En process består av en struktur av aktiviteter och dess resultat. En process är 
den sammanlagda beskrivningen av ett antal länkade aktiviteter plus dess start och slutpunkt. Ett 

http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/sve/ber%C3%A4tta
http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/sve/framst%C3%A4lla
http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/sve/karakterisera
http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/sve/skildra
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utmärkande drag hos en process är att den används om och om igen. Denna upprepbarhet är en av 
anledningarna till att utveckling och vidare förädling av en process kan vara mycket fruktbar. Små 
förbättringar kan leda till stora resultat eftersom man drar nytta av förbättringen varje gång processen 
används. En process är i sig ett arbetssätt.  

Statistik (tyska Statistik, av nylatin stati´sticus, ytterst av latin sta´tus 'ställning', 'tillstånd'), är dels uppgifter 
om något fenomen i numerisk form, vanligen presenterade i tabeller och diagram. Statistik visar om och 
hur data med inslag av slumpmässig variation eller osäkerhet skall insamlas, utvärderas och presenteras. 
(NE, 2013d)  

Roll och tjänstebeskrivning. Dessa två begrepp är i sig skilda men vi har valt att använde dem som ett i 
den här rapporten då de många gånger är överlappande. En rollbeskrivning är både till innehåll och till 
funktion mycket lik en tjänstebeskrivning; den ska innehålla information om en anställning. Skillnaden 
mellan en rollbeskrivning och en tjänstebeskrivning, som vi ser på det, är att tjänstebeskrivningen ska vara 
en aning mer ingående i informationen den ger medan rollbeskrivning ligger på en mer ”abstrakt nivå” 
och ger möjlighet till flera tolkningar.  
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Metod 
 
Studien är genomförd som en litteraturstudie. Initialt gjordes en översikt över litteratur tillgänglig på 
området, i olika länder. Vi fick här hjälp i valet av litteratur av ett antal personer insatta i praktiskt 
utförande av räddningsinsatser och även av personer som arbetade strategiskt med ämnet förmågor i 
räddningstjänst. Dessa personer bidrog till att avgränsa sökningarna till att omfatta endast tryckt material 
Även sökningar via internet (Google och Google Scholar) gjordes på sådant material.  
 
Efter den inledande fasen gjordes ett urval för djupare studier i samarbete med MSBs tillsynsenhet av de 
exempel som identifierats. Här tillämpades även urvalskriterierna scenario, process, statistik, roll och 
tjänstebeskrivningar ovan och det slutliga valet gjordes utifrån en första analys av fyllighet av respektive 
exempels arbetsbeskrivningar enligt en eller flera kriterier. Studien redovisar de exempel som valts ut mer 
noggrant. Mer specifikt valdes exempel ut från Danmark, England, USA, Australien och Nya Zeeland. 
Dessa beskrevs och analyserades genom det ”ramverk” som beskrivs i föregående avsnitt (bakgrund). 
Även en kortare beskrivning av Island ges i studien. 

Kontaktpersoner 
Vi vill tacka våra kontaktpersoner och kollegor som har guidat oss i letandet efter hur 
räddningsorganisationer i utlandet beskriver deras arbetsuppgifter. Vi vill börja med att tacka Stefan 
Svensson MSB Revinge samt Samuel Koelega och Christian Uhr MSB Enheten för utveckling av 
räddningstjänst och krishantering för inledande guidning och grundläggande förståelse i ämnets 
problematik. Vi vill också tacka de internationella kontakter som hjälpte oss i processen,  Henrik B. 
Hansen, Senior Fire Chief,  Falck Danmark och Soley Kaldal vid Civil Protection and Emergency 
Management in Iceland samt Steve Worrall, Shropshire Fire & Rescue Service, UK, Lead officer for 
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Resultat 
I detta avsnitt beskrivs de exempel som valts ut för analys. Detta inkluderar exempel från Danmark, 
Australien, Nya Zeeland, England och USA som täcker en eller flera av urvalskriterierna. 

Danmark 
Danmark använder sig av privata aktörer för att driva räddningstjänsten. För att definiera och bestämma 
de resurser som krävs för att upprätthålla räddningstjänstens aktiviteter använder de sig av en riskbaserad 
dimensionering. Den riskbaserade designen görs av varje kommun och baserar sig på riskbedömningar, 
statistik och riskacceptanser. I detta kapitel beskrivs de steg som utförs i processmodellen vid en analys för 
en kommun i Danmark. 

Riskbaserad design 
Danska folketinget beslutade 2002 att den kommunala räddningsinsatsen måste organiseras utifrån lokala 
riskbedömningar. Fram till dess hade dimensioneringen baserats på ett nationellt genomsnitt, vilket hade 
resulterat i ett minimikrav tänkande som präglade dimensionering. 

Med den nya riskbaserade designprincipen ökar den lokala frihetsgrader för de enskilde kommunerna, 
vilket innebär att de själva kan definiera vad de anser att de behöver basera de lokala riskbedömningarna 
på. I de nya direktiven finns också ett ökat fokus på förebyggande åtgärder. De enskilda kommunerna 
kommer också att ha ett mycket större ansvar för den servicenivå som räddningstjänsten skall upprätthålla.  

Processmodellen som bildar den övergripande ramen för den riskbaserade dimensionering visas i figur 1. 

(1)
Riskidentifiering

(2)
Riskanalys

-Scenarioanalys
- Kapacitetsanalys

(3)
Disposition av 

tjänsten

(4)
Politisk beslut om 

tjänsten

(5)
Praktiskt 

genomförande av 
tjänsten

• Kontrollverksamhet och uppföljning
• Kommunikation
• Dokumentation
• Erfarenhetsuppsamling

 

Figur 1 - Översikt av riskbaserad design processen. 
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Kommunen och nuvarande resurser och aktiviteter 
Som grundläggande indata till riskidentifieringen ges en topografisk beskrivning av kommunen, nuvarande 
brandstationer och deras ansvarsområden, existerande resurser, utbildning och kompetensnivåer, 
existerande samarbeten mm. 

Topografiskbeskrivning: I den topografiska beskrivningen av kommunen och de befintliga 
ansvarsområdena i kommunen beskrivs befolknings mängd, befolkningstäthet, avstånd inom kommunen, 
längd på kustlinje, längden på motorvägar, landsvägar, järnvägar mm.  

Brandstationer: Här beskrivs alla heltidsstationer och beredskapsstationer samt de ansvarsområden de 
har. 

Resurser: Här beskrivs alla resurser som finns på stationerna; fordon, vagnar, moduler, generatorer, båtar, 
personal utrustning mm. Denna beskrivning är mycket noggrann, exempelvis beskrivs alla saker som finns 
i förarutrymmet på alla fordon, alla kommunikationsenheter, antal meter slang på varje enhet mm.  

Utbildning: Det är de privata aktörerna som driver räddningstjänsten som är ansvarig för att personalen 
har erforderlig utbildning och får regelbunden träning. Här beskrivs utbildnings statusen och 
utbildningsplanerna för personal. Detta görs de utifrån de olika rollerna; brandteknikhandläggare, 
insatsledare, teamledare, brandman och beredskapsbrandman. 

Aktiviteter mot kommunen: Här beskrivs de aktiviteter den privata aktören bedriver för kommunen; 
exempelvis, lagstadgad brandtillsyn, utbildningar i element brandbekämpning, evakueringsövningar och 
kurser i första hjälpen. 

Förebyggande aktiviteter: Här beskrivs pågående informationskampanjer och utbildningskampanjer 
mm. 

Statistik  
Alla operatörer av räddningstjänstens aktiviteter är skyldiga att föra en noggrann statistik på vad som sker i 
sitt ansvarsområde. Som ett första steg i riskidentifieringen studeras denna statistik från tidigare år. Detta 
görs för alla brandstationers ansvarsområden i kommunerna. Statistiken ger en inriktning på vad som 
förväntas hända i respektive område. 

En typisk indelning är att göra detta baserat på månad under ett år samt timme under ett dygn för ett år. 
Den månadsbaserade statistiken fångar de större svängningar i statistiken som sker över åren. Här kan 
identifiering av maxvärden för en period ske. En kall vinter månad kan ha annan statistik än samma 
vintermånad om den är varm och en regnig sommar månad kan ha annan statistik än en torr sommar 
månad. Långvariga svängningar kan också identifieras för olika delar i ansvarsområdena. I figur 2 ses ett 
exempel på antal insatser under en månad fem år tillbaka i tiden. 

 

Figur 2 - Antal insatser ber månad under ett år. 
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För alla brandstationers ansvarsområden i kommunerna görs också en mer detaljerad statistisk indelning 
baserad på timme på dygnet under ett år. I denna indelning har alla insatser klassificeras efter typ av insats, 
se tabell 1. Denna analys görs också flera år tillbaka för att se variation genom åren. Denna statistik utgör 
grunden för vad som förvänta hända inom ett ansvarsområde. 

 

 

                        2012                         

Tid på dygnet 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Total 

Husbrand 1 1 
  

1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 3 2 
 

2 2 2 2 1 1 1 36 

Skorstensbrand 1 
   

1 
    

1 1 
 

3 
  

2 2 4 3 1 
  

3 
 

22 

Natur brand 1                         1   3 4               9 

EL installation Brand 
        

1 
        

1 
      

2 

Container/avfalls brand 
 

2 3 
      

1 
           

2 2 
 

10 

Gas läckage                           1       1             2 

Transport brand 
        

2 
    

1 
  

2 2 
      

7 

Brand övrigt  
      

1 
  

2 
  

1 
     

1 
 

1 
   

6 

Trafikolycka 3           2 1 3       2 2     1 2 1       1 1 19 

Personräddning 
     

1 
      

1 
     

2 
 

1 
   

5 

Drunkning räddning 
               

1 
   

1 
 

1 
  

3 

Räddning övrigt           1               1         1           3 

Mindre förorening 
        

1 
 

1 
  

1 1 1 1 1 1 
     

8 

Större förorening 
         

1 
    

1 
         

2 

  6 3 3 0 2 4 5 2 9 7 3 2 10 9 5 9 10 13 11 4 4 4 7 2 134 
Tabell 1 -Antal insatser fördelat under dygnet under ett år. 

 

Riskidentifiering 
Riskidentifiering görs för varje ansvarsområde i kommunen. Vid riskidentifieringen identifieras objekten 
baserat på uppgifter från bygg och bostadsregister, miljöinformationssystem och brand testprotokoll. 
Dessutom har lokalkännedom hade ett stort inflytande på valet av riskobjekt. Exempel på 
riskidentifierings tablå för en kommun ses tabell 2. Objekten klassificeras och analyseras utifrån typ, 
människor kopplade till objekten, statistisk risk bild, troligt värsta fall förlopp mm. Objekt som kan 
medföra stora konsekvenser beaktas extra noga i denna process, exempelvis, köpcentrum, skolor, 
industriområde, företagen som hantera farliga ämnen, gårdar som har stora besättningar. 
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Tabell 2 -Metoden omfattar allt från brandens start till efterarbetet. 

 

Riskanalys. 
Riskanalys görs utifrån riskidentifiering och består av händelseanalys och kapacitetsanalys.  

Händelseanalys 
En händelseanalys görs för utvalda grupper av objekt samt enskilda specifika objekt som finns i 
kommunen. Händelseanalysen inkluderar vad som kan hända i normala situationer samt troliga värsta 
förlopp. I denna analys skapas en mängd scenarion som skall representera typ av händelser eller en 
specifik händelse kopplad till ett specifikt objekt som finns i kommunen.  

Scenariobeskrivningar 
Nedan visas ett exempel på hur en scenarioöversikt kan beskrivas i riskanalysdokumenten, tabell 3. Dessa 
scenarion används som en grund för att definiera den kapacitet som behövs i ansvarsområdet. Detta 
innebär att scenariorna måste väljas noga så att lämpliga kapacitetskrav kan identifieras. I den kommun 
som studerades för denna text valdes dessa 23 scenarion ut för att representera riskbilden i området. 

Tema Objekttyp Antal objekt 
Rödbo Grönbo Blåbo Totalt 

Platser med 
många 

människor. 
Dag och 

kvällsöppet 

Butiker, > 600 m2  10 5 15 
Diskotek,  150 personer  2  2 
Idrottshall, 150 personer 2 5 3 10 

Platser med 
många 

människor. 
Nattöppet 

Hotell  8 4 12 
Äldreboende 2 9 5 16 

Fängelser   1 1 
Internatskolor 1 1 2 4 

Industri, och 
Lager 

Brandfarlig verksamhet 12 12 20 44 
Lager 

Fyrverkerier 
1   1 

Lager 
Ammoniak 

2   2 

Växthus > 10.000 m  2 2 4 
Infrastruktur Stads och landsbygds trafik x x x 3 

Motorväg   1 1 
Tågtrafik  2  2 
Hamnar 2  1 3 

Fartygstrafik 2  1 3 
Natur Sjöar > 25 hektar 2  2 4 

Kustområden 3  3 6 
kulturella värden Kyrkor 3 7 8 18 

Museer  2  2 
Slott och herrgårdar 8 7 12 27 
Noterade Byggnader 8 20 4 32 

Gamla kvarter  3 3 6 
Särskilda 

evenemang 
Festivaler  2  2 
Marknader 1 1 1 3 

Platser med 
många djur 

Gårdar > 200 20 5 15 40 
Pälsdjursuppfödning > 1.000 2   2 

Station, 
Ställverk 

Gas 1 6 2 9 
Vattenverk 2 11 2 15 

Telekommunikation 1 8 8 17 
Övrigt Kraftverk  2 3 5 

Brandstation 
Deltid 

1 1 1 3 
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Tema Objekttyp Identifierade 
risker 

Utvalda 
scenarier 

Motivering för val Anmärkning 

Bostäder Våningshus Brand Brand i lägenhet Förväntad händelse Scenario 01 
 Fristående hus Halmtak Skorstensbrand Förväntad händelse Scenario 02 
Platser med 
många 
människor, 
Dagtid 

Simhall Farliga gaser 
 

Klorutsläpp Komplicerat insats 
med risk för många 
skadade 

Scenario 03 
Brandklassat 4.1 
Samlingslokal 

Platser med 
många 
människor, 
Nattöppet 

Hemcenter Brand Brand i kök Lång 
körsträcka, 
risk för person 
skada 

Scenario 04 
Brandklassat 3.1 
Vårdinrättningar 

 Skolhem Brand Brand i 
studentrum 
 

Lång körsträcka, 
risk för person 
skada 

Scenario 05 
Brandklassat 2.1 
Hotell etc. 

