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Sammanfattning 
Arbetet undersöker implementeringen av räddningstjänsten i urban plattform i två delar. Det ena 

delen syftar till att undersöka för att se på vilket sätt den urbana plattformen kan bidra till att 

utveckla räddningstjänstens verksamhet och på vilket sätt detta kan bidra till smartare städer. Detta 

studeras genom intervjuer med flera räddningstjänster och myndigheter kopplade till 

räddningstjänsten i Mälardalsregionen i Sverige. Flera områden inom räddningstjänsten har 

identifierats som skulle gynnas av en implementering i en urban plattform. Teorier kring smarta 

städer har kombinerats med de empiriska resultaten för att reflektera kring hur implementeringen av 

räddningstjänsten skulle bidra till smartare städer. 

Den andra delen syftar till att ge ett konkret exempel på hur en räddningstjänst kan brytas ned och 

modelleras för att implementeras i en potentiell urban plattform. I denna del utreds hur Mälardalens 

brand- och räddningsförbund (MBR) kan brytas ned och modelleras i ABBs styrsystem 800xA. 

Resultatet är tre strukturer som konkretiserar nedbrytningen och ger ett förslag på hur 

räddningstjänsten kan implementeras i en urban plattform. Det resoneras också kring hur denna 

nedbrytning bör förhålla sig till den större kontexten av en stad.  
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Abstract 
This study covers the implementation of fire departments in an urban platform in two parts. The 

purpose of first part is to examine how the urban platform can help developing the operation of fire 

departments and how this can contribute to a smart city. This is studied through interviews with 

different fire departments in the region of Mälardalen, Sweden, and an authority responsible for 

improving the society’s capabilities of managing emergencies. A number of areas within the fire 

departments, which an urban platform would improve, have been identified. Literature regarding 

smart cities have been combined with the empirical findings to discuss how the implementation of 

fire departments in an urban platform can contribute to a smart city.  

The purpose of the second part is to provide an example of how a fire department can be divided 

and modeled for an implementation in a potential urban platform. More precisely, the fire 

department Mälardalens brand- och räddningsförbund is investigated and modeled for an 

implementation in ABB’s control system 800xA. The result is three different structures that serve as 

the foundation for the model and a future implementation in an urban platform. In this part, it is also 

concluded that a necessary step to ensure an effective model is to relate the modelling to the greater 

context of a city.  
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Ordlista och förkortningar 

800xA Styrsystem utvecklat av ABB  som används för att automatisera och 
effektivisera industriella processer genom att hämta in och dela 
information mellan processens olika delar. 

Aspekt Aspekter ges varje aspektobjekt för att beskriva aspektobjektet från olika 
perspektiv. Varje aspekt bidrar med information om aspektobjektet och 
är kopplat till ett aspektsystem. 

Aspektobjekt Aspektobjekt är grundstenarna som används för att modellera ett 
tekniskt system i 800xA. Aspektobjekt kan representera verkliga objekt 
men kan även representera något abstrakt, exempelvis en funktion. Varje 
aspektobjekt innehar en eller flera aspekter. 

Aspektsystem  Mjukvarusystem som är integrerat med 800xA som används för att 
implementera aspekter. 

FIP Första Insats-Person 

IoT ”Internet of Things” är det som uppkommer när flertalet fysiska saker 
kopplas upp till molnet och kommunicerar med varandra. En annan 
benämning är Networked products. 

IoTSP  Ett projekt initierat av ABB och SICS som är finansierat av Vinnova och 
PiiA. Målet är att visa möjligheterna och påverkan som IoT har för Svensk 
industri. 

MBR Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 

MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

Objekt Motsvarighet till aspektobjekt i standarden IEC 61346. 

RIB Räddningspersonal i beredskap 

Smart stad Benämning för en framtida stad präglad av resurseffektivitet, 
motståndskraft mot störningar, välfärd och hållbarhet. Detta möjliggörs 
till stor del med hjälp av ny teknologi och smarta produkter som ökar 
möjligheten för föremål att interagera med varandra och människor. 

Smarta produkter En ny generation av produkter som är utrustade med sensorer, 
datorkraft och kommunikationsmöjligheter över internet till molnet. När 
dessa produkter kombineras och utbyter information med varandra ger 
de upphov till vad som ofta kallas ”Internet of Things” (IoT). 

Öppen data Öppen data är data som finns tillgänglig för allmänheten. 
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1. Inledning  
I inledningen av detta kapitel kommer vi att sätta examensarbetet i ett större sammanhang. Vi vill 

belysa vikten av smarta städer och att en urban plattform är viktigt för att en smart stad ska fungera 

på ett värdefullt sätt. Arbetes syfte och frågeställningar redogörs för i mitten av kapitlet. Kapitlet 

avrundas med att arbetets avgränsningar och disposition presenteras och motiveras. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Idag bor 54 procent av världens befolkning i städer och det är en siffra som väntas öka till 66 procent 

fram till år 2050. För att kunna hantera den ökade urbana befolkningen på ett hållbart sätt måste 

världens styrande organ förbereda förbättrad infrastruktur för vatten, energi, transport, information 

och kommunikationer (FN, 2014). Ett begrepp som vuxit fram de senaste decennierna och som är ett 

potentiellt steg mot en hantering av befolkningsökningen är smarta städer. Det har visat sig svårt att 

enas om en gemensam definition för vad en smart stad är (Sánchez, et al., 2013). Vissa har valt att 

använda sig av en uppdelning av staden i ”smarta” beståndsdelar i sina beskrivningar av en smart stad 

(Giffinger, et al., 2007) (Sanseverino, et al., 2014). Andra har valt att använda sig av mer etablerade 

termer som ”hållbarhet” i sin beskrivning. För att de smarta städerna ska fungera effektivt och vara 

enkla att övervaka krävs det dock avancerade tekniska lösningar och smarta produkter (Komninos, 

2011).  

Smarta produkter är en ny generation av produkter som är utrustade med sensorer, datorkraft och 

kommunikationsmöjligheter (Abramovici & Stark, 2013). När dessa produkter kombineras och utbyter 

information med varandra blir det möjligt att utveckla deras funktionalitet och ger upphov till vad som 

ofta kallas ”Internet of Things” (IoT). IoT är ett av de hetaste ämnena inom teknikutveckling just nu 

(Gartner, 2015) och de senaste åren har antalet smarta produkter ökat kraftigt och beräknas öka 

kraftigt även kommande år. Enligt ett pressmeddelande från Gartner i november 2015 påstår de att 

det under 2016 kommer att finnas 6,4 miljarder uppkopplade enheter i världen och samma siffra under 

2020 kommer att uppgå till 20,8 miljarder. Kopplat till detta uppskattar Gartner även att IoT kommer 

att bidra till 235 miljarder dollar i omsättning inom servicesektorn 2016, vilket skulle vara en ökning 

med 22 % från 2015.  

Alla smarta produkter genererar data och ett ökat antal smarta produkter gör i sin tur att mer värdefull 

information kan utvinnas från de smarta produkterna. Detta då värdet av data från smarta produkter 

ökar exponentiellt när den integreras med information från andra smarta produkter eller annan data 

(Porter & Heppelmann, 2015). I kontexten av en smart stad kan exempelvis GPS positionen på en 

grävmaskin kombineras med en karta över alla nedgrävda kablar och ledningar i staden. Då får 

operatören en larmsignal när denne riskerar att gräva av en kabel och onödiga kostnader från avgrävda 

kablar kan undvikas.  

För att information från flera olika smarta produkter ska kunna integreras, och för att en smart stad 

ska kunna fungera, måste det finnas en teknisk plattform som lagrar data och låter smarta produkter 

kommunicera med varandra utan att det krävs direkt mänsklig interaktion (Elmangoush, et al., 2013). 

En sådan plattform beskrivs av European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities som 

är ett initiativ stött av Europeiska Kommissionen. De har valt att kalla denna plattform för en urban 

plattform och den ska göra det lättare att hantera de ökade volymerna av data i städer och även att 
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dela data mellan olika funktioner i staden för att förbättra samhället (European Innovation Partnership 

on Smart Cities and Communities, 2016). 

 

1.2 Problemformulering 
 

En teknisk plattform som övervakar funktioner och lagrar data på det sätt som Elmangoush et al. (2013) 

beskriver, finns idag redan inom den producerande industrin. Inom den producerande industrin är det 

vanligt att plattformen utformas som ett så kallat styrsystem. Styrsystemen analyserar information 

från olika funktioner och utför åtgärder beroende på vilken information som ges. Att använda sig av 

ett styrsystem inom den producerande industrin har i modern tid blivit centralt, bland annat för att 

öka säkerheten i fabriken och öka effektiviteten i produktionen.  Ett exempel på när styrsystemet 

används för att öka säkerheten i fabriken är när en termometer installeras i en motor som mäter 

temperaturen i motorn. Termometern skickar kontinuerligt information om motorns temperatur till 

styrsystemet. Om temperaturen i motorn stiger för mycket ser styrsystemet till att minska den uttagna 

effekten från motorn så att temperaturen sjunker. Skulle detta inte vara möjligt och temperaturen 

skulle fortsätta att stiga så mycket att det finns risk för brand skickas en varning ut till all person att 

evakuera, brandkåren larmas och övrig produktion stannar av. Allt detta styrs automatiskt av 

styrsystemet.  

ABB som är ett världsledande företag inom energi- och automationsteknik med ca 135 000 anställda i 

omkring 100 länder säljer idag ett styrsystem vid namn 800xA. 800xA är utvecklat inom divisionen för 

processautomation på ABB och används för att styra mer än 10 000 system världen över inom flera 

branscher. Detta för att skapa en länk mellan funktionerna i olika industri- och produktionssystem för 

att styra och optimera produktionen. Styrsystemet är från början utvecklat för att nyttjas inom 

industrin och är uppbyggt på en flexibel arkitektur för att kunna implementeras i alla typer av 

industriella system.  

Som en reaktion på den kraftigt ökande användningen av smarta produkter har ABB börjat sondera 

möjligheterna att vidareutveckla sitt styrsystem. De önskar att även kunna hantera smarta produkter 

på ett enkelt sätt. I samband med detta har ABB även börjat se över alternativa användningsområden 

för 800xA utanför industrin.  

För att förstå konsekvenserna av utbredningen av smarta produkter påbörjade ABB, tillsammans med 

SICS, Vinnova och PiiA, under 2016 projektet IoTSP (Industrial Internet of Things, Services and People) 

som syftar till att visa på potentialen som smarta produkter har inom svensk industri (SICS, 2016). 

Projektet ämnar halvårsvis visa olika konkreta exempel på hur smarta produkter kan appliceras inom 

svensk industri. 

I anknytning till projektet IoTSP har ABB identifierat en möjlighet att både konkretisera ett exempel på 

potentialen för IoT och ett nytt möjligt användningsområde för 800xA. En av ABBs kunder, 

Mälarenergi, som är belägna i Västerås, vill nämligen skapa något de kallar ”stadens kontrollrum”. 

Stadens kontrollrum ska lägga grunden för att Västerås de kommande åren ska kunna utvecklas till en 

smart stad genom att övervaka och styra olika vitala funktioner och smarta produkter i staden. För att 

detta ska vara möjligt krävs det en plattform som är anpassad till just detta ändamål (Elmangoush, et 

al., 2013). 

ABB vill i samband med projektet Stadens Kontrollrum undersöka om deras nuvarande styrsystem, 

800xA, kan användas för att övervaka olika funktioner i Västerås på samma sätt som styrsystemet idag 

används inom industrin. Då styrsystem har använts under så många år inom industrin är insikten god 
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kring vilka funktioner som ska övervakas och samordnas för att uppnå goda resultat inom detta 

användningsområde. När det kommer till en stads funktioner finns det betydligt mindre kunskap. Det 

finns i dagsläget en del litteratur kring hur man på en mer övergripande nivå kan analysera och planera 

en smart stad (Zygiaris, 2013) (City Protocol, 2015). Det finns även ett flertal exempel på städer som 

kommit långt i utvecklingen mot att bli en smart stad med urbana plattformar som Elmangoush et al. 

(2013) och European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities beskriver. Men när det 

kommer till en mer djupgående beskrivning av hur specifika funktioner i en smart stad lämpligen bryts 

ned för att kunna implementeras i en sådan plattform är tidigare kunskap bristfällig.  

 

1.3 Syfte och Frågeställning 
 

Arbetet syftar till att undersöka på vilket sätt implementeringen av räddningstjänsten i en urban 

plattform kan bidra till att utveckla räddningstjänstens verksamhet och på vilket sätt detta kan bidra 

till smartare städer. Arbetet syftar även till att mer specifikt undersöka hur Västerås räddningstjänst, 

Mälardalens brand- räddningsförbund (MBR), kan brytas ned och modellera för att kunna 

implementeras i ABBs styrsystem 800xA. Detta som ett steg i att undersöka huruvida 800xA potentiellt 

skulle kunna användas som urban plattform. För att kunna ta reda på detta vill vi besvara följande 

frågeställningar:  

Frågeställning 1.1: På vilka sätt kan implementeringen av räddningstjänsten i en urban plattform 

utveckla räddningstjänstens verksamhet? 

Frågeställning 1.2: På vilka sätt kan implementeringen av räddningstjänsten i en urban plattform 

bidra till målet att utveckla en smartare stad? 

Frågeställning 2: Är det möjligt och i så fall på vilket sätt skulle Mälardalens brand- och 

räddningsförbund (MBR) kunna brytas ned och modelleras i ABBs styrsystem 800xA? 

– Om modelleringen av MBR är möjlig, hur skulle den då kunna relateras till kontexten av en 

smart stad? 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Detta arbete undersöker endast hur MBR kan brytas ned för att integreras i en urban plattform. 

Arbetet kommer således inte att undersöka eller resultera i en komplett funktionsindelning av en hel 

stad. MBR har undersökts mer djupgående för att åskådliggöra potentialen de har att utvecklas när de 

integreras i en urban plattform. I arbetet har inte heller andra städer än Västerås granskats eller 

involverats i arbetet på annat sätt än som referensram.  

Vidare är det endast plattformen i relation till en stad som behandlats och inte vilken påverkan 

plattformen skulle ha på specifika företag. Exempelvis har inte någon djupare analys kring 

möjligheterna för företag att ändra sin affärsmodell för att kunna nyttja plattformen genomförts. 

Arbetet behandlar heller inte eventuella hinder och problem som kan uppstå vid implementeringen av 

en urban plattform på någon djupare nivå.  Det innebär bland annat att ingen djupare diskussion eller 

utredning av problemet med personlig integritet omfattas av arbetet. Inte heller hur datamängden bör 
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hanteras och huruvida den ska kunna tillgås av allmänheten, s.k. öppen data, diskuteras i djupare i 

arbetet. 

Vid studerandet av Västerås räddningstjänst har endast den aktiva utryckningsfunktionen studerats. 

Vi har således inte inkluderat de förebyggande åtgärder som Mälardalens Brand- och 

Räddningsförbund genomför för att minska risken för brand, exempelvis utbildningar för externa och 

brandutredningar. Detta arbete innefattar inte heller någon praktisk modellering av MBR i 

styrsystemet 800xA utan endast en teoretisk modellering. Därför kan vi från arbetet inte heller kunnat 

dra några slutsatser kring huruvida 800xA i praktiken faktiskt skulle kunna fungera som en urban 

plattform utan endast i teorin. 

Det som studeras i arbetet är hur räddningstjänsten kan utvecklas med befintliga resurser och genom 

samarbeten med andra existerande samhällsfunktioner. Nya innovationer såsom drönare vid insatser 

har därför inte tagits i beaktande i framtagningen av detta arbete. Inte heller har några större 

konstellationsförändringar eller omstruktureringar i samhällsfunktioner granskats.  

 

 

1.6 Disposition 
 

I nästkommande kapitel, Kapitel 2, kommer den metod som använts för att genomföra arbetet att 

presenteras och motiveras. Därefter kommer huvuddelen av arbetet som syftar till att svara på 

frågeställningarna. För att arbetet ska bli så lättläst som möjligt har vi valt att presentera denna del i 

två separata delar som syftar till att ge svar på varsin frågeställning. 

I kapitel 3 presenteras materialet för att kunna svara på Frågeställning 1.1 och Frågeställning 1.2. 

Kapitlet är uppdelat i fyra huvudavsnitt där det i det första avsnittet, 3.1, presenteras teorier som är 

kopplade till frågan. I detta kapitel är tanken att läsaren ska få en insikt i vad som kännetecknar en 

smart stad och vad en urban plattform är. Även teori kring systemtänkande beskrivs i detta avsnitt. I 

den andra delen 3.2 presenteras den empiriska bakgrunden som behövs för att förstå resten av 

arbetet. I kapitel 3.3 är det empiriska materialet kopplat till Frågeställning 1.1 och Frågeställning 1.2 

samlat. Denna del består av en skildring av de empiriska resultaten från intervjuerna. I den sista delen, 

3.4, diskuteras kopplingen mellan teorin och empirin för att slutligen kunna svara på Frågeställning 1.1 

och Frågeställning 1.2.  

