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Sammanfattning 
 
BRANDFORSKs styrelse beviljade SYCON Energikonsult anslag för att 
genomföra ett pilotprojekt. I projektet har en metod utvecklats för hur även 
mänskliga och organisatoriska faktorer ska kunna vägas in i en kvantitativ 
analys av en byggnads brandskydd. I projektet har den helhetssyn som 
utvecklats inom MTO (Människa-Teknik-Organisation) använts. 
 
För att skapa en överskådlig metod har de mänskliga, tekniska och 
organisatoriska faktorerna definierats i olika bedömningsområden. Dessa 
bedömningsområden är generella på så sätt att de går att applicera på de olika 
barriärer mot skador på grund av brand som kan identifieras. Det kan användas 
för brandbekämpning såväl som för utrymning. För att underlätta en analys har 
en brandriskmatris för värdering av barriärer skapats. Värderingarna kan i sin 
tur användas i en kvantitativ modell för att beräkna sannolikheten för olika 
utfall i ett händelseträd. Metoden har testats i ett pilotfall som redovisas i 
rapporten. 
 
Metoden är en pilotstudie där en metod utvecklats för att föra samman det 
synsätt som används i olika MTO-relaterade metoder med en kvantitativ 
brandriskanalysmodell. Det finns fortfarande en del utvecklingsarbete som 
ligger framför oss, innan en stabil kvantitativ modell för olika industrityper är 
användbar. Dels kan metodiken i den presenterade metoden utvecklas och dels 
behövs mer statistiskt underlag för olika barriärers tillgänglighet. 
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Abstract 
 
BRANDFORSK have financed this pilot project which has been carried out by 
Sycon Energikonsult. In the project a method has been developed for including 
human and organisational factors in a quantitative analysis of a buildings total 
fire protection. In the project the comprehensive view of  interaction between 
Man, Technique and Organisation has been considered. 
 
In order to create a well arranged method the human, organisational and 
technical factors has been defined in different categories. These categories are 
general, in the sense that they can be used in all different barriers against 
damage caused by fire, that can be identified. The categories can be used for 
fire fighting as well as evacuation. In order to simplify the analysis a fire risk 
matrix has been developed, in order to evaluate the barriers in the object. The 
evaluations are then used in a quantitative model for calculation the probability 
for different final outcomes in an event tree. The method has been tested in one 
actual case, which is described in this report.
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Ordförklaringar 
Barriär 
En barriär kännetecknas av att den utgör ett hinder för att fel skall uppstå. En 
barriär är ett tekniskt eller administrativt skydd för att förhindra incidenter eller 
felhandlingar innan, i det här fallet en brand, får allvarliga konsekvenser. En 
barriär ska på ett effektivt sätt skydda människor eller objekt från den tilltänkta 
faran. En barriär kan vara att detektera eller varna för fara. Detta innebär att en 
barriär kan utgöras av alltifrån ett larm till ett utbildning/övningsprogram. 
 
Brandriskprofil 
Brandriskprofilen åskådliggör grafiskt hela den analyserade processens 
svagheter och styrkor utgående från barriärerna och sammanfattar resultatet av 
analysen. Se bilaga 5. 
 
Brandriskmatris 
Brandriskmatrisen används vid bedömning av de identifierade barriärerna 
utifrån de tio förbättringsområdena. Bedömningen görs utefter kriterier 
beskrivna nedan: 
Ej acceptabelt  (Värdering 0) 
Tveksamt   (Värdering 1) 
Acceptabelt   (Värdering 2) 
Utmärkt   (Värdering 3) 
 
Händelseträd 
Händelseträden visar möjliga händelsekedjor, vilka visar sambandet mellan de 
olika barriärerna och används för att beräkna sannolikheten för olika utfall. 
 
Bedömningsområden 
Bedömningsområdena är beskrivningar av faktorer som kan identifieras inom  
Människa, Teknik respektive Organisation. De som definieras i detta projekt 
är: 
 
1. Psykologiska/sociala 
2. Arbetsförhållanden och stress 
3. Attityder 
4. Konstruktion/design 
5. Underhåll provning 
6. Förutsättningar/arbetsmiljö 
7. Kommunikation/larm 
8. Policy/dokumentstyrning 
9. Ledarskap 
10. Kompetens 
 
Bakomliggande orsaker 
En bakomliggande orsak har alltid ett organisatoriskt ursprung och är ett latent 
systemfel som innebär att oavsett vem som är inblandad, är det enbart en 
tidsfråga innan ett felgrepp utlöses. En bakomliggande orsak kännetecknas 
även av att om den åtgärdas, så elimineras en mängd direkta orsaker/problem. 
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Incident 
Till skillnad från en olycka skadar en incident enbart delar av ett system och 
dess funktion kan fortfarande vara intakt. En olycka kan ha förstört bilen så att 
den inte går att använda, medan en buckla i plåten bara är en incident. Se även 
Olycka. 
 
Latent systemfel 
Ett latent systemfel är en indirekt organisatorisk felkälla . Latenta systemfel är 
dolda svagheter i barriärerna och dess konsekvenser är inte omedelbara utan 
fördröjda. Det kan vara felaktiga instruktioner, ej tillräcklig kompetens för 
uppgiften, dålig design, m.m. 
 
Nollanalys (bakomliggande orsaksanalys) 
När ett bedömningsområde tilldelas värdet 0, alltså att ett specifikt 
bedömningsområde har bedömts vara oacceptabelt, bör en djupare analys 
göras. Ett syfte är att ta reda på om den oacceptabla nivån härrör från en orsak, 
ett latent systemfel eller en bakomliggande orsak. Det kan även vara så att 
värderingen ej acceptabel diskvalificerar hela barriären. 
 
Olycka 
Definitionen av en olycka är en skada på en del eller hela systemet. En olycka 
skadar så mycket av systemet så att funktionen inte längre uppfylls. Se även 
Incident. 
 
Orsak 
En orsak är allt som direkt bidrar till att öka sannolikheten för ett felgrepp eller 
en incident. Orsaker kan ha mänskligt, tekniskt eller organisatoriskt ursprung. 
Orsaker kännetecknas ofta av ett aktivt felgrepp och att konsekvenserna 
mestadels är omedelbara. Exempel på orsaker kan vara medvetna avsteg från 
rutiner, rädsla, val av felaktigt släckmedium, låst/blockerad utrymningsväg, 
m.m.  
 
Primärfunktion 
Primärfunktion utgöres av huvudfunktionerna i processchemat. Till exempel 
förebyggande arbete mot branduppkomst, automatisk detektering, manuell 
släckning, m.m. I denna rapport är primärfunktion liktydigt med barriär. 
 
Proaktiv 
En proaktiv analys görs förebyggande, utan att någon specifik olycka eller 
händelse inträffat. Det är vanligare med en reaktiv analys, som ofta genomförs 
för att utreda och hitta bakomliggande orsaker till en specifik händelse. 
 
Processchema 
Processchemat är det hjälpmedel som används vid analys av den aktuella 
”processen” och som visar sambandet mellan barriärer och 
bedömningsområden. 
 
Reaktiv 
Se proaktiv. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
En litteraturstudie1 utförd i BRANDFORSK:s regi visade på möjligheter att 
utforma en metod för analys av mänskliga och organisatoriska faktorers 
inverkan på brandskyddet i en byggnad. BRANDFORSK:s styrelse beviljade 
Sycon Energikonsult AB anslag för att genomföra ett pilotprojekt, där 
tillvägagångssätt och metoder för att göra detta skall utvecklas och praktiskt 
provas. Ansökan tillstyrktes med hänvisning till att vid utformningen av 
byggnaders brandskydd beaktas i stort sett endast tekniska aspekter, och att det 
är angeläget att få fram metoder för hur mänskliga och organisatoriska faktorer 
ska vägas in. 

1.2 Mål 
Målet är att ta fram en metod för utförande av riskanalys där hänsyn tas till 
mänskliga, organisatoriska och tekniska faktorer. Analysen skall struktureras så 
att mänskliga, tekniska och organisatoriska faktorer täcks in. Med hjälp av 
analysen skall svaga och starka länkar i ett kraftverks totala brandförsvar kunna 
identifieras. Metoden skall kunna utvecklas till att även vara giltig för andra 
typer av industrier. Rapporten skall även belysa framtida möjligheter och 
forskningsbehov för att göra modellen tillförlitlig och användbar i stor skala. 
När metoden används ger den en hel bild av en byggnads totala brandförsvar, 
och grundläggande orsaker till brister kan identifieras. 

1.3 Omfattning och begränsningar 
Riskanalysmodellen som redovisas skall vara tillämpbar på det aktuella 
pilotfallet, som är ett kärnkraftverk. En generalisering, genom framtida 
utveckling, skall dock vara möjlig.  
 
Modellens primära användningsområde är befintliga byggnader med befintlig 
organisation och personal. Detta främst p g a att metoden bygger på intervjuer, 
platsbesök och granskning av organisationsuppbyggnad. 
 
Händelseträd kommer att redovisas för mänskliga och organisatoriska faktorers 
påverkan på möjligheterna att utrymma en byggnad vid brand men 
identifieringen av felsannolikheter kommer ej att vara fullständig. 
 
Egendomsskydd och andra ekonomiska aspekter beaktas ej i modellen. 