Brand och 
Farlig miljö 
verksamhet 
 

Träbearbetning Brand Brand i spånsilo Brandfarlig 
verksamhet, 
Svåra 
Släckförhållanden, 
Lång 
körsträcka  

Scenario 06.01 
Brandklassat 9.1 
Brandfarlig 
verksamhet, 
Lager 

 Träbearbetning Brand Brand i sågverk Brandfarlig 
verksamhet, 
Svåra 
Släckförhållanden, 
Lång körsträcka 

Scenario 06.02 
Brandklassat 9.1 
Brandfarlig 
verksamhet, 
Lager 

 Plast bearbetning Brand Brand i 
industribyggnad 

Svåra 
Släckförhållanden, 
Släckvattnet 
kan vara en 
miljörisk. 

Scenario 07.01 
Brandklassat 9.1 
Brandfarlig 
verksamhet, 
Lager 

 Plast bearbetning Utsläpp Utsläpp av 
polyester 

Utsläpp Scenario 07.02 
Brandklassat 9.1 
Brandfarlig 
verksamhet 

 Plast bearbetning Brand Brand i 
industribyggnad 

Svåra 
Släckförhållanden, 

Scenario 07.03 - 04 
 

 Annan 
brandfarlig 
verksamhet 

Brand Brand i 
industribyggnad 

Förväntad händelse Scenario 07.05 - 06 
 

 Annan 
brandfarlig 
verksamhet 

Utsläpp Utsläpp av 
ammoniak 

Stor krävande insats Scenario 07.07 
 

 Bilverkstad Brand Brand i 
bilverkstad 

Förväntad händelse Scenario 08 
 

Infrastruktur Trafik Brand Bilbrand ute Förväntad händelse Scenario 09.01 
 Trafik Trafikolycka Trafikolycka 

med fastklämd 
Förväntad händelse Scenario 09.02 

 Trafik Trafikolycka 
motorväg 

Omfattande 
olycka på 
motorväg 

Förväntad händelse 
Komplicerad insats 

Scenario 09.03 

 Trafik Utsläpp Mindre utsläpp Förväntad händelse Scenario 10 
Natur Havet Drunkning Yträddning Komplicerad insats Scenario 11 
 Skog plantage Skogsbrand Naturbrand Komplicerad insats, 

vattenförsörjning 
Scenario 12 

 Mark Förorening Slam 
Föroreningar 

Förväntad händelse Scenario 13 

Lantbruk med 
boskap 

Gård med 
boskap 

Brand Brand i lada Komplicerad insats Scenario 14 

Tabell 3 - Scenariosammanfattning. 
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För alla scenarion i riskanalysen skapas en scenariobeskrivning innehållande den information som behövs 
vid kapacitetsanalysen. Här analyseras vilka resurser som kommer att behövas vid de olika 
insatsuppgifterna som kan förekomma. Resurserna beskrivs i en insatsprocess tidslinje där önskvärd 
utrustning och personal kan ses. Typiska insatsuppgifter är: 

• Insatsledning 
• säkra skadeplats 
• personräddning 
• förstahjälp 
• brandsläckning 
• vattenförsörjning 
• föroreningskontroll 
• losstagning av fastklämda 
• förhindrande av följdskador 
• evakuering 
• avspärrning 
• inspektion 
• eftersökning 

Vid denna analys analyseras också vilka förebyggande åtgärder som kan tänkas utföras för att minimera 
konsekvenserna i scenariot. Nedan (tabell 4) visas ett exempel på hur ett scenario kan beskrivas i 
riskanalysdokumenten. 

Händelse Titel:  Brand i hyreshus, 4 våningar 

 

Risk: Brand i flervåningshus 
112-samtal: Byggnad Brand, hyreshus 
Tid:  02:30 
Geografiskt läge:  Dangatan 25 
Avstånd till brand:  1 km 
Meteorologiska 
förhållanden:  

Torrt väder, lätt vind 

Beskrivning av objekt:  Lägenhet, 1 våningen 
Beskrivning av situationen vid ankomst: 
Eld flammor ut genom fönstret mot gatan, Huvudtrappan rökig. 
Det finns en person som vistas i sovrummet. 

Insatsuppgifter Insats enheter - personal och materiel 
x Insatsledning x Säkra skadeplats 1 Insatsledare 1 Gruppledare 
x Personräddning x Förstahjälp 7 Brandmän   
x Brandsläckning  Evakuering 1 Släckbil 1 Stegbil 
 Vattenförsörjning x Följdskador  Vattentankbil  Miljövagn 
 Föroreningskontroll  Avspärrning  Båtberedskap   
 Losstagning Fastklämda  Inspektion     
   Eftersökning     

Analys av insatsprocessen 
Uppgifter Process Insatspersonal 
Insatsledning .................................... 1+1 
Säkring + Släckning      ............................ 3 
Räddning + FH + Släckning       ............................ 4 
Externa följdskador                      ..............  

Tabell 4 - Scenario beskrivning. 
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Riskmatris 
Scenariot klassificeras också i en riskmatris som visar ur stor sannolikhet det är att händelsen inträffar och 
nivån på konsekvens om det händer.  Sannolikheten beskrivs enligt: 

1. Frekvent > 10 procent per år 
2. Troliga 1-10 procent per år 
3. Förekommer 0,1 till 1 procent per år 
4. Sällsynta 0,01 till 0,1 procent per år 
5. Nästan aldrig < 0,01 procent per år 

Konsekvenserna beskrivs med avseende på personskador, miljöeffekter och konsekvenser för samhället. 
Se tabell 5 nedan. 

Riskmatris 

Frekvens 

Frekvent 
> 10 
procent per år 

1 
     

Troliga 
1-10 
procent per år 

2 
 

P 
   

Förekommer 
0,1 till 1  
procent per år 

3 
     

Sällsynta.  
0,01 till 0,1 
procent per år 

4 
     

Nästan aldrig  
< 0,01  
procent per år 

5 
     

 1 2 3 4 5 

Personer (P) 
 

Obetydliga 
skador 
 

Mindre 
skador på 
personer 
 

Mer än fem 
skador på 
personer 
 

Få dödliga 
Skador / 
dödsfall 

Flera / många 
döda 

Miljö (M) 
 

Försumbar 
påverkan 
 

Större 
påverkan 
 

Risk för 
permanent 
skada 
 

Mindre 
permanenta 
skador 
 

Större 
permanenta 
skador 

Samhälle / värden (V) 
 

Ingen / 
mindre 
störning. 
Fördröjning 
av driften  
< 1 dag 
 

Kortare 
störningar. 
Fördröjning 
av drift < 1 
vecka. 

Betydande 
Störningar. 
Fördröjning 
av drift > 1 
månad, 
avstängning 
av anställda. 

Allvarlig 
störningar. 
Fördröjning 
av drift > 3 
månader, 
förlust 
kunder. 

Kritiskt för 
underhåll av 
funktion. 
Uppsägning av 
verksamheten 

Konsekvens 
Motivering till valet av scenario: Förutsebar händelse 

Tabell 5 - Scenariots placering i en riskmatris. 

Riskprofil 
För att beskriva områdets riskprofil skapas en riskprofilmatris, se tabell 6. I denna matris placeras alla 
scenarios riskklassificering, med avseende på konsekvenser för personskador, miljöeffekter och 
konsekvenser för samhället.  
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Riskprofil 

Fr
ek

ve
ns

 

Frekvent 
> 10 

procent per år 
5 

                         
                         
                         

10                         
2 9    9 11                   

Troliga 
1-10 

procent per år 
4 

                         
                         
                         
                         
     1     12               

Förekommer 
0,1 till 1 

procent per år 
3 

                         
                         
                         
                         
          14               

Sällsynta. 
0,01 till 0,1 

procent per år 
2 

                         
                         
          7               
     7 7 7   8 4              
     3     7 7 7   9          

Nästan aldrig 
< 0,01 

procent per år 
1 

                         
                         
                         
               5          
     6     12 6    6          

 1 2 3 4 5 

Personer (P) 
 

Obetydliga 
skador 
 

Mindre 
skador på 
personer 
 

Mer än fem 
skador på 
personer 
 

Få dödliga 
Skador / 
dödsfall 

Flera / 
många döda 

Miljö (M) 
 

Försumbar 
påverkan 
 

Större 
påverkan 
 

Risk för 
permanent 
skada 
 

Mindre 
permanenta 
skador 
 

Större 
permanenta 
skador 

Samhälle / värden (V) 

Ingen / 
mindre 
störning. 
Fördröjning 
av driften  
< 1 dag 
 

Kortare 
störningar. 
Fördröjning 
av drift < 1 
vecka. 

Betydande 
Störningar. 
Fördröjning 
av drift > 1 
månad, 
avstängning 
av anställda. 

Allvarlig 
störningar. 
Fördröjning 
av drift > 3 
månader, 
förlust 
kunder. 

Kritiskt för 
underhåll av 
funktion. 
Uppsägning 
av 
verksamhet
en 

 
Tabell 6 - Exempel på riskprofilmatris för en aktuell kommun. 

Kapacitetsanalys 
Vid kapacitetsanalysen sammanställs de resurser som krävs för att lösa insatserna beskrivna av scenarierna. 
Här beskriv också vilka förebyggande uppgifter som skall göras för att minska konsekvenserna av 
scenariohändelsen.  
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Tabell 7 visar delar av den insatskapacitetsmatris som skapas.  

Valda scenarier Insatskapaciteter Förebyggande  
 Insatsuppgifter Personal  
Scenario 1 
Brand i flervåningshus 

Insatsledning 
Säkra skadeplats  
Personräddning 
Förstahjälp 
Brandsläckning 
Följdskador 

1 + 1 
1 
2 
2 
4 
Externt 

Upplysningskampanjer om 
brandsäkerhet och 
rökdetektorer. 

Scenario 2 
Skogsbrand 

Insatsledning  
Säkra skadeplats 
Brandsläckning 
Följdskador 

1+1 
2 
6 
2 

Upplysningskampanjer om säker 
förbränning av fast bränsle. 

Scenario 3 
Klorutsläpp i Simhall 

Insatsledning  
Evakuering 
Säkra skadeplats 
Föroreningskontroll 

1+1 
Personal 
2 
5 

Årliga övningar av 
Personalen på simhallen 

Scenario 4 
Brand i hemcenter 

Insatsledning  
Säkra skadeplats 
Personräddning 
Förstahjälp 
Brandsläckning 
Följdskador 

1+1 
2 
4 
2 
9 
Externt 

Kokplattor och 
kaffemaskiner avlägsnas från 
flyktvägskorridorer. 

Scenario 5 
Brand i Skolhem 

Insatsledning  
Personräddning 
Förstahjälp 
Brandsläckning 
Vattenförsörjning 
Följdskador 

1+1 
4 
4 
6 
2 
Externt 

Alla anställda skall utbildats i 
Elementär brandbekämpning. 
Det kommer att finnas årlig brand 
och utrymningsövningar. 

Scenario 6.1 
Brand i spånsilo 

Insatsledning  
Säkra skadeplats 
Brandsläckning 
Vattenförsörjning 
Följdskador 

1+2 
2 
15 
3 
Externt 

Personalutbildning i 
Brandsäkerhet. 
 

Tabell 7 - Exempel på delar av en insatskapacitetsmatris. 

Kapacitetsanalysens andra steg är definiera vilka resurser som krävs på respektive brandstation för att 
kunna hantera de utvalda scenarierna. Detta görs genom definiera vilka enheter som behövs vid 
stationerna samt hur samverkan mellan enheter kan lösa de olika typerna av scenarion. Figur 3 visar ett 
exempel på enhetsuppbyggnad samt hur de skall kombineras för att lösa de olika scenarierna. 
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Grundenhet

Basenhet
+

Tillägg 1
+

Tillägg 2
+

Tillägg 3

Basenhet
+

Tillägg 1
+

Tillägg 2

Basenhet
+

Tillägg 1

Grundenhet
+

Tillägg 1Basenhet

• Mindre förorening
• Mindre brand

• Losstagning
• Mindre naturbrand
• Räddning
• Större förorening
• Bilbrand

• Skorstensbrand
• Räddning Höjd

• Husbrand
• Utsläpp miljö

• Industribrand
• Gårdsbrand
• Naturbrand

• Storbrandbrand
• Större naturbrand

Grundenhet: ISL + HL + 3 (ISL + ASP) 
Basenhet: ISL + HL + 7 (ISL + ASP + VTVG) 
Tillägg 1: Höjdenhet + 2 brandmän
Tillägg 2: VattenTankbil + 2 branmän
Tillägg 3: Förstärkning från annan kommun

 

Figur 3 - Exempel på enhetsuppbyggnad beskrivning. 

Baserat på denna kapacitetsanalys definieras sedan alla resurser som krävs på de berörda brandstationerna. 
Denna definition består av listor som beskriver all utrustning och personal som skall hanteras. Här 
beskrivs alla resurser som finns på stationerna; fordon, vagnar, moduler, generatorer, båtar, personal 
utrustning mm. Denna beskrivning är mycket noggrann och kan ses som bas för vad som skall 
tillhandahållas av den privata operatören. 
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Island 
Island har som mål att hantera dimensioneringen av räddningsorganisationers förmåga med hjälp av 
responsplaner, statistik och scenariobeskrivningar, d.v.s. i vissa delar följa samma principer som Danmark.  
Iceland Civil Protection Department (ICPD) har 2008 i ett nytt regelverk, "Civil Protection Act", No. 82, 
fastställt att varje geografiskt område skall ha en fungerande räddningstjänst vars dimensionering skall 
byggas på lokala riskbedömningar och konsekvensanalyser. Detta skall göras i enlighet med närhets regeln 
som säger att "kriser skall hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället". Detta innebär att varje region skall 
ha en kommitté som ansvarar för att skapa riskbedömningar och beredskapsplaner för sitt ansvarsområde 
på lokal nivå, vilket till stora delar bygger på erfarenheter från tidigare händelser och troliga scenarion. 