I kapitel 4 presenteras den andra delen, dvs. materialet för att kunna svara på Frågeställning 2. Även 

detta kapitel är uppdelat i tre huvudavsnitt. I det första avsnittet, 4.1, presenteras teori om styrsystem 

i allmänhet, hur modellering görs av tekniska system och mer specifikt i styrsystemet 800xA. I detta 

avsnitt presenteras även teori kring hur modellering av en stad kan göras.  I 4.2 presenteras det 

empiriskt material kopplat till Frågeställning 2 vilket består av en mer omfattande presentation och 

genomgång av MBR. I den sista delen, 4.3, tillämpas teorin på empirin för att ge läsaren ett konkret 

exempel på hur MBR kan brytas ned och modelleras i ABBs styrsystem 800xA. Resultatet diskuteras 

även för att svara på Frågeställning 2 och relateras till Frågeställning 1.1 och 1.2.  

I de två sista kapitlen så summeras arbetets slutsatser och förslag på vidare forskning presenteras.  
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras metoder som använts i arbetet och hur de har hjälpt till att besvara 

frågeställningarna. I avsnitt 2.1 och 2.2 presenteras forskningsdesignen och den inledande förstudien. 

I avsnitt 2.3 diskuteras datainsamling, dataanalys och eventuella svagheter i metodiken för allt arbete 

som följde efter förstudien, i detta arbete kallat huvuddelen. Vi redogör för våra val av metoder för att 

ge klarhet i varför vi har valt just dessa. 

 

2.1 Forskningsdesign 
 

Examensarbetet är utfört i form av en fallstudie. Det är ett lämpligt tillvägagångssätt när svar på 

frågorna ”hur” och ”varför” efterfrågas och när ett samtida fenomen i en verklig miljö studeras (Yin, 

2009). En fallstudie har visat sig lämplig till att generera utförligt empiriskt material där verklighetens 

komplexitet vill förstås på ett djupt plan (Blomkvist & Hallin, 2015). Arbetet studerar en stads 

funktioner och hur de kan övervakas för att skapa mervärde. Eftersom att räddningstjänsten är en 

komplex funktion som interagerar med många olika delar av samhället krävs det en djupgående 

förståelse för att kunna bryta ned den, vilket innebär att en fallstudie lämpar sig bäst för att svara på 

forskningsfrågorna. Då funktionen har behövt studeras i en verklig miljö och i samtid understryker 

detta lämpligheten med en fallstudie som forskningsbas. Arbetet ämnar att ge exempel på hur en 

specifik funktion i en stad kan brytas ned och modelleras i 800xA.  

Då modelleringen av en stads funktioner i syfte att koppla dem till ett styrsystem i stor utsträckning är 

ett outforskat ämne kan studien kategoriseras som en explorativ fallstudie (Collis & Hussey, 2014). Yin 

(2009) belyser att en fallstudie är väldigt beroende av forskarna och att forskarnas åsikter lätt påverkar 

resultat och slutsatser. För att hålla arbetet så opartiskt som möjligt har vi därför försökt att inte 

framföra våra värderingar i intervjuerna och försökt att ha en neutral inställning och se problem från 

olika perspektiv. För få andra perspektiv på vårt arbete har vi under arbetets gång haft tre stycken 

seminarier med andra mastersstudenter. Under dessa tillfällen har vi kunnat diskutera vårt 

tillvägagångssätt för att säkerställa metodens lämplighet.   

En nackdel med en fallstudie, som Yin framhäver, är dock att det endast kan dras analytiska 

generaliseringar och inte statistiska generaliseringar från resultaten. Collis och Hussey beskriver också 

fallstudier som mycket tidskrävande eftersom man måste förstå kontexten till det studerade 

fenomenet. Detta då det påverkas av både dess bakgrund och framtid samt interagerar med resten av 

samhället. Vi har därför behövt lägga mycket tid på att förstå kontexten av Mälardalens Brand- och 

Räddningsförbund och räddningstjänsten generellt. 

Vi har, i enlighet med Bonomas (1985) rekommendation, inlett vår fallstudie med en förstudie. Syftet 

med förstudien var att skapa oss en övergripande förståelse för problemet, omfattningen av 

problemet och arbetets roll i ett större sammanhang. Eftersom det var många inblandade intressenter, 

varav vissa bedrev projekt parallellt med detta arbete, var det också viktigt för oss att få insikt i vad de 

andra projekten gjorde så att vi kunde positionera vårt arbete i förhållande till dessa. I förstudien fick 

vi bl.a. reda på att ABB bedrev ett parallellt forskningsprojekt med Mälarenergi som syftade till att 

effektivisera värmekraftverket i Västerås och dess distribution. Projektet hade således tagit ett 

angreppssätt som utgick ifrån lägsta nivån hos en funktion. Eftersom ABB ville ha olika exempel för att 
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visa på användningsområdet för ett styrsystem inom en stad ledde det oss naturligt till ta ett lite mer 

övergripande perspektiv. Det innebar att vi utgick ifrån staden på den högsta nivån för att bryta ner en 

funktion uppifrån och ned.  

Efter förstudien genomfördes de efterföljande huvudetapperna i en fallstudie: datainsamling, 

dataanalys och rapportskrivande (Collis & Hussey, 2014). Men enlighet med Yin (2009) föregicks 

huvudetapper av en designfas, då vi bestämde de huvudsakliga metoderna för datainsamling och 

dataanalys i arbetet och gjorde en övergripande planering för hur arbete skulle fortlöpa. Det bör 

belysas att det inte alltid har varit i den ovannämnda specifika ordningen som etapperna genomfördes 

utan att det var en löpande process, se figur 1. Att processen ofta är iterativ i en fallstudie bekräftas 

av Yin (2009). Nedan visas en schematisk bild för när de olika delarna genomfördes och hur de förhöll 

sig till varandra. Färgintensiteten i bilden motsvarar arbetsintensiteten i arbetet. 

 

Figur 1. Överblick över examensarbetets aktiviteter 

Under hela arbetets gång har vi allokerat 1-2 dagar i veckan ut hos ABB vilket inneburit kontinuerlig 

kontakt och diskussion kring problemet. Då vi fortlöpande har diskuterat arbetet med ABB innebär det 

att vi har influerats av deras syn på problemet och arbetet har således styrts in i deras tankegångar. 

Eftersom ABB redan hade en djup kunskap inom sitt styrsystem och en nära relation till Mälarenergi 

hade de var mer insatta i området initialt vilket kan ha inneburit att arbetet tagit en annan form än det 

skulle gjort om det varit helt oberoende. Samtidigt har det förkortat uppstartsfasen av arbetet då vi 

snabbt kunnat diskutera oklarheter och problem. Vi har haft ett nära samarbete med uppdragsgivaren 

där vi reviderat forskningsfrågorna ett flertal gånger när vi fått ny kunskap.  

Fortlöpande under arbetet så har vi haft informella samtal med vår handledare på ABB. Med 

handledaren har vi inte bara diskuterat frågor som är direkt kopplade till studien utan även troliga 

framtidsscenarion för branschen och ABB. Det har bidragit till vår förståelse om 800xA och dess 

planerade utveckling. Arbetet har också diskuterats under luncher och fikaraster med personer som 

har mer eller mindre insyn i projektet. Vi har också haft informella samtal och med personer från 

myndigheter, organisationer och från den akademiska världen där vi kommit in på diskussion kring vårt 

område.  

Ett verktyg som vi använt oss av i arbetet för att säkerställa en tillförlitlig rapport är triangulering. Det 

är en central del i att bedriva fallstudier och är viktigare än i andra former av studier (Yin, 2009). 

Triangulering kan appliceras på fyra olika områden; teorin, datainsamlingen, forskarna och 

metodologin (Easterby-Smith, et al., 2012). Teoretisk triangulering användes bland annat genom att vi 

använde oss av flera olika teorier om smarta städer. Det gjorde att vi kunde se att de olika källornas 

slutsatser konvergerade. Teoretisk triangulering användes också för att bekräfta många av de 

slutsatser som intervjupersonerna kom fram till, till exempel fördelarna med att implementera 
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räddningstjänsten i en urban plattform. Triangulering kan dock försvåra en upprepning av studien 

eftersom en insamling av material från flera källor kräver mer omfattande arbete (Collis & Hussey, 

2014).   

Genom hela studien har vi alltid varit två personer vilket minskar risken för att en enskild forskares 

åsikter påverkar slutresultatet (Collis & Hussey, 2014). Detta gäller främst när vi analyserat 

intervjumaterialet. Om våra tolkningar av intervjusvaren gick isär så fanns alltid möjligheten att gå 

tillbaka till våra inspelningar. Detta har bidragit till det som Easterby-Smith et al. (2012) beskriver som 

forskartriangulering. 

Vårt främsta sätt att triangulera datainsamlingen åstadkoms genom en diversifierad insamling. Vi har 

kontinuerligt under arbetet samlat in data parallellt genom litteratur och intervjuer samt 

observationer, workshops och studiebesök för att stärka och bekräfta våra slutsatser. Det har gjort att 

vi kunnat förkasta felaktiga eller obekräftade slutsatser och därmed minska risken för felaktiga 

konklusioner. För att fånga upp alla olika åsikter har vi också försökt att ha så bred bas av källor inom 

varje område som möjligt. Exempelvis har vi intervjuat personer med olika perspektiv på 

räddningstjänsten. När vi intervjuade Johan Gert på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

fick vi ett holistiskt synsätt på brandkåren medan vi från Per Vikner på Mälardalens Brand- och 

Räddningsförbund fick en djupare insyn i verksamheten. De stora mängder teori som använts i studien 

har hämtats från många olika källor inom olika områden. Den största delen kommer från akademiska 

journaler men vi har också använt oss av studier gjorda av branschorganisationer, t.ex. City Protocol, 

och interna företagsrapporter från ABB och Mälarenergi.  

Som Jick (1979) beskriver kan användandet av kvalitativa metoder för datainsamling och dataanalys 

kombinerat med kvantitativa öka tillförlitligheten i resultatet genom ett minskat metodfel. Trots 

fördelarna har vi medvetet valt att inte använda oss av kvantitativ data främst eftersom det är väldigt 

tidskrävande att samla in (Collis & Hussey, 2014) och vi hade en begränsad tid till förfogande. Dessutom 

skulle kvantitativa resultat endast ha ett marginellt bidrag till vår explorativa studie som mer handlar 

om att upptäcka och reflektera kring samband än att se explicita mönster. Collis och Hussey belyser 

också att en triangulering av metodologin gör det svårare att replikera en studie. Denna risk var något 

vi vill undvika eftersom metoden kan komma att användas när stadens övriga funktioner bryts ned på 

liknande sätt.  

 

2.2 Förstudie 
 

Då detta arbete är en del av de två större projekten IoTSP och Stadens Kontrollrum inleddes arbetet 

med en förstudie mellan 2016-01-11 och 2016-02-05 där en bättre bild och förståelse för dessa två 

större projekts bildades. Genom att få en bättre insikt i dessa projekt klargjordes i vilket sammanhang 

som arbetet skulle utföras. Förstudien syftade till att reda ut hur arbetet var menat att bidra till dessa 

två större projekt, vad som förväntades vara levererat i slutet av arbetet och hur arbetet skulle bidra 

med kunskap rent akademiskt. 

I förstudien ingick en introducerande teoretisk genomgång av ABBs styrsystem 800xA. Detta i syfte att 

öka förståelsen för hur detta är uppbyggt, vilka funktioner som finns samt vilka möjligheter och 

begränsningar som styrsystemet har. Denna genomgång hölls av Mikael Rudin (Global produktchef för 
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800xA) som är ABBs representant i projektet Stadens Kontrollrum och är med och leder projektet IoTSP 

från ABBs sida. 

Under förstudien hölls två intervjuer med Mikael Rudin samt en intervju med Jonas Persson 

(Marknadschef på Mälarenergi) som är ansvarig för projektet Stadens Kontrollrum hos Mälarenergi. 

Intervjuerna med Mikael Rudin var inriktade på de två projekten IoTSP och Stadens kontrollrum samt 

sambandet mellan dessa, ABBs styrsystem 800xA samt syftet med detta arbete. Intervjun med Jonas 

Persson var inriktad på projektet Stadens Kontrollrum och Mälarenergis förväntningar på detta arbete. 

Intervjuerna som genomfördes under förstudien var ostrukturerade där intervjupersonen fritt fick 

berätta om ämnena enligt ovan. Kompletterande frågor ställdes dock när förtydligande behövdes eller 

när djupare förklaring önskades. Intervjuerna valdes att hållas som ostrukturerade då vi önskade ta del 

av intervjuobjektets egen bild och förklaring av ämnet, utan omfattande påverkan av frågor. Dessutom 

var intervjuerna under förstudien vår första kontakt med de olika ämnena och projekten som 

samtalades vilket gjorde att vi inte hade tillräckligt med kunskap för att på förhand kunna utforma 

frågor av mer specifik karaktär kring dessa. 

I samband med intervjun med Jonas Persson höll Jonas Persson även en presentation om projektet 

Stadens Kontrollrum. Presentationen varade i ca 1 h och bestod av en Power Point-presentation där 

Mälarenergis resultat från deras interna förstudie till projektet Stadens kontrollrum redovisades. Även 

under presentationen ställdes löpande kompletterande frågor när förtydligande önskades.  

Utöver ovanstående omfattade förstudien ett möte med representanterna från ABB för IoTSP-

projektet. Mötet varade i ca 2,5 h och bestod dels av en djupare genomgång av 800xA:s funktioner och 

dels diskussion kring vad IoTSP-projektet skulle resultera i och hur detta skulle realiseras.  

Under samtliga ovannämnda tillfällen för datainsamling under förstudien har vi båda tagit 

anteckningar och vid de två tillfällen som Mikael Rudin intervjuats har även ljudinspelning skett. Från 

presentationen med Jonas Persson tillhandahölls även presentationsmaterial tillsammans med 

relaterade artiklar och broschyrer som även dessa studerades under förstudien. 

 

Tabell 1. Intervjupersoner under förstudien 

 

För att ytterligare bekanta oss med ämnet smarta städer genomfördes löpande under förstudien även 

en introducerande litteraturstudie i form av studerande av böcker och artiklar. Material till denna 

introducerande litteraturstudie samlades in via sökmotorn Primo via biblioteket på Kungliga Tekniska 

Högskolan i Stockholm och Google Scholar. Sökorden som främst användes för att få fram materialet 

var; smart cities, functional cities och resilient cities. Vid valet av vilken litteratur som skulle studeras 

först valde vi litteratur som behandlar smarta städer mer generellt snarare än litteratur som behandlar 

specifika tillämpningar, lösningar och fall inom området. Detta då vi i detta skede av arbetet ville få en 

bred och mer övergripande kunskap inom ämnet.  

 

Datum Namn Position Intervjuform 

21 januari Mikael Rudin ABB, Global Produktchef, 800xA Fysisk intervju 

28 januari Mikael Rudin ABB, Global Produktchef, 800xA Fysisk intervju 

3 februari Jonas Persson Mälarenergi, Marknadschef Fysisk intervju 
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2.3 Huvudstudie 
I huvudstudien så beskrivs djupgående de metoder som har använts för insamling och analys av data i 

arbetets huvuddel. Kapitlet syftar till att ge läsaren en inblick i arbetets förfarande och motivera de 

beslut som har fattats under arbetets gång.  

 

2.3.1 Datainsamling 
Under datainsamlingen så har vi skapat oss en överblick av smarta städer och en djupare kunskap om 

800xA och dess arkitektur samt bildat oss en förståelse för Mälardalens Brand- och Räddningsförbund. 

Detta har åstadkommits genom att dels studera projekt som sker eller har skett på andra platser och i 

andra sammanhang och dels genom att tillgodogöra oss av kunskap som finns inom Mälarenergi, 

Mälardalens Brand- och räddningsförbund och ABB.  

Den övergripande referensramen kommer främst från litteraturen medan den djupgående 

nedbrytningen främst kommer från intervjuer med personer som har starkt kännedom och insyn i 

funktionerna. Vi har också försökt att tillgodogöra oss av den kunskap som ABB besitter om 

implementeringen av ett styrsystem i ett industriellt sammanhang och applicera denna på 

nedbrytningen av MBR. Datainsamlingen har lagt grunden till besvarandet av frågeställningarna och 

diskussionen kring dessa. 