1.4 Metod 
Riskanalysmodellen har tagits fram med utgångspunkt från en litteraturstudie2 
där tyngdpunkten lagts på riskanalysmetoder som behandlar mänskligt och 
organisatoriskt beteende. I litteraturstudien beskrivna metoder har vid 
framtagandet av modellen kombinerats med händelseträdsmetodik.  

                                                
1 Ardenmark, 1999 
2 Ardenmark, 1999 
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Eftersom detta är ett pilotprojekt gjordes en bred ansats för att redan från 
början täcka in alla mänskliga och organisatoriska faktorer som påverkar en 
byggnads brandskydd. Vid ett referensgruppsmöte framkom synpunkter om att 
omfattningen var stor och svår att överblicka. Efter det har metoden till viss del 
komprimerats för att metoden ska vara mer lättillgänglig. 
 
I arbetets natur ligger ett naturligt behov av att använda ett tvärvetenskapligt 
arbetssätt. I arbetet har både brandingenjörer och beteendevetare deltagit. 

2 Beskrivning av riskanalysmodellen 

2.1 Generell beskrivning 
Grunden i analysmodellen är barriärer och bedömningsområden. Barriärerna 
identifieras från fall till fall utifrån vilket händelseförlopp som skall analyseras. 
De bedömningsområden som identifierats är generella och gäller för samtliga 
barriärer.  
 
Begreppen Människa, Teknik och Organisation bryts i metoden ned till 
hanterliga begrepp i bedömningsområden (kap. 2.3) och ännu mer i 
brandskyddsmatrisen. Brandskyddsmatrisen strukturerar analysen av 
barriärerna. Bedömningsgrunderna för värderingen definieras i brandrisk-
matrisen. Värderingen är sedan grunden för de sannolikheter som sätts in i ett 
händelseträd. Händelseträd beskriver kedjan av händelser från branduppkomst 
till att branden nått ett visst stadium, normalt att den släckts eller att den 
förstört det som var värt att skydda. 
 
Metoden är utformad för att kunna utvärdera möjligheterna till både 
brandbekämpning och utrymning. 

2.2 Förutsättningar 
En förutsättning för att analysen skall kunna genomföras på ett meningsfullt 
sätt, är att det i företagets ledningsfunktioner finns öppenhet, engagemang och 
en positiv inställning till förbättringsarbete. Utan detta kommer alla analyser av 
detta slag enbart att ses som ett hinder och inte som en hjälp. I utförandet av 
analysen finns behov av både brandkompetens och beteendevetenskapliga 
kunskaper, för att kunna få fram och tolka resultatet. 

2.3 Beskrivningar av bedömningsområden 
Detta är definitioner av de bedömningsområden som identifierats i projektet. 
Här beskrivs grunden för den brandriskmatris som redovisas i bilaga 2. Även 
om definitionerna är indelade i olika kategorier, kan de inte behandlas som 
fristående enheter utan skall ses i samverkan med varann. Både i proaktiva och 
reaktiva processanalyser bör bedömningsområdena tolkas i interaktion med 
varandra för att visa en sammanhängande helhet. 
 
Numreringen (1 till10) sammanfaller med ordningen i brandriskmatrisen. 
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Mänskliga faktorer 
1. PSYKOLOGISKA OCH SOCIALA FAKTORER 
Psykologiska problemställningar 
Inom psykologiska faktorer inryms bland annat kognitiva problem. Kognition 
definieras som tanke och kunskapsliv (i motsats till emotion och motivation, 
det vill säga känslo- och viljeliv). Det är den del av beteende och reaktioner, 
medvetna eller ej, som består av uppfattning, erfarenhet, minne, tänkande och 
inlärning. Kognitiv psykologi handlar om mottagning av intryck (perception), 
minne, inlärning, tänkande och reflektion, med andra ord kunskaps- och 
informationsbearbetning. Kognitiva strukturer är mönster i sättet att tänka 
känna, vilja, fatta beslut, lösa problem, m.m. Varje individ har ett stort antal 
sådana tankestrukturer så kallade kognitiva schemata. 
 
Psykologiska faktorer  
Psykologiska faktorer definieras här som minnesfel, att vissa saker glömts bort 
eller tillfälligt försvunnit ur minnet. Det kan innebära till synes omotiverade 
felgrepp uppkomna p.g.a. störningar i personens kognitiva strukturer. Det är 
brister, eller risk för störningar, i uppmärksamhet och informationsbearbetning. 
Den risken är störst vid rutinarbete. Det kan vara omedvetet handlande det vill 
säga ”Tankarna är i en värld , handlandet i en annan”. Felaktig perception, det 
vill säga fel eller risk för fel i informationsprocessen  som leder till att fel 
beslut tas. En annan påverkan är informationsöverbelastning, alltså att för 
mycket information ger störningar i en persons handlande och beteende. Inom 
psykologiska faktorer inryms även rädsla, dåligt självförtroende och 
självkänsla. Fobier inryms inte. 
 
Sociala faktorer 
Sociala faktorer kännetecknas i detta fall av problem eller orsaker som härrör 
ur relationer mellan individer, mellan grupper och mellan individ och grupp. 
Sociala faktorer kan ha sitt ursprung i olika kulturella bakgrunder, till exempel 
olika yrkesgrupper. Inom denna kategori finns även individuella problem, t.ex. 
relaterade till droger eller familjeförhållanden. Även mobbing inryms här. 
 
2. ARBETSFÖRHÅLLANDEN OCH STRESS 
Arbetsförhållanden 
Inom Arbetsförhållanden inryms t.ex. att arbetssituationen inte är tillfreds-
ställande. Det kan vara att man inte erhåller uppskattning för vad man gör eller 
har påfrestande arbetstider. Det kan också vara att man inte får någon 
återföring av sin utförda insatser. Det kan även vara att arbetsuppgiftsrelaterat, 
till exempel att arbetet är monotont eller att man är överkvalificerad för 
arbetsuppgiften. Det kan också vara en känsla av otillräcklighet i sitt arbete. 
 
Stressfaktorer 
Inom denna kategori inryms stress orsakad av arbetsmässig överbelastning, 
fysiskt eller psykiskt. Den kan vara verklig eller enbart upplevd känsla att inte 
hinna med. Likaså tillhör även negativ stress denna kategori dvs. 
understimulans. Stressen kan även härröra från dubbelarbete eller skiftgång 
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3. ATTITYDER 
Medarbetarnas inställning till arbetet påverkar deras sätt att utföra arbetet. Det 
kan handla om attityden att ”det här fixar jag”,  trots att man inte riktigt har 
kunskapen för arbetet. Attityden till instruktioner kan innebära att fel begås, 
eftersom man inte använder befintliga instruktioner. Attityden till befintliga 
policydokument innebär att man arbetar på sitt eget sätt och inte bryr sig om 
den strategi som gäller. Hit hör även att enskilda medarbetare ej följer gällande 
regler trots att de är medvetna om risker och eventuella konsekvenser av sitt 
handlande, så kallade individuella avsteg. 
 
Tekniska faktorer 
4. KONSTRUKTION OCH DESIGN 
Konstruktion och design 
Inom denna kategori inryms tekniska design- och konstruktionsfel eller 
konstruktioner som försvårar arbetet och som ofta leder till att avsteg från 
rutiner förekommer. Dessa kan även härröra sig från felaktiga 
beräkningar/uppskattningar före konstruktionen. Svårigheter med att tolka 
information från utrustningen, till exempel risk att feltolka information. 
Ologiska konstruktioner och placeringar som tex. döljer 
varningssignaler/larmbilder istället för att framhäva dem.  
 
Hårdvara 
Inom denna kategori inryms direkta tekniska fel som rörbrott, elavbrott, 
pumpar som stannar obefogat, elfel, kortslutningar, hårddiskkrascher, etc. Här 
inryms även dålig kvalité på  och utrustning, lagringsproblem, ej uppfyllda 
tekniska specifikationer, ålder och miljöpåverkan samt användning av ej 
standardiserad utrustning. Hit hör även påverkan från naturkrafter som åska. 
 
Mjukvara 
Inom denna kategori inryms fel eller problem med datorers eller annan 
reglerutrustnings programvara. 
 
5. UNDERHÅLL OCH PROVNING 
Underhåll 
Under denna kategori inryms problem som kan härledas till bristande 
underhåll. Det innefattar brister inom både förebyggande samt avhjälpande 
underhåll. Underhållet ska vara anpassat, både vad gäller periodicitet och 
omfattning. Till detta område hör även felaktigt utfört underhåll. 
 
Provning 
Under denna kategori inryms problem med kalibrering och provning. Det 
inryms även om system provas på rätt sätt. Faktorer som periodicitet, 
omfattning samt innehåll ingår. Likaså ingår frågeställningar om värdet hos ett 
visst provningsförfarande eller prov samt hur detta mäts.  
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Organisatoriska faktorer 
6. FÖRUTSÄTTNINGAR/ARBETSMILJÖ 
Förutsättningar  
Förutsättningar för medarbetarna att utföra sitt arbete måste finnas. Det innebär 
att utbildningen för arbetet måste vara den rätta samtidigt som eventuell 
utrustning måste finnas tillgänglig och arbetsbeskrivningar och utgångs-
materialet måste vara korrekt. För att arbetet skall kunna bli utfört på rätt sätt 
måste medarbetarna ha möjlighet att klara arbetsuppgiften och för detta behövs 
olika förutsättningar. 
 