När större händelser inträffar på Island samordnas insatserna från ett nationellt ledningscentrum som leds 
av "National Commissioner of Police " (NCIP).  Förutom samordning och ledning vid större insatser 
ansvarar också NCIP för planering, utbildning, utrustning, forskning, och utveckling mm. I "Civil 
Protection Act" paragraf 15 till 17 definieras att NCIP skall förbereda generella responsplaner för de 
lokala ansvarskommittéerna på regional nivå. De ansvariga på de regionala nivåerna skall sedan anpassa 
dessa responsplaner till lokala risker och konsekvensanalyser. Dessa responsplaner skall sedan granskas 
och godkännas av (NICP). 

Statistisk information 
Exempel på statistisk information som insamlas på Island är den information som Isländska 
kustbevakningen insamlar. Den Isländska kustbevakningen (ICG), har hand om alla sök och räddnings 
uppdrag i vatten regionen runt Island. Denna information ger tillräckligt med data för att göra det möjligt 
att riskbedöma och utföra konsekvensanalyser på händelser som förekommer relativt ofta. Information 
som beskrivs i rapporterna innefattar, platsen för händelsen, väderförhållanden, antal drabbade personer, 
de drabbades tillstånd och risksituation, den egna organisationens insats samt andra organisationers 
aktivitet vid räddningsinsatsen. Sedan 2003 har även ICG, på internet, publicerat information till 
allmänheten om alla incidenter som har hanterats av ICG (http://www.lhg.is/frettirogutgafa/frettir/). 

Exempel på en situations analys 
Exempel på en situations analys för den Isländska kustbevakningen (ICG) utfördes Soley Kaldal  i (Keldan 
2010). I denna analys studeras beredskapen för mindre incidenter till havs där antalet personer i nöd är 
maximalt 15-20 personer.  Analysen gjordes med avseende på existerande helikopterresurser, lagar, 
geografiskt område, de drabbades säkerhetsförberedelse, väder och statistik. Dessa parametrar valdes efter 
analys av relevanta incidenter som identifierats i statistiken som tillhandahållits av ICG. En förenkling av 
analysen visas nedan. 

Resurser: Det officiella målet för ICG är att ha två helikopterbesättningar tillgängliga hela tiden. I 
praktiken finns dock ofta bara en besättning tillgängliga. I endast en tredjedel av tiden finns två 
besättningar tillgängliga.  

Lagar: Ett grundläggande problem i situationen är att förmågan hos en ensam helikopter att utföra 
räddningsinsatser är kraftigt begränsade. Den tillåtna flygsträckan för en helikopter som flyger ensamt 
över öppet vatten är begränsat med avseende lagar och regler som berör säkerheten för pilot och 
räddningspersonal. För en ensam helikopter är gränsen 20 nautiska mil. Detta avstånd är mycket litet 
jämfört med den vidsträckta sjöräddningsregionen. Den tillåtna sträckan ökas kraftigt när två helikoptrar 
samflyger och är då hela 240 nautiska mil. 

Geografiskt område: Området som undersöktes delades in i fyra områden, väst nära land, väst långt från 
land, öst nära land och öst långt från land. Gräns för avståndet långt från land valdes till 40 nautiska mil 
för att det skulle vara tydligt att ingen ensam helikopter skulle kunna sättas in i räddningsinsatsen. 
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Väder: I de flesta rapporterade incidenterna var vädret bra, eller i alla fall inte kritiskt för 
räddningsinsatsen. Fördelningen var; bra väder = 0.83, dåligt väder = 0.17. 

De drabbades säkerhetsförberedelse: Överlevnadstiden för personer i farliga incidenter till sjöss är 
svårt att utvärdera. Med en enkel klassificering av de drabbades säkerhetsförberedelse i två kategorier, som 
representerar god beredskap och dålig beredskap ges nedanstående statistik. Överlevnadstiden för god 
beredskap bedömdes till 8 timmar och för dålig beredskap till 1,5 timme.  Sannolikheten för varje 
förekomst av besättningens beredskap uppskattas till 0,85 för god beredskap och 0,15 för dålig beredskap. 

Statistik: Den analyserade data skapades från statistik på ca 100 incidenter under tidsperioden 2003 till 
2010. Delresultatet för område öst långt från land ses i tabell 8 och översikt från alla områden ses i  
tabell 9. 

Väder De drabbades 
förberedskap 
nivå 

Sannolikhet 
för scenario 

Frekvens 
för 
scenario 

Helikopter 
använd vid 
räddning 

Tid 
till 
död 

Tid till 
räddning 

Insats 

Bra 0,83 Bra 0,85 0,06 0,63 0,37 8,0 2,5 Ok 
Bra 0,83 Dåligt 0,15 0,01 0,11 0,07 1,5 2,5 Not Ok 
Dåligt 0,17 Bra 0,85 0,01 0,13 0,08 8,0 3,5 Ok 
Dåligt 0,17 Dåligt 0,15 0,01 0,02 0,01 1,5 3,5 Not Ok 

Tabell 8 - Delberäkning för område öst långt från land. 

  

Väder Bra Bra Dåligt Dåligt 
De drabbades beredskap Bra Dåligt Bra Dåligt 
Område Väst nära land Ok Ok Ok Not Ok 

Väst långt från land Ok Not Ok Ok Not Ok 
Öst nära land Ok Not Ok Ok Not Ok 
Öst långt från land Ok Not Ok Ok Not Ok 

Tabell 9 - Kritiska situationer i de olika områdena. 

Beräkningarna baserat på statistiken visade att för de två kritiska situationerna i områdena öst långt från 
land och väst långt från land minskade sannolikheten för en misslyckad rättningsinsats från 70% till 15% 
och 16% om det garanterades att två helikopter besättningar alltid skulle vara tillgängliga året runt. Detta 
skulle resultera att bara 1,2 räddningsinsatser per år skulle misslyckas statistiskt beräknat. Vad vi också kan 
se från statistiken är att de drabbades beredskapsnivå är kritisk. En viktig fråga är då om vi kan påverka 
detta med utbildning och inspektioner och om det är billigare att göra detta än att garantera två helikopter 
besättningar året om. 

Källbeskrivning Island 
Kaldal, S. (2010) Assessing emergency capacity – Emergencies in Iceland’s search and rescue region, 
Examensarbete,  Rapport  5322,  Avdelningen  för  brandteknik  och  riskhantering, Lunds tekniska 
högskola, Lund.   

Civil Protection Act, No. 82, 12 June 2008: 
http://www.almannavarnir.is/upload/files/Enska_L%C3%B6g%20almv%2082%202008%20W%20tr%2
0020908%20_2_.pdf 

Civil Protection Structure in Iceland: http://www.almannavarnir.is/displayer.asp?cat_id=133 

ICG incident rapporter till allmänheten:  http://www.lhg.is/frettirogutgafa/frettir/ 
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Australien och Nya Zeeland 
Många skillnader förekommer mellan brandkårerna i olika delar av Australien. Detta kommer från 
Australiens varierande natur samt population och medför att resurser, utrustning, svarstider varierar stort. 
Det finns ingen standard Australiensk brandkår. De olika regionerna försöker dock ha gemensamma 
filosofiska mål och grundsyn på procedurer och strategier. 

"Standard Operational Procedures" (SOP) användas av de flesta brandkårer i Australien. Detta för att 
definiera insatsen aktiviteter utifrån allmänna strategiska planen för olika typer av bränder. Mål och 
standardrutiner varierar från region till region, men dessa dokument blir allt viktigare. Nästan varje 
verksamhet som bedrivs av brandkårerna i Australien kan vara dokumenterade i en SOP, men de kan 
också användas för olika skikt i en incident. 

Ett viktigt steg i Australiens arbete med att standardisera samhällets säkerhetsuppgifter var att introducera 
en prestationsbaserad byggnadsnorm, "Building Code of Australia" (BCA) (BCA 1996). Dessa byggnadsnormer 
kan ses som en alternativ designmetod jämfört med tidigare metoder. Genom att definiera mål, 
funktionella definitioner och prestationskrav kunde större flexibilitet och mer kostnadseffektiva 
konstruktionslösningar definieras. 

För att standardisera delar av detta arbete används nu ”The Fire Brigade Intervention Model” (FBIM). 
För att säkerställa överensstämmelse med BCA levererar FBIM modellen en nationell täckning. En analys 
gjordes av alla Australiens brandkårer för att fastställa områden med operativ enhetlighet och identifiera 
olika regioners krav så att en nationell modell kunde skapas. FBIM modellen används också av Nya 
Zeeland. 

Fire Brigade Intervention Model 
”The Fire Brigade Intervention Model” (FBIM) ger en formell metod för att definiera räddningstjänsters 
agerande vid insatser kopplade till byggnader. Modellen har utvecklats av "Australian Fire and Emergency 
Service Authorities Council" (AFAC). Metoden har varit i bruk i över ett decennium och används i 
huvudsak av Australien och i mindre utsträckning sedan 2008 av Nya Zeeland.  

Begreppet "Intervention" är kopplat till den serie av åtgärder som räddningstjänsten utför för att uppnå de 
övergripande målen, skydda liv, egendom och miljö. Denna serie av aktiviteter följer en logisk sekvens 
eller cykel av aktiviteter genom hela insatsen. Dessa aktiviteter är oftast väl planerade och kommer från 
planerade strategier och detaljerade verksamhets analyser. 

FBIM är en aktivitets-baserad-metod, som kvantifierar räddningstjänstens aktiviteter vid brand i byggnad, 
från alarm fram till kontroll, släckning och översyn. Metoden utvecklades för att effektivt stödja 
byggnadsdesignprocessen genom att, införliva räddningstjänstens aktiviteter vid insatser i den tilltänkta 
byggnaden. Metoden skall förutom stödja byggnadsdesignprocessen även stödja räddningstjänstens 
insatsplanering och resursanskaffning. Metoden innefattar brandingenjör kunskaper i termer av brand 
detektering, brandförlopp, rökspridning, mm. samt även evakueringsbeteenden. 

En FBIM analys tillåter användaren att förstå de tider som är förknippade med var och en av de viktigaste 
kritiska faktorer som påverkar den totala tid det tar att genomföra räddningsinsats inom en byggnad. 
Kvantifieringsprocessen stödjer användaren att identifiera de faktorer som påverkar både de personer som 
befinner sig i byggnaden, säkerheten för räddningstjänstpersonalen samt förluster av egendom. Metoden 
omfattar allt som påverkar brand förloppet och resultatet, från brandens start till efterarbetet, se figur 4. 
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Figur 4 - Metoden omfattar allt från brandens start till efterarbetet. 

Fire Engineering Analysis 
FBIM modellen utvecklades för att vara kopplade mot byggnormer och med ett mål att stödja existerande 
regelverk genom att räddningstjänstens aktiviteter införlivas med hjälp av prestationsbaserade beräkningar.  

Förhållandet mellan FBIM och andra brandsäkerhetssystem i en byggnad visas i figur 5. Vart och ett av 
dessa brandsäkerhetssystem definieras och bestäms vid byggnadsdesignen och har en direkt inverkan på 
alla momenten räddningstjänsten gör i FBIM modellen. För att integrera dessa byggnads specifika 
egenskaper och användning används modeller av varierande komplexitet. Dessa modeller kan vara 
statistisktbaserade, expertbaserad eller komplexa matematiska modeller, ibland överförda till generella 
tabeller.  

Målet med att integrera alla modellerna är att förstå vilka resurser som räddningstjänsten behöver för att 
hantera brand incidenter i specifika byggnader med avseende på de risknivåer som finns och säkerhetskrav 
som ställs av samhället. 

Evakuering

Brandstart

Rökspridning

Branddetektering
Brandsläckning Brandspridning

Fire Brigade 
Intervention 

Model

Byggnads 
Egenskaper

 

Figur 5 - FBIM modellens kopplingar till byggnads egenskaper. 
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Byggnads egenskaper 
Byggnadskonstruktionen och dess egenskaper innefattar sådana aspekter som konstruktion, geometri, 
passiva och aktiva brand skydd, brandbelastnings egenskaper mm. Dessa egenskaper är viktiga genom hela 
FBIM modellen, från val av resurser som skall utalameras till val av strategi mm.  

Vanligtvis görs en brandteknisk analys och brandscenarioutveckling kopplade till byggnadsdesignen. Vid 
dessa analyser används vanligtvis deterministiska och riskbaserade metoder. Vid användning av en 
deterministisk metod studeras en specifik brand, som skulle kunna kallas rimligt värsta fall. Med 
riskmetoder avses att man studerar hur sannolikheten för en brands övergång mellan olika tillstånd och 
tillhörande tider för de olika händelserna. Ett händelseträd byggs då ofta upp bestående av möjliga vägar i 
ett brandscenario. Sannolikheten för deras förekomst matchas med deras följder, och detta summeras över 
alla möjligheter vilket ger ett kvantitativt mått för riskerna med branden. Deterministiska metoder är ofta 
lättbegripliga för användarna och de tillämpas oftast i praktiken. FBIM modeller kopplas vanligtvis till 
deterministiska brandscenariobeskrivningar. 

Val av scenariokomplexitet görs genom de val av modeller som används för att beskriva de olika förlopp 
som kan beskrivas baserat på byggandes egenskaper och räddningstjänstens aktiviteter. 

Brand och rökspridning 
Brand och rökspridningsmodellerna används för att bestämma räddningstjänstens strategier och taktik. 
Speciellt viktigt är att specificera villkoren i samband med sök och räddning, tillgång till olika 
byggnadsdelar samt brandspridningen. Brand och rökspridning modellerna delas ofta in i två typer av 
modeller baserade på zoner och områden. Zonmodellerna är mer generella och hanterar ofta olika vertikala 
nivåer, där värme och rökspridning strävar att förflytta sig från en låg nivå till en högre nivå. 
Områdesmodellerna är mer flexibla och komplexa där komplexa brandspridningsberäkningar kan göras. 