 

2.3.1.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien i detta arbete genomfördes i två syften. Det ena syftet var att inhämta kunskap inom 

de områden som varit relaterade till arbetet för att på bästa sätt kunna besvara de frågeställningar 

som arbetet avser ge svar på. Det andra syftet var att få en uppfattning kring redan gjord forskning 

inom respektive område och hur vårt arbete kan komplettera denna. Litteraturen inom respektive 

område har studerats med ett kritiskt förhållningssätt.  Detta då en kritisk granskning av litteraturen 

är en viktig process för att kunna identifiera eventuella svagheter i litteraturen och därmed huruvida 

litteraturen kan kompletteras (Collis & Hussey, 2014). 

 

Litteraturstudien har baserats på fyra olika typer av litteratur; vetenskapliga artiklar, böcker, 

webbplatser samt rapporter framtagna av stiftelser, företag och kommissioner. Den litteratur som 

legat till grund för detta arbete har kritiskt granskats av oss som författare innan nyttjande och 

litteraturens trovärdighet bedöms som hög.  

 

De vetenskapliga artiklar som använts har blivit publicerade i vetenskapliga journaler så som Procedia, 

IEEE och PLOS1, och de vetenskapliga böcker som använts blivit publicerade av av större välkända förlag 

så som Springer. Totalt har över 100 vetenskapliga artiklar lästs och 10 vetenskapliga böcker. Samtliga 

har fåtts fram vid sökningar på sökmotorn Primo via biblioteket på Kungliga Tekniska Högskolan eller 

Google Scholar. 

 

Under arbetet har vi också använt oss av tre böcker skrivna av föreningen Resilient Region Association, 

vilket är en förening med representanter från näringsliv, akademi, kommuner och myndigheter. 

                                                           
1 The Public Library of Science 
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Exempel på medlemmar är IBM, SAAB AB, PwC, Malmö Stad, Region Skåne, Malmö Högskola och KTH 

Executive School. Totalt har Resilient Regions Association 25 medlemmar. I och med att medlemmarna 

utgörs av en diversifierad sammanblandning av välkända företag och organisationer anses böckernas 

trovärdighet vara hög. Böckerna har främst använts som källor till inspiration gällande utvecklingen av 

en smart stad och för att öka förtåelsen för innebörden av en smart stad. 

 

I litteraturstudien ingick även granskning av i huvudsak två webbplatser relaterade till de olika 

områden som studerats. Trovärdigheten för dessa två webbplatser anses god då den ena webbplatsen 

tillhör ett initiativ startat av Europeiska Kommissionen (European Innovation Partnership on Smart 

Cities and Communities, 2016) och den andra tillhör föreningen City Protocol som har mer än 200 

välkända medlemmar i form av städer, företag, universitet och andra aktörer (City Protocol, 2016). 

Från dessa webbplatser har fyra elektroniska dokument (nedladdade 23 och 24 februari)  använts i 

litteraturstudien. Dokumenten har publicerats och upprättats på webbplatser som stöds av stora 

välkända organisationer, företag och universitet vilka fångar in en väldigt stor del av de totala 

intressenterna på marknaden. Därför speglar dessa åsikter från ett stort kollektiv och trovärdigheten 

på de elektroniska dokumenten bedöms som hög. Utöver dessa webbplatser har även dokument 

inhämtats från webbsidor tillhörande ABB och ett antal företag som utvecklar produkter kopplade till 

smarta städer. Då dessa har tydliga intressen i marknaden har vi haft detta i åtanke då materialet 

använts i arbetet.  

 

Det dokument som använts från City Protocols webbplats är en uppgörelse kallad ”City Anatomy”. I 

den enas de organisationer och företag som är medlemmar om ett gemensamt ramverk för hur en 

stad kan brytas ned i dess grundkomponenter. Detta för att alla ska ha en gemensam grund för sina 

synsätt på en stad vilket möjliggör informationsutbyte och ett gemensamt utvecklingsarbete inom och 

mellan städer, organisationer och företag (City Protocol, 2015). Dokumentet har studerats i syfte att 

få en ökad förståelse för en stad uppbyggnad och utvecklingen av en urban plattform. City Anatomy 

presenterar hur en stad är uppbyggd, men går inte ned i detalj på respektive funktion i samhället och 

hur dessa är uppbyggda, vilket är nödvändigt vid implementeringen av funktionerna i ett styrsystem. 

Denna information har i vårt arbete kompletterats med hjälp av intervjuer med personer inom 

funktioner i staden. 

Ytterligare två källor som producerat rapporter som studerats under litteraturstudien är inte externt 

granskade. Rapporterna är framtagna av stiftelser, företag och kommissioner, vilket medför en risk för 

partiskhet. Den ena källan är stiftelsen The Rockefeller Foundation tillsammans med företaget Arup. 

Källorna anses dock ha hög trovärdighet då parterna som tagit fram rapporten har verksamhet som är 

väl etablerad och välkänd på global nivå. The Rockefeller Foundation är dessutom en stiftelse som 

arbetar mot ökad välfärd i världen och bedöms således inte ha något incitament för att sprida falska 

uppgifter (The Rockefeller Foundation, 2016). Den andra källan är IEC (International Electrotechnical 

Commission) som är en internationell kommission med uppgift att utveckla standarder inom 

elektronik. Denna källa anses också ha hög trovärdighet. Detta grundat på att IECs är en icke-

vinstdrivande och icke-statlig organisation som har medlemmar från hela världen i form av nationella 

kommittéer som representerar varje medlemsland. Totalt har IEC ca 80 medlemsländer (International 

Electrotechnical Commission, 2016).  
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För att kunna ge en grund för att kunna besvara frågeställningarna identifierades dessa områden för 

att studeras under litteraturstudien: 

 

 Smarta städer 

 Styrsystem 

 Urbana plattformar 

 Systemtänkande 

 Mjukvarumodellering inom industrin 

 Modellering i 800xA 

 Modellering av en stad 

 

2.3.1.2 Intervjuer 

Den metod som använts i störst utsträckning under arbetet för empirisk datainsamling är 

semistrukturerade intervjuer. Inför intervjuerna hade vi förberett ett antal huvudämnen som vi ville 

diskutera men sedan uppmuntrade vi intervjupersonerna att tala fritt kring ämnena. Anledningen till 

att semistrukturerade intervjuer valdes var för att behålla en flexibilitet i frågorna och att de 

intervjuade ofta var mer insatta i sina specifika ämnen än vad vi var. Det var också lämpligt eftersom 

vi ville se problem från den intervjuades perspektiv och relationerna var komplexa (Easterby-Smith, et 

al., 2012).   

Samtliga intervjuer har hållits av två personer varav den ena ställt frågorna till intervjupersonen medan 

den andra antecknat. Alla intervjuer som hölls spelades även in med ljudupptagning. Totalt 

genomfördes sex semistrukturerade intervjuer under huvudstudien, varav tre genomfördes över 

telefon. I så stor utsträckning som möjligt så försökte vi träffas fysiskt för att kunna observera 

kroppsspråk, skapa en bättre kontakt och undvika missförstånd. I vissa fall hade intervjupersonen 

begränsat med tid, varför vi var tvungna att hålla en telefonintervju. Intervjuerna varade i genomsnitt 

i 71 minuter, och bestod av cirka 10 förutbestämda frågor. Eftersom intervjupersonen uppmuntrades 

att utveckla sina tankegångar och resonemang så besvarades dock vissa av de förutbestämda frågorna 

innan de hann ställas. På vissa samma sätt så dök det upp frågor under intervjuns fortlöpande, som då 

ställdes för att reda ut oklarheter och få djupare förståelse. 

Intervjupersonerna valdes ut för att få olika perspektiv på räddningstjänster och hur de kan tänkas 

påverkas av de förändringar som en smart stad innebär. För att kunna bryta ned Mälardalens Brand- 

Räddningsförbund hade vi intervjuer med personer med god insyn i verksamheten. Intervjuer hölls 

därför med personer från olika räddningstjänster och en representant från Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap (MSB). De intervjupersoner som valdes hade en god insyn i 

verksamheterna och stor erfarenhet av sitt område. Det gjorde att de har varit involverade i 

utvecklingsarbete och vissa hade redan kunskap om smarta städer. De har därför troligtvis redan 

reflekterat mycket kring verksamheten och hur den skulle kunna tjäna på att involveras i en smart stad. 

Per Vikner från MBR och Anders Edstam från Södertörns brandförsvarsförbund hade dessutom redan 

varit i kontakt med Mälarenergi angående Stadens kontrollrum. Detta kan ha inneburit en risk för att 

de svar som framkommit under intervjuerna varit partiska.  
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Tabell 2. Intervjupersoner under projektets huvuddel 

 

Att vi alltid varit två i intervjuerna kan ha påverkat dynamiken i intervjuerna jämfört med om vi endast 

varit en som intervjuat. Risken att intervjupersonen då känt att denna kommit i ett underläge och 

därmed hålla tillbaka information har vi försökt undvika genom att den ena personen har tagit en mer 

avvaktande roll. Intervjuerna har resulterat i en stor mängd kvalitativ data där data som använts i 

arbetet har extraherats ur anteckningar från intervjuerna och stämts av mot det ljudinspelade 

materialet.  

2.3.1.2 Arbetsseminarium 
Under arbetet deltog vi i två arbetsseminarium med medlemmar från ABB och Mälarenergi som var 

involverade i projektet Stadens Kontrollrum. Antalet medlemmar i arbetsseminarierna var kring 15 

stycken och antalet representanter från ABB och Mälarenergi var ungefär lika många. Diskussionen 

kring detta arbete varade i genomsnitt under ca 30 min där vi till en början fick presentera vad vi gjort 

hittills under arbetet i ca 15 min varav de resterande 15 min ägnades åt diskussion. Under diskussionen 

behandlades främst om deltagarna såg några eventuella problem med arbetet från sitt perspektiv och 

med sin erfarenhet. Det diskuterades också om hur vårt arbete bör fortsätta för att på bästa sätt kunna 

bidra till projektet Stadens Kontrollrum. På detta sätt fick vi möjligheten att förankra vårt 

tillvägagångssätt med de två intressenterna ABB och Mälarenergi. Från arbetsseminarierna har vi tagit 

med oss insikter och frågor som de olika intressenterna har presenterat för oss. Det har påverkat vårt 

arbete eftersom intressenterna har reflekterat själva kring mycket av problematiken och har sitt eget 

synsätt på arbetet. Vi har varit medvetna om detta och har försökt att behålla ett så opartiskt 

angreppsätt som möjligt.  

Det första tillfället hölls en heldag den 18 mars i Mälarenergis lokaler i Västerås. Under detta tillfälle 

så fick vi möjligheten att presentera våra upptäcker så långt, vilket främst gällde en omvärldsanalys av 

andra aktörer och stora internationella samarbeten. I samband med det första tillfället hölls även 

presentationer, övningar och diskussioner av andra delar av arbetet med Stadens Kontrollrum. Detta 

gav oss ytterligare insikt i vilket sammanhang som vårt arbete utfördes och kunskap om relaterande 

arbeten. Bland annat gjordes ett besök i Mälarenergis nuvarande driftcentral med genomgång av de 

system som de idag använder. Under det första tillfället lades det också fram ett önskemål att vi i 

Datum Namn Position Intervjuform 

11 mars Per Vikner Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, 

Stf Räddningschef 

Fysisk intervju 

21 mars Lena Drakenberg Storstockholms brandförsvar, Avdelningschef 

Ledning och samverkan 

Telefonintervju 

21 mars Peter Arnevall Storstockholms brandförsvar, Enhetschef för 

Storstockholms Räddningscentral 

Telefonintervju  

4 april Anders Edstam Södertörns brandförsvarsförbund, Vice 

brandchef 

Fysisk intervju 

25 april Johan Gert Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, Sakkunnig ledning och samverkan  

Fysisk intervju 

3 maj Ola Kasimir Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, 

Inre befäl 

Telefonintervju 
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arbetet skulle visa på nyttan i en specifik situation för räddningstjänsten med en smart stad. Det skulle 

göras genom att praktisk implementera MBR i 800xA. Efter diskussioner med vår handledare från KTH 

valde vi dock att inte inkludera detta i arbetet eftersom det inte fanns utrymme för detta med vår 

tillhandahållna tid. Ett exempel valdes istället att genomföras i teorin. 

Det andra arbetsseminariet skedde den 19 april i ABBs lokaler i Västerås. Seminariet pågick under hela 

dagen men vi deltog endast under förmiddagen eftersom det var då ämnen som var angränsande till 

vårt examensarbete berördes. Under seminariet presenterade vi våra resultat från intervjuerna med 

de olika räddningstjänsterna. Vi fick här möjligheten att förankra vårt arbete i de olika intressenternas 

organisationer och bekräfta vår utstakade väg. Efter vår presentation hölls även en frågestund och en 

halvtimmes gruppdiskussion där problem, funderingar och möjligheter lyftes. Under seminariet 

presenterade även ABB och Mälarenergi sina framsteg sedan det senaste tillfället. Nedan visas 

deltagarlistan från arbetsseminarierna och deras organisationstillhörighet och yrkesroll. 

Företag Yrkesroll 

ABB Intern Managementkonsult 

ABB Intern Managementkonsult 

ABB Regional chef för marknadsföring & försäljning i norra Europa 

ABB Global Produktchef, 800xA 

ABB Chef R&D för Automation 

ABB Försäljningsingenjör Kraftgenerering & VA 

Mälarenergi Avdelningschef 

Mälarenergi Projektledare 

Mälarenergi Projektledare 

Mälarenergi Marknadschef 

Mälarenergi Automationsingenjör 

Mälarenergi Driftingenjör 

Mälarenergi Driftingenjör 

Mälarenergi Underhållsingenjör 

Mälarenergi IT-Chef 

Mälarenergi Projektledare 

Tabell 3. Deltagarlista från arbetsseminarium med ABB och Mälarenergi  

 

2.3.1.3 Observationer, mässa, informella samtal och praktisk 

genomgång av 800xA 
För att förstå de behov som en operatör av ett kontrollrum kan tänkas ha, genomfördes 2 gånger 

observationer på Mälarenergis kontrollrum som använder 800xA i dagsläget. Vi fick en genomgång i 

arbetsförfarandet och vad som händer när det uppstår problem. Under besöket så ställdes också frågor 

för att förstå systemen och hur de användes av operatören. Vi valde att förklara vår studie för de 

observerade personerna vilket medför att operatörerna kanske inte agerat som de vanligtvis gör. Vi 

valde att göra det då ansågs vara etiskt korrekt och då vi trodde att det inte skulle påverka resultatet 
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av vår forskning i någon större utsträckning. Vårt mål med observationerna var att få övergripande 

inblick i arbetssätt snarare än att kartlägga konkreta ageranden.  

Ungefär halvvägs in i arbetet så deltog vi under en dag i en mässa kring automation för svensk industrin. 

Kunskapen som här inhämtades var mest för att få en förståelse för trender inom industrin och 

potentiella förändringar snarare än bidra med något empiriskt resultat till arbetet. Det är därför inte 

någon specifik del av arbetet som är ett resultat av mässan utan det har snarare influerat våra 

tankegångar. Under mässan så deltog vi först i ett övergripande föredrag om digitalisering och sedan i 

fyra temaföredrag. De föredrag som vi närvarade vid var: Industriella tillämpningar inom 5G, Att mäta 

gruvmaskiner och vad kan vi göra med informationen, IoTSP för processautomation och En ny värld 

med samarbetande robotar.  

Under arbetet har vi dessutom haft informella samtal med representanter från ABB, Mälarenergi och 

folk från akademin. De informella samtalen kring arbetet har främst varit i anslutning till intervjuer 

men också under fika- och lunchraster. Vi har också kontinuerligt under arbetet träffat vår handledare 

från ABB och vår handledare från KTH. Med handledaren på ABB har vi diskuterat ABBs 

utvecklingsarbeten för framtiden och trender som råder på marknaden. Vi har också stämt av vårt 

arbete för att säkerställa att vårt arbete varit i linje med hans förväntningar. Från vår handledare på 

KTH har vi fått värdefulla insikter och tankar kring hur vi kan angripa problemet, avgränsa arbetet och 

hjälpt oss att överkomma hinder. 

Onsdagen 2016-05-04 fick vi en intern genomgång av ABBs styrsystem 800xA. Genomgången gjordes 

tillsammans med handledaren på ABB, Mikael Rudin, och varade i ca 1,5 timme. Under genomgången 

gick Mikael Rudin igenom de grundläggande funktionerna i systemet och hur man skulle kunna börja 

med att modellera Västerås stad i det. Efter genomgången hade även vi tillgång till ett 800xA system 

och kunde själva prova på att modellera i systemet. Detta gav oss en djupare förståelse för funktioner 

i systemet, och hjälpte oss att förstå hur 800xA kan användas. Under genomgången förde vi även en 

diskussion med Mikael Rudin om hur nedbrytningen och modelleringen av Mälardalens Brand- och 

Räddningsförbund lämpligen skulle kunna göras. Då detta tillfälle hölls väldigt sent under arbetet gavs 

ingen möjlighet att i praktiken faktiskt modellera MBR i 800xA. Tillfället var dock till stor hjälp för att 

förstå hur modelleringen kan göras i teorin och för att kunna svara på frågeställning 2 i arbetet. En 

fördel med att genomgången låg så sent var dock att vi till stor del kunde svara på frågeställning 2 utan 

att vara färgade av ABBs synsätt på hur nedbrytning och modelleringen av MBR lämpligen görs i 800xA.  