Krav 
Här inryms alla de krav som ställs på verksamheten. Exempelvis myndighets-
krav, lagar förordningar m.m. Det omfattar även de interna /externa kraven 
som ställts från den ena organisationen. Exempel på sådana krav kan vara egna 
kvalitetskrav, organisatoriska policydokument, administrativa regler m.m. 
 
Instruktioner/Rutiner 
Denna rubrik kännetecknas av organisatoriska kvalitetsbrister. Under denna 
titel finns alla problemområden inom dokumentation som syftar till att spegla 
eller styra medarbetares arbetsuppgifter och/eller rutiner. 
 
Resurser  
I ledningens uppgifter ingår att se till att medarbetarna har resurser för att klara 
arbetet på rätt sätt. Resurser kan här vara att medel finns för att förbättra efter 
påpekanden eller förslag. Resurser kan vara i form av både tid och ekonomi. 
Resurser kan också innebära att arbete utförs i samarbete med medarbetare som 
kan tillföra behövd kompetens. Det innebär att även mänskliga resurser med 
rätt kompetens, som har tillgång till material och verktyg. 
 
Arbetsmiljö 
Under denna kategori inryms problem inom arbetsmiljön. Det kan vara direkta 
avvikelser mot arbetsmiljölagar, men även upplevda/befintliga problem med 
luft , temperatur, vatten, byggnader, ventilation och ostädade rum. Inom denna 
kategori inryms även ergonomiska aspekter som hjälpmedel, ljus, fysiologiskt 
tungt/ komplicerat arbete. 
 
7. KOMMUNIKATION OCH LARM 
Kommunikation 
Kommunikation kan indelas i tre olika problemgrupper:  

• Nödvändiga kommunikationskanaler och rutiner finns ej, går ej att 
använda eller används ej för att kunna upprätthålla en fungerande 
kommunikation.  

• Nödvändiga kommunikationskanaler finns men den nödvändiga 
informationen blir ej överförd mellan parterna.  

• Nödvändiga kommunikationskanaler finns och informationen överförs, 
men blir antingen misstolkad eller anländer för sent.  
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Anledningen till att kommunikationen inte fungerar enligt ovan kan bero på  
brist på balans mellan informell och formell kommunikation. Om det till 
exempel finns mycket informell kommunikation, kan det bero på att den 
formella kommunikationen inte tas på allvar eller är otydlig.  
Här inryms även tolkning och förståelse för larm och larmning.  

 
8. POLICY, PLANERING OCH BEFOGENHETER 
Policy  
Policyn klargör företagsledningens beslut avseende den framtida verksamheten 
i företaget. Policyn skall vara ett rättesnöre för allt handlande och ge 
vägledande  principer vad gäller verksamheten i företaget och omfattar olika 
områden. Det bör finnas en brandpolicy som kortfattat beskriver både 
organisationens planering och hur denna skall uppnås. Vanligtvis finns policy 
för kvalitet, personal, inköp, jämställdhet, etc. 
 
Planering 
Planering, eller avsaknad av planering kan både vara av kortsiktig typ eller sett 
ur det långsiktiga perspektivet. Inom planeringsbegreppet bör finnas 
dokumenterat hur man ämnar nå uppsatta mål. Till exempel vilka typer av 
bränder skall både system och människor klara av. Det är även viktigt att 
planeringen är känd samt utförd i en ur medarbetarnas synpunkt logisk och 
meningsfull kedja, och att medarbetarna i den aktuella organisationen är 
delaktiga.  
 
Ansvar och befogenheter   
Med ansvar menas att en medarbetare eller chef i sin yrkesutövning kan ställas 
till svars för något i det arbete som har utförts. Ansvar kan definieras på olika 
plan, det kan vara ett juridiskt ansvar, ett etiskt eller moraliskt ansvar. Det 
juridiska ansvaret definieras av lagar och förordningar och medför, om det 
åsidosätts, någon form av påföljd. Det etiskt, moraliska ansvaret är svårare att 
definiera därför att det grundas på uttalade och icke uttalade normer och 
värderingar i samhället, på arbetsplatsen, i arbetsgruppen och hos den enskilda 
individen. Befogenheter kan definieras som formell rätt att fatta beslut. 
Rättigheterna ska anges i delegationsbestämmelser och befattnings-
beskrivningar eller liknande. 
 
9. LEDARSKAP 
Ledarskap är de handlingar som utförs av en person som utsetts för att 
gemensamma mål skall uppnås. Ledarskap är att tillvarata och utveckla 
mänskliga resurser för att nå mål. Detta görs genom att tillhandahålla struktur 
och stöd. Ledningens engagemang och närvaro är också av stor vikt. Att 
ledarskapet är synligt det vill säga att medarbetare och chefer träffas och 
kommunicerar ansikte mot ansikte bedöms vara viktigt för att upprätthålla den 
sociala kontakt som utmärker ett gott chefskap. Likaså är det viktigt att 
ledningen tillsammans med medarbetarna visar ett aktivt och deltagande 
engagemang i specifika arbetsuppgifter. Uppföljning är ett viktigt inslag. 
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10. KOMPETENS OCH ERFARENHETSÅTERFÖRING 
Kompetens 
Kompetens omfattar organisationens kunskaper och förmåga. Utbildning är en 
aktivitet som kan förändra en persons kunskaper/färdigheter till att prestera vad 
personen själv eller någon annan vill att han eller hon skall prestera. Uppgifter 
ska utföras av människor med rätt kompetens. 
 
Erfarenhetsåterföring (ERF) 
Under denna rubrik inryms frågeställningar kring en organisations förmåga 
eller vilja att ta del av egna eller andras erfarenheter. Det handlar dessutom om 
hur man tar tillvara dessa i sin verksamhet både på kort och lång sikt. För att 
kunna göra det fordras bland annat ett effektivt och verksamt 
incidentrapporteringssystem, där erfarenheter kanaliseras i organisationen. 
Likaså bör det belysas hur och vilka verktyg som används till utvärdering av 
tex. incidenter. Hit hör även  förmågan att tillvarata kompetens från 
verksamma eller avgående medarbetare, så att inte plötslig kompetensbrist 
uppstår vid t.ex. pensioneringar organisationsförändringar. Inom 
erfarenhetsåterföring hör också organisations förmåga att realisera de 
förbättringsåtgärder som ofta genereras från de tidigare nämnda grupperna. Att 
organisationen ger resurser för införande av beslutade och vedertagna 
förbättringsförslag. 

2.4 Arbetsgång 
Följande delsteg ingår i arbetet: 
Förberedelser 

• Avgränsning av systemet, platsbesök 
• Definiera skyddsmål 
• Identifiera de barriärer som ingår i brandskyddet 

Analys 
• Urval av personer som bör intervjuas 
• Informationsinsamling (intervjuer, dokumentation) och värdering av 

barriärer med hjälp av brandskyddsmatrisen, bilaga 2. 
• Värdera barriärer med hjälp av brandskyddsmatrisen, bilaga 2 
• Nollanalys (bakomliggande orsaksanalys) 
• Skapa händelseträd och ta fram statistiskt underlag för sannolikheter 

Resultatredovisning 
• Brandskyddsprofil 
• Sannolikheter och händelseträd 
• Övergripande beskrivning av brandskyddsorganisationen och förslag 

till förbättringar 
 
Arbetets olika delar beskrivs i nedanstående kapitel. Ytterligare information 
om arbetsgången kan utläsas ur beskrivningen av pilotfallet i kapitel 4. 

2.4.1 Avgränsa systemet 
Att avgränsa systemet som ska analyseras innebär att mindre väsentliga delar 
av en anläggning kapas bort eller att en viss detalj i en anläggning väljs ut att 
studeras. Det är lämpligt att begränsa systemet så att brandskyddet för en 
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komponent, ett rum eller en brandcell analyseras. Riskanalysmodellen kan i 
viss utsträckning användas för en hel anläggning och alltså den totala 
brandskyddsorganisationen. Modellen är utformad för att användas 
förebyggande, men delar kan användas för att strukturera analyser av redan 
inträffade incidenter och bränder. 

2.4.2 Definiera skyddsmål 
Innan analysen görs måste de aktuella skyddsmålen identifieras, om de inte 
redan finns tydligt uttalade. Det kan röra sig om att skydda en specifik 
komponent, förhindra brandspridning mellan olika komponenter, förhindra 
brandspridning till annat rum eller brandcell eller säkerställa att utrymning kan 
ske. Skyddsmålen kan ha olika detaljeringsgrad. 

2.4.3 Identifiera barriärer 
Barriärer är funktioner som kan skydda mot skadehändelser, till exempel 
brandlarm vid utrymning. Barriärerna påverkas i sin tur av de faktorer som 
definieras i bedömningsområdena, som delas upp i mänskliga, tekniska och 
organisatoriska faktorer. Beroende på vilket händelseförlopp och vilket 
avgränsat system som skall analyseras kan olika barriärer identifieras. Skall till 
exempel en byggnads utrymningssäkerhet utvärderas kommer barriärerna att 
delvis vara annorlunda mot om möjlighet till brandsläckning skall analyseras. 
Barriärerna identifieras genom att det aktuella händelseförloppet indelas i de 
delhändelser som händelseförloppet kan påverkas av. Exempel på barriärer är:  

• Förebyggande arbete mot branduppkomst 
• Brandlarm 
• Utrymningslarm 
• Manuell släckning 
• Automatiska släcksystem 

2.4.4 Samla information 
Insamling av information om det avgränsade systemet görs genom att granska 
anläggningsdokument, platsbesök samt att intervjua personal. I bilaga 2 
redovisas matriser som kan användas som check- eller frågelista vid 
genomgång av dokument samt vid intervjuer.  
 