Modeller som fokuserar på toxikologi förekommer också (t.ex. CO, CO 2, HCN och HCl). Dessa beaktar 
koncentrationer i områdena där personer kan befinna sig och effekterna av ackumulerade nivåer av 
exponering. 

Evakuering 
Personers egenskaper och beteenden i byggnaden påverkar direkt räddningstjänstens agerande vid sökning 
och räddning. Denna information krävs för att fastställa relevanta kriterier och strateger för 
räddningsinsatsen. Säkerhet för personer i byggnaden har högsta prioritet. Kunskap om hur snabbt en 
byggnad kan evakueras styr ofta brandbekämpningsstrategin. Evakuering modellering utgör ett svårt 
problem och program som hanterar detta varierar ofta mycket i komplexitet. Modellerna varierar mycket 
från att ta hänsyn till diskreta flöden där människor rör sig med vissa hastigheter, till komplicerade försök 
att förstå människors psykologi när de beter sig i stora grupper och under kritiska lägen. 

FBIM modellen 
FBIM modellen bygger på systematisk genomgång av 16 moduler (flödesscheman) för att fastställa den 
totala tiden det tar för att genomföra erforderliga åtgärder. Varje modul representerar en distinkt del av 
brandkårens agerande vid en brand. Det skall understrykas att många åtgärder vidtas samtidigt, och den 
totala tiden är inte nödvändigtvis successiv beräknat av enskilda uppgifter. Tillsammans utgör modulerna 
en beskrivande modell för agerandet. En översikt av denna modell presenteras i flödesschemat nedan, se 
figur 6. 
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(1) Tid från branddetektering till alarm

(2,3) Tid för utalarmering

(4) Tid för att komma till brand platsen

(5,6,7) Tid att bedöma branden

(8) Tid att förbereda "Set up area"

(9) Tider för förflyttning av personal inom området

(10,11) Tid för säkra vatten tillgång

(12) Tid för sökning och räddning

(15) Tid att kontrollera och släcka branden

(13,14) Tid för skydd av angränsande egendomar

(16) Tid att skydda miljön

 

Figur 6 - FBIM modellens 16 moduler (flödesscheman). 

Den grundläggande filosofin i FBIM modellen innefattar att resultatet av modellen beror på två 
huvudsakliga typer av variabler: 

1. Utvecklingen av brand i byggnaden, bestäms av faktorer som brand och rök spridning samt 
påverkan på byggnaden som bestäms av dess konstruktion och design. 

2. Effekterna av räddningstjänstens insats i form av begränsning av branden, effekten på civila, 
byggnaden och dess innehåll, angränsande egendom och miljö. 

Den första uppsättningen är bortom direkt kontroll för räddningstjänstens och är ett externt genererade 
status beroende på branden och byggnaden. 

Den andra uppsättningen är direkt inom räddningstjänstens kontroll och utgör en internt genererade 
status baserat på räddningstjänstens resurser tillgängliga för att hantera situationen. 

Tillsammans skapar branden, byggandens status och tillgängliga resurser en "Fire Ground Status", vilket 
utgör en sammanfattning av en situation som skulle hittas av en insatsledare och ge den grund på vilken 
åtgärdsstrategierna skall formuleras (se figur 7). Enligt en översikt av FBIM så framgår nedanstående 
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Figur 7 - FBIM modellens 16 moduler koppling till fire ground status. 

De händelser som finns i moduler 1 till 4 utförs vanligtvis i en sekventiell följd. De händelser som finns i 
moduler 5-12 kan förekomma samtidigt. Händelser för dessa moduler kan dock i vissa fall vara 
sekventiella eller påverka varandra. De händelser som utförs i modulerna 13, 14 och 15 sker normalt efter 
slutförandet av sökning och räddningsinsatsen i modul 12 eller när ytterligare resurser blir tillgängliga. 

Modul 1. Tid från branddetektering till alarm. Denna modul bestämmer tiden som förflyter från 
branddetektering till dess att utalameringsorganisationen erhållit ett alarm. Utalameringsorganisationen 
skall ha erhållit tillräckligt med information för att situationen initialt skall kunna klassificeras. 

Modul 2 & 3. Tid för utalarmering. Dessa moduler bestämmer den tid det tar att utalamera de resurser 
som initialt bedöms behövs. Är tiden mellan det att information tas emot och förstås av utalamerings-
organisationen, och den tiden när första resurserna utalameras. 

Modul 4. Tid för att komma till brandplatsen. Denna modul bestämmer tiden det tar för 
räddningstjänstens resurser att köra fram till brand platsen.  

Modul 5. Tid att bestämma brandens lokalisering. Denna modul bestämmer tiden det tar att hitta 
branden på plats, identifiera lämpliga orienteringspunkter och vägar att ta sig till branden. Här innefattas 
också tiden för att identifiera säkerhetsprocedurer som kan vara kopplade till byggnaden. Exempelvis kan 
säkerhetsprocedurer och kritiska objekt i industrilokaler och offentliga lokaler påverka insatsen på ett 
betydande sätt. Om civila befinner sig i lokalerna vid ankomst, skall hänsyn tas så att evakuering ej 
försvåras, vid bedömningen av tillträde i byggnaden. Denna information används sedan av insatsledaren 
för att upprätta en första bedömning av branden och bestämma en inledande taktik för insatsen. 

Modul 6. Tid att förbereda säkerhetsutrustning och rutiner. Denna modul bestämmer tiden som 
krävs för att förbereda och ta på skyddsutrustning innan inträde i byggnaden. Här ingår också tid för 
genomgång av speciella säkerhetsrutiner för den aktuella byggnaden. 
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Modul 7. Tid att bedöma branden. Denna modul bestämmer tiden som krävs för att bedöma branden. 
Varje brand har unika egenskaper och utmaningar som måste bedömas för att säkerställa korrekt strategi, 
val av resurser, säkerhetsrisker, lokaltillgång, mm. skall beaktas. Denna uppgift utförs normalt av 
insatsledaren. 

Modul 8. Tid att förbereda "Set up area". Denna modul bestämmer tiden som krävs för förflytta 
utrustning och personal till "Set up area", området kan vara inom eller utanför byggnaden. Område 
placering beror främst på elden och byggnadens egenskaper.  

Modul 9. Tider för förflyttning av personal inom området. Denna modul bestämmer tider som krävs 
för att förflytta personal utan utrustning mellan olika platser på insatsområdet. Här ingår tid som, alla 
dörrar eller grindar på området eller i byggnaden som kräva extra tid för att öppna. Krävs nycklar inom 
byggnaden. Är säkerhetspersonal närvarande. När behövs dörrar mm brytas upp. Denna modul används 
under alla processer som personalen utför i insatsen. 

Modul 10 och 11. Tid för säkra vatten tillgång. Dessa moduler bestämmer tider som krävs för att 
upprätta vattenbehov, inledningsvis för brandmanssäkerhet och sedan att få vatten för exponering skydd, 
brand släckning etc. före inträdet i brandområdet. 

Modul 12. Tid för sökning och räddning. Denna modul bestämmer den tid det tar, när nödvändig 
säkerhetsutrustning har inrättats, att söka rök fyllda områden och rädda någon instängd i byggnaden. 

Modul 13 och 14. Tid för skydd av angränsande egendomar. Dessa moduler bestämmer den tid det 
tar att hantera effekterna av branden i den brinnande byggnaden på dess angränsande egendomar. 
Verksamhet omfatta den tid det tar att mobilisera och skapa nödvändiga resurser för att genomföra 
insatser för att minimera skador angränsande egendomar. 

Modul 15. Tid att kontrollera och släcka branden. Denna modul bestämmer den tid det tar att 
kontrollera och släcka branden. Här ingår att trygga säkerheten för personer i och utanför byggnaden, 
förhindra brandspridning till annan egendom, och skydda egendom i den brinnande byggnaden. I denna 
modul kan byggnadsarkitekten utföra en konsekvensanalys på designen med avseende på 
räddningstjänstens agerande och de objekt som ses skyddsvärda. 

Modul 16. Tid att skydda miljön. Denna modul bestämmer den tid det tar att hantera de 
miljökonsekvenser som kan förhindras vid insatsen.  

Detta ger en ram för att mäta tiden för att utföra de uppgifter som krävs av räddningstjänsten. Modellen 
är också anpassningsbar för att passa de flesta brandkår typer, storlekar på manskap, resurs begränsningar 
osv., eftersom besluten införlivas med hjälp av expertis från lokal brandkår. Metoden kan ses som ett 
alternativ att demonstrera prestandakraven brandsäkerhets krav på byggnader med avseende på 
räddningstjänsters insatsbeskrivningar. (Claridge 2010). 

Modul exempel 
Varje modul består av ett flödesschema som hjälper användaren att veta när olika data tabeller eller 
simulerings modeller skall användas samt hur resurskraven och tiderna för de olika momenten skall 
hanteras. Flödesschemanorna byggs upp av beslut och aktivitetsboxar. Beslutsboxarna motsvarar de 
handlings alternativ räddningstjänsten kan utföra. Aktivitetsboxarna är de färgade boxarna vilka definierar 
de aktiviteter räddningstjänsten gör. Indata till aktivitetsboxarna är byggnadens och brandens egenskaper, 
samt räddningstjänstens resurser. Utdata från aktivitetsboxarna är den tid det tar att utföra aktiviteten. 
Beroende på situationen kan antingen färdiga datatabeller användas för att beräkna tiden, eller i ej 
standardiserade situationer får expertis användas för att beräkna tiden, eller en kombination av dessa. 
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Figur 8 visar ett exempel på ett flödesschema som hanterar den tid det tar att säkra vatten tillgång för 
skydd av räddningstjänstpersonalen. Resultatet av flödesschemat är i detta fall summan av de tider som 
genererats när användaren går från början till slut. 
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Figur 8 - Exempel på flödesschema. Tid att säkra vattentillgång för skydd av personal. 

Användning och erfarenhet 
I dag används FBIM i Australien och Nya Zeeland. FBIM är ett komplex metod och utbildning och 
träning krävs för att kunna använda modellen. Målet med FBIM är att bistå både räddningstjänsten och 
brandskyddsindustrin med bedömning av prestationsbaserade konstruktioner med avseende på 
räddningstjänstens aktivteter. Det har dock framkommit att personal inom räddningstjänsten ofta ej har 
tillräckligt med kunskap om de brandmodeller som används för att beskriva byggnaders egenskaper. Det 
har också framkommit att personal inom brandskyddsindustrin ofta ej har tillräckligt med kunskap om 
räddningstjänstens aktiviteter (Marchant et.al. 2001). För att hantera detta har speciella utbildningspaket 
tagits fram för att hjälpa olika typer av användare att först metoden. 

Datorprogramvara 
Till FBIM modellen kommer ett Windows-baserat program som guidar designern genom de 
flödesscheman som finns i FBIM. För närvarande är programmet i en betaversion. Programmet kräver 
värmeeffekt kurvor, röktäthet, temperaturer mm. för varje brandområde och angränsande områden som 
underlag för varje projekt. Användaren arbetar sedan genom varje flödesschema gör strategiska beslut 
baserade på ingångsparametrarna och den tid det tar att genomföra sök och räddning, brandbekämpning, 
skydd av miljö mm. Programmet beräknar därefter sådana krav som om vatten är nödvändigt för att 
kontrollera branden, krav på resurser mm. och ger som svar ett Gantt diagram som beskriver de resurser 
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som behövs för att hantera situationen. Programmet använder data från FBIM handboken som för 
närvarande uppdateras så att modellen kan användas av alla australiska stater och territorierna. 

Som källa till denna text användes FBIM dokumenten samt de öppna dokumenten. FBIM är 
upphovsrättskyddad och ägs av "The Australasian Fire and Emergency Service Authorities Council". Köp 
av modellen, träningsprogram och tillhörande programvara kan göras på deras hemsida: 
http://knowledgeweb.afac.com.au/research/fire_behaviour/simulation/fire_brigade_intervention_model 

ISO/TR 13387-1:1999 - International standard for Fire Safety Engineering 
”International standard for Fire Safety Engineering” innehåller ett informativt avsnitt om kopplingen 
mellan brandbekämpning och anläggningsbeskrivningar. Här framhålls behovet och betydelsen att skapa 
insatsbeskrivningar som är kopplade till olika typer av byggnader och mål med insatsen.  

Enligt (Claridge 2010) föreslår standarden inte är någon metod för att hjälpa arkitekter och konstruktörer 
att kvantifiera brandbekämpning, men ger följande faktorer som skall beaktas i samband med 
bedömningen: 

• om brandmännen är heltid eller frivilliga; 
• tillgången på specialiserade apparater och utrustning; 
• den exakta art och lokalisering av branden; 
• placering och personer som behöver hjälp under evakueringen  

(eller livräddning om säkerhetssystemen har misslyckats). 

Standarden föreslår också att designen av byggnaden skall garantera att:  

• det finns tillräckliga medel för extern åtkomst för att möjliggöra brandbekämpningsutrustning kan 
transporteras nära byggnaden för effektiv användning; 

• det finns tillräckliga medel för tillträde till och inom byggnaden för brandmän för att hjälpa till vid 
evakueringen, att utföra räddningsuppdrag (vid behov) och för att bekämpa elden; 

• byggnaden är försedd med tillräckliga huvudbrandbekämpningsledningar och andra anläggningar 
för att hjälpa brandmännen i deras uppgifter, 

• byggnaden är försedd med tillräckliga medel för ventilering av värme och rök från källare mm. 