 

2.3.2 Dataanalys 
En stor del av vårt analysarbete handlade om att hantera data från våra intervjuer, möten, samtal och 

observationer. Enligt Collis and Hussey (2014) så finns det ingen generell modell för hur kvalitativ data 

bör analyseras samtidigt som det enligt Yin (2009) är den svåraste delen av en fallstudie. Det är vanligt 

förekommande att kvalitativ data används som grund för resultat, utan att det förklarats hur 

datamängden använts för att nå fram till resultatet (Collis & Hussey, 2014), vilket försvårar möjligheten 

att replikera en studie. För att undvika detta har vi därför försökt beskriva analysmetoden så utförligt 

som möjligt i detta avsnitt.  

I vår process så har vi kontinuerligt arbetat med datamängden. Vi har inte separerat insamlingen från 

analysen utan har direkt efter varje intervju börjat arbetet med att förstå resultatet. Enligt Saunders 

et al. (2012) inleds analysen redan under insamlingsfasen och vi har därför direkt efter intervjuerna 
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börjat arbetet med analysen. För att säkerställa trovärdighet i insamlad data så lyssnade vi igenom 

inspelningarna efter intervjuerna för att kontrollera att våra anteckningar stämde överens med och 

reflekterade vad som sagts under intervjun. Under denna kontroll har vi också noterat användbara 

citat och kompletterande anteckningar skrevs ned. Anledningen till att vi valde att inte transkribera 

hela intervjuerna var för att det är väldigt tidskrävande (Saunders, et al., 2012). Detta medför dock en 

risk då vissa intressanta resultat från intervjuerna kan ha sorterats bort under sammanställningen då 

det inte ansågs aktuell vid tiden för sammanställningen. Att inte hela intervjuerna transkriberades har 

också lett till att vi vid ett antal tillfällen behövs lyssna igenom inspelningarna igen vid ett senare skede 

för att kontrollera uppgifter eller för att öka förståelsen.  

När vi hade haft alla intervjuer så gjorde vi en lite mer omfattande analys. Vi sorterade då in materialet 

från intervjuerna i färger under olika kategorier eller teman, ett så kallat tematisk tillvägagångsätt. Det 

är en metod som lämpar sig för att kondensera kvalitativt material och möjliggör textskrivning under 

olika kategorier (Blomkvist & Hallin, 2015). De teman som vi använt oss av i analysen har framkommit 

av återkommande ord, koncept under intervjuerna eller mönster som vi har identifierat mellan de olika 

intervjuerna. De övergripande teman som framkom under intervjuerna med räddningstjänsterna och 

MBR var problem och möjligheter samt hinder.  

Anledningen till att vi gjorde denna tematiska indelning var för att det gav oss en greppbar insikt i den 

insamlade datamängden. Det gjorde det också möjligt för oss att senare diskutera det empiriska 

resultatet i förhållande till teorin utifrån de identifierade temana. Under denna process kortade vi inte 

ned det som sagts under intervjuerna för att undvika att vi drog felaktiga tolkningar av informationen 

som framkommit under intervjuerna.   

Det vi gjorde därefter var att vi leta efter återkommande mönster eller viktiga insikter under de 

övergripande temana. Det gjorde att vi kunde identifiera underkategorier kring vilka vi strukturerade 

vårt empiriska resultat. Dessa kategorier varierade något allteftersom arbetet tog form och vi kom till 

insikt om lämpligare teman. Detta är också något som uppmuntras av Saunders et al. (2012) eftersom 

det låter forskaren att utveckla kategorierna så att de blir mer anpassade efter det insamlade empiriska 

materialet. Under kategorierna så sammanställde vi data som framkommit under intervjuerna och 

kondenserade till en mer lättförståelig sammansättning av alla intervjuer.  

Efter sammanställningen av det empiriska materialet så kopplade vi det till det teoretiska ramverket 

som vi fann applicerbart. Vi analyserade likheter och olikheter mellan det resultat som kom från 

empirin med det som framkommit med andra studier. Vi använde oss också av teorin för att förklara 

de fenomen och frågor som upptäcktes i analysen av det empiriska materialet. 

 

2.3.3 Validitet och reliabilitet 
För att säkerställa att validiteten i vårt arbete är hög har vi, som Blomkvist och Hallin (2015) 

förespråkar, säkerställt att vår litteraturstudie täcker samma ämnen som definieras i 

problemformuleringen, syftet och frågeställningarna. Vi har därför kontinuerligt under arbetet behövt 

se över den teori som presenteras i teorikapitlet för att säkerställa att den kan hjälpa oss att besvara 

frågeställningarna. Vi har också använt oss av teorin när vi har byggt upp vår diskussion och sett till att 

vår frågeställning besvaras i diskussionen. Det har gjort att vi genom hela processen kontinuerligt gått 

tillbaka till frågeställningarna för att säkerställa att det är dessa som besvaras i diskussionen. Har vi 

märkt att det blivit en diskrepans mellan vår frågeställning och diskussion har vi, beroende på vad som 
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varit lämpligast, ibland formulerat om frågeställningarna och ibland strukturerat om diskussionen. Att 

vår datainsamling är av kvalitativ sort gör dock att det är enklare att ha en hög validitet än om den 

hade varit kvantitativ (Collis & Hussey, 2014).  

Vi har som Collis och Hussey rekommenderar haft ett systematiskt och rigoröst angreppssätt som 

förklaras utförligt i detta metodkapitel. Under arbetets gång har vi haft tre stycken workshops med 

ABB och Mälarenergi där vi har presenterat våra delresultat. Det har också hjälpt oss att stämma av 

våra resultat kontinuerligt under arbetets gång och säkerställa att våra resultat är i linje med det vi 

önskar att uppnå. I slutet av vår intervju med Johan Gert så diskuterade vi våra resultat dittills för att 

se hans reaktion och erhålla hans åsikter om resultatet. Detta är något som Collis and Hussey beskriver 

som deltagarbekräftelse och är ett sätt att öka validiteten i sina slutsatser.  

För att se till att studien kan replikeras och därmed nå en hög reliabilitet så har vi försökt ha utförliga 

förklaringar av de metoder som vi använt för att analysera datamängden och hur vi nått de slutsatser 

vi gjort. Eftersom studiens empiriska material bygger på kvalitativa intervjuer vilket medför att 

intervjupersonernas svar till stor del bygger på tidigare händelser. Deras svar kan därför förändras över 

tiden vilket minskar möjligheten att replikera studien och därmed också begränsar reliabiliteten. Vi har 

dock försökt att ta in flera olika intervjupersoner med olika syn på räddningstjänsten för att minska 

risken att en persons tankar och åsikter får för stor inverkan på studiens resultat.  

 

 

2.3.4 Forskningsetik 
I inledningen av vårt arbete så signerade vi ett kontrakt med ABB där vi förband oss till att följa deras 

uppförandekod. Denna kod innefattade bland annat att vi inte skulle avslöja känslig information, visa 

respekt under arbetet och att vi skulle rapportera om vi upptäckte några oegentligheter. Vi hade också 

inledande diskussioner med vår handledare på ABB för att sammanlänka ABBs önskemål med de krav 

som ställdes från KTHs sida för att få en godkänd examen. Under hela arbetet har vi också följt KTHs 

riktlinjer i de värderingar och principer som presenteras i dokumentet Etisk policy för KTH (KTH, 2015).  

Under alla intervjuer som hölls var deltagandet frivilligt och vi erbjöd i enlighet med Collis and Hussey 

(2014) inte någon finansiell eller materiell kompensation för deltagandet eftersom det medför ett 

partiskt resultat. För att hålla god etik när vi hade intervjuer så inledde vi alltid med att berätta vad 

arbetet gick ut på (Blomkvist & Hallin, 2015). I enlighet med Blomkvist och Hallin erbjöds också alla 

intervjupersonerna anonymitet och informationen de lämnade användes för det syfte som vi 

förklarade under intervjun. Vi diskuterade också med vår handledare på KTH hur vi skulle presentera 

resultaten och information om de som deltog samt bedriva forskningen på ett etiskt korrekt sätt. Innan 

rapporten publicerades kontaktades även samtliga intervjupersoner via e-post. De gavs möjlighet att 

läsa igenom rapporten och komma med feedback på de delar som var kopplade till deras intervjuer. I 

och med detta gavs de möjlighet att kontrollera att det som stod i rapporten stämde överens med det 

som sas under intervjuerna och komplettera något om så behövdes. I samband med e-

postkonversationen frågade vi även om intervjupersonerna godtog att deras namn och yrkesroll skrevs 

ut i rapporten. 

När vi har inhämtat information från andra källor har vi varit noggranna med att alltid referera till dessa 

på ett korrekt sätt. Det är för att inte någon ska tro att ett resultat kommer från oss när det egentligen 

härstammar från någon annan.  
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3. En räddningstjänsts del i en smartare stad 
I detta kapitel presenteras den kunskap vi kommit fram till för att kunna besvara frågeställning 1.1 och 

1.2. Först ges en inblick i de teorier som används i detta arbete för att skapa förståelse kring ämnena 

smarta städer, urbana plattformar och systemtänkande. I 3.2 så framställs de empiriska resultat som 

framkommit under de intervjuer som hållits. I kapitlets sista avsnitt så dras kopplingar mellan teorin 

och resultaten för att kunna svara på frågeställningarna.  

 

3.1 Smarta städer, urbana plattformar och systemtänkande 
I avsnittet nedan presenteras teori som är relevant för att besvara frågeställning 1.1 och 1.2. Detta för 

att dels ge en förklaring av begrepp som nyttjas men även för att mer utförligt beskriva det teoretiska 

ramverk som tillämpats under arbetets gång. Teorin används sedan i kapitlets sista del för att besvara 

frågeställningarna.  

 

3.1.1 Smarta städer 
Smarta städer har de senaste åren fått mer och mer uppmärksamhet i olika typer av forum, men trots 

begreppets vida användning har det visat sig vara svårt att komma fram till en universell definition av 

en smart stad och hur modellen av en sådan ser ut (Sánchez, et al., 2013). Dessutom används inom 

området för smarta städer ofta flera olika termer som intelligent stad, innovativ stad och uppkopplad 

stad vilket skapar förvirring kring begreppens innebörd (Hollands, 2008). I många fall definieras dock 

en smart stad genom att dela upp den i olika smarta beståndsdelar. Enligt Sanseverino, et al. (2014) 

består en smart stad av beståndsdelarna smart mobilitet, smart energi och smart styrning, medan 

Giffinger, et al. (2007) menar att; smart ekonomi, smarta människor, smart styrning, smart mobilitet, 

smart miljö och smart leverne är det som avgör hur smart en stad är. Elmangoush, et al. (2013) å andra 

sidan, menar att det är smart infrastruktur, smart verksamhet, smart styrning och smart ekosystem är 

det som definerar en smart stad.  

 SANSEVERINO, 

ET AL. (2014) 

GIFFINGER, 

ET AL. (2007) 

ELMANGOUSH, 

ET AL. (2013) 

SMART MOBILITET 
  

SMART ENERGI  
  

SMART STYRNING 
  

SMART EKONOMI 
  

SMARTA MÄNNISKOR 
  

SMART MILJÖ 
  

SMART LEVERNE 
  

SMART INFRASTRUKTUR 
  

SMART VERKSAMHET 
  

SMART EKOSYSTEM 
  

Tabell 4. Beståndsdelarna för en smart stad enligt tre olika källor 
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En beståndsdel som förekommer i samtliga beskrivningar är smart styrning som till stor del handlar om 

att det ska finnas en transparent strategisk styrning av staden och dess resurser som invånarna har 

stor möjlighet att påverka. En annan bestådsdel som återkommer i både Sanseverino, et al. (2014) och 

Giffinger, et al. (2007) är smart mobilitet. Detta handlar främst om att det skall finnas god tillgänglighet 

när det kommer till kollektiva, miljövänliga , innovativa och säkra transportmöjligheter samt 

optimering och effektivisering av mobiliteten. Smart mobilitet förekommer även i Elmangoush, et al. 

(2013) i form av en underpunkt till smart infrastruktur. Utöver detta finns det även en rad likheter 

mellan de olika beståndsdelarna som de olika källorna tar upp, som i stora drag handlar om effektiv 

resursanvändning, tillväxt, samverkan, välfärd och välmående i staden. I tabell 5 ges en mer utförlig 

redogörelse för respektive beståndsdel som finns med i de tre källornas beskrivning av en smart stad.  

 

Smart mobilitet Sanseverino, et al. (2014) 

 Garanterad god tillgänglighet när det kommer till allmänna, hållbara och innovativa 

transportmöjligheter  

 Stöd för miljövänliga transportmedel som cykel och promenerande 

 God transport till historiska platser 

 Anpassning av avancerade lösningar för styrning av stadens mobilitet 

 Trafik skall inte utgöra en risk för människorna i staden 

 Mobiliteten skall vara intermodal, optimerad och effektiv 

 
Giffinger, et al. (2007) 

 Lokal tillgänglighet 

 Internationell och nationell tillgänglighet 

 Tillgänglighet av informations- och kommunikationsteknik 

 Hållbart, innovativt och säkert transportsystem 
Smart energi  Sanseverino, et al. (2014) 

 Nyttjande av smarta elnät och förnyelsebar energi 

 Med hjälp av ny teknologi skapa optimerad användning av samtliga energiresurser, så som 

trafik, avfall, vatten, värme, elektricitet och data 

Smart styrning Sanseverino, et al. (2014) 

 Mer kommunikation mellan invånare och offentlig förvaltning med hjälp av ny 

informations- och kommunikationsteknik 

 Transparent styrning 

 Optimering av resursanvändning 

 Program för utbildning och incitament för anställda inom publik administration 

 Möjlighet till stort intresse och deltagande i beslut, bland annat via sociala medier och 

bloggar 

 

Giffinger, et al. (2007) 

 Deltagande i beslut 

 Allmänna och sociala tjänster 

 Transparent styrning 

 Politiska strategier och perspektiv 

 

Elmangoush, et al. (2013) 

 Stödjande övervaknings- styrningsaktiviteter av staden  

 Urban styrning och tjänstesamarbete 

Smart ekonomi Giffinger, et al. (2007) 

 Innovativ drivkraft 

 Entreprenörskap 

 Ekonomisk image och varumärken 
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 Produktivitet 

 Arbetsmarknadens flexibilitet 

 Internationell förankring 

 Förmåga att omvandlas 
Smarta 

människor 

Giffinger, et al. (2007) 

 Kvalifikationsnivå 

 Benägenhet till livslångt lärande 

 Socialt och etniskt mångfald 

 Flexibilitet 

 Kreativitet 

 Öppensinnighet 

 Deltagande i allmänna aktiviteter 

Smart miljö Giffinger, et al. (2007) 

 Naturtillstånd 

 Förorening 

 Skydd av miljö 

 Hållbar resurshantering 

Smart leverne Giffinger, et al. (2007) 

 Kulturfaciliteter 

 Hälsotillstånd 

 Individuell säkerhet 

 Boendekvalitet 

 Utbildningsfaciliteter 

 Turistattraktivitet 

 Social sammanhållning 

Smart 

infrastruktur 

Elmangoush, et al. (2013) 

 Innovativa plattformar 

 Sammankoppling av stadens olika delar 

 Smart mobilitet 
Smart 

verksamhet 

Elmangoush, et al. (2013) 

 Integrering av stadens olika informationssytem 

 Samverkande tjänster 
Smart 

ekosystem 

Elmangoush, et al. (2013) 

 Nya affärsmodeller 

 Värdeskapande tjänster 

 Öka samhällets förmåga att organisera och interagera 
Tabell 5. Detaljerad redogörelse för olika beståndsdelar som finns i beskrivningen av en smart stad 

Utöver detta finns också andra sätt att beskriva framtidens stad. Två verksamma aktörer som är aktiva 

i arbetet med att utveckla framtidens städer, och som istället valt att benämna dessa som resilienta 

städer, är The Rockefeller Foundation och Arup. I ett av deras gemensamma arbeten, City Resilience 

Framework (2014), har de tagit fram ett ramverk och index för bedömning och mätning av hur resilient 

en stad är. Definitionen som de valt att använda sig av för en resilient stad är:  

 

”Städers resiliens beskrivs av städers kapacitet att fungera så att människorna som bor och arbetar i 

städena – speciellt de fattiga och sårbara – överlever och trivs oavsett vilka belastning och 

påfrestningar de stöter på” [översatt från engelska] (The Rockefeller Foundation & Arup, 2014, p. 3). 