Med hjälp av t.ex. brandskyddsansvarig kan lämpliga personer att intervjua, 
väljas ut. Ett visst utrymme för förändringar bör finnas utefter vad som 
kommer fram i intervjuerna. 
 
Även en inventering och genomgång av tidigare genomförda analyser och 
revisioner som har anknytning till den aktuella processen kan studeras. Om 
erfarenhetsåterföringssystem eller incidentrapporteringssystem finns ska dessa 
genomgås i syfte att hitta inträffade incidenter som har bäring på den aktuella 
processen. Detta är något som skall eftersträvas under hela analysen, eftersom 
incidenter kan användas till att verifiera eventuella brister. Intervjun är 
strukturerad men öppen, vilket innebär att en öppenhet att gå utanför  
riskmatrisstrukturen bör finnas. När frågorna går utanför matrisernas ramar är 
svaren inte längre av ja/nej-karaktär, till skillnad från brandriskmatrisen. 
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Det är av yttersta vikt att skapa en öppen och förtroendeingivande atmosfär vid 
intervjuerna, vilket även innebär att intervjupersonerna ges full anonymitet 
 
Den aktuella processen kartläggs enligt MTO-metodikens grundprinciper. 
Detta innebär att man med hjälp av intervjuer av en eller flera nyckelpersoner i 
processen kartlägger barriärer och deras värde. Det är även av stor vikt att vid 
intervjuerna diskutera och fråga efter förbättringsförslag. 
 
Vid intervjun kan de i metoden ingående brandriskmatriserna användas för att 
ge struktur eller som checklista. En värdering utförs med hjälp av riskmatrisen 
för varje relevant förbättringsområde och dessa summeras i enlighet med 
kriterier som specificeras i bilaga 2.  
 
Parallellt med intervjuerna genomförs platsbesök för att studera den 
analyserade miljön specifikt i den mån det är möjligt eller behövs. Man bör 
vara två personer som intervjuar. Detta för att erhålla en så objektiv bedömning 
av svaren som möjligt, vilket även kan leda till en bättre och mer insiktsfull 
analys. Man bör undvika att försätta intervjupersonerna i situationer där de kan 
uppfatta sig vara i underläge, t.ex. om man skulle vara tre personer som 
intervjuar en anställd. 

2.4.5 Sammanställ och värdera 
Efter slutförd informationsinsamling är nästa steg att fastställa värderingen av 
barriärerna. I matriserna i bilaga 2 anges ett värderingssystem där värderingen 
0 står för  ej acceptabel, 1 för tveksam, 2 för godkänd och 3 för utmärkt. 
Värderingen går till så att resultatet från intervjuer etcetera tolkas och den 
beskrivning som överensstämmer bäst med verkligheten noteras. Om det inte 
går att exakt jämföra  vilket värde bedömningsområdet ska erhålla, görs en 
uppskattning baserat på gällande information, tidigare anmärkningar eller 
erfarenheter från det specifika området. Värderingar av bedömningsområden 
görs för alla barriärer. 
 
När samtliga värderingar gjorts beräknas ett medelvärde för barriären. Detta 
görs genom att summera värderingarna av samtliga bedömningsområden och 
dividera med antalet värderingar som gjorts. 

2.4.6 Nollanalys och bakomliggande orsaksanalys 
I nollanalysen görs en kontroll av de bedömningsområden som fått värderingen 
0 (ej acceptabelt). Kontrollen består av att 4 frågor besvaras: 
Är det befogat att sätta det lägsta betyget?  
Frågan besvaras genom att gå tillbaka till källorna och eventuellt kontrollera 
med någon annan källa, så att inga missuppfattningar ligger till grund för 
värderingen. 
 
Är bristen så allvarlig att barriären inte kan förväntas göra någon nytta? 
Vissa oacceptabla brister kan sätta barriären ur funktion. Om den gör det finns 
det ingen anledning att fortsätta analysen av barriären förrän bristen är 
åtgärdad, sannolikheten för funktion sätts till 0. 
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Spelar bedömningsområdet någon roll för barriärens funktion?  
Redan i den första värderingen görs en bedömning om bedömningsområdet är 
relevant för barriären. För ”nollorna” görs den bedömningen en gång till här. 
Om bedömningen är att bedömningsområdet inte påverkar, tas ingen hänsyn 
till värderingen när sannolikheterna tas fram. 
 
Kan någon tänkbar bakomliggande orsak identifieras? 
Finns det några gemensamma nämnare med andra brister som identifierats i 
analysen, som leder till att bakomliggande orsaker till problem kan 
identifieras? 
 
Genom att identifiera svaga barriärer respektive eventuella bakomliggande 
orsaker erhålls ett bra underlag för prioritering av åtgärder för att förbättra 
brandskyddet. Om alltför stora brister i brandskyddet identifieras är det direkt 
olämpligt att gå vidare med en sannolikhetsanalys. Arbetet bör istället inriktas 
på de brister som identifierats och en fortsättning av analysen skulle inte 
medföra någon förbättring av brandskyddet. Om analysen avslutas i detta 
delsteg återstår endast resultatredovisningen. Om bakomliggande orsaks- och 
nollanalysen inte visar något speciellt är det av intresse att fortsätta analysen. 

2.4.7 Ta fram sannolikheter och koppla till händelseträd 
Ett händelseträd består av delhändelser i form av de identifierade barriärerna. 
För att enkelt rita händelseträd har datorprogrammet PRECISION TREE 
använts.  
 
Respektive händelse i händelseträdet inträffar med en viss sannolikhet. 
Sannolikheten för att exempelvis ett brandlarmsystem fungerar varierar från 
anläggning till anläggning beroende på exempelvis underhåll, hur ofta systemet 
är tillgängligt (det kanske ofta kopplas ur för att fellarm skall undvikas), vilken 
verksamhet som bedrivs, m.m. Med andra ord kan sannolikheten sägas vara 
beroende av kvalitén på de mänskliga, organisatoriska och tekniska faktorer 
som beaktas i denna riskanalysmodell.  
 
I statistiska underlag visar sig detta genom att sannolikheten för funktion 
varierar kraftigt i olika sammanställningar och mellan olika typer av 
verksamheter och anläggningar. Detta innebär att om inte sannolikheten för 
exempelvis brandlarmsfunktion är bestämd för just den specifika anläggning 
som analyseras så måste antingen osäkerheten beaktas genom att en 
osäkerhetsanalys görs eller så måste ett konservativt värde användas. Ett tredje 
alternativ är att använda medelvärdet för intervallet. Att göra en 
osäkerhetsanalys innebär att hela sannolikhetsintervallet beaktas. Detta är 
mycket tidskrävande och resultatet av en osäkerhetsanalys är heller inte alltid 
lättolkat.  
 
Att välja ett konservativt värde innebär att det resultat som erhålls ligger på 
säkra sidan vilket kan få till följd att anläggningens brandsäkerhet underskattas 
och att ”onödiga” åtgärder införs. Att välja ett medelvärde innebär slutligen att 
resultatet som erhålls både kan ligga på den säkra och på den osäkra sidan 
vilket även det kan leda till felaktiga beslut avseende brandskyddsåtgärder. På 
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grund av detta vore det önskvärt att kunna göra en enkel uppskattning av var i 
ett sannolikhetsintervall det är rimligt att exempelvis den specifika 
brandlarmanläggningens sannolikhet ligger. Detta bedöms vara möjligt genom 
att koppla sannolikheten till de värderingar som gjorts i enlighet med kapitel 
2.4.5. 
 
För att koppla värderingen av respektive barriär till ett händelseträd krävs först 
att respektive händelse i händelseträdet har tilldelats ett intervall inom vilket 
sannolikheten för funktion kan variera. Givetvis skall statistiskt underlag för 
den aktuella typen av anläggning eller verksamhet i möjligaste mån användas 
men även då endast generell sannolikhetsstatistik finns att tillgå bedöms 
kopplingen till värderingen resultera i ett mer rättvisande resultat än om ett 
konservativt värde eller ett medelvärde används. Det är dock viktigt att 
statistikunderlag som är specifika för en annan typ av anläggning eller 
verksamhet inte används utan att en bedömning av dess applicerbarhet först 
görs. 
 
När ett intervall för respektive händelse identifierats görs kopplingen till 
barriärernas medelbetyg genom att summera det lägsta värdet i intervallet med 
det givna betyget för barriären dividerat med maxbetyget multiplicerat med 
intervallets storlek. Om barriären har fått ett medelbetyg som är lägre än 1,0 
innebär det att sannolikheten är lägre än det lägsta värdet i intervallet. Det kan 
bara hända om barriären fått minst ett oacceptabelt betyg och övriga betyg 
låga. Då kan det förutsättas att det finns sådana brister att det inte är 
meningsfyllt att tillgodoräkna någon effekt av barriären, vilket bedöms i noll-
analysen.  
Tillvägagångssättet  beskrivs i nedanstående formel.  