International Fire Engineering Guidelines 
Dessa riktlinjer (IFEG, 2005) anses vara verkligt internationella och är relevanta för användning inom 
Australien, Kanada, USA och Nya Zeeland. Delsystem F (SS-F) är specifik för brandbekämpning behov 
och ger bland annat vägledning om kvantifiering tider för: 

• ankomsten av räddningstjänsten till insatsplatsen; 
• situationsanalys utfört av räddningstjänsten på plats; 
• förberedelser på insatsplatsen; 
• sök och räddning, 
• brandkontroll, 
• brandsläckning. 
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Storbritannien 
I Storbritannien ligger huvudansvaret för brandförsvaret i Storbritannien på oberoende regionala 
brandmyndigheter - Fire Authorities, som till sitt förfogande har regionala brandkårer - Fire Services -
med heltids- och deltidsanställd personal. Här finns en National Occupational Standards (NOS) vilket är 
en nationell tjänstebeskrivningsstandard som används av organisationer inom Englands räddningstjänst 
för att beskriva säkerhets aspekter och kompetens för sina anställda. 

Rolemaps 
Rolemaps skulle kunna översättas som ”rollkort” eller rollkarta. Rollkarta identifierar viktiga aktiviteter 
som är kritiska för att genomföra de ansvarsområden som förknippas med rollen. Dessa är i princip 
befattningsbeskrivningar. Idén är att beskriva eller definiera alla (eller de mest) förekommande 
arbetsuppgifterna givet en befattning, inom räddningstjänsten. Rolemaps är starkt kopplad till England's 
"National Occupational Standards" (NOS).  

National Occupational Standards (NOS) 
NOS är en nationell tjänstebeskrivningsstandard som används av organisationer inom Englands 
räddningstjänst för att beskriva kompetens, uppgifter och säkerhetsaspekter för sina anställda. NOS 
använder sig av rolemaps som en viktig komponent vid beskrivningen av tjänstebeskrivningarna. Hela 
rolemap strukturen inklusive huvudgrupper och undergrupper är direkt integrerade i NOS.  

NOS beskriver prestanda krav vad gäller resultaten av en individers arbetsinsatser. Detta uppnås genom 
att beskriva vad individen behöver kunna göra, och vad de behöver veta och förstå.  

Figur 9 visar några av de sätt på vilket NOS hjälper räddningstjänsten vid utbildning och beskrivning sina 
anställdas aktiviteter mm. 
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Anbudsförfaranden 
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Bedömning av 
prestation och 
management
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Arbetsbeskrivningar

 

Figur 9 - NOS en Engelsk nationell tjänstebeskrivningsstandard. 

Beskrivningar i NOS kan ofta tydliggöra en rad situationer, villkor och sakförhållande som kan ha 
avgörande inverkan på räddningstjänstens verksamheter. Detta ger också individer möjlighet att bli 
medvetna om olika situationer de kan ställas inför. Detta är nödvändigt särskilt för räddningstjänstens 
operativa personal när uppgifterna kan bedriva kritiska risker för de beskrivna aktiviteterna.  
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En stark fördel med NOS är att den möjliggör specifikation av hela skalan från kunskaper, färdigheter till 
prestanda krav som krävs för att en individ skall fungera effektivt på ett visst jobb. Den hjälper också 
räddningstjänsten att arbeta efter gemensamma principer över hela England. 

Utvärdering och översyn 
NOS användas för att stödja bedömningsprocessen inom alla personalhantering inom räddningstjänsten. 
Detta innefattar att den kontinuerliga utbildningen och översyn av brandmän som sker av respektive 
räddningstjänst.  NOS är avgörande för att säkerställa att utbildningsprogrammen håller nationellt erkända 
nivåer med avseende på olika rollers krav. Förutom att stödja bedömningsprocessen stöds också grundval 
av kvalifikationer, oftast baserade på nationella yrkeskompetenser. 

Planering av utvärdering 
Utifrån de beskrivningar som finns i NOS kan den enskilde och deras närmaste chef diskutera och enas 
om en plan för bedömning som omfattar: 

• Vad kommer att bedömas (t.ex. kompetens, kunskap, särskilda tjänster). 
• När bedömningen kommer att ske. 
• Vilka kommer att delta (t.ex. individ, linjechef, andra kollegor). 
• Hur individen kommer att bedömas (t.ex. bedömningsmetoder som observation, diskussion, 

självutvärdering). 
• Hur utvärderingen kommer att bedömas (t.ex. med NOS kriterier, organisatoriska värden). 

Utför utvärderingen 
Närmaste chef och den enskilde genomför bedömningen som överenskommits i bedömningsplanen och 
dokumenterar resultaten i de individuella tjänsteuppföljningsdokumenten. 

Feedback och uppföljning 
Efter en utvärdering ger linjechef den enskilde en återkoppling om bedömningen och diskuterar 
tillsammans med den enskilde om ytterligare bedömning och utbildningsplaner. Detta registreras också de 
individuella tjänsteuppföljningsdokumenten. 

Rolemaps-struktur 
Den nuvarande rolemaps-strukturen, som används i England, byggs upp av uppgiftsbeskrivningar för elva 
definierade roller, vilka är framtagna av Englands "Emergency Fire Rescue and Safety Vocational 
Standards Group". De använda rollerna och uppgiftsbeskrivningarna inom ett geografiskt område skall 
vara de som den ansvariga myndigheten anser behövas för att tillgodose de lokala riskerna och behoven. 
Ansvariga myndigheter kan kräva av den anställda personalen inom räddningstjänsten att de skall kunna 
utföra de aktiviteter som är definierade i deras ”rolemaps” på ett tillfredställande sätt. 

Rolemaps strukturen består i grunden av en tre-nivå baserad struktur (se figur 10). De tre nivåerna är 
roller huvuduppgifter och deluppgifter. 

Roller: Rollerna är starkt kopplade till de tjänster och kompetenser som finns inom räddningstjänsten. 
Exempelvis brandman, insatschef, stationschef. 

Huvuduppgifter: Varje huvuduppgift sammanfattar tydliga prestationskrav som beskriver vad ett 
effektivt arbetare innefattar och de kvalitetskrav de innehar.  

Deluppgifter: Varje deluppgift specificerar vad den enskilde måste göra och måste veta och förstå för de 
definierade uppgifterna. 
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Figur 10 - Rolemap struktur. 

Roller 
För att standardisera tjänsterna i räddningstjänsten har man slutat använda det hierarkiska ranking 
systemet som tidigare användes för att skapa ett nytt rollbaserat system.  De har gått från ett ranking 
system med 13 nivåer till ett rollsystem med 7 grund roller. Det roll baserade systemet skall ses som en 
indelning baserat på de uppgifter den enskilda personen skall kunna göra, veta och förstå.  De 
grundläggande rollerna är: 

• Firefighter 
• Crew Manager 
• Watch Manager 
• Station Manager  
• Group Manager  
• Area Manager 
• Brigade Manager 

För att inkludera fler ledningsfunktioner till rollerna utökas de grundläggande rollerna med följande roller: 

• Firefighter (Control) 
• Crew Manager (Control) 
• Watch Manager (Control) 
• Station Manager (Control) 
• Group Manager (Control) 
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Huvuduppgifter 
En normal roll har ungefär 10 huvuduppgifter består av kort definition samt av tillhörande deluppgifter. 
Totalt finns i dag ca 60 definierade huvuduppgifter uppdelade i 4 grupper. Vissa huvuduppgifter används 
av flera roller. Varje huvuduppgift byggs upp avföljande information: 

• En beskrivning som anger när denna huvuduppgift skall användas. 
• Kort beskrivning av deluppgifterna. 
• Beskrivning av de nyckelord och begrepp som används i deluppgifts beskrivningarna. 

Huvuduppgifterna är indelade i följande grupper: 

Fire Fighter: Inom gruppen brandman finns 9 stycken huvuduppgifter.  
Control: Inom gruppen ledning finns 8 stycken huvuduppgifter. 
Watch Manager: Inom denna grupp finns 11 stycken huvuduppgifter. 
Management: Inom gruppen management finns 25 stycken huvuduppgifter. 
 
Nedan visas vilka huvuduppgifter som finns för rollen Firefighter och Firefighter (Control). 

Rollen Fire Fighter 
FF1 Informera och utbilda allmänheten för att öka medvetenheten om säkerheten frågor. 
FF2 Ta ansvar för effektivt utförande. 
FF3 Rädda och skydda personer som befinner sig i fara. 
FF4 Lösa operativa incidenter. 
FF5 Skydda miljön från effekterna av farliga ämnen. 
FF6 Ge stöd för att öka effektiviteten i operativa insatser. 
FF7 Stödja utvecklingen av kollegornas kompetens på arbetsplatsen. 
FF8 Bidra till säkerhetslösningar för att minimera riskerna för ditt samhälle. 
FF9 Köra, manövrera och återföra brandbilarna vid incidenter. 

Rollen Firefighter (Control) 
CO1 Hantera information om de operativa resurserna. 
CO2 Ta ansvar för effektivt utförande. 
CO3 Koordinera insatsen genom stödja händelse utvecklingen. 
CO4 Behåll tillförlitlighet och beredskap för insatser och utrustning. 
CO5 Hantera information för att stödja behoven från samhället. 
CO6 Stödja utvecklingen av kollegor på arbetsplatsen. 
CO7 Köra, manövrera och återföra brandbilarna vid incidenter. 
CO8 Hantera och underhålla informationsdatabaser. 

Huvuduppgift exempel FF3 och EFSM7 
Två exempel på huvuduppgifter är definition för brandmän är FF3 "Rädda och skydda personer som 
befinner sig i fara" och EFSM7 "Utvärdera den organisatoriska prestationen mot överenskomna 
mätpunkter" vilka definieras enligt tabellerna 10 och 11 nedan.  
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FF3 Rädda och skydda personer som befinner sig i fara. 

Deluppgifter FF3.1   Söka efter skadade personer inblandade i incidenter. 
FF3.2   Rädda personer inblandade i incidenter. 
FF3.3   Behandla skadade personer. 
FF3.4   Ge stöd till personer som deltar i räddningsverksamheten. 

Omfattning av denna huvuduppgift 
Du förväntas uppvisa kompetens i sammanhang som definieras i följande deluppgifter. 
Följande riktlinjer gäller för deluppgifterna: 

Deluppgift FF3.1 Söka efter skadade personer inblandade i incidenter. 
Denna uppgift innefattar din förmåga att söka efter personer som befinner sig i någon form av svårigheter 
eller fara på grund av delaktighet i en incident. Detta kan innefatta utförande av person sökning i en rad 
platser och farliga miljöer vanligen som en gruppmedlem. 
 
Deluppgift FF3.2 Rädda personer inblandade i incidenter. 
Denna uppgift innefattar din förmåga att flytta hotade människor till en säker plats. Detta kan omfatta 
losstagning med relevant utrustning, lossgöra en instängda personer och flytta medvetna och medvetslösa 
människor till en säker plats. Du kan också rädda djur som befinner sig i fara. 
 
Deluppgift FF3.3 Behandla skadade personer. 
Denna uppgift innefattar din förmåga att administrera omedelbar behandling av skadade,  stabilisering av 
skadades tillstånd och bevarande av liv. Nivån på behandling du skall kunna lämna skall vara inom 
gränserna för den utbildning du har fått, och i linje med de organisatoriska valen som gjorts i området och 
kommer att syftar till att förbereda skadade för överlämning till lämpliga sjukvårdare. Detta kommer att 
inbegripa grundläggande livsuppehållande behandling. 
  
Deluppgift FF3.4 Ge stöd till personer som är involverade i incidenter. 
Denna uppgift innefattar din förmåga att ge både fysiskt och känslomässigt ge stöd till personer direkt och 
indirekt involverade i en incident. Detta inbegriper att tryggt trösta människor, skydda deras privatliv och 
värdighet samt upprätthålla säkerheten vid skadeplatsen samverkan med andra myndigheter. Denna 
uppgift innefattar hantering av avliden. 

Nyckelord och begrepp 
Dessa definitioner finns för att förklara hur ord och begrepp som används i denna huvuduppgift 

Relevanta personer Kan inkludera gruppmedlemmar, linjechefer, kollegor, specialister och personer 
utanför din organisation. 

Söka Åtgärder för att lokalisera liv som är känd eller anses saknad, till fastställa att alla 
personer redovisats, till att omfatta: söka inom känd parametrar och inom 
ospecificerade parametrar, med ett team och flera team, både enkel sökningar 
och sökning som kräver riktlinjer. 

Behandling Inom ramen för den utbildning du har fått och i linje med de existerande 
organisatoriska valen. 

Tecken och Symptom Medvetande, puls, andning, skada. 

Register Skriftliga och datoriserad, relevanta för ditt arbete. 

Räddningsuppdrag - Person avlägsnande, t.ex. leda eller styra personer till säkerhet. 
- Person borttagning som bära, höja och sänka. 

Andra myndigheter Andra räddningstjänster, direkta och indirekta stödtjänster. 

Bevis Observation av fysiska objekt, inklusive deras tillstånd och läge. 
Kommentarer från människor på den händelse som kan ha relevans 
till efterföljande utredningar. 

Tabell 10 - FF3: Rädda och skydda personer som befinner sig i fara. 
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EFSM7 Utvärdera den organisatoriska prestationen mot överenskomna 
mätpunkter. 

Deluppgifter 7.1  Mäta organisationens prestation mot operativa mål. 
7.2  Mäta effektiviteten i organisationen för att uppnå strategiska mål. 
7.3  Utvärdera prestationen och vidta åtgärder för att rätta till faktiska eller 

potentiella brister. 

Omfattning av denna huvuduppgift 
Denna enhet gäller utvärderingen av organisationens resultat som skall genomföras på årlig grund med 
hjälp av översyn och granskning. Det omfattar tillämpning av formella mätmetoder för att utvärdera 
organisationen effektivitet och föreslå åtgärder för att rätta till faktiska eller potentiella problem. 

Deluppgift EFSM7.1 Mäta organisationens prestation mot operativa mål. 
Detta inkluderar insamling av relevant information om prestationen med avseende på mål kriterier och 
nyckeltal, resultatindikatorer, samt analys av dessa data och bestämning av faktiska mätningar under 
definierad period. 
 
Deluppgift EFSM7.2 Mäta effektiviteten i organisationen för att uppnå strategiska mål. 
Detta gäller översynen av strategiska mål, samråd med berörda parter och identifiering av 
eventuella brister i prestationerna. Innehåller undersökning av orsakerna till identifierade brister och 
rekommendationer för ändringar för att förbättra prestandan. 
 