  

Ramverket som de tagit fram för att mäta detta är väldigt omfattande och består av 4 kategorier, 12 

indikatorer, 48-54 underindikatorer och 130-150 variabler. Även om The Rockefeller Foundation och 

Arup har valt att kalla den framtida stad som de vill arbeta mot att uppnå för en resilient stad finns 

stora likheter med vad det som ofta kallas för smart stad. Bland annat läggs det i båda begreppen 
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mycket vikt på hur utvecklad information och kommunikationsteknologi kan bidra till förbättring inom 

infrastruktur, hälsa och välfärd samt ökad hållbarhet.  

 

En annan organisation som arbetar med utvecklingen av framtidens städer är Resilient Regions 

Association. Resilient Regions Association har i sitt arbete valt att använda sig av begreppet funktionell 

stad och beskriver detta som en kombination av en smart stad och en resilient stad (Resilient Regions 

Association, 2014). Resilient Regions Association beskriver sitt mål som ”att tillsammans utveckla 

attraktiva, smarta, hållbara städer och regioner som fungerar oavsett vilka utmaningar och 

påfrestningar de ställs inför” (Resilient Regions Association, 2016). I sina tre böcker Bigger Faster 

Wetter (2014), Genvägen till resiliens (2014) och Functional Cities (2014) har Resilient Regions 

Association i stor utsträckning beslyst vikten av en stads förmåga att  kunna se och möta kommande 

svårigheter, reagera på de svårigheter som inträffar och lära av framgångar och misstag för att i 

framtiden vara attraktiv för alla. 

 
Både The Rockefeller Foundation, Arup och Resilient Regions Association använder i sina arbeten 

begreppet hållbarhet. Hållbarhet dyker även upp i några av beståndsdelarna som Sanseverino, et al. 

(2014) och Giffinger, et al. (2007) ger i sina beskrivningar av en smart stad. I Orchestrating 

infrastructure for sustainable Smart Cities (2014) framhäver IEC hållbarhet som det mest centrala 

målet i arbetet mot en smart stad. Enligt IEC finns det ingen specifik trend, lösning eller angreppssätt 

för att utveckla en smart stad, men att alla städer som önskar att bli smarta städer måste vara 

uppbyggda på de tre pelarna för hållbarhet; ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljöinriktad 

hållbarhet. Med hjälp av dessa tre grundpelare kan en stad uppnå mer med mindre resurser, och 

därmed öka stadens effektivitet (International Electrotechnical Commission, 2014). IEC belyser även 

vikten av att effektiviteten skall uppnås på ett sätt som skapar värde för stadens invånare samt gör 

dessa involverade i arbetet, något som även Sanseverino, et al. (2014), Giffinger, et al. (2007) och 

Elmangoush, et al. (2013) belyser i sina beskrivningar. På så sätt görs staden mer dynamisk och öppen 

för deltagande. Nedan beskrivs de tre hållbarhetspelarna närmare utifrån IECs rapport Orchestrating 

infrastructure for sustainable Smart Cities (2014):  

 

Ekonomisk hållbarhet 

Den ekonomiska hållbarheten i en stad är kopplad till stadens affärsklimat och dess 

kapacitet för ekonomiskt värdeskapande. Ett delmått som kan användas för att mäta 

detta är bruttonationalprodukten (BNP) som är ett mått på den ekonomiska tillväxten. 

Men att endast använda sig av BNP för att mäta ekonomisk hållbarhet är dock inte 

tillräckligt då så mycket mer innefattas i begreppet. I stort baseras den ekonomiska 

hållbarheten på stadens förmåga att attrahera företag och kapital.  

 

Smarta städer kan bidra till en ökad ekonomisk hållbarhet genom att skapa nya tjänster, 

produkter och samarbeten mellan aktörer i staden. Skapandet av nya smarta tjänster 

bidrar också till den ekonomiska hållbarheten genom att öka den ekonomiska 

diversifieringen i staden. 

 

Ekonomisk hållbarhet är även nära kopplat till finansiell hållbarhet. Den finansiella 

hållbarheten innefattar välutvecklade finansiella modeller vid finansieringar av nya 
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smarta infrastrukturer, tjänster och produkter. Detta för att undvika olönsamma 

investeringar som kan resulterar i finansiella kriser. 

 

Social hållbarhet 

Social hållbarhet handlar om att inkludera alla olika grupper i samhället och aktivt arbeta 

för att erbjuda samma förutsättningar och tjänster oavsett grupp. Detta kan handla om 

att vissa tjänster bara finns tillgängliga för personer med viss inkomst eller som bor i vissa 

delar av staden. Grundläggande för social hållbarhet i en stad är att alla invånare i staden 

har tillgång till publika transportmedel, vatten, sanering, elektricitet, telekommunikation.  

 

Då stadens invånare är slutanvändarna av nya smarta lösningarna är det viktigt att 

lösningarna kan förstås och accepteras av alla stadens invånare för att de ska kunna bidra 

till social hållbarhet. Det är således viktigt att säkerställa att projekt kopplade till smarta 

städer enbart görs om de hjälper staden att möta dess behov och bidrar med 

kvantifierbart värde. Antingen genom integration av teknologi, användbarhet eller 

kostnadsreduktion. 

 

Miljöinriktad hållbarhet 

Miljöinriktad hållbarhet fokuserar på stadens påverkan på miljön. Dagens städer står inför 

ett antal problem kopplat till miljön. Ett problem är brist på resurser, så som vattenbrist 

på grund av föroreningar. Föroreningarna leder också till minskad livskvalitet och 

försämrad hälsa, vilket i sin tur även kan påverka stadens ekonomi negativt då färre 

företag söker sig till staden.  Ytterligare ett problem är behovet av ökad riskhantering och 

resiliens mot naturkatastrofer orsakade av klimatförändringar. 

 

Ett första steg för att en stad ska kunna vara hållbar när det kommer till miljöpåverkan är 

att den måste vara resurseffektiv inom alla områden, exempelvis när det gäller 

bränsleförbrukning av transportmedel, el- och vattenförbrukning samt nya teknologier för 

att skapa energi.  

 

Nya teknologier och smarta lösningar är inte det enda som bidrar till miljöinriktad 

hållbarhet men är ett viktigt och nödvändigt steg mot ökad resurseffektivitet. 

Riskhantering och resiliens mot naturkatastrofer kan även den öka med hjälp av nya 

smarta lösningar. Bland annat genom integrering av olika infrastrukturer i staden. 

 

Precis som IEC inriktar sin beskrivning av en smart stad på att öka effektiviteten och hållbarheten i 

staden belyser Sengupta, et al. (2015) att effekten av en smart stad innebär en reduktion av 

energikonsumption och vattenkonumption, minskat köbildning i trafiken och minskad miljöpåverkan. 

En liknande beskrivning har även gjorts av Naphade, et al. (2011) som menar att en smart stad består 

av ett antal privata och offentliga system som staden kan integrera och optimera för att uppnå en ökad 

nivå av effektivitet. Sammantaget dras slutsatsen att de många olika beskrivningar och definitioner 

som finns av en smart stad liknar varandra i många avseenden. En smart stad är resurseffektiv, 

motståndskraftig mot störningar, skapar välfärd och är hållbar, både ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt. Gemensamt är också att detta till stor del möjliggörs med hjälp av ny teknologi och 

smarta produkter som ökar möjlighten för föremål att interagera med varandra och människor. 
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Ett problem som IEC (2014) tar upp i arbetet mot smarta städer är att största delen av arbetet just nu 

sker inom respektive sektor av staden. Exempelvis sker arbetet mot mer effektiv energianvändning 

främst inom energisektorn och arbetet mot minskad vattenförbrukning främst inom vattensektorn. 

För att verkligen kunna förverkliga en smart stad belyser IEC (2014) dock vikten av att man ökar 

samverkan mellan de olika sektorerna så de kan arbeta tillsammans och dela information med 

varandra. För att detta ska kunna realiseras är det dock centralt att det finns tydliga incitament för de 

olika delarna i staden att samarbeta och dela information med varandra. En stor utmaning är 

exempelvis att få företag som anser att det är risk för ökad konkurrens att dela information med andra.  

 

I litteraturen kring smarta städer finns det många exempel på hur det med olika lösningar kan skapas 

en smartare stad. Nowicka (2014) skriver exempelvis om hur man med hjälp av molntjänster kan samla 

in data för att förbättra transportlogistiken och minska köbildningen i en stad på ett proaktivt sätt. På 

liknande sätt presenterar Santosa, et al. (2015) ett system för hur man kan integrera uppkopplade 

produkter för att öka tillgängligheten i en stad och på så sätt göra den smartare. Ett annat mer konkret 

exempel är Bengtsson, et al. (2011) som redogör för hur man med hjälp av att mobiltelefoner kunde 

observera människors rörelsemönster vid jordbävning och utbrott av kolera på Haiti, och hur denna 

information skulle kunna förbättra räddningstjänsten agerande i situationen. Det finns således mycket 

litteratur kring idéer om olika funktioner som skulle kunna finnas i en smart stad och vilken effekt nya 

smarta funktioner skulle kunna få i staden. Gemensamt är dock att det lämnas utrymme för att utöka 

litteraturen med konkreta exempel på hur alla dessa funktioner kan brytas ned för att implementeras 

och integreras i ett styrsystem.  

 

 

3.1.2 Urbana plattformar 
För att en implementering av en smart stad ska kunna lyckas måste det finnas en plattform som kan 

hantera kommunikationen mellan de anslutna teknologierna och göra informationen lättillgänglig 

(Elmangoush, et al., 2013) (Sanseverino, et al., 2014) (Anttiroiko, et al., 2014). Det räcker inte att enbart 

implementera ny informations- och kommunikationsteknik utan det är viktigt att dessa samverkar på 

ett effektivt sätt (Anttiroiko, et al., 2014). Alla olika tekniker måste kunna kommunicera med varandra 

för att möjliggöra utvecklingen av en smart stad (Elmangoush, et al., 2013).  

Ett exempel på en stad som ligger i framkant gällande sin utveckling till en smart stad som ofta tas upp 

i litteraturen är Barcelona. Bakıcı, et al. (2013) för en diskussion om Barcelona som smart stad och 

varför staden har lyckats hamna i framkant jämfört med andra städer. Bakıcı, et al. (2013) tar upp ett 

antal olika initiativ som Barcelona infört i utvecklingen mot en smartare stad men även vikten av olika 

utmaningar som Barcelona stod inför gällande denna utveckling. En stor utmaning som Barcelona hade 

var att implementera en gemensam plattform för de olika funktionerna och sensorerna i samhället där 

nödvändig information kan delas. Ett år efter publikationen av Bakıcı, et al. (2013)s artikel framgår det 

i Resilient Region Associations bok Bigger Faster Wetter (2014) hur Barcelona 2014 lyckats 

implementera denna plattform med gott resultat. Fallet med Barcelona visar följaktligen på vikten av 

att ha en gemensam plattform där stadens olika funktioner övervakas och samordnas. Ett exempel 

som ytterligare belyser aktualiteten av en sådan plattform är det initiativ som Europeiska 

Kommissionen nyligen startat. Initiativet syftar till att ta fram ett ramverk hur just sådana plattformar 

bör vara uppbyggda (European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities, 2016) för att 
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verka som ett fundament i en smart stad. Implementationen av ett styrsystem för stadens funktioner 

är således bevisligen ett aktuellt ämne som prioriteras högt även på global nivå i arbetet mot smartare 

städer.  

De senaste årens växande intresse för smarta städer har bidragit till att det numera finns många 

aktörer på marknaden för styrsystem och informationsplattformar. På marknaden finns det i dagsläget 

två utformningar av plattformar, ”top-down” och ”bottom-up”. ”Top-down” innebär att plattformen 

är uppbyggd i syfte att främst nyttjas av stadens ledning och möjliggör övervakning och styrning av 

funktionerna i staden på ett eller annat sätt. Den andra typen, ”bottom-up”, innebär istället att även 

stadens invånare kan vara med och påverka vad som omfattas av plattformen genom att själva ha 

tillgång till den och kunna bidra med information och funktioner (Zygiaris, 2013). De plattformar som 

presenteras nedan är alla uppbyggda med någon typ av ”top-down”-funktion.  

 

Cisco Smart+Connected Communities (Cisco, 2016) 

Cisco har utvecklat ett system där olika typer av funktioner i en stad kan 

integreras, övervakas och styras. Exempelvis kan brottsbekämpningen 

utvecklas genom att information från övervakningskameror, social media, 

rapporter från stadens invånare och andra sensorer samordnas med hjälp 

av systemet. Systemet har bland annat implementerats i Hamburg för att 

optimera och integrera verksamheten i Hamburgs hamn med övriga 

funktioner i staden så som trafik och annan infrastruktur.  

 

IBM's Intelligent Operations Center for Smarter Cities (IBM, 2016) 

Lösningen från IBM är framtagen för att underlätta för städer att hantera 

och styra staden vid komplexa situationer så som incidenter och 

nödsituationer genom att ge en bättre insyn i stadens verksamhet. Detta 

möjliggörs i systemet med hjälp av bland annat olika 

visualiseringslösningar samt samordning och analys av realtids-

information. I lösningen ingår även olika typer av verktyg och funktioner 

som gör det möjligt för invånarna i staden att direkt bidra med information 

till den integrerade plattformen och vise versa. 

 

Schneider Electric's Wonderware software (Schneider Electric, 2016) 

Schneider Electric's Wonderware software är framtagen i syfte att hjälpa 

städer att utveckla sina verksamheter till att bli smartare, effektivare och 

hållbarare. Detta genom att samordna och dela kritisk realtids-information 

från stadens olika delar och på så sätt göra det möjligt för ledarna av 

staden att fatta snabbare och bättre beslut. Systemet erbjuder bland 

annat övervakning och styrning för optimering av byggnader, data center, 

infrastruktur, vattensystem och förnyelsebar energi. 

 

Oracle Smart City Platform (Oracle, 2013) 

Lösningen från Oracle samlar data från ett flertal olika källor i staden med 

hjälp av sensorer och invånare för att sedan analysera och samordna 
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dessa. På så sätt kan ansvariga i staden få en samlad bild av alla delar i 

stadens verksamhet och möjlighet att kontrollera dessa. Plattformen gör 

det möjligt för högre instanser i staden att nära samarbeta med invånarna 

samt etablera samarbete mellan de olika tjänsterna i staden. 

 

Då ”bottom-up”-funktionen visat sig vara en viktig del i att skapa en smart stad (Zygiaris, 2013) har 

även utvecklingen av sådana lösningar gått framåt senaste tiden. I ett antal städer har man tagit steget 

och börjat använda sig av dessa typer av plattformar. Nedan presenteras ett antal plattformar som 

enbart inriktat sig på ”bottom-up”-funktionen. 

 

 

FIWARE (FIWARE, 2016) 

FIWARE är en del av projektet Future Internet Public-Private Partnership 

Programme (FI-PPP) som drivs av Europeiska Kommissionen. FIWARE är 

en plattform framtaget med syfte att skapa en öppen standard för 

utvecklingen av nya smarta applikationer i många olika sektorer så som 

sjukvård, telekommunikation och miljö. Detta för att underlätta för 

mindre företag och andra aktörer vid utveckling och test av sådana 

applikationer.  

 

Open311 (Open311, 2016) 

Open311 är en öppen plattform som idag främst används av invånare i 

en stad att kommunicera och dela olika problem i staden, både med 

varandra och med stadens ledning. Plattformen är dock inte begränsad 

just till att rapportera olika problem som trasiga gatlyktor utan kan även 

användas till andra funktioner som bygger på delandet av öppen data. 

 

Ckan (ckan, 2016) 

Ckan är en öppen data-plattform för delande av information och data. 

Ckan kan användas av vem som helst men riktat sig främst till parter så 

som företag, organisationer och regeringar som vill dela med sig av data 

och göra den öppen. Plattformen innefattar även olika verktyg för att 

underlätta presentation av data och underlätta i sökandet av data.  

 

Förutom de plattformar som presenterats ovan bedrivs det också mycket forskning på området kring 

plattformar för att övervaka och samordna olika funktioner i en stad för att göra den smartare. 