( )minmax
max

min pp
B

B
pp barriär

händelse −⋅+=  

där 
phändelse  = den objektsspecifika sannolikheten för händelsen 
pmin  = sannolikhetsintervallets lägsta värde 
pmax  = sannolikhetsintervallets högsta värde 
Bbarriär = Den aktuella barriärens medelbetyg (enligt kap 2.4.5) 
Bmax = Barriärens maximala medelbetyg (3,0) 
 
Ovanstående bestämning av ett specifikt sannolikhetsvärde utifrån ett intervall 
kan givetvis innebära att viktig information går förlorad och att resultatet kan 
bli missvisande. Vår bedömning är dock att sannolikheten för ett missvisande 
resultat är betydligt större om inget försök alls görs för att bedöma var i ett 
intervall sannolikheten rimligen bör vara. Slutsatsen är därför att metodiken 
med att koppla värderingar till sannolikheter har stora svagheter men att den 
ändå bedöms vara ett steg i rätt riktning för att beakta en anläggnings eller 
verksamhets specifika egenskaper. 

2.4.8 Beräkna sannolikhet med hjälp av händelseträd 
Genom att t.ex. använda datorprogrammet PRECISION TREE beräknas 
slutsannolikheten för samtliga grenar i händelseträdet automatiskt. Den totala 
sannolikheten för t.ex. lyckad brandsläckning erhålls sedan genom att summera 
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sannolikheterna för alla de grenar i händelseträdet som leder fram till att 
släckning sker. 

2.4.9 Redovisa resultat 
Resultatet skall redovisas på ett flertal olika sätt. Att endast redovisa 
slutsannolikheten för att en brand släcks beräknad med hjälp av händelseträdet 
är ej tillräckligt eftersom denna inte säger någonting om det kvalitativa 
tillståndet av anläggningens brandsäkerhet. Resultatredovisning bör därför 
innehålla även kvalitativa resultat. 
 
Resultat redovisas i form av händelseträd, brandriskprofil, övergripande 
beskrivning och förbättringsförslag. 

3 Pilotfall – brandcell på ett kraftverk 
Metoden har testats på ett verkligt fall, men resultatet redovisas endast till vissa 
delar. Dels för att modellen har förändrats under arbetet, men även av 
integritetsskäl för anläggningsägaren. Utelämnade detaljer bedöms inte påverka 
bedömningen av modellen som helhet. 

3.1 Avgränsa systemet 
Systemet har avgränsats till en brandcell i ett kraftverk. Brandcellen består av 2 
rum. I ett av rummen står ett dieselaggregat för reservkraft. Det andra rummet 
är ett kontrollrum som endast är bemannat vid drift. 

3.2 Identifiera skyddsmål 
Skyddsmålet är i första hand att förhindra att brand slår ut funktionen hos 
dieselaggregatet. Dieselaggregatet kan slås ut genom att övertändning sker i 
utrymmet för dieselaggregatet eller att kontrollrummet slås ut. 
Utrymningsmöjligheterna ska säkerställas. Brandspridning från den aktuella 
brandcellen ska inte ske. 

3.3 Identifiera barriärer 
För brandbekämpning har följande barriärer identifierats. Se händelseträd, 
bilaga 6. 
• Skydd mot branduppkomst 
• Automatisk detektion 
• Automatisk släckning 
• Manuell detektion 
• Manuell släckning 
• Räddningstjänstens insats 
 
För utrymning har följande barriärer identifierats. Observera att vissa barriärer 
är gemensamma med brandbekämpning. 
• Skydd mot branduppkomst 
• Automatisk släckning 
• Manuell detektion 
• Manuell släckning 
• Utrymningslarm 
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• Korrekt larmning vid manuell detektion 
• Separation OK 
• Utrymning 

3.4 Samla information 
Informationen har inhämtats vid intervjuer och från systembeskrivningar, 
byggritningar och platsbesök. 

3.5 Sammanställa och värdera 
Den insamlade informationen värderas och sammanställs i bilaga 3. 
Värderingen har gjorts i enlighet med brandmatriserna. Avvikelser och tillägg 
har noterats som anteckningar i matriserna.  

3.6 Nollanalys och bakomliggande orsaksanalys 
De fyra frågorna som återfinns i kapitel 2.4.6 besvaras här. I nollanalysen görs 
en kontroll av de bedömningsområden som fått betyget 0 (Ej acceptabelt). Se 
bilaga 4. De områden som berörs är brands uppkomst, manuell detektion, 
manuell släckning. 

3.6.1 Brands uppkomst 
Är det befogat att sätta det lägsta betyget?  
Ja, hög brandbelastning, tändkällor och onödig brandbelastning gör det låga 
betyget befogat. 
 
Är bristen så allvarlig att barriären/andra åtgärder inte kan förväntas göra 
någon nytta? 
Nej, andra åtgärder kan förväntas minska sannolikheten för brand. 
 
Spelar bedömningsområdet någon roll för barriärens funktion?  
Ja, det påverkar sannolikheten. 
 
Kan någon tänkbar bakomliggande orsak identifieras? 
Bristerna i attityden (värdering 1) kan vara en bakomliggande orsak. Det kan 
vara orsaken till att det finns oklarheter kring ansvarsfördelningen. Attityden 
fick en låg värdering på grund av att det fanns onödig, lös brandbelastning i 
brandcellen.  

3.6.2 Manuell detektion 
Är det befogat att sätta det lägsta betyget?  
Värderingen 0 för Förutsättningar för manuell detektion är befogat. Bristande 
insyn och tillgänglighet och att utrymmet normalt är obemannat gör att manuell 
detektion är mycket osannolik. 
 
Är bristen så allvarlig att barriären inte kan förväntas göra någon nytta? 
Nej, viss fördröjning kan ske men en brand kan upptäckas manuellt. 
 
Spelar bedömningsområdet någon roll för barriärens funktion? 
Ja. 
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Kan någon tänkbar bakomliggande orsak identifieras? 
Nej. 

3.6.3 Manuell släckning 
Är det befogat att sätta det lägsta betyget?  
Eftersom det kan bli en stor brand med snabb utveckling som inte kommer att 
kunna bekämpas med befintliga handbrandsläckare. Eftersom det finns ett 
koldioxidsläcksystem i brandcellen är manuell släckning bara att 
rekommendera i det intilliggande kontrollrummet. 
 
Är bristen så allvarlig att barriären inte kan förväntas göra någon nytta? 
Nej, ingen kredit bör tas för manuell släckning i dieselaggregatrummet. 
 
Spelar bedömningsområdet någon roll för barriärens funktion? 
Ja. 
 
Kan någon tänkbar bakomliggande orsak identifieras? 
Branden kan ha ett så hastigt och våldsamt förlopp att man inte bör räkna med 
en manuell insats i dieselaggregatutrymmet.  

3.7 Ta fram sannolikheter och koppla till händelseträd 
Alternativ 1 -  vid begränsad tillgång till relevant statistik  
För att visa hur en överföring av resultatet till ett händelseträd kan gå till har 
tillgängliga sannolikhetsintervall kopplats till värderingarna av barriärerna 
enligt kapitel 2.4.7. Sannolikhetsintervallen har identifierats specifikt för 
kärnkraftverk där så varit möjligt, i övrigt har generell statistik använts. För 
vissa händelser har endast enstaka sannolikhetsvärden hittats. Dessa händelser 
har då tilldelats sannolikhetsintervall på ±20% utifrån de enstaka värdena för 
felfunktion. Då värdet blir högre än 1 sätts intervallet till ± X% där X bestäms 
utifrån antagandet att sannolikheten inte antar ett högre värde än 0,999. I 
nedanstående tabell anges de felfrekvenser som använts för bestämning av 
sannolikhetsintervall för händelseträdet avseende brandbekämpning i 
pilotfallet. För händelseträdet avseende utrymning har inga 
sannolikhetsintervall identifierats. De sannolikheter som i tabellen markerats 
med en stjärna är kärnkraftsspecifika och bör ej användas i andra typer av 
anläggningar utan att deras applicerbarhet verifieras. Sannolikhetsintervallet 
för branduppkomst per år i brandcellen har antagits vara 1,17 . 10-3 och 3,51 . 

10-3 (per år), vilket baseras på specifik anläggningsdata. Det ger en beräknad 
branduppkomstfrekvens p på: 

( ) årp mstbranduppko /1057,21017,11051,3
0,3

8,1
1017,1 3333 −−−− ⋅=⋅−⋅⋅+⋅=  

Alternativ 2 – vid hög kvalitet på tillgänglig statistik  
Ett annat alternativ för att hantera osäkerheter är att där det finns tillräckligt bra 
statistik ta fram ett sannolikhetsintervall för barriärens högsta och lägsta värde.  
Sedan interpolerar man precis som i Alternativ 1.  
 
I fortsättningen redovisas beräkningar i enlighet med alternativ 1. 
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Tabell 3.1 Felfrekvenser som använts vid bestämning av 
sannolikhetsintervallet i händelseträdet ”Brandbekämpning”. 

Händelse Felfrekvens 
[/behov] 

Referens 

Rökdetektion 0,02 Isaksson, 1996 
Manuell detektion 0,01-0,5 Levinson, Yeter, 1983 
Koldioxidsläcksystem 0,084 Jörud 
Manuell släckning 0,2 AUFEG, 1996 
Räddningstjänstinsats 0,3 AUFEG, 1996 
 
 
Ovanstående felfrekvenser resulterar i sannolikhetsintervall enligt tabell. 
Observera att felfrekvenser redovisas i tabell 3.1 och att sannolikheten för 
tillgänglighet vid behov redovisas i tabellerna 3.2 och 3.3. 