Deluppgift EFSM7.3 Utvärdera prestationen och vidta åtgärder för att rätta till faktiska eller 
potentiella brister. 
Detta inkluderar sammanställning av uppgifter från alla tillgängliga källor och jämförelse av resultaten i 
organisation för att identifiera specifika brister och behov av förbättringar. Det omfattar genereringen av 
möjligheter till åtgärder för att möta dessa brister, utvärdering av alternativ, presentation av resultat och 
skapa engagemang för förändring. 

Nyckelord och begrepp 
Dessa definitioner finns för att förklara hur ord och begrepp som används i denna huvuduppgift 

Operativa mål Enligt definitionen i den organisatoriska strategiska planen. 

Undersökningar, 
utvärderingar och 
revisioner 

Intern och extern, relaterat till kundservice, kvalitet och organisationens 
prestation. 

Jämföra 
 

En process genom vilken närstående organisationer identifieras som lämpliga 
för jämförelse och en formell process för genomförs utvärderingar för att 
jämföra och kontrastera prestanda. 

Intressenter 
 

De med ansvar för resurser, revision och utvärdering av 
organisationens effektivitet, allmänheten, representativa organisationer, anställda 
och lokalsamhället. 

Organisatoriska 
prestanda 

Inkluderar recension på organisationsnivå eller dess delar. 

Tabell 11 - EFSM7: Utvärdera den organisatoriska prestationen mot överenskomna mätpunkter. 

Deluppgifter 
En normal huvuduppgift har mellan 2 och 6 deluppgifter.  Varje deluppgift byggs upp avföljande 
information: 

• En beskrivning som anger hur den enskilde brandmannen skall visa att han eller hon innehar den 
kompetens som krävs för uppgiften. 

• En beskrivning vad den enskilde måste göra för lösa den givna uppgiften på ett tillfredsställande 
sätt.  
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• En beskrivning vad den enskilde måste veta och förstå. Denna beskrivning delas in i fem delar: 
Hälsa och säkerhet, Organisation, Personell och interpersonell, Teknik, Träning och utveckling. 

Deluppgift exempel FF3.1 och EFSM7.1-7.3 
Två exempel på deluppgift är definition för brandmän är FF3.1 "Söka efter skadade personer inblandade i 
incidenter " och definitionerna till huvudgruppen till EFSM7 "Utvärdera den organisatoriska prestationen 
mot överenskomna mätpunkter" vilka definieras enligt tabellerna 12 och 13 och 14 nedan.  

FF3 Rädda och skydda personer som befinner sig i fara. 

Deluppgift FF3.1  Söka efter skadade personer inblandade i incidenter.  

Simulering är godtagbart för denna deluppgift, i frånvaro av möjligheter för demonstration av kompetens 
genom faktiska arbetsprestationen. Detta kan innefatta tre av de fyra situationer nedan. Faktiska 
arbetsprestationer måste tillhandahållas för användning av speciell utrustning vid åtminstone ett tillfälle. 
Bedömning bör genomföras vid flera tillfällen, under tiden, för att säkerställa att demonstrationen 
överensstämmer med den kompetens som angivna standarder kräver i följande sammanhang. 
a) Hitta personer rapporterade / kända saknade. 
b) Genomföra sökning för att fastställa att alla personer redovisats. 
c) Sökning med betydande svårigheter eller hinder som måste övervinnas. 
d) Sökning där incidenten är utdragna, och som omfattar mer än ett räddningsteam. 

Du måste göra: Du måste veta och förstå: 

a) Bekräftar du dina mål med 
relevanta personal. 

b) Använder utrustning inom 
dess begränsningar och 
kapacitet, för att möta 
behoven hos sökningens 
mål och kända förväntade 
risker. 

c) Rapporterar resultatet av 
sökningen till den relevanta 
personal tidigast möjligt. 

d) Utför din sökning i hela 
specificerade sökområdet 
och tillämpa gällande 
principer för riskbedömning 

e) Utföra din sökning med 
hänsyn av alla faktorer som 
påverkar utgångens resultat. 

Hälsa och säkerhet 
• Faror och risker som påverkar människor och miljö. 
• Hur man gör och tillämpar beslut baserat på bedömning av 

riskerna. 
• Hur man använder metoder och praxis för att maximerar hälsa, 

säkerhet och välfärd för dig själv och andra på insatsplatsen. 

Organisation 
• Tillämplig gällande lagstiftning. 
• Källor och tillgång till information. 

Personell och interpersonell 
• Hur man kommunicerar tydligt och effektivt med olika 

människor inblandade. 
• Hur man behandlar kollegor och medlemmar i allmänheten med 

respekt och övervägande, samt med hänsyn till och acceptera 
mångfald. 

• Metoder för kommunikation / rapportering inom arbetsplats 
• Roller, ansvar och myndighets gränser för dig själv, andra inom 

organisationen samt andra organisationer. 
• Hur man känner igen och stödja nödställda människor. 

Teknik 
• Möjligheter och begränsningar av den personliga och operativa 

utrustning. 
• Hur man väljer och använder personlig och operativ utrustning. 
• Roller och ansvar inom ledningssystemet. 
• Hur man identifierar och bevara bevis. 
• Typer av bevis och dess betydelse. 

Träning och Utveckling 
Tabell 12 - FF3.1: Söka efter skadade personer inblandade i incidenter. 
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EFSM7 Utvärdera den organisatoriska prestationen mot överenskomna 
mätpunkter. 

Du måste göra: 

7.1  Mäta organisationens prestation mot operativa mål. 

a) Insamla relevant information om operativ måluppfyllelse under den angivna perioden. 
b) Utnyttja data från alla relevanta källor, inklusive undersökningar, utvärderingar och revisioner. 
c) Fastställa den lämpligaste metoden för mätning. 
d) Analysera data för att fastställa faktisk mätning av prestanda mot överenskomna kriterier. 
e) Tydligt identifiera områden av både lyckade och misslyckade resultat. 
f) Undersöka orsakerna till prestanda resultat. 
g) Jämföra resultat mot andra rapporter och data för att jämföra och kontrastera prestanda med andra 

organisationer. 
h) Sprida resultaten med rekommendationer för framtida förbättringar. 

7.2  Mäta effektiviteten i organisationen för att uppnå strategiska mål. 

a) Granska strategiska mål för den aktuella perioden och mot relevanta rapporter om organisatoriska 
prestanda. 

b) Samråda med berörda aktörer för att få ytterligare information till stöd för din utvärdering. 
c) Mäta faktiska resultat mot strategiska mål och eventuella brister identitetskontroller. 
d) Undersöka orsakerna till brister i prestanda, inklusive interna och externa faktorer. 
e) Bestämma konsekvenserna av bristerna på organisationens framtida resultat. 
f) Bedöma de förändringar som kan krävas i system och rutiner för att åtgärda brister. 
g) Rekommendera ändringar i strategin för att möta identifierade brister eller förbättra det totala 

resultatet. 

7.3  Utvärdera prestationen och vidta åtgärder för att rätta till faktiska eller potentiella brister. 

a) Inhämta alla relevanta uppgifter från recensioner om organisationens effektivitet på alla nivåer. 
b) Jämföra resultaten av prestanda i hela organisationen och identifiera trender, brister och områden av 

framgångsrika resultat. 
c) Validera information genom samråd med berörda interna och externa intressenter. 
d) Generera alternativ för att ta itu med bristerna och förbättra system och rutiner. 
e) Utvärdera olika alternativ och bestämma den föredragna vägen genom en detaljerad kostnads- 

nyttoanalys. 
f) Säkerställa stöd och engagemang för nödvändiga förändringar. 
g) Fastställa översyn processer för att övervaka och bekräfta förväntade förbättringar. 

Tabell 13 - Utvärdera den organisatoriska prestationen mot överenskomna mätpunkter 
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EFSM7 Utvärdera den organisatoriska prestationen mot överenskomna mätpunkter. 
Deluppgifter 7.1  Mäta organisationens prestation mot operativa mål. 

7.2  Mäta effektiviteten i organisationen för att uppnå strategiska mål. 
7.3  Utvärdera prestationen och vidta åtgärder för att rätta till faktiska eller 

potentiella brister. 
Du måste veta och förstå: 7.1 7.2 7.3 

Mätmetoder, verktyg och tekniker för utvärdering av organisatorisk 
prestanda och deras val som lämpliga för sammanhanget. • • • 

Hur man validerar och utvärderar prestanda mot nyckeltal och indikatorer. • • • 
Metoder för att sprida resultaten av utvärderingarna. •  • 
Metoder för jämförelse, inblandade processer och deras relevans för 
utvärdering som skall utföras. •   

Moderna typer av informationskällor för utvärdering och jämförelse. • • • 
Hur man analyserar resultaten med en detaljnivå tillräcklig för att uppfylla 
organisatoriska planeringsbehov. • • • 

Utbudet av interna och externa intressenter, deras ansvar och intressen. • •  
Befintliga metoder för prestanda planering och översyn på alla nivåer och  
deras hantering och rapportering. • • • 

Befintliga roller, ansvar och metoder för kommunikation med avseende på 
prestandaövervakning och översyn. • • • 

Modeller för förändringsarbete och deras relevans för anstiftan till planerna för att 
möter brister i prestanda.   • 

Metoder för kostnads-nyttoanalys och deras tillämplighet på organisatorisk 
Utveckling.   • 

Metoder för undersökning och granskning för att identifiera tillräckligt giltig 
information. • •  

Informationshantering tekniker.   • 
Tabell 14 - Deluppgifter till EFSM7, Utvärdera den organisatoriska prestationen mot överenskomna mätpunkter. 

Utbildning och utvecklings moduler 
För att stödja NOS och rolemaps vid utbildningssituationer har ett nationellt ramverk skapats. Detta 
ramverk, Integrated Personal Development System (IPDS), är ett ramverk för stödja personlig utbildning 
och utveckling samt organisationsutveckling. Detta ramverk innehåller i dag 90 moduler som kopplas till 
olika huvuduppgifter definierade i rolemaps-stukturen.  

Varje modul byggs upp av följande information: 

Omfattning:  När denna träningsmodul anses vara lämplig. 

Förmåga:  Definierar vilka förmågor som skall tränas i modulen. 

Kunskap:  Definierar vilken kunskap som skall läras ut i modulen. 

NOS:  Vilka rolemaps huvuduppgifter som kan tränas med hjälp av denna modul. 
Normalt tränas mellan 3 och 5 huvuduppgifter i en träningsmodul. 

Personlig förmåga:  Definierar vilka personliga förmågor som tränas i modulen. 
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Källbeskrivning för rolemaps 
NOS och Rolerna är öppna definitioner och utvecklas av myndigheter och organisationer i Storbritannien. 
Lämpliga websidor för mer information är: 

National Joint Council for Local Authority Fire and Rescue Services: 
Home -> Fire and rescue 
http://www.lge.gov.uk/lge/core/page.do?pageId=120238 

Integrated Personal Development System (IDPS):  
Här definieras också befintliga utbildning och utvecklings moduler. 
http://www.skillsforjustice-ipds.com/ 

Utvärdering av räddningsorganisationer 
För att utvärdera räddningstjänsten i Storbritannien har "Chief Fire Officers Association - United 
Kingdom" utvecklat en metod innehållande resultatindikatorer, "bästa praxis" prestationsmått mm. I 
dokumentet ”Fire & Rescue Service Performance Measures” (CFOA-PMI) ges en beskrivning av den 
utvecklade metoden.  Nyckel egenskaper i metoden är: 

Prestanda information:  hjälper till att identifiera vilka policyer och processer fungerar och varför de 
fungerar. Prestandainformation är nyckeln till en effektiv förvaltning som inkluderar planering, 
uppföljning och utvärdering. 

Prestanda jämförelser: Specifika typer av prestationer kan jämföras mellan olika organisationer samt mot 
definierade kriterier. 

Produktivitet: För att utvärdera en tjänst som tillhandahålles ur samhällets perspektiv bör tjänsten 
definieras i termer av insats(Input), resultat(Output) och verkan (Result).  

Ekonomi: Kostnaden för de olika tjänsterna. 

Effektivitet: Mäter om man får maximal resultat utifrån insatta medel. 

Verkan: Mäter om resultaten av tjänsterna är det som samhället efterfrågar. 

Nedan ses en bild av en prestanda hierarki från modellen (figur 11). 

Inputs to
outcomes

Inputs to
outputs

Efficiency

Access to 
Services

Equity

FRS
Performance

Effectiveness

Outcomes Outputs

Prepareness Response RecoveryPrevention

 

Figur 11 - FRS Performance hierarki. 
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Den insamlade informationen till modellen skall: 

• Fokuserad på organisationens syften och mål. 
• Lämplig till och användbara för, de intressenter som skall analysera informationen. 
• Balanserad, vilket ger en bild av vad organisationen gör, som omfattar alla väsentliga områden i 

arbetet. 
• Robust för att klara organisationsförändringar. 
• Integrerad i organisations utvecklingsprocessen, vara en del av planering och förvaltnings-

processen. 
• Kostnadseffektiv - balansera fördelarna med resultaten mot kostnaderna för att tillhandahålla 

tjänsterna. 

Åtgärderna har utvecklats för att samla in information om effektiviteten av räddningstjänsten. De 
presenteras sedan i utfall som kategoriseras enligt: 

• Resultat 
• Förebyggande 
• Beredskap 
• Insats 
• Återhämtning 

Modellen följer idéer som vanligtvis förekommer i verksamhets- och organisations- utveckling. 
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USA 
USAs räddningstjänst är organiserad under fire departments på lokal eller regional nivå, oftast 
finansierade av statlig eller federal regering men även i vissa fall genom ”fundraising” och donationer. I 
städerna är de flesta brandmän heltidsanställda medan deltidsanställda dominerar på landsbygden. 
Naturligt av USAs demografi varierar antalet anställa vid en fire department, från en handfull i små städer 
på landsbygd till tio tusentals (t ex New York Fire Department). 