Exempelvis presenterar Sánchez, et al. (2013) en arkitektur på hur en sådan plattform bör se ut för att 

på ett enkelt sätt kunna integrera nya smarta lösningar med redan existerande lösningar i en smart 

stad. Europeiska Kommissionen konstaterar att dagens marknad av plattformar för smarta städer är 

väldigt fragmenterad och saknar standarder. Därför upprättades 2015 en avsiktsförklaring mellan ett 

antal parter inom initiativet European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities i 
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arbetet att ta fram ett ramverk för plattformar för samordning av en stads olika funktioner och 

informationsflöden. Ett av målen med avsiktsförklaringen var att genom införandet av standarder i 

framtagandet av dessa plattformar utveckla den öppna marknaden för sådana plattformar. Detta 

genom att göra det lättare för tredje part att tillverka sådana plattformar (European Innovation 

Partnership on Smart Cities and Communities, 2015). Enligt tidsplanen är dock deras projekt med att 

ta fram en universell standard för dessa plattformar och styrsystem inte planerat att vara klar förrän 

2018. Då detta är en uppskattad tidsplan som dessutom ligger en bra bit fram i tiden finns det 

fortfarande stort intresse i att utveckla denna marknad med nya lösningar. Dels för att bidra i den 

allmänna utvecklingen av dessa plattformar och styrsystem, men också för att öka städers 

funktionalitet innan en mer universell standard utvecklats. 

För att kunna utveckla en väl fungerande urban plattform måste staden och dess olika flöden förstås. 

Enligt Naphade et al (2011) och Zygiaris (2013) så kan en stad beskrivas som ett komplext system 

bestående av olika delsystem. Exempelvis kan funktionerna i staden ses som typer av delsystem. Inom 

varje funktion finns det sedan ytterligare delsystem och komponenter som inom funktionen förhåller 

sig på olika sätt. Eftersom räddningstjänsten kan ses som en funktion i staden är det således 

förtjänstfullt att applicera teori kring system och dess komponenter på räddningstjänsten. Det 

underlättar för att kunna förstå hur en räddningstjänst förhåller sig till, påverkar och påverkas av resten 

av staden.  

 

3.1.3 Systemtänkande 
Systemtänkande handlar om att varje del i ett system måste förstå hur den bidrar till det större 

systemet (Senge, 1990). För att ett system ska vara lyckat kan inte varje del av ett system arbeta för 

att enbart hantera sin egen position oberoende av systemets andra delar. Istället måste varje del 

granskas för att se hur den interagerar med det övriga systemet. Systemtänkande appliceras ofta på 

problem vars orsak och verkan är åtskilda i rum eller tid (MITRE, 2014). Enligt MITRE kräver 

systemtänkande att både kunskap och förståelse för alla delar av ett system presenteras i samma vy. 

Då kan det förutsägas vilken påverkan en förändring i ett delsystem har på det större systemet.  

Två centrala begrepp inom systemtänkande är analys och syntes (MITRE, 2014). Analys går ut på att 

bryta ner ett system i dess komponenter och beskriva varje individuell del och klargöra vad dess roll i 

systemet är. Analys ger en god bild av komponenterna men kan inte användas för att förstå ett system 

(Mella, 2014) och det är där syntes kommer in. Syntesen har ett mer holistiskt perspektiv och ämnar 

identifiera beteendet och egenskaperna för systemet i sin helhet (MITRE, 2014). Det bekräftas av Mella 

(2014, p. 12) som hävdar att : ”den första regeln av systemtänkande förpliktigar oss att zooma in i ett 

system- därigenom identifiera allt mindre delsystem- likväl som utanför ett system för att identifiera 

ännu större supersystem.” [översatt från engelska] 

 

Ett exempel som beskrivs av MITRE (2014) är ett obemannat övervakningsflygplan. En analys av 

flygplanet skulle resultera i olika delsystem som exempelvis sensorer som detekterar och identifierar 

markmål, kommunikationssystem som ansvarar för all kommunikation med ledningscentralen och 

bränslesystem.  En syntes skulle identifiera och undersöka det större system som flygplanet är en del 

av. I det här fallet skulle det större systemet vara militär markövervakning vilket förser militären med 

position, identifiering och bevakning av betydelsefulla markmål. Syntesen besvarar därför frågan 

varför militären använder sig av det obemannade flygplanet och ger en grund till framtida beslut. 
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Exempelvis kan den ge en bild över vad som skulle hända om militären lade mer eller mindre fokus på 

markövervakning.  

 

Det finns dock gränser på i vilken utsträckning systemet ska analyseras och syntetiseras. Att göra en 

för utförlig analys eller syntes bidrar inte med något utan skapar bara förvirring. Gränserna för hur 

utförlig analys och syntes bör vara är dock svåra att identifiera eftersom de är väldigt fallberoende 

(Mella, 2014). Gränserna ligger där en utförligare beskrivning inte längre gynnar systemförståelsen 

eftersom människans förståelse blir hämmad när systemet blir för stort och hon blir överöst med 

information (Mella, 2014). Mella beskriver vidare att det finns en intern gräns som avgränsar hur djupt 

ner i ett system vi bör dyka och en extern gräns som avgränsar hur långt vi bör gå när vi sätter ett 

system i ett sammanhang.  

Systemtänkande har i många år används för att analysera och förstå komplexa system, även när det 

kommer till system inom städer som exempelvis motorvägssystem i USA (U.S.Department of 

Transportation, Federal Highway Administration, California Division, 2009). På senare tid har 

systemtänkandet även blivit ett verktyg i utvecklingen av smarta samhällsfunktioner och i Kalifornien, 

USA används systemtänkande i byggandet av intelligenta transportsystem (U.S.Department of 

Transportation, Federal Highway Administration, California Division, 2009).  Det finns således exempel 

på att konceptet systemtänkande är centralt när det kommer till utvecklingen av smarta 

samhällsfunktioner och således även i utvecklingen av smarta städer. 
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3.2 Räddningstjänstens arbete 
I detta avsnitt presenteras resultatet från de intervjuer som hållits med olika räddningstjänster samt 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) under arbetets gång. Intervjuerna har delvis 

syftat till att ge en djupare inblick i deras arbetssätt och roll i samhället. Detta resultat presenteras i 

avsnitten 3.2.1, 3.2.2, och 3.2.3 och 3.2.4. Då arbetssättet vid utryckning visat sig vara likartad för 

samtliga räddningstjänster presenteras denna process generellt för alla räddningstjänster i avsnitt 

3.2.5. Under intervjuerna har även frågor kring vilka problem de olika räddningstjänsterna och MSB ser 

i dagens verksamhet och vilka möjligheter ett koncept som en urban plattform skulle kunna ge 

räddningstjänsten i sitt arbete. I samband med dessa frågor har även potentiella hinder som måste 

hanteras och övervinna vid implementeringen av en urban plattform. Resultaten från dessa frågor 

presenteras i avsnittet 3.3. I avsnitt 3.4 kopplas det empiriska resultatet till teorierna kring smarta 

städer och urbana plattformar. Det diskuteras då hur räddningstjänsten skulle gynnas av att 

implementeras i en urban plattform och på vilket sätt detta skulle bidra till en smart stad. 

 

3.2.1 Märlardalens Brand- och Räddningsförbund 
Under arbetet hölls en intervju med Per Vikner, Ställföreträdande Räddningschef på Mälardalens 

Brand- och Räddningsförbund (MBR) och en intervju med Ola Kasimir, Inre Befäl på MBR. Intervjun med 

Per Vikner hölls på MBRs kontor i Västerås och innefattade även en presentation av MBR. Efter 

intervjun tillhandahölls vi den Power Point-presentation som Per Vikner använde som underlag vid 

presentationen av MBR; Mälardalens Brand och räddning (2016). Materialet från dessa två intervjuer 

har använts för att sammanställa nedanstående avsnitt.  

 

Mälardalens Brand och Räddningsförbund (MBR) ansvarar för tre kommuner; Västerås, Hallstahammar 

och Surahammar. Totalt betjänar MBR 167 000 människor, varav Västerås med sina 142 000 invånare 

är den enskilt största delen. Verksamheten finansieras till största del av bidrag från kommunerna, där 

varje kommun betalar en summa proportionellt till invånarantalet. En viss del av intäkterna kommer 

även från arbeten som ligger utanför räddningstjänstens fasta uppgifter och då erhålls finansiell 

kompensation. Exempel på uppgifter som ligger utanför de fasta kan vara att hålla i utbildningar. Detta 

sker dock enbart när det inte riskerar att påverka det dagliga arbetet. Vad som innefattas i det dagliga 

arbetet för MBR och vilka mål som satts för verksamheten beskrivs detaljerat i Handlingsprogram för 

räddningstjänst (2016). MBR verkar som alla räddningstjänster under Lagen om skydd mot olyckor och 

de övergripande områdena som MBR verkar inom är brand, trafik, nödställd person i sjö eller 

vattendrag, utsläpp farligt ämne, stora olyckor, samverkan och övrigt. 

MBR tar emot larm som kommer från SOS Alarm. När det kommer in ett larm till SOS alarm som de 

anser berör MBR kopplas det inre befälet på MBR in för medlyssning på det inkomna samtalet. Under 

medlyssningen bestämmer det inre befälet vilka resurser som ska skickas ut på insatsen.  Utlarmningen 

av resurserna görs sedan via SOS Alarm efter att det inre befälet förmedlat information om vad som 

ska larmas ut till operatören på SOS Alarm. 

De som rycker ut på en insats från MBR består dels av heltidsanställda men även av RIB, som står för 

Räddningspersonal I Beredskap, vilket är deltidsanställda som har ett annat ämbete men som rycker 

in ifall det kommer in ett larm. Då de nås av larmet så åker de först till närmsta deltidsstation för att 

hämta utrustning och sedan åker RIB-styrkan ut till olycksplatsen. Den tredje delen av MBR består av 

en en FIP-enhet (Första Insats-Person) vilket utgörs av en ensam person i en vanlig bil som larmas och 

som åker före den större enheten. FIP:en är lite bättre utrustad än en privatperson och har mer 
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kunskap men behöver inte åka till en station innan denne kan åka ut på larm. I dagsläget finns det 

enbart en sådan enhet i MBR, lokaliserad i Kvicksund. Kvicksund är beläget i de sydvästligaste delen av 

MBRs täckningsområde. Anledningen till att det finns just i Kvicksund är att det är ett område som det 

tar lång tid att nå med de vanliga styrkorna. FIP-verksamheten i MBR är väldigt begränsad i dagsläget.  

MBR använder sig idag främst av två olika datasystem i sin verksamhet, LUPP och WIS. Båda dessa 

system är framtagna av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Med hjälp av LUPP kan 

personal inom MBR dela information med varandra innan, under och efter insats. LUPP är även kopplat 

till SOS Alarms plattform, vilket gör att anteckningar som skrivs av SOS Alarm blir tillgängliga i LUPP. 

För att sedan kunna dela information med andra organisationer som MBR samarbetar med, 

exempelvis Västerås stad, Länsstyrelsen, ambulans och polis, använder man sig av systemet WIS. WIS 

är också kopplat till LUPP vilket gör att de tillsammans kan fungera som ett sammanhängande system. 

Under insats använder sig MBR även av kommunikationssystemet Rakel som fungerar som en 

mobiltelefon fast med högre driftsäkerhet och krypterade samtal. Alla blåljustjänster använder sig av 

Rakel och räddningstjänsten kan med hjälp av detta ha direktkontakt med bland annat ambulans och 

polis under insatser. Även kommunikation med hjälp av radio och telefon används i MBRs verksamhet. 

Som nämnts ovan har MBR samarbete med ett antal andra organisationer i samhället för att 

effektivisera sitt arbete. Utöver SOS alarm och MSB samarbetar MBR även med Landstinget och vissa 

privata företag. Samarbetena syftar främst till att samordna resurser och hantera insatser på ett mer 

effektivt sätt. Samarbetet med privata företag bygger till stor del även på att företagen kan bistå med 

användbara specialresurser vid insatser som exempelvis skogsmaskiner, grävmaskiner och helikoptrar. 

I oktober 2016 planerar MBR även att påbörja ett nära samarbete med Eskilstunas räddningstjänst för 

att på ett bättre sätt utnyttja sina medel i deras gemensamma verksamhetsområde. 

 

3.2.2 Storstockholms Brandförsvar 
Nedanstående avsnitt baseras främst på två telefonintervjuer som hållits med personal från 

Storstockholms brandförsvar. Den ena intervjun hölls med Lena Drakenberg, avdelningschef för ledning 

och samverkan på Storstockholms brandförsvar, och den andra med Peter Arnevall, enhetschef för 

Storstockholms räddningscentral på Storstockholms brandförsvar. För att få kompletterande 

information om Storstockholms Brandförsvar har även Storstockholms Brandförsvars hemsida använts 

när det funnits enklare kunskapsluckor.  

 

Storstockholms Brandförsvar är ett kommunalförbund där tio kommuner ingår (Danderyd, Lidingö, 

Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker) och har i sin 

verksamhet som uppdrag att ”skapa trygghet för de som bor, verkar och vistas i 

medlemskommunerna” (Storstockholms brandförsvar, 2016). Precis som hos MBR sker detta dels 

genom att agera på olyckor och incidenter men även genom förebyggande arbete så som att ge 

utbildning. 

Storstockholms Brandförsvar har en egen räddningscentral från vilken utlarming av styrkor sker. SOS 

Alarm behöver alltså inte sköta utlarmingen av styrkor som i MBRs fall. Räddningscentralen använder 

sig dock av samma system som SOS Alarm. När SOS Alarm får in ett larmsamtal som de anser är riktat 

mot brandförsvaret kopplas brandförsvarets räddningscentral med i samtalet för medlyssning. I vissa 

fall kan brandförsvaret även hjälpa SOS Alarm om de behöver stöd för att ställa vidare frågor till den 

person som larmat. Grundat på samtalet skickar sedan brandförsvaret själv ut sina styrkor och 
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fortsätter att ta ärendet vidare fram till dess att det är avslutat. Storstockholm larmar och leder från 

denna räddningscentral sju olika räddningstjänster; Gotlands-, Norrtäljes-, Enköping-Håbos-, Uppsalas-

, Sala-Hebys-, Attundas- och sin egen.  

Vissa av Storstockholms Brandförsvars samverkande organisationer, exempelvis Uppsala och 

Norrtälje, använder sig utöver heltids- och deltidsanställda också i viss utsträckning av FIP. 

Storstockholm använder sig dock inte själv av någon FIP. Anledningen till att FIP inte används är att 

man i Stockholm har fördel av att allt ligger väldigt samlat vilket gör det lättare för räddningspersonal 

att komma fram till olycksplatsen på kort tid.  

Storstockholms Brandförsvar använder sig i sin dagliga verksamhet av ett flertal system. Systemen 

används bland annat för utlarmning, positionering av räddningsstyrkor samt information om fordon 

och dess utrustning. Ytterligare information vid en insats, t.ex. kring fastigheter och deras ägare, kan 

också fås från olika system som Storstockholms Brandförsvar har tillgång till. Ofta under insatser krävs 

det således att man använder ett flertal olika system för att få tag på all information som önskas. 

I dagsläget samarbetar Storstockholms Brandförsvar regelbundet med ett antal olika delar i samhället. 

Av dessa innefattas bland annat SOS Alarm, polis, ambulans och andra räddningstjänster. Samarbetet 

med SOS Alarm sker genom att SOS Alarm tar emot alla larm som kommer in som sedan brandförsvaret 

agerar på. Samarbete med polis och ambulans sker under insats och precis som MBR kommunicerar 

dessa med hjälp av Rakel. Samarbetet med andra räddningstjänster sker mycket tack vare den 

gemensamma räddningscentral som finns i belägen i Täby. Räddningstjänsterna har dock även avtal 

om gränslös samverkan och ska således hjälpa varandra över sina geografiska ansvarsområden för att 

fördela resurser och agera på incidenter så snabbt som möjligt. 

I sin verksamhet samarbetar Storstockholms Brandförsvar dessutom med kommuner, trafikverket och 

SLs övervakning av tunnelbanan. Samarbetet med kommunerna sker främst i form av att 

säkerhetschefer och andra tjänstemän i kommunen kontaktas vid insatser och att kommunen bistår 

med ytterligare resurser om så behövs. Samarbetet med trafikverket och övervakningen i tunnelbanan 

grundar sig främst på utbytet av information som är av värde för Storstockholms brandförsvar. 

Informationen är ofta kameraövervakning över vägar och tunnelbana vid insatser. Samarbetet sker 

även åt andra hållet genom att brandförbudet informerar trafikverket om vägar spärrats av och liknade 

i samband med en insats. 

I intervjun med Enhetschefen för Storstockholms räddningscentral berättade han att man i Attunda 

påbörjat ett samarbete med väktare. I samarbetet ingår väktarna i vissa delar av larmplanen för vissa 

händelser vilket gör att de kan larmas och utföra första åtgärder på platsen innan räddningstjänsten 

hinner dit. I de fall väktarna kallas in vid insats görs detta dock inte via Rakel-systemet utan via vanlig 

telefon. I detta fall har räddningstjänsten ett samarbetsavtal med Securitas. Samarbetsavtal med 

företag förekommer även i andra fall, t.ex. upprättas ibland avtal med kranföretag för att de ska finnas 

till hjälp med att lyfta bort taket på byggnader vid vissa komplicerade bränder. 