Tabell 3.2 Sannolikhetsintervall för barriärer i ”Brandbekämpning”. 

Händelse Sannolikhetsintervall 
för händelse/funktion 

Rökdetektion 0,976-0,984 
Manuell detektion 0,95-0,99 
Koldioxidsläcksystem 0,90-0,93 
Manuell släckning 0,76-0,84 
Räddningstjänstinsats 0,64-0,76 
 
 
Efter kopplingen mellan sannolikhetsintervallen i Tabell 3.2  och medelbetyg 
som redovisas i bilaga 4, beräknas sannolikheterna för barriärernas funktion 
till: (Beräkningarna utförds i enlighet med alternativ 1 i Kap. 3.4.7 blir 
resultatet i enlighet med nedanstående tabell. 

Tabell 3.3 Sannolikhet efter koppling till medelbetyg. 

Händelse Sannolikhet för 
händelse/funktion 

Rökdetektion 0,984 
Manuell detektion 0,972 
Koldioxidsläcksystem 0,924 
Manuell släckning 0 (se nollanalys) 
Räddningstjänstinsats 0,74 

3.8 Beräkning av sannolikhet med hjälp av händelseträd 
Sannolikheten för att ingen av barriärerna kan förhindra att brand slår ut 
brandcellen är enligt beräkningar i Precision Tree. Se bilaga 6. 
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3.9 Redovisning av resultat 
Resultatet redovisas i form av: 
 
• Värderingar, se bilaga 4 

Kan användas för att hitta svaga och  starka områden inom barriären. 
• Genomgång av resultat och förslag till åtgärder, se kap. 3.9.1 
• Brandriskprofil med sammanfattande bedömning och prioriterade förslag 

till åtgärder, se bilaga 5. 
Brandriskprofilen ger en översiktlig bild av hela resultatet. 

• Händelseträd, se bilaga 6. 

3.9.1 Resultat och förslag till åtgärder för respektive barriär 
Kvantitativt resultat 
De kvantitativa beräkningarna i händelseträdet visar att risken för att 
brandcellen slås ut är 9,0 . 10-5/år. Det kan jämföras med brandfrekvensen som 
användes som indata i beräkningarna, 2,57. 10-3/år. Enbart brandfrekvensen är 
med andra ord väl konservativt, och ger inte tillräckligt beslutsunderlag för 
eventuella åtgärder. 
 
Branduppkomst 
Underhållsorganisation är väl utbyggs, provningsmetodik och 
processövervakning likaså. När branduppkomstsannolikheten är stor är 
processen övervakad. Mycket god kontroll över heta arbeten och 
underhållsarbeten. 
Förslag: Förbättra kontrollen över vad som finns i lokalen i form av lös 
inredning och annat material som är brännbart. 
 
Automatisk detektion 
Väl utbyggt och dimensionerat med både UV-detektorer och rökdetektorer. 
Förslag: Upprätthåll den höga befintliga nivån. 
 
Manuell detektion 
Koldioxidsläcksystemet och miljön när aggregaten är i drift försämrar 
möjligheten till manuell detektion, annat än när processen störs. Eftersom det 
kompenseras av ett mycket väl fungerande detektionssystem ges inga förslag 
för barriären. 
 
Automatisk släckning 
Koldioxidsläcksystemet har dimensionerats utifrån gamla regler. Systemet 
testas ofta, det finns rutiner för provning. Avsteg från rutiner uppges ha 
förekommit.  
Förslag: På de återkommande utbildningarna och träffarna bör större vikt 
läggas vid att motivera varför vissa åtgärder är viktiga för ett fullgott 
brandskydd. 
 
Manuell släckning 
Med anledning av det förmodat hastiga brandutvecklingen och 
koldioxidsläcksystemet är manuell släckning inte rimlig att räkna med. 
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Förslag: Möjligheter till manuell släckning bör även i fortsättningen finnas i 
det anslutande kontrollrummet. 
 
Räddningstjänstens insats 
Eftersom inträngningsvägen är kort och möjligheterna för räddningstjänstens 
insats är goda är det goda möjligheter för en lyckad insats från 
räddningstjänsten. 
Förslag: Upprätthåll den goda kontakten med räddningstjänsten och genomför 
gemensamma övningar. 

4 Diskussion om metoden och slutsatser 
Den övergripande målsättningen var att ta fram en metod för utförande av 
riskanalys där hänsyn tas till mänskliga, organisatoriska och tekniska faktorer 
(MTO). Den målsättningen kan sägas vara uppfylld och strukturen på 
brandriskmatrisen är även sådan att det är lätt att se att alla tre delar i MTO-
begreppet täcks in. I resultatet går det även att utläsa vilka barriärer som är 
starka respektive svaga. 
 
Bedömningen är att den kvalitativa delen utan större bekymmer kan utvecklas 
till att även kunna användas till andra typer av industrier. Brister i statistiskt 
underlag gör att förutsättningarna för att utveckla den kvantitativa delen med 
sannolikhetsberäkningar bedöms vara meningsfull att utveckla i en nära 
framtid. 
 
Metoden ger möjligheter att identifiera bakomliggande orsaker till brister i 
brandskyddet, så att inte bara ytligare symptom åtgärdas. 
 
Ansatsen till den redovisade Brand-MTO-riskanalysmetoden var bred. Det är 
ett pilotprojekt där möjligheterna att kvantifiera MTO-faktorers påverkan på en 
byggnads brandskydd. Ett grundläggande arbete gjordes för att identifiera alla 
kategorier av alla faktorer som kunde påverka brandskyddsbarriärer. Den breda 
ansatsen gav en mängd möjliga feltyper, som alla kan påverka brandskyddet i 
varierande grad. Det gav en fullständig, men alltför omfattande lista på 
feltyper. Därefter har de delar som bedömdes ha minst påverkan rensats bort 
eller slagits ihop till 10 bedömningsområden som bör besvaras för varje 
brandskyddsbarriär. Även resultaten kan på detta sätt åskådliggöras på några få 
sidor. Självklart finns det även möjlighet att härleda enskilda värderingar som 
kan vara värdefulla för organisationen att känna till.  
 
Trots de förenklingar och generaliseringar som gjorts för att göra metoden mer 
användarvänlig är bedömningen att den inte kan användas av alla. I metoden 
införs en del begrepp som är nya, och de kombineras med andra 
tvärvetenskapliga influenser. Vissa delar av metoden kan användas som hjälp 
för att strukturera den interna brandskyddsorganisationen, men inte utan viss 
kunskap om brand, mänskliga och organisatoriska samband. 
 
Metodens kvalitativa del är flexibel när det gäller avgränsningen av det 
undersökta systemet. Det kan ge en struktur för att analysera var framförallt 
organisatoriska insatser bör göras. Man kan begränsa sig till en viktig del av 
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anläggningen, men även göra en övergripande genomgång av 
brandskyddsorganisationen.  
 
Den kvantitativa delen av metoden är ett steg i rätt riktning mot att ta hänsyn 
till även mänskliga och organisatoriska faktorers påverkan. Här befinner vi oss 
i början av utvecklingen av metoder som kan ge bilder av verkligheten som är 
optimalt avvägda mellan hanterbarhet och komplexitet.  
 
Att blanda in samtliga påverkansfaktorer i en generell analysmetod gör att 
metoden till en början kan vara svår att överblicka. Det är möjligt och önskvärt 
att ytterligare utveckla metoden och exkludera de faktorer som generellt 
bedöms ha liten påverkan, eller som är svåra att förutse och arbeta med i en 
förebyggande analys. I en förebyggande analys bör tyngdpunkten ligga på att 
hitta organisatoriska styrkor och svagheter och inte fokusera på enskilda 
människors handlingar, om de inte har en påverkan på organisationen som 
helhet. Det finns även en risk att man fokuserar på de områden där 
förbättringar kan ske, och därför blir väl inriktad på de brister som identifieras. 
Det är av vikt att även identifiera starka barriärer för att dessa inte ska 
bortprioriteras och därmed försämras. 

5 Framtida forskningsbehov och utvecklingsmöjligheter 
De främsta utvecklingsmöjligheterna som finns för metoden bedöms vara: 

• Utveckling av den kvalitativa delen för att göra den användbar för olika 
typer av industrier. När metoden har använts kommer det sannolikt att 
visa sig att bedömningsområden har olika stor påverkan. Det kan göra 
att metoden kan göras mer realistisk antingen genom en viktning eller 
att bedömningsområdet förändras eller tas bort. 

• För att utveckla den kvantitativa delen finns ett stort behov av 
tillförlitlig och tydlig statistisk data för olika brandskyddsbarriärer. Det 
optimala är att det finns data om en barriär som ger en sannolikhet för 
funktion för en viss barriär, och data om osäkerheter som gör det 
möjligt att bestämma ett högsta respektive lägsta värde på 
sannolikheten för funktion för att hitta det intervall som beror av 
mänskliga och organisatoriska faktorer. 

 
 
 

 



Lotta Andersson, Peter Andersson,  
Joakim Ardenmark, Jonas Svensson 

2001-04-20 BFOSK.03  21(21)  

 

Referenser 
 
Ardenmark, Joakim (1999, Litteraturstudie av riskanalysmetoder relevanta för 
utvärdering av mänskliga och organisatoriska faktorers inverkan på 
byggnaders brandskydd, BRANDFORSK–projekt 204-991, Sycon 
Energikonsult AB, Malmö. 
 