National Fire Protection Association - NFPA  
National Fire Protection Association (NFPA), grundades 1896 - är världens ledande förespråkare för 
brandskydd och har som uppdrag att minska global börda för brand och andra faror på livskvaliteten 
genom att ge ut konsensus normer och standarder, forskning, utbildning. NPFA har över 81 000 
medlemar (andra liknande organisationer) i hela världen. NFPAs normer och standarder1 har, relaterade 
till brandskydd, starkt inflytande i hur varje byggnad, process, tjänst, konstruktion och installation skall 
utformas; många av dem som används i USA och andra länder. Dessa standarder uppdaterinas varje 3-5 
år. 

NFPA 1710 
Denna standard innehåller de minimikrav som kan ställas på räddningsorganisationen och även begrepp 
relaterade till användningen av brandbekämpning, verksamhet, brådskande medicinska transporter och 
särskilda verksamheter. Kraven adresserar funktioner och mål, brandkårens/räddningstjänsten leverans, 
responsförmåga och resurser. Förutom inkluderar standarden allmänna krav på att hantera resurser och 
system, såsom hälsa och säkerhet, tillbud, utbildning, kommunikation och pre-incident planering. Vidare 
behandlar NFPA 1710 de strategiska och systemfrågor som omfattar organisation, drift och utbyggnad av 
räddningstjänsten men tar inte upp de taktiska operationer som ska utföras i en specifik nödsituation. 
Syftet med denna standard är att ange det minsta antal krav som krävs för att effektivt genomföra 
brandsläcknings, akutsjukvårdservice och speciella operationer i offentligledd verksamhet i. Kriterier och 
krav syftar även till att skydda medborgarna och räddningstjnästen anställda (arbetarskydd) 
 
I den här standarden, till skillnad från Rolemaps utgår tjänsterna från olika tjänster som kan utföras av 
räddningstjänsten. Tjänsterna är välbeskrivna och går ner i mycket specifika detaljer i fråga om de 
arbetsmoment som behöver utföras i varje delmoment av en större arbetsuppgift. Mer därtill, för en hel 
del beskrivningar specificeras ordning och tid. Å andra sidan, även om vissa beskrivningar är noggranna är 
andra mer övergripande. Exempelvis andra impliceras ett ”normal tillstånd” eller ett ”normal fall” i t ex 
fråga om personalresurser. 
 
Dokumentet beskriver en karta med en kedja av händelser från ”vilotillstånd” genom att larmet går, till 
kontroll av händelsen eller tillbud och återgång till normalt eller vilotillstånd. Bilden (Fig. 13) visar vilka 
steg i den här responsprocessen som redan är tidsangivna eller när det finns mått på hur lång tid det krävs 
att utföra vissa arbetsuppgifter. Andra arbetsuppgifter är inte tidsangivna och det beror på att det inte går 
att tidsange p.g.a. tillbudskaraktär. I den här beskrivningen är varje steg i processen beskrivet. De första 
två stegen är inte tidsangivna men efterföljande är angivna i sekunder med variationer plus/minus några 
sekunder. Vidare är varje steg i är vidare beskrivet i text under ett antal punkter.  
 

                                                      
1 Antalet standarder som kan räknas från NFPA’s webbpals är 363 
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Figur 12 - NFPA 1710 responsschema 

 
Den här bilden visar möjligheten att karaktärisera vissa steg eller arbetsuppgifter utifrån de faktorer som 
påverkar räddningsförmåga Snabbhet beskrivs i NFPA 1221. Som ett exempel kan visas en schematisk 
beskrivning av händelseförloppen från när ett larm tas emot till när en själva responsen sätt i gång. 

NFPA standarder för kommunikation delas i tre olika stadier i relation till tillbud: före, under och efter. Varje 
del beskrivs noggrant i var sin standard. Det som använda är: 

• Före 
o NFPA 1061  
o Specificerar ”Job Performance Standards”, alltså vilka färdigheter bör besittas av de som 

tar emot ett larm 
• Under 

o NFPA 1221 
o Specificerar bearbetningskrav av samtal till ett larmcentral 

• Efter 
o NFPA 1710, används 
o Beskiver responsstandarder 

NFPA 10612 är en standard för yrkeskvalifikationer för ”Public Safety Telecommunicator”. En 
Telecommunicator är en larmoperatör, alltså den som har som befattning att ta emot ett larm.  NFPA 
1221 är en standard för installation, underhåll och användning av kommunikations System. Nuvarande 
version är daterad år 2010 och påverkar alla svarande larminstanser så som brand- vård och polislarm. 
Uppdraget för kommunikationscentrum bör vara att tjäna som en ledning mellan de begär tjänster och de 
som tillhandahåller dessa tjänster. Standarden anger att den myndighet som innehar jurisdiktion (Authority 
Having Jurisdiction, AHJ) har ansvaret för att upprätta och förse ”telekommunikatören” med gällande 
organisatoriska uppdrag, uttalande, principer, filosofier, värderingar, direktiv, riktlinjer, förfaranden, regler, 
föreskrifter och beskrivningar av positioner. Long (2010) visar ett exempel utifrån den händelsekedja 
beskrivet i (som dessa tre standarder används följer nedan (dock utifrån standarder från 2004): 
 
1221 och Den primära larmcentralen 
• 3.2.2 * Kravställaren (AHJ), en organisation, kontor, eller person som ansvarar för att upprätthålla 
kraven på en kod eller standard, eller för att godkänna utrustning, material, en installation eller procedur. 

                                                      
2 har ej hat tillgång till standarden 1061. Framställningen bygger på Long (2010) 
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• 7.4.3 * För brottsbekämpande ändamål skall AHJ avgöra tidsramar tillåtet för slutförandet av leverans. 
• 7.4.4 * Om larm överförs från den primära allmänheten alarmeringscentraler (larmcentral) till en 
sekundär telefonsvararpunkt, skall inte överföringsförfarande överstiga 30 sekunder för 95 procent av alla 
bearbetade larm. 
 
1221 & Ring Svara 
• 3.3.1 * Larm. En signal eller meddelande från en person eller enhet indikerar förekomsten av en brand, 
medicinsk nödsituation, eller annan situation som kräver åtgärd av en blåljusmyndighet. 
• 7.4.1 * nittiofem procent av de larm som tas emot på akuta linjer ska besvaras inom 15 sekunder och 99 
procent av larm ska besvaras inom 40 sekunder. (För dokumentationskrav, se 12.5.2.) 
• 7.4.1.1 Överensstämmelse med 7.4.1 skall utvärderas varje månad med hjälp av data från föregående 
månad 
 
1221 & Samtalsbearbetning 
• 7.4.2 * Nittio procent av all nödsamtalsbearbetning och avsändning skall vara avslutad inom 60 
sekunder, och 99 procent av samtalsbearbetning och avsändning ska genomföras inom 90 sekunder. (För 
dokumentationskrav se 12.5.2). 
• 7.4.2.1 Överensstämmelse med 7.4.2 ska utvärderas månadsvis med hjälp av data från föregående månad 

 
Figur 13 - NFPA 1221 responstidsbeskrivning 

Leverans av larm 
3.3.37.2 Handläggningstiden. Se 3.3.37.3, dispatch time (Leverans tid). 
• 3.3.37.3 * Leveranstid. Tidpunkten för mottagande av nödlarm svarar från punkt till punkt där på hur 
mycket tid gått tills tillräcklig informationen finns att tillgå för avsändaren för att lämpliga enheter ska 
underrättas om nödsituation. 
3.3.37.4 Responstid. Restiden som börjar när enheterna är på väg till akut incident och slutar när 
enheterna anländer till platsen. 
• 3.3.37.5 Utryckningstid. Tiden börjar när enheterna tar emot anmälan om nödsituation till startpunkten 
av svar tid. 
 
Tider 

• 5.2.4.1 Första organisation på plats 
o 5.2.4.1.1 Brandavdelningens brandsläckningssystem resurser skall användas för att föreskriva 

ankomsten av en motorburen enhet inom 4-minuters responstid och/eller det inledande 
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fullständiga larmuppdraget inom en 8-minuters svarstid för 90 procent av de incidenter som 
fastställts i Kapitel 43. 

• 5.2.4.2 Initial full alarm assignment Capability. 
o 5.2.4.2.1 Brandkåren skall ha förmåga att starta upp ett första fullskalig larmuppdrag inom en 

8-minuters svarstid på 90 procent av incidenterna som fastställts i Kapitel 4. 

I nedanstående tabell (tabell 15) återges delvis kapitel 4 i NFPA 1710 standarden: 

Kapitel 4 Organisation 
4.1 Räddningstjänstens organisatoriska manifest 
 
4.1.1 *4 Den myndighet som är behörig5 ska upprätta en skriftlig förklaring eller policy som fastställer 
följande: 

(1) Förekomsten av räddningstjänst 
(2) Tjänster som räddningstjänsten är skyldig att utföra 
(3) Grundläggande organisationsstruktur 
(4) Förväntat antal räddningstjänstmedlemmar 
(5) Funktioner som räddningstjänstens medlemmar förväntas utföra 

 
4.1.2 * Räddningstjänstens organisatoriska manifest skall fastställa mål för utförande av tjänster, inklusive 
tidsangivelser för samtliga av dessa mål som alla större tjänsteutförare (dvs. brandbekämpning, 
ambulanssjukvård, specialoperationer, flygplansräddning och marint räddnings-och brandbekämpning 
och/eller vildmarks brandbekämpning) ska utföra samt mål för procentandelen som uppfyller 
tidsangivelser. 
 
4.1.2.1 Räddningstjänsten skall fastställa följande mål: 

(1) Tid för alarmering ska slutföras i enlighet med 4.1.2.3. 
(2) 80 sekunder skall vara maximal utryckningstid för räddningstjänst samt speciella insatser och 60 

sekunder utryckningstid för akutsjukvård 
(3) * 240 sekunder eller mindre restid för ankomsten av den första insatsenheten till en 

brandbekämpningsincident och 480 sekunder eller mindre som restid för övriga enheter vid en 
fullskalig larm vid en brandbekämpningsincident 

(4) 240 sekunder eller mindre restid för ankomsten av en enhet med första instans med automatisk 
extern defibrillator (AED) eller högre nivå kapacitet vid en akut medicinsk incident 

(5) 480 sekunder eller mindre restid för ankomsten av en avancerad livsuppehållande (ALS6) enhet 
vid en akut medicinsk incident, ”where this service is provided by the fire department provided a 
first responder with AED or basic life support (BLS) unit arrived in 240 seconds or less travel 
time”7  

 
4.1.2.2 Räddningstjänst ska dokumentera den initierande insatses/interventionens tid. 
 
4.1.2.3 Larmhantering 
 
4.1.2.3.1 Räddningstjänst skall upprätta utförandemål vid larmgensvar på högst 15 sekunder för minst 95 
procent av larmen och inte mer än 40 sekunder för minst 99 procent av mottagna larmen, vilket anges av 
NFPA 1221. 
4.1.2.3.2 När larmet tas emot vid en allmän larmcentral (PSAP)8 och överförs till en sekundär larmcentral 
eller kommunikationscentral, skall det organ som ansvarar för larmcentralen upprätta ett mål för 
larmöverföringstid på högst 30 sekunder för minst 95 procent av alla larm som tas behandlas, vilket anges 
av NFPA 1221. 
                                                      
3 Hänvisningen avser Kapitel 4 i aktuell standard 
4 Asterisk anger att ytterligare förklaring eller direktiv finns att läsa i bilaga.  
5 Authority Having Jurisdiction (AHJ) 
6 advanced life support 
7 där denna tjänst tillhandahålls av räddningstjänst som tillhandahåller en första respons aktören med AED eller Basic Life 
Support (BLS ) enhet, vilken bör använda 240 sekunder eller mindre restid 
8 public safety answering point (PSAP) 
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4.1.2.3.3 Räddningstjänst skall upprätta ett mål att för larmhantering på inte mer än 60 sekunder för minst 
90 procent av larmen och högst 90 sekunder för minst 99 procent av larmen, vilket specificeras av NFPA 
1221. 
4.1.2.4 Räddningstjänst skall upprätta ett utförandemål för minst 90 procent av alla utryckningsmålen i 
utryckningstid och restid specificerade i 4.1.2.1. 
 
4.1.2.5 Utvärderingar 
 
4.1.2.5.1 * Räddningstjänst ska på årsbasis, utvärdera servicenivå och utförande samt larmhanteringstid, 
utryckningstid och restid. 
4.1.2.5.2 * Utvärderingarna ska grundas på data om akuta tillbud i relation till servicenivå, utförande och 
målförverkligande av tidsmålen i varje geografiskt område som ingår i räddningstjänstens jurisdiktion. 
4.1.2.6 Räddningstjänst ska överlämna tillsynsmyndigheten en skriftlig årlig rapport. 
4.1.2.6.1 Den årliga rapporten ska fastställa de geografiska områden och/eller omständigheter under vilka 
kraven i denna standard inte uppfyllts. 
4.1.2.6.2 Den årliga rapporten ska förklara förutsägbara konsekvenser av dessa brister (ouppfyllda krav) 
och föreslå åtgärder som är nödvändiga för att uppnå överensstämmelse. 
 
4.2 Brandsläckningtjänster. Räddningstjänstens organisationsmanifest skall ange kriterierna för de olika 
typer av brandsläckningsincidenter som räddningstjänsten är skyldig att svara på. 
 