På glesbygden har vissa av räddningstjänsterna som Storstockholms räddningscentral larmar och leder 

även i vissa fall samverkan med lokala frivillighetsorganisationer som ges grundläggande utbildning. 

Eftersom dessa inte har något avtal med räddningstjänsten så innefattas dock aldrig dessa som en aktiv 

del i en räddningsinsats. 
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3.2.3 Södertörns Brandförsvarsförbund  
På Södertörns Brandförsvarsförbund hölls en intervju med Anders Edstam (Edstam, 2016) som arbetar 

på förbundet som vice brandchef. Intervjun hölls på Södertörns Brandförsvarsförbunds kontor i Vårby 

söder om Stockholm. Under intervjun gjordes även ett besök i deras räddningscentral i syfte att få en 

djupare förståelse och inblick i det dagliga arbetet samt göra det lättare att relatera till det som Anders 

Edstam tog upp under intervjun.  

 

Södertörns Brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund där 10 kommuner söder om Stockholm 

ingår. Det grundades 1993 och förbundet bestod ursprungligen av Huddinge, Haninge, Tyresö och 

Nynäshamn. Sedan dess har även Botkyrka, Salem, Nykvarn, Södertälje, Ekerö och Nacka anslutit sig. 

Anledningen till konsolideringen av förbunden är av kvalitets- och ekonomiskäl, där en större 

verksamhet ger stordriftsfördelar vid inköp och för att hantera variation i resursanspråk.  

Södertörns Brandförsvarsförbund har precis som MBR och Storstockholms Brandförsvar två 

grunduppdrag: förmåga att hantera uppkomna olyckor i samhället (måste ha folk tillgängliga hela 

dygnet att agera på larm) och övrig tid bistå samhället med resurser och kunskap för att leverera värde 

till kommunerna. På Södertörns Brandförsvarsförbund utgör hanteringen av uppkomna olyckor i 

samhället endast en liten del av tiden vilket möjliggör mycket tid till att bistå samhället på andra sätt 

genom exempelvis förebyggande arbete mot olyckor. Inom området för förebyggande arbete har 

Södertörns Brandförsvarsförbund ingen traditionell enskild avdelning som har ansvar, utan ansvaret 

för förebyggande av olyckor delas av alla personalgrupper som är kopplad till utryckning. 

Södertörns Brandförsvarsförbund samarbetar på samma sätt som MBR och Storstockholms 

Brandförsvar med SOS Alarm, då det är dit ett larmsamtal först kommer innan ärendet hanteras av 

Södertörns Brandförsvarsförbund egna räddningscentral. I denna så hanteras 112-ärenden på exakt 

samma sätt som i Storstockholms räddningscentral och hanterar således utlarmingen av styrkor själva 

utan SOS Alarm. De är nästan exakta kopior av varandra och de kan överta varandras ärenden och ser 

varandras resurser fullt ut. Det som skiljer de två räddningscentralerna åt är deras åtaganden gentemot 

kommunerna. Södertörns Brandförsvarsförbunds räddningscentral har ansvar för vissa kommunala 

områden som inte ingår i räddningstjänsten, något som räddningscentralen för Storstockholms 

Brandförsvar inte har i samma utsträckning. Bland annat ansvarar räddningscentralen för inbrottslarm, 

intelligent kameraövervakning och jourteletjänster. 

De extra åtagandena åt kommunerna adderar komplexitet till verksamheten eftersom det ingår 10 

olika kommuner i Södertörns Brandförsvarsförbund, som alla har olika behov från räddningstjänsten. 

Behovet kan även variera inom respektive kommun. Det innebär att förbundet måste ha olika 

åtaganden gentemot olika kommuner och det är därför nödvändigt att förbundet anpassar sin 

verksamhet utifrån vilken kommun, och del av kommun, som de agerar i. 

Södertörns Brandförsvarsförbund tar idag emot både brandlarm och inbrottslarm i sin 

räddningscentral. Brandlarm som automatiskt larmar till räddningscentralen erbjuds idag till alla som 

önskar och vill betala för det. Inbrottslarm behandlas endast för kommunala byggnader och innefattar 

även övervakning med videokamera.  För större kommunala byggnader är allt integrerat vilket innebär 

att mer information kan extraheras från dessa byggnader. Från dessa byggnader inhämtas löpande 

information från brandlarm, inbrottslarm, driftslarm och intelligent videoövervakning. Driftlarmen kan 

exempelvis ge information om att temperaturen är hög och att det troligtvis är fläkten som har stannat. 

Den intelligenta videoövervakningen bedöms av Vice brandchefen vara mycket mer effektiv än vanlig 

klassisk video då det kan ställas in parametrar som avgör om när övervakningen ska larma baserat på 

vissa rörelsemönster. Det gör att det är lättare att identifiera när något avvikande inträffar. Södertörns 

räddningsförbund samarbetar på samma sätt som Storstockholms Brandförsvar med trafikverket och 



31 
 

kan vid behov be dem rikta in sina kameror på en brand som ligger inom kamerans täckningsområde. 

Om flera olika kameror riktas mot samma brand kan dessutom en brand vars plats är okänd lokaliseras. 

Precis som MBR och Storstockholms Brandförsvar samarbetar Södertörns Brandförsvarsförbund vad 

insats ofta även med polis och ambulans med hjälp av kommunikationssystemet Rakel.  

I 6 av de 10 kommunerna så har räddningscentralen möjlighet att vid behov även larma och styra 

väktare. Gentemot Salem har räddningscentral dessutom möjlighet att göra detta med hemtjänsten. I 

dessa kommuner så sker samarbeten med väktare respektive hemtjänst. I sina avtal med vissa 

kommuner så ansvarar även Södertörns Brandförsvarsförbund för hanteringen av trygghetslarm. Men 

då trygghetslarmen binder upp operatörer väldigt hårt och det krävs sjukvårdskunskap för att svara på 

larmen ligger de ute på underleverantör.  

Vice brandchef på Södertörns räddningsförbund drog under intervjun en parallell till Södertälje där det 

endast finns en brandstation men fem väktarpatruller. Denna fördelning innebär att när ett brandlarm 

går så kommer väktarna fram före brandförsvaret i 9 fall av 10 och släcker redan fler bränder än 

brandmännen på kommunala objekt. Dessutom kostar en utryckning av väktarna nästan ingenting 

eftersom det är en resurs som kommunerna redan har betalat för. Det krävs endast lite utbildning, 

kunskap och kommunikationsutrustning för att integrerar väktarna i räddningsarbetet. Eftersom det 

är kommunerna som förfogar över väktarna säger de olika kommuner olika angående väktarnas 

involvering i släckningsarbete. Vissa säger skicka väktarna på alla bränder för att minimera all skada 

medan andra säger att väktarna endast ska skickas på bränder i kommunala byggnader.  

 

3.2.4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
För att få en mer övergripande bild över hur man idag arbetar med samverkan mellan olika 

samhällsfunktioner och samordnar resurser vid mer omfattande insatser hölls en intervju med Johan 

Gert från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Johan Gert arbetar på enheten för 

ledning och samverkan och var bland annat delaktig i MSB:s stöd till hanteringen av den stora brand 

som drabbade Västmanland sommaren 2014. Frågorna under intervjun fokuserade främst på hur MSB 

arbetar vid större insatser när flera olika myndigheter och resurser behöver samverka och samordnas. 

I samband med dessa frågor berättade Johan Gert även om ett antal problem som han upplever i MSBs 

arbete, både generellt och vid insatsen med skogsbranden. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en statlig myndighet med uppgift att utveckla 

samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. MSB bildades år 2009 efter en 

sammanslagning av Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt 

försvar.  

MSB arbetar idag utifrån fyra olika perspektiv. Det första perspektivet är ett förebyggande perspektiv, 

där arbete görs i syfte att förhindra att olyckor och kriser ens inträffar. Arbetet bygger mycket på att 

utvärdera samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser och utifrån det utveckla denna förmåga i 

samhället. Det andra perspektivet är ett förberedande perspektiv, vilket syftar till att berörd personal 

är väl förberedda inför det jobb som väntar då en olycka eller kris inträffar. Detta innebär bland annat 

att utveckla metoder, utbildningar och övningar för personalen. Det tredje perspektivet är inriktat på 

när en situation inträffar och handlar mestadels om hanteringen av en olycka eller kris samt stödja 

samordning av olika resurser vid denna hantering. Detta arbete görs både på nationell och 

internationell nivå. Det fjärde perspektivet är ett utvärderande- och lärande perspektiv och handlar 

om att lära sig från tidigare ageranden.  
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Ett tillfälle då samverkan mellan olika aktörer i samhället ställdes på sin spets var under skogsbranden 

i Västmanland sommaren 2014. Under denna händelse var MSB delaktiga i hanteringen av händelsen 

och bistod de lokala aktörerna. Under denna händelse samlades representanter från alla aktörer på 

ett hotell varifrån man ledde insatsen. MSB skickade dit folk för att underlätta kontakten med 

aktörerna, för att bistå med och samordna resurser samt sammanställa olika behov. Totalt sett var det 

upp emot ett 70-tal personer från MSB som hjälpte till med diverse olika saker under branden. 

Utöver att aktivt bistå olika räddningstjänster arbetar MSB även med att utveckla system för att 

underlätta arbetet för aktörer som jobbar med krishantering. Bland annat har de utvecklat de 

webbaserade informationssystemen WIS och LUPP som MBR använder sig av i sin verksamhet.  

 

3.2.5 Räddningstjänstens arbetssätt vid utryckning 
Detta stycke baseras på information som framkommit under våra intervjuer med representanter från 

de tre räddningstjänster och MSB. De olika intervjuerna har gett oss en helhetsbild för hur 

larmprocessen ser ut för räddningstjänster och det är denna som förklaras nedan. För att ha en 

kontinuitet i arbetet så har vi valt att använda de termer som MBR använder eftersom benämningarna 

hos räddningstjänsterna divergerat.  

 

När det inträffat en händelse som kräver insats från räddningstjänst, polis eller sjukvården så når 

larmet först någon av SOS alarms 13 nationella SOS-centraler (SOS Alarm, 2016). SOS Alarm har ett 

statligt uppdrag att svara på larm och ansvarar för att ta reda på var och vad (Edstam, 2016). Det 

innebär att SOS Alarm så fort som möjligt måste de identifiera var händelsen har inträffat och vad det 

är som inträffat. Det i sin tur ger information kring vilka det är som ska hantera händelsen. 

 

Operatören hos SOS Alarm arbetar utifrån en given struktur där frågorna först är väldigt övergripande 

för att sedan bli mer och mer specifika. Information fylls fortlöpande in i strukturen och som kan ses i 

figur 3 så skickas ett förlarm till närmast belägna brandstation så fort det kommit fram att det 

exempelvis är en brand i centrala Västerås. Förlarmet meddelar personalen att de ska släppa det de 

gör för att göra sig redo att åka ut på larm. Det finns två typer av förlarm, dels automatiska som skickas 

ut så snart rätt villkor är ifyllda datamässigt i SOS Alarms system, och dels manuella där en operatör 

gör en egen åtgärd för att skicka förlarm. Den senare varianten utförs endast av en intern operatör, 

aldrig av SOS Alarm, då räddningstjänsten har en egen räddningscentral som i fallet med Södertörns 

Brandförsvarsförbund och Storstockholms Brandförsvar. Det räcker med att veta att det rör sig om 

brand och via mobilmaster identifiera en ungefärlig plats på personen som larmar för att förlarmet ska 

kunna gå iväg.  
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Figur 2. Larmhanteringsprocessen för ett vanligt utryckningslarm. 

 

Nästa steg är att ytterligare en person kopplas in i samtalet. Denne är ansvarig för utlarmningen av 

resurser. Det innebär att denna person ser till att rätt tjänster blir involverade och att rätt resurser 

skickas till platsen. I MBRs fall så är det SOS Alarm som även ansvar för utlarmningen av resurser och 

det är först efter resurser blivit utlarmade som MBRs ansvar börjar gälla. Storstockholms Brandförsvar 

och Södertörns Brandförsvars förbund har en egen räddningscentral, i vilka de själva ansvarar för 

utlarmningen av sina egna resurser.  

I MBRs fall kopplas det inre befälet in i larmsamtalet och kan ta del av informationen som finns där. 

Det inre befälet kan också meddela den utlarmande personen vilka resurser som bör larmas ut. När 

resurserna är utlarmade tar det inre befälet över hanteringen av insatsen och det är dennes uppgift 

att leda insatserna från ledningsscentralen. Det inre befälet sköter också det mesta av 

kommunikationen med externa parter. I Södertörns Brandförsvarsförbund och Storstockholms 

Brandförsvars fall hanteras istället detta av operatören i den interna räddningscentralen. Eftersom det 

är vanligt att polis och sjukvården agerar gemensamt med räddningstjänsten sker dock en viss del av 

den externa kommunikationen av utryckningsenheterna. Kommunikationen sker då via 

kommunikationssystemet Rakel.  

Enheterna som rycker ut på larmen är en sammansättning av olika utrustning och personal som 

bedömts av den utlarmande personen tillsammans med det inre befälet som lämplig. Utöver 

utryckningsstyrkor larmas även ofta en styrkeledare ut och ibland även en insatsledare. Det är 

styrkeledarna och insatsledaren som ansvarar för det operativa arbetet på platsen och hos vissa 
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räddningstjänster kopplas även dessa med i larmsamtalet. Styrkeledarna är ansvariga för sina enheter 

medan insatsledaren är den som koordinerar de olika enheternas insatser. Tillsammans med enheten 

och det inre befälet så görs bedömningar om hur händelsen, på effektivt sätt som möjligt, bör hanteras.  

 

3.3 Identifierade problem i räddningstjänstens nuvarande 

arbetssätt kopplade till informationstillgång och samverkan 
I detta avsnitt presenteras olika problem som identifierats i räddningstjänstens arbetssätt under 

intervjuerna som genomförts. Under dataanalysen identifierades två huvudproblem; bristande 

lägesbild vid insatser och bristande samverkan och informationsdelning mellan olika delar i samhället. 

Inom dessa två problem har sedan ytterligare underkategorier identifierats, vilka beskrivs utförligare 

nedan. 

 

3.3.1 Bristande lägesbild vid insatser  
 

Begränsad möjlighet till integrering av nuvarande system och utvecklingen av nya 

Under intervjuerna understrykte samtliga intervjupersoner vikten av att vara välinformerad vid en 

insats. Enhetschefen på Storstockholms brandförsvar förklarade att den som leder en räddningsinsats 

”har ett enormt behov av information tidigt i en insats” (Arnevall, 2016). Kopplat till detta var ett av de 

största problemen som lyftes fram under intervjun med avdelningschefen för ledning och samverkan 

på Storstockholms brandförsvar att de inte har tillgång till all information som de använder i ett och 

samma system. Begränsningen enligt avdelningschefen låg till stor del i de system som de idag 

använder. Systemen är mycket stelbenta och möjliggör inte för integrering av andra system där annan 

information finns tillgänglig. Detta är ett problem då det är svårt att få en samlad bild över situationen 

och det lätt blir komplext när man måste hoppa mellan olika system vilket tar energi och tid.  

Under flera intervjuer nämndes även att utvecklingen av utlarmningen inom räddningstjänsten gått 

från att vara stationsbaserad till att vara mer enhetsbaserad där en enhet hör till ett visst fordon. På 

senare år har dock variationen kring vilka som sitter i en brandbil ökat då utlarmningen börjat ta 

ytterligare steg mot att bli mer individanpassad. Det ställer högre krav på de system som hanterar 

räddningstjänstens resurser och vice brandchef på Södertörns Brandförsvarsförbund anser att 

systemen inte riktigt stöder denna utveckling ännu. Därför bygger utlarmningen fortfarande på att en 

stor del av utryckningarna är rutinuppgifter där utlarmningen alltjämt sker på enhetsnivå. För att kunna 

driva utvecklingen mot en mer individanpassad utlarmning efterfrågas därför ett system som hanterar 

de egna resurserna på ett effektivare sätt. Bland annat så önskas en tydlig överblick av vilka brandmän 

och vilken utrustning som finns i ett fordon. Det skulle också underlätta om fordon lånas in från andra 

räddningstjänster eftersom utrustningen i fordonen kan skilja sig åt mellan olika räddningstjänster. 