Magnusson, T., Diskussion angående circuit integrity / brandskyddsfärger / 
massor. Vattenfall AB Ringhals, 1998. 
 
Isaksson, S., Litteraturstudie angående brandskydd i kärnkraftverk, del 2:  
Branddetektionssystem och släcksystem, SKI Rapport 96:1, Stockholm, 1996. 

 
Angner, A., Realistisk Modellering av Brandförlopp, ES-konsult, Stockholm, 
1996. 
 
Guymer, P., Parry, G.W., Use of probabilistic methods in fire hazard analysis, 
IAEA- SM-305/1, Vienna, 1989. 

 
NSAC 179L, Automatic and Manual Suppression Reliability Data for Nuclear 
Power Plant Fire Risk Analyses, NSAC 179L, EPRI, Los Altos, 1994. 
 
Steciak, J., Zaosh, R.G.,  A reliability methodology applied to Halon 1301  
extinguishing systems in computer rooms  , Fire Hazard and Fire Risk 
Assessment, ASTM STP, pp. 162-182, Philadelphia, 1992. 
 
Levinson, Yeater, ”Methodology to Evaluate the Effectiveness of Fire 
Protection Systems in Nuclear Power Plants”, Nuclear Power Engineering and 
Design 76, pp 161-182, 1983 
 
AUFEG, Fire Engineering Guidelines - First Edition (AUFEG), Australien, 
Mars 1996 
 
 
 



B
ilaga 1 

1(1) 
   

Automatiskt
detektion

Manuell
detektion

Manuell
släckning

Utrymnings
larm

Korrekt
larmning

B
E
D
Ö
M
N
I
N
G
S
O
M
R
Å
D
E
N

Primär
funktioner

Brandbekämpning
Exempel på flödesschema

Utrymning

M

T

O

Brand
uppstår

5. Underhåll
och provning

8. Policy,
planering och
befogenheter

7. Kommunikation/
Larm

6. Förutsättningar/
Arbetsmiljö

3. Attityder

10. Kompetens/
ERF

1. Psykologiska/
Sociala

2. Arbetsförhåll-
anden och stress

4. Konstruktion och
design

9. Ledarskap



   

  Bilaga 2 1(4) 
   

   
   

Brandskyddsmatris MTO 
Människa 
Bedömnings-
område  

Oacceptabel (0) Tveksam (1) Acceptabel (2) Utmärkt (3) 

 
1. Psykologiska/ 
sociala faktorer 
 
 
 
-Hur är de 
psykologiska och 
sociala 
förhållandena? 
 
 
 
 

Stor risk för 
perceptions-
misstag och 
informations-
överbelastning. 
Upplevd rädsla. 
Hög 
stressbelastning. 
Fientliga eller 
dåliga relationer 
mellan personer 
eller grupper.  
Mobbning 
förekommer. 

De sociala 
relationerna 
bedöms som 
goda. 
Krisgrupp 
saknas. 
Vanligt med 
uppmärk-
samhets 
avbrott vid 
viktiga 
moment. 
Viss 
upplevelse av 
dålig kontroll. 
 

Plan för 
krishantering finns.  
Arbetsanalys utförd 
med avseende på 
kognitiva problem-
ställningar. 
Dessutom 
genomförs PU-
samtal som berör 
ämnet och problem 
åtgärdas. Möjlighet 
till vila finns. 
Viss redundans 
bland personalen 
vid överbelastning 
God trivsel. 

Återkommande 
analyser samt enkäter 
initieras. Förståelse 
för kognitiva 
problemställningar. 
Återkommande 
arbetslagsträffar.  
Trivsel på 
arbetsplatsen hög. 
Sällan övertid. 
Upplevd god kontroll 
över sin 
arbetssituation. Ofta 
feedback på sina 
arbetsresultat, som 
upplevs utvecklande. 

2. Arbetsför-
hållanden och 
stress 
 
 
 
-Vilka förutsätt-
ningar finns för 
att utföra arbetet 
på ett bra sätt? 

Ingen uppskatt-
ning av vad som. 
Kan ej påverka 
situation eller 
beslut. 
Otillräcklighet och 
överbelastning. 
Stort övertidsuttag. 
Inga uppgifter att 
utföra. 
Sjukskrivning som 
beror på stress och 
arbetsförhållanden 
förekommer. 
 

Upplevd  
tristess då och 
då. Vissa upp-
lever arbets-
tider som 
otillfredsställ-
ande.  
Upplevelse av 
återkommande 
dålig kontroll 
över sin situa-
tion. Känsla av 
att inte hinna 
med. 
Löneproblem. 

Viss övertid. 
Möjlighet till vila 
finns. Viss 
redundans vid hög 
belastning. 
Arbetsanalys 
utförd. God 
kontroll över sin 
arbetssituation. 

Trivsel hög. 
Upplevd bra kontroll 
över sin 
arbetssituation. 
Arbetsanalys utförs 
regelbundet. 
Kompetens inom 
företaget finns. 
Redundans finns vid 
överbelastning. 
Sällan övertid. Nöjd 
med lön. 

 
3. Attityd 
 
 
-Hur är attityden 
till arbetet 
(gäller både hos 
ledning och 
personal)? 
 
 

Markant under-
skattning av risker. 
Vägrar genomgå 
säkerhetsrelaterade 
utbildningar. 
Individuella avsteg 
från gällande regler 
ofta 
förekommande. 
Allmänt slapp 
attityd. 

Viss under-
skattning av 
risker. Avsteg 
från vissa 
regler före-
kommer. 
Jobbet först, 
säkerheten sen. 
Brister i organ-
sationens säk-
erhetskultur. 

Attityd-
undersökning 
genomförd. 
Säkerhets-
bestämmelser och 
regler följs och är 
förstådda. 

Högt säkerhets-
medvetande. 
Regelbundna attityd-
undersökningar 
genomförs. Stor  
medvetenhet om 
betydelsen av 
gällande regler och 
föreskrifter. 
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Teknik 
Område  Oacceptabel (0) Tveksam (1) Acceptabel (2) Utmärkt (3) 
4. Design och 
konstruktion 
 
 
 
-Hur är designen 
och 
konstruktionen 
utförd? 

Inte dokumen-
terat och brist-
fälligt underlag. 
Felaktiga 
förutsättningar. 
Ej designad efter 
vedertagna 
metoder. 
Felaktiga kon-
struktioner. 
Brister i hård- 
eller  mjukvara. 
Systemet ej sys-
tematiskt testat. 

Design utifrån 
SBF-krav eller 
motsvarande med 
mindre avsteg. 
Vissa delar av 
systemet 
dokumenterat. 

Design utifrån 
SBF-krav eller 
motsvarande 
dessutom analys 
som visar att 
systemet ger 
tillräckligt skydd. 
Dessutom 
specificerade och 
relevanta kvali-
tetskrav för vissa 
komponenter 
Komponenter 
provade. 

Dessutom 
redundans. 
Kvalitetsgranska
de och godkänd 
metodik för 
design och 
konstruktion. 

5. Underhåll/ 
Provning 
 
 
 
-Hur är 
underhåll och 
provning  
utformat? 

Inget underhåll, 
ingen 
dokumentation 
av underhåll. 
Inga eller ej 
kända 
instruktioner för 
underhåll.  
Ingen eller 
eftersatt 
provning. Ingen 
dokumentation. 

Underhåll 
periodiserat och 
dokumenterat i 
enlighet med 
SBF-krav eller 
motsvarande med 
mindre 
avvikelser. 
Viss provning 
utförs. 

Underhåll 
periodiserat och 
dokumenterat i 
enlighet med 
SBF-krav eller 
motsvarande. Väl 
kända instruk-
tioner. Provning 
och dokument-
ation enligt 
ursprungliga 
krav. 

Ett anpassat 
underhåll som 
ändrats med 
tiden utifrån 
drifterfarenheter. 
Provintervall och 
instruktioner 
anpassade till 
analysresultat 
och tidigare 
erfarenheter. 
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Organisation 
Frågor  Oacceptabel (0) Tveksam (1) Acceptabel (2) Utmärkt (3) 
6. 
Förutsättningar/ 
arbetsmiljö 
 
 
 
 
-Finns 
förutsättningar 
för att kunna 
utföra arbetet? 
 
 
 
 
 

Inga eller små 
förutsättningar 
finns för att utföra 
specificerade 
arbetsuppgifter. 
Avsaknad av både 
utrustning 
instruktioner och 
kunnande för att 
utföra arbetet 
Resurserna ansedda 
som otillräckliga. 
Myndighetskrav 
uppfylls inte vad 
gäller arbetsmiljön. 
Det finns fysiska 
problem som 
försvagar barriären. 

Utrustning och 
kunnande 
anses som 
acceptabelt och 
rätt för att 
kunna utföra  
vissa specifika 
arbetsmoment, 
men viss 
utrustning samt 
vissa 
instruktioner 
saknas. Myn-
dighetskrav 
uppfylls i 
huvudsak vad 
gäller 
arbetsmiljön. 

Behovsanalys 
genomförd för att 
kartlägga 
arbetsuppgifter. 
Erforderlig 
utrustning finns. 
Rutinerna väl 
dokumenterade. 
Arbetsmiljön 
periodiskt 
kartlagd. 
 