4.3 Akutvården 
4.3.1 Räddningstjänstens organisationsmanifest skall ange kriterierna för de olika typer av akuta 
medicinska incidenter som räddningstjänst krävs och/eller förväntas svara på. 
4.3.2 Räddningstjänstens organisationsmanifest skall försäkra att räddningstjänstens akuta medicinska 
insatsförmåga inkluderar personal, utrustning och resurser att sätta in, som första larmrespons som 
inkluderar AED eller högre behandlingsnivå. 
4.3.3 Varhelst ambulanssjukvård med AED behandlingsnivå tillhandahålls av en annan myndighet eller 
privat organisation utöver den första insatsaktören, skall den aktuella behöriga myndigheten (baserat på 
rekommendationer från räddningstjänstens tillsynsmyndighet) stipulera ett minimum av personal, 
distribution och larmresponskriterier i enlighet med § 5.3, i följande dokument: 

(1)Räddningstjänstens organisationsmanifest 
(2) Alla avtal, serviceavtal, statliga överenskommelser eller samförståndsavtal mellan AHJ och 
andra organen eller privata organisationen 
 

4.4 Särskilda operationer 
4.4.1 Räddningstjänstens organisationsmanifest skall ange kriterierna för de olika typer av särskilda 
åtgärder och kontrollerande katastrofinsatser som räddningstjänsten skall och/eller förväntas svara på. 
4.4.2 Räddningstjänstens organisationsmanifest skall försäkra att räddningstjänstens insatsförmåga vid 
incidenter med farligt material9, inkluderar personal, utrustning och resurser att sätta in i den första 
larmresponsen på operativ nivå i enlighet det som krävs i 29 CFR 1910,12010. 
4.4.3 Räddningstjänstens organisationsmanifest skall försäkra att räddningstjänstens insatsförmåga vid 
slutna11 utrymmen inkluderar personal, utrustning och resurser att sätta in den första larmresponsen på 
operativ nivå i enlighet det som krävs i 29 CFR 1910, 146. 
4.4.4 Räddningstjänstens organisationsmanifest skall ange kraven på de olika typerna av 
räddningstjänstrespons vid naturkatastrofer, terrorism incidenter, incidenter med massförstörelsevapen, 
eller storskaliga händelser med stora dödsfall. 
 
4.5 Flygplatsräddning- och brandbekämpningstjänster. Räddningstjänstens organisationsmanifest skall 
ange kriterier för olika typer av flygplatsräddning och brandbekämpningsincidenter som räddningstjänst 
skall och/eller väntas svara på. 
 

                                                      
9 hazardous materials 
10 referens till en annan standard 
11 confined 
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4.6 Sjöräddning- och brandbekämpningstjänster. Räddningstjänstens organisationsmanifest skall ange 
kriterier för olika typer av marin räddning och brandbekämpningsincidenter som räddningstjänst skall 
och/eller väntas svara på. 
 
4.7 Vildmarks- brandbekämpningstjänster. Räddningstjänstens organisationsmanifest skall ange 
kriterierna för de olika typerna av vildmarksincidenter som räddningstjänsten skall och/eller förväntas 
svara. 
 
4.8 Interregional organisation 
4.8.1 * Ömsesidig hjälp, automatiskt stöd och brandskyddsavtal skall ske genom en skriftligt interregional 
överenskommelse och ska behandla frågor som ansvar för skador och dödsfall, pensionsavgångar 
funktionshinder, kostnader för service, tillstånd att besvara larm, bemanning och utrustning, inklusive de 
resurser som tillgängliggörs, tillgång till driftskompatibla kommunikationer, samt uppgift om 
räddningsledaren. 
4.8.2 Förfaranden och utbildning av personal för alla räddningstjänstens avdelningar rörande ömsesidig 
hjälp, automatiskt stöd och brandskydds överenskommelser skall vara heltäckande för att främja en 
effektiv räddningstjänst och för att säkerställa enhetliga operationer. 
 

Tabell 15 -NFPA 1710 Kapitel 4 – Organisation (delar av) 

NFPA 1710 beskriver en räddningstjänst process och operationer enligt följande strukturer (figurerna 15 
och 16). Figur 15 visar hur en räddningstjänst kan utveckla ett övergripande "försvar på djupet"; en 
strategi för utförande av räddningstjänstuppgifter. Brandsäkerhetsmål kan definieras som de idéer som en 
avdelning strävar efter att leverera. Till exempel kan räddningstjänstmålen vara manifesta mål som t ex 
"hålla skador och liv/egendomsförluster så låga som rimligtvis är möjligt”. Figur 16 visar i sin tur hur olika 
mål (i form av uttalade räddningstjänstsbegrepp) relaterar till varandra. T ex innefattar inte brandskydd att 
bara förhindra bränder eller eld spridning. Det bör uppfattas som en systematisk tillämpning av koder, 
standarder, tekniker, och en förståelse av mänskligt beteende för att uppnå målet att begränsa förlusten av 
liv och egendom. 
 

 
 

Figur 14 - Processkarta för en räddningstjänst enhet 
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Figur 15 - Brandsäkerhetsbegrepp för räddningstjänstoperationer 
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Analys 
Att beskriva och definiera räddningstjänstens uppgifter i detalj är en komplex uppgift. Hur man väljer att 
beskriva räddningstjänstens uppgift beror mycket på vilken syftet med beskrivningen är och vilken 
målgrupp som beskrivningen vänder sig till. Existerande beskrivningar hamnar ofta på en abstrakt nivå där 
ett fåtal mål beskrivs och de innehåller sällan detaljerade beskrivningar som gör det möjligt att göra 
utvärderingar på räddningstjänstens förmåga. Nyckelbegrep som ofta förekommer är dock "Tid till insats” 
eller ”Snabbhet och ”Arbetsuppgifter” eller ”Insatsförmåga" dvs. det vi gärna kopplar till räddningstjänstens 
förmåga. 

I denna studie valde vi att fördjupa oss i beskrivningar från fyra olika länder, Danmark, Australien, 
England och USA. Vi valde dessa för de visade på olika sätt att beskriva räddningstjänstens uppgifter (jfr 
urvalskriterier) och förmåga och dessutom gjorde det på ett rikt sätt.  

Danmark: Mål att stödja upphandling av räddningstjänstförmågor. En pragmatisk, lättförståelig, 
beskrivningsmetod som bygger på statistik och troliga scenarion. Beskrivningarna är dock rigida i 
Danmark där de är en viktig del i en upphandlingsprocess mellan beställande kommuner och utförande 
privata företag. Fördelen med denna metod är att den är intuitiv, lättförståelig och ej för komplex. 
Grunden i metoden är analys av statistik från tidigare år, riskbedömningar, och riskacceptans samt 
scenario beskrivningar, vilket skall resultera i resurskrav för givna områden och tidpunkter. 

Island: Vårt intryck är att Island med sin nya "Civil Protection Act" har ett mål att beskriva 
räddningsorganisationernas arbetsförmåga med hjälpa responsplaner, statistik och scenariobeskrivningar, 
d.v.s. i vissa delar följa samma principer som Danmark. 

Australien (FBIM): Mål att sammanföra byggnadsdesign med räddningstjänstaktiviteter. En formell 
metod för att definiera räddningstjänsters agerande vid insatser kopplade till specifika byggnader. Detta 
har resulterat i en metod som i grunden byggs upp av processbeskrivningar där de aktiviteter som 
räddningstjänsten utför kopplas samman med brandförlopp i specifika byggnader. Metoden är komplex 
och baseras på matematiska beskrivningar och simuleringar. En tydlig nackdel med denna metod är att 
den är komplex, fördelen är dock att den kan ge mätbara värden för att bedöma en räddningstjänst 
förmåga i ett visst område.  

England (Rolemaps): Mål att göra tjänstebeskrivningar för den personal som jobbar inom 
räddningstjänsten. En lättförståelig metod som beskriver uppgifter och ansvar för enskilda personer. I 
denna metod definieras roller, vilka uppgifter en roll skall kunna utföra, samt vilken förmåga och kunskap 
en person som har en viss roll skall kunna utföra och ha vid givna situationer. Detta ger en tydlig 
beskrivning som lämpar sig vid planering och genomförande av utbildning för enskilda personer samt 
även för utvärdering och bedömning av enskilda personer. 

USA (NFPA): I NFPA standarden, (till skillnad från Rolemaps) utgår beskrivningar från olika tjänster 
som kan utföras av räddningstjänsten. I det här fallet kan tjänsterna karakteriseras som samhällsuppdrag. 
Tjänsterna är välbeskrivna och går ner i mycket specifika detaljer i fråga om de arbetsmoment som 
behöver utföras. Även delmoment beskrivs detaljerat och i relation till en större arbetsuppgift. Mer därtill, 
för en hel del beskrivningar specificeras ordning och tid. Detta skulle kunna ge upphov till att kunna spåra 
anomalier om man ”råkar” avvika från standarden. Å andra sidan, även om vissa beskrivningar är 
noggranna är andra mer övergripande och kan upphov till tolkningar. Exempelvis impliceras ett ”normal 
tillstånd” eller ett ”normal fall” i t ex fråga om personalresurser. Utifrån NFPA standarden kan de 
minikrav som kan ställas på räddningsorganisationen specificeras. Dessutom kan man i en sådan 
standard/organisation införa begrepp som kan användas för förståelse i relation till brandbekämpning, 
och räddningstjänsters övriga verksamhet. NFPA 1710 är kort och koncist (30 sidor) och det går snabb att 
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läsa igenom, navigera och hitta i det. En central del av läsningen består av bläddra fram till olika bilagor. 
En nackdel med utformningen av NFPA standarder är de korsreferenser som hänvisar till andra 
standarder. Får att få en helhets förståelse bör man ha tillgång till en hel uppsättning av standarder och det 
kan vara svår att redan från början veta vilka standarder som behövs. 

Karakteristika för exemplen 
Vad som är viktigt i de studerade fallen är att de valda beskrivningarna innehåller några grundläggande 
beskrivningstyper, scenario baserade, statistiska, matematiska och simuleringsbaserade samt tjänster och 
roller:  

Scenario baserade beskrivningar: Grunden i alla metoder som används, oberoende om de är process 
beskrivande eller roll beskrivande, är att det väljs rätt situationsbeskrivningar för att definiera vad som 
skall hanteras. Ofta förekommer två typer av scenarion, situationer som med stor sannolikhet kommer att 
inträffa samt situationer som inte behöver ha så stor sannolikhet men som kan ha en stor konsekvens och 
måste beaktas. Val av scenarion används också för att anpassa räddningstjänsten till det ansvarsområde de 
har, dvs. scenariona skall motsvara det som förvändas i deras geografiska område. 

Statistik: Den insamlade statistiken skall ge hjälp att välja relevanta scenarion för ett specifikt geografiskt 
område. Svårigheten är dock att veta vilken statistik som skall samlas in samt att anpassa analysen av 
statistiken efter samhällsförändringar.  

Matematiska samband och simuleringar: Modeller som baseras på matematiska samband och 
simuleringar är ofta komplexa men de kan ge stora värden för att beskriva vad en räddningstjänst kan 
utföra. Vanligtvis ger detta en bra tidsförståelse i modellerna. För att integrera matematiska modeller i mer 
lättanvända metoder kan de standardiseras dvs. skapa en begränsad mängd av typ situationer som sedan 
kan överföras till lättförståeliga tabeller eller datoriseras. I FBIM som används i Australien försöker man 
föra över komplexa simuleringar till tabeller som innehåller typiska byggnader och situationer. 

Roller och tjänster: Som vi skrev i inledningen är en rollbeskrivning knutet till funktion. Roller som i 
rolemaps, är lättare att förstå i relation till scenarier där situationer kan ”simuleras” och därmed olika roller 
träda fram för att tydliggöra de funktioner och arbetsinsatser som kan utföras av rollinnehavare i scenariot. 
Tjänster kan ses som uppdrag eller uppgift, och är arbetsrelaterade utifrån vad som kan utföras så som i 
NFPA exemplen; en tjänst kan specificera vem eller vilken rollinnehavare som har förmåga och mandat 
att utför uppgiften. Det finns en stark koppling mellan dessa två kategorier och i vissa stunder de går in i 
varandra.  
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Fortsatt arbete  
Målet med detta uppdrag var att leverera exempel på hur ”arbetsuppgift” beskrivs i räddningstjänster i 
olika länder, som ett underlag för fortsatt arbete. Uppdraget inkluderade inte att rekommendera ett eller 
flera exempel för svensk räddningstjänst och svenska kommuner. Däremot har vi ovan diskuterat 
övergripande eventuella för- och nackdelar med respektive exempel. Fortsatt arbete torde rimligtvis 
inkludera djupare undersökning av valda exempel där fokus bör ligga på lämplighet och anpassbarhet till 
svenska förhållanden och organisering av kommunal räddningstjänst. Till detta hör också identifiering av 
mål med att beskriva arbetsuppgifter och i ett vidare sammanhang insatsförmåga. Exempel på 
frågeställningar är: Har alla möjliga modeller kunnat täckas (med tanke på avgränsningarna?) 

a) Har en ”ultimat modell” kunnat identifieras och varför? Vilket/vilka exempel eller modeller är 
lämpliga och kan eller bör man kombinera dessa? 

b) Är ett analyserande arbete som går in djupare i en jämförelse mellan des olika modellerna 
nödvändig? 

c) Vad vill man kunna mäta och värdera avseende räddningsförmåga och vilka kriterier och krav 
ställer det på beskrivningar och beskrivningsformer?  

d) Hur kan en beskrivning som passar Sverige och svensk lagstiftning tas fram utifrån en syntes av 
beskrivningarna? 

e) Kan man utveckla en övergripande teori för att studera beskrivningarnas innehåll och form? 

Vår utgångspunkt för att denna studie bygger på dokumentstudier och beskrivningar av hur de olika 
exemplen fungerar i teorin. Innan man gör val eller rekommendationer skulle det även vara värdefullt att 
om möjligt, undersöka praktisk erfarenhet av tillämpning av potentiella exempelbeskrivningar. Detta 
förutsätter kontakt med relevanta personer i dessa länder och genomförande av, exempelvis, fördjupande 
intervjuer och eventuellt framtagande av utvärderande fallstudier. Vidare, behövs en teknisk anpassning av 
beskrivningarna som instruktions eller informations material till dagens digitala teknik. De studerade 
beskrivningarna bygger fortfarande på pappersformat som dokumentations paradigm och följaktligen dess 
begränsningar finns inbyggda i beskrivningarnas form. Digital teknik som erbjuder oändliga möjligheter i 
tillgänglighet (t ex i form att tillgång via mobila enheter), navigerbarhet, multimedialitet och framförallt 
möjlighet till tillgång till aktuell uppdaterad information. 
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