Regelbunden 
översyn av vilka 
förutsättningar 
som krävs för 
specifika 
arbetsmoment. 
Kontinuerlig 
dialog mellan 
personal och 
ledning om 
förändringar av 
förutsättningar. 
Dokumenta-
tionen uppdat-
erad. Tillräckliga 
resurser finns. 
Arbetsmiljön 
ständigt i fokus. 

 
7. Kommun-
ikation och larm 
 
 
 
 
-Hur är den totala  
kommunikations- 
och 
larmsituationen? 

Ingen eller 
bristande 
kommunikation 
mellan ledning och 
personal. Bristande 
kommunikation 
mellan olika 
grupper inom 
organisationen. Till 
största delen 
informell 
kommunikation. 
Ingen kännedom 
om larmens 
betydelse. 

Formella och 
informella 
budskap 
stämmer ofta 
ej överens. 
Information 
finns, men 
innehållet är 
ofta ej känt. 
Vissa brister i 
kunskap om 
larm och 
larmning. 
Sporadiska 
övningar. 

Regelbunden 
kommunikation 
mellan ledning 
och personal. 
God kommun-
ikation inom 
organisationen. 
Information inom 
organisationen 
anses som god 
och tydlig. 
Förståelse och 
kunskaper om 
larmbilden 
allmänt känd. 

Öppen och 
kreativ 
kommunikation 
mellan ledning 
och personal. 
God kännedom 
om vad som sker. 
Kritik anses som 
konstruktivt av 
både ledning och 
personal. Larm 
och larmning väl 
förstådda och 
inövade. 

 
8. 
Policy/styrande 
dokument 
 
 
 
 
-Finns policy, 
mål, befogenhets 
beskrivningar 
samt planering?  
 

Det mesta saknas.  
 

Policy finns 
men är ganska 
okänd eller 
svårtolkad. 
Brister i 
beskrivning av 
ansvar och 
befogenheter.  
Mestadels 
kortsiktig 
planering. 

Policy finns och 
är dokumenterad 
och lättillgäng-
lig. Policyn är 
spårbar i mål och 
administrativa 
regler. Ansvar 
och befogenheter 
beskrivet för del-
ar av personalen. 
Både kort- och 
långsiktiga mål 
är formulerade 
och kända. 

Regelbunden 
översyn av 
policy och 
planering. 
Policyn förstådd 
och accepterad 
av personalen. 
Ansvar och 
befogenhets 
beskrivningar 
finns för all 
personal.  
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9. Ledarskap 
 
 
 -Är ledarskapet 
synligt och 
engagerat? 

Ledningen inte 
involverad i  
säkerhetsfrågor. 
Ledningen sällan 
synlig på 
arbetsplatserna 
Engagemanget hos 
personalen anses 
som lågt. 

Ledningen 
bedöms som 
intresserad av 
vissa viktiga 
frågor. 

Ledningen är 
engagerad i 
specifika frågor.  
Ledningen ofta 
synlig på 
arbetsplatserna.  

Ledning deltar 
aktivt i arbetet 
med viktiga 
frågor. 
Ledningen 
diskuterar ofta 
verksamheten 
med personalen. 
Ledning har god 
personlig 
kännedom om 
sin personal. 

 
10. 
Kompetens/ERF 
 
 
 
 
 
 
-Hur är den totala 
kompetensnivån? 
 
-Används 
erfarenhets 
återföring 
(ERF)? 

Ingen introduktion-
utbildning finns för 
nyanställda. Ingen 
dokumentation av 
personalens 
utbildning finns. 
Avsaknad av 
väsentlig utbildning 
och övningar. 
Dåliga kunskaper 
om gällande krav-
bilder. Ingen ERF 
förekommer. 

Felaktiga/irrele
vanta utbild-
ningar ges. 
Oregelbunden 
träning eller 
övningar. 
Sporadiska 
utbildnings-
insatser. 
Kraven endast 
kända av ett 
fåtal, samt i 
vissa fall lägre 
än myndighets-
kraven. 

Introduktion 
finns och är 
relevant. 
Utbildnings-
register finns. 
Regelbunden 
utbildning och 
övningar för 
specifika 
arbetsuppgifter 
genomförs. 
Utvärdering av 
utbildnings-
behov genom-
förd. Kravbilden 
stämmer med 
myndighetskrav. 
Viss ERF. 

Individuella 
kompetensplaner 
finns. Regel-
bunden 
utvärdering görs 
av utbildnings-
behov. Mentors-
system finns. 
Resurser och 
planer finns för 
personlig 
kompetens- 
utveckling. 
Kraven väl kända 
och högre än 
myndighetskrav 
Både intern och 
extern ERF. 
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Resultat av brandskyddsmatrisen för området Människa 
 

Barriär  
Bedömnings-
område 

Brands 
uppkomst 

Automati
sk 
detektion 

Manuell 
detektion 

Automatisk 
släckning 

Manuell 
släckning 

Rdtj 
släckinsats 

1. Psykologiska/ 
sociala faktorer 

2 Ej 
relevant 

1 Ej relevant 2 3 

2. Arbetsförhåll-
anden och stress 

2 Ej 
relevant 

2 Ej relevant 1 Ej relevant 

 
3. Attityd 

1 
Vissa 
avsteg görs 

Ej 
relevant 

2 1 2 2 

Resultat av brandskyddsmatrisen för området Teknik 
 

Barriär 
Bedömnings-
område 

Brands 
upp-
komst 

Automatisk 
detektion 

Manuell 
detektion 

Automatisk 
släckning 

Manuell 
släckning 

Rdtj 
släckinsats 

4. Design och 
konstruktion 

2 3 Ej 
relevant 

1 1 2 
 

5. Provning/ 
underhåll 

2 3 Ej 
relevant 

3 3 Ej relevant 

 

Resultat av brandskyddsmatrisen för området Organisation 
 

Barriär 
Bedömnings-
område 

Brands 
upp-
komst 

Automatisk 
detektion 

Manuell 
detektion 

Automatisk 
släckning 

Manuell 
släckning 

Rdtj 
släckinsats 

6. Förutsätt-
ningar/ arbets-
miljö 

1 
 

2 0 Ej relevant 2 3 

7. 
Kommunikation 
och larm 

2 3 2 3 2 3 

8. 
Policy/styrande 
dokument  

2 3 2 3 2 2 

9. Ledarskap 3 3 3 3 3 3 
10. Kompetens/ 
erfarenhetsåterfö
ring (ERF) 

3 3 Ej 
relevant 

3 3 2 

Summa 18 23 10 19 20 23 
Antal 
värderingar 

10 8 6 8 10 9 

Medelbetyg 1,8 2,9 1,7 2,4 2,0 2,6 
Nollanalys   1,7  0  
 



 BILAGA 5 1 
 

Brandriskprofil 
En brandriskprofil är en översiktlig sammanställning av ett systems brandrisker. Det ideala resultatet 
är rak linje i höger kant. Bilden visar tendenser i det utförda pilotfallet. 
 
 
 

0
 

1 2 3 

Automatisk detektion 

0
 

1 2 3 

Manuell detektion 

0 1 2 3 

Automatisk släckning 

0 1 2 3 

Manuell släckning 

0 1 2 3 

Räddningstjänstens insats 

0 1 2 3 

Resultat 
De barriärer som värderas högst i analysen är det automatiska 
detektionssystemet, koldioxidsläcksystemet och räddningstjänstens 
insats. Manuell släckinsats krediteras i dieselaggregatutrymmet. 
Brandfrekvensen är 2,57 . 10-3/år och resultatet av analysen av 
MTO-faktorers påverkan visar att brandcellen slås ut av brand 9,0 . 
10-5/år 

Företag 
Kraftverket 

 

B
R
A
N
D
R
I
S
K
P
R
O
F
I
L 

Branduppkomst 

Huvudsakliga förslag 
• Upprätthåll och utveckla utbildning och 

övningsverksamheten för att minska brandsannolikheten 
och för att upprätthålla en hög medvetenhet om 
förebyggande åtgärder hos hela personalen. I utbildningen 
bör även policy och mål beaktas. 

• Säkerställ en fortsatt hög tillgänglighet på detektionssystem 
och släcksystem eftersom manuella insatser av personalen 
inte bör krediteras. 

• Beakta i högre grad motivation och attityder till 
brandskyddsåtgärder i utbildningar 

• Förbättra kontrollen över löst brännbart material och 
tillfällig brandbelastning. 
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92,4%

0,002336685    
       
  98,40% Automatisk släckning     
       
   74,0% 0,000142224   
      
  7,6% Räddningstjänstens insats    
      
  26,0% 4,99707E-05   
     
 0,257% Automatisk detektion      
        
    0,0% 0   
       
   2,8% Manuell släckning    
       
    92,4% 1,06386E-06  
      
   100,0% Automatisk släckning   
      
    74,0% 6,47525E-08 

     

   7,6% Räddningstjänstens insats  
     
   26,0% 2,27509E-08 

    

  1,60% Manuell detektion     
       
  97,2% 3,99686E-05    
      
 Uppkomst av brand       
        
 99,74% 0,99743      
        
        
        
        
        
        
  Brandfrekvens/år 2,57E-03    

  
Frekvens/år för utslagen 
brandcell 9,0E-05      

  
 

Brandbekämpni

Ja 

Nej  

Ja 

Nej  

Ja  

Nej  

Ja  

Nej 

Ja  

Nej  

Ja  

Nej  

Ja  

Nej  

Ja  

Nej  