Men från intervjuerna framgick det även att det inte enbart skulle underlätta för räddningstjänsten att 

veta vilka brandmän som befinner sig i ett visst fordon. Vissa intervjupersoner uttrycker även en 

önskan att ha en positionering på brandmännen själva. Det är främst vid stora insatser som det kan bli 

mycket problematiskt att ha koll på var alla resurser befinner sig men även vid exempelvis rökdykning 

kan det vara fördelaktigt att veta den exakta positionen på rökdykaren.  
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Sverige ligger efter i utvecklingen inom larmhantering i många anseenden och exempelvis är det först 

de senaste två åren som SOS Alarm har börjat använda Dynamisk Resurshantering vilket har funnits 

internationellt i mer än tio år. Dynamisk resurshantering innebär att hänsyn tas till var resurserna 

befinner sig och om de är tillgängliga innan det larmas ut. Tidigare var det så att om en brand var på 

en specifik plats så var det en specifik bil som skulle larmas, utan hänsyn till om den var på verkstad 

eller redan ute på annat uppdrag. Det dynamisk resurshantering gör är att systemet istället larmar den 

närmaste resursen som är tillgänglig.  

Det stora problemet för räddningstjänsterna när det kommer till att kunna utveckla nya mer 

individanpassade system är dock enligt vice brandchef på Södertörns Brandförsvarsförbund att deras 

nuvarande system är stelbenta. Exempelvis är alla inkommande larm kopplade till SOS Alarm, och 

eftersom alla 112-samtal kommer in till SOS alarm kräver det att interaktionen mellan SOS alarm och 

räddningstjänsten sker så smidigt som möjligt. I praktiken innebär det att Södertörns räddningscentral 

måste använda samma system som SOS Alarm på grund av att systemet inte tillåter så mycket 

integration mot andra system. Detta tillsammans med ekonomiska skäl gör att Södertörns 

Brandförsvarsförbund måste använda ett system som inte är anpassat efter deras behov och inte 

möjliggör utveckling av egna tillämpningar. 

 

Dålig tillgång till extern information 

Avdelningschefen på Storstockholms Brandförsvar efterfrågade möjligheten att ha tillgång till 

information från delar i samhället som inte direkt går under räddningstjänstens ansvarsområde, något 

som är begränsat idag. Avdelningschefen önskade en plattform till vilken man kan koppla olika delar 

av samhället för att samla informationen. Från denna plattform skulle det sedan gå att komma åt 

önskvärd information, t.ex. kring hur byggnader ser ut, om det finns några speciella saker 

räddningstjänsten bör känna till (t.ex. om tidigare incidenter i objektet och området) och 

fastighetsregistret. En smidig tillgång till ett uppdaterat fastighetsregister var något som även 

efterfrågades av flera andra intervjupersoner. Det inre befälet hos MBR efterfrågade även möjligheten 

att kunna använda en smart telefon eller en surfplatta för att kunna tillgodogöra sig informationen då 

deras nuvarande system endast är webbaserade. Det skulle göra det enkelt för insatsledare och 

styrkeledare att själva kunna ta reda på information under pågående insats.  

Även information kring konstruktioner och intilliggande byggnader efterfrågades för att kunna göra en 

mer välgrundad risk- och resursbedömning vid en insats. Det används redan kartor i dagsläget men det 

vore enligt den sakkunniga inom Ledning och Samverkan på MSB bra att också kunna väga in 

riskaspekten om vilka intilliggande byggnader som riskerar att drabbas. Både han och Vice brandchef 

på Södertörns Brandförsvarsförbund efterfrågade dessutom att lätt kunna få tillgång till information 

om den som bor i objektet. Bland annat skulle upplysning om att det är en sängrökare, en handikappad 

eller en gammal människa underlätta räddningsarbetet. Även informationen från trådlösa värmeläsare 

som vanligtvis används för att reglera temperaturen i ett lägenhetskomplex utrycktes som intressant 

då den kan användas för att lokalisera branden och fastslå utbredningen.  

Samtliga intervjupersoner uttryckte också att det vore av intresse att få en realtidstatus på brandposter 

nära uttryckningsplatsen. Då skulle personalen kunna veta var vatten kan införskaffas och därmed om 

det behövs förlängningsslangar eller extra vattentankar. Vidare framkom under intervjun med den 

sakkunniga inom Ledning och Samverkan från MSB att det även skulle vara av intresse att snabbt kunna 

få reda på om en byggnad är kulturminnesklassad och då även vad som är viktigt att skydda och hur 
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den bäst bör tas hand om. Under intervjuerna med Vice brandchef på Södertörns 

brandförsvarsförbund omtalades även möjligheten att lokalisera personer som kan skapa hotfulla 

situationer. Det skulle ge räddningstjänsten en möjlighet att fokusera på räddningsarbetet och kunna 

kalla på förstärkning från polisen då risk för en hotfull situation föreligger.  

Den vice brandchefen på Södertörns Brandförsvarsförbund tog även ett exempel på hur brandlarmen 

de senaste åren har halkat efter i utvecklingen. Detta då många försäkringsbolag krävt en viss typ av 

äldre och något mer robust informationsöverföring. Denna är dock i många avseenden begränsande. 

Med den äldre informationsöverföringen finns nämligen inte möjlighet att skicka annan information 

än att brandlarmet utlösts, vilket gör att annan intressant information som temperatur med mera inte 

kan skickas. Att få en händelse bekräftad från fler än en källa är en viktig del i att identifiera fellarm 

och undvika onödiga utryckningar. 

Den sakkunniga inom Ledning och Samverkan på MSB beskrev ett exempel där mer information vid ett 

insatsbeslut hade behövts. I exemplet stängdes en kraftledning av i förebyggande syfte vid en 

skogsbrand. Detta orsakade att ett pappersbruk inte kunde få sin strömförsörjning och därmed 

tvingades stoppa sin produktion. Det som beslutsfattaren dock inte visste var att det internationella 

företaget hade sina servrar i det svenska pappersbrukets lokaler. Det ledde till att företaget tvingades 

stänga ned sin produktion i flera länder och avstängningen innebar väldigt stora konsekvenser för 

företaget. Hade information om de fulla konsekvenserna kring avstängningen av kraftledningen varit 

tillgänglig för beslutsfattaren hade denne kunnat göra ett mer välinformerat beslut för att minimera 

den totala påverkan på samhället.  

 

Svårighet att i förväg veta om informationsbehovet som behövs vid insats 

Ett annat problem med att kunna skapa sig en helhetsbild vid en insats som Sakkunnig inom ledning 

och samverkan på MSB lade mycket vikt vid var att man faktiskt ofta inte vet vilken information som 

man vill ha tillgång till under en större insatts förrän händelsen faktiskt inträffar. Samma problem 

påtalades även av Enhetschefen för Storstockholms räddningscentral på Storstockholms brandförsvar. 

Enligt Sakkunnig inom ledning och samverkan på MSB gör detta det svårt att bygga ett centralt 

informationssystem där all nödvändig information finns samlad i förhand. Istället tror han att en 

lösning som bygger på en flexibel informationsplattform i vilken man lätt kan integrera olika 

informationssystem är rätt tillvägagångssätt.  

En situation när information som vanligtvis inte berör räddningsarbetet var till stor nytta var under 

skogsbranden i Västmanland 2014. Då var det viktigt att kontakta alla som bodde i det eldhärjade 

området eftersom det fanns många hus i det. Dock var många av husen sommarstugor och därför var 

det få som var skrivna på husen. För att förstå vilka som bodde i husen användes då istället 

soptömningsregistret för att se vilka som hade beställt soptömning under sommaren. Denna 

information används vanligtvis aldrig av räddningstjänsten men blev i denna speciella situation otroligt 

användbar då gjorde det möjligt att identifiera vilka som befann sig i området.  
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3.3.2 Bristande samverkan mellan olika delar i samhället  
 

Ökat behov av utnyttjande av gemensamma resurser i samhället 

Enligt Stf brandchef på MBR beror problemet med den bristande helhetsbilden vid insats till största 

del på att samverkan och informationsdelningen mellan olika delar i samhället är ofullständig. Detta 

bekräftades även av Vice brandchef på Södertörns Brandförsvarsförbund som påtalade att den ökade 

andelen komplexa anläggningar och terrorism skapar nya hotbilder som ställer högre krav på 

samarbeten och samverkan mellan olika samhällsgrenar.  

Under ett flertal tillfällen under arbetet berördes samarbete med trafikverket som skulle vara till nytta 

för räddningstjänsten. Samarbetet skulle då ske i form av trafikövervakning och trafikstyrning i 

samband med utryckningar. Det skulle ge räddningstjänsten information om vilken väg som bör väljas 

för att snabbast nå fram till olycksplatsen. Dessutom skulle trafikverket kunna ge räddningstjänsten en 

så kallad grön våg under utryckningen, vilket innebär att alla trafikljus på vägen till olycksplatsen slår 

om till grönt för räddningstjänsten. Detta skulle minska de trafikstörningar som uppstår vid en 

utryckning och minska tiden för utryckning ytterligare.  

Den sakkunniga inom Ledning och Samverkan från MSB gav ett exempel på när en onödig utryckning 

lyckades undvikas tack vare god samverkan mellan olika delar av samhället. Det var när det kom in ett 

larm om att det var en olycka på isen. Då den rapporterade olyckan var nära vägen så bad den person 

som var ansvarig för insatsen Trafikverket att ställa om sina kameror för att skicka bilder av olyckan på 

isen. Då kunde det ses att det endast var en person som satt och fiskade på isen och att det inte var 

någon olycka det var fråga om. Därmed kunde en annars kostsam och onödig utryckning undvikas. 

Detta är ett bra exempel på hur utnyttjandet av gemensamma resurser kan bidra positivt till 

räddningstjänstens arbete. Men som nämns tidigare finns önskemål att utveckla detta ytterligare.  

Under samtliga intervjuer framkom tydligt en önskan att inkludera fler externa parter i 

räddningsarbetet. Möjligheterna med att inkludera personer som inte är heltidsanställda brandmän i 

räddningsarbetet syns tydligt i Södertörns Brandförsvarsförbunds samarbete med väktare, som 

resulterat i att stor del av insatserna numera inleds av en väktare.  Stf brandchef på MBR poängterade 

att i MBRs inriktningsmål gällande brand lyder: 

”För att minimera skador på människor och egendom skall tiden till dess att en förstainsats påbörjats 

av person med grundläggande förmåga i brandsläckning minska.” 

Det innebär att det inte nödvändigtvis måste vara en brandman som inleder räddningsarbetet utan att 

det kan vara en extern person. Under flera intervjuer drogs paralleller till sjukvården i Stockholms 

arbete med hjärtstopp. I detta arbete så har allmänheten kunnat anmäla sig till en SMS-tjänst där de 

får ett sms om någon i närheten får ett hjärtstopp. Sms:et innehåller platsinformation om den 

nödställde och närmaste utrustningen för hjärt- och lungräddning. I fyra av sex intervjuer så föreslogs 

att något liknande skulle kunna användas i räddningsarbetet. Under intervjuerna framkom exempel 

om att det kommer in ett larm om att en person är nödställd i sjö eller vattendrag. För att minska tiden 

till insats hade då ett sms kunnat gå ut till alla som är nära platsen, det skulle kunna vara någon som 

har kunskap om livräddning som finns i närheten. Men i dagsläget så når inte informationen ut till alla 

som kan ingripa. Det kan utvecklas till att även skicka ut sms till personer som kan ingripa vid brand, 

trafikolycka eller andra typer av olyckor.  
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Stf brandchef på MBR ansåg att det handlar om att få upp samhällets totala resurser och att det 

exempelvis inte är några problem att utbilda människor i brandsläckning. Han menade bland annat att 

väktare, taxi- och busschaufförer skulle kunna utbildas för att kunna rycka in som FIP. Det kan räcka 

med att någon har en brandsläckare och kunskap för att kunna begränsa en brand. Resonemanget 

kring civila insatser förs vidare än att bara innefatta insatser.  

Under intervjuerna framkom också en önskan att kunna efterfråga resurser av andra. Det som 

föreslogs var ett system i vilket man kan lägga in en begäran för en viss resurs. Då kan någon annan 

svara till denna begäran om de sitter på en resurs av det önskade slaget som kan avvaras. Det skulle 

skapa ett effektivare utnyttjande av de resurser som finns.  

”Det vore fantastiskt om det kunde finnas en lista över civila resurser som kan användas” (Vikner, 

2016). 

Stf brandchef på MBR förtydligar med att exempelvis koppla upp alla tankbilar mot räddningstjänsten. 

Om det då blir problem med dricksvattnet så skulle dessa resurser kunna användas för att hantera 

vattenförsörjningen. Under intervjun belystes också ett exempel med skogsbranden i Västmanland då 

många bönder var ute och försökte släcka med sina egna tankar. Om räddningstjänsten skulle kunnat 

få en överblick av dessa resurser och kunnat koordinera dem så skulle deras bidrag varit mycket mer 

effektivt.  

 

Informationsdelningsbrister mellan olika samhällsfunktioner på grund av stelbenta system 

Vice brandchef på Södertörns Brandförsvarsförbund nämnde att problemet med informationsdelning 

också märks av tydligt när en räddningsinsats ska koordineras med polis eller sjukvården. Enligt honom 

används inget tillfredsställande system som de kan utbyta information genom. När polisen exempelvis 

ska ta del av information som räddningstjänsten har i ett av sina system så måste denna delges via 

telefon, Rakel eller en extern visningsskärm, istället för att kunna delas direkt via det ursprungliga 

systemet.  

Sakkunnig inom ledning och samverkan på MSB berättade att de olika aktörerna som innefattas i en 

stor insats ofta har ett tekniskt stödsystem som de nyttjar internt, men vid informationsdelning mellan 

olika aktörer som har olika interna system uppstår det snabbt problem. Detta syns tydligast när det är 

stora insatser som involverar många olika aktörer. Det saknas då en plan och anpassat system för hur 

informationsdelningen bör gå till. Under intervjuerna uppdagades att det händer att 

informationsdelningsfrågan ofta får lösas efter att något inträffat vilket kan skapa oreda. Att det saknas 

system för informationsdelning gör också att det blir väldigt svåröverskådligt när det samlas mycket 

information. Som exempel nämndes att Googles molnbaserade tjänster användes under insatsen vid 

skogsbranden i Västmanland 2014 för att samla information, vilket medfört väldigt svårläsliga 

dokument eftersom det inte finns någon bra funktion att sortera informationen. Men också flera olika 

system kan användas parallellt vilket ytterligare skapar komplexitet i insatsen. 

Enligt Sakkunnig inom Ledning och Samverkan från MSB kan räddningstjänstens arbete även bli säkrare 

med ökad samverkan och informationsdelning. Exempelvis om positionen på räddningstjänsten 

resurser vid utryckning kan delas till allmänheten kan privatpersoner få en varning i GPS:en eller 

telefonen när de närmar sig en olycksplats eller när ett utryckningsfordon närmar sig. Därmed blir 

privatpersoner medvetna om att någonting kommer att hända och förbereda sig för det, vilket medför 

att överraskningsmomentet och eventuella olyckor till följd av det kan undvikas. Även positionen på 
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andra enheter som är delaktiga i insatsen och på väg till en insats skulle underlätta arbetet. Om 

räddningstjänsten snabbt skulle kunna se hur långt bort exempelvis ambulansen är skulle 

räddningsarbetet kunnat anpassas efter detta. 

 

Avsaknaden av en gemensam informationsgrund 

Som tidigare nämnt berättade Vice brandchef på Södertörns Brandförsvarsförbund att i nästan 

samtliga fall då räddningstjänsten rycker ut på brandlarm behövs de inte när de kommer fram. 

Detsamma gäller för polisen vid inbrottslarm. Men om informationen från brandlarm kan kombineras 

med inbrottslarm, telefonsamtal och annan information som de olika instanserna har, så är det istället 

väldigt stor sannolikhet att en insats behövs. Vice brandchef på Södertörns Brandförsvarsförbund 

påtalade också att om onödiga utryckningar kan undvikas genom att kombinera information från olika 

delar av samhället skulle det troligtvis leda till att stora onödiga utgifter skulle kunna undvikas. 

Det framkom även att det är svårt att se samhällsmönster när alla funktioner i samhället bara ser sin 

lilla del. Vice brandchef på Södertörn tog ett exempel med en skola. Det kan vara en brand på 

parkeringsplatsen utanför skolan flera kvällar i rad samtidigt som klottret på skolan ökar. Men eftersom 

räddningstjänsten endast har hand om branden upptäcks kanske inte mönstret i samhället, dvs. 

sambandet mellan bränderna och klottret. Vice brandchef på Södertörn förtydligade med att 

räddningstjänsten endast sitter på en pusselbit och om den kan kombineras med andra bitar så vore 

det bra. I Södertälje har ett projekt med syfte att minska detta problem initierats, berättade vice 

brandchef på Södertörn. Projektet går ut på att ett system lär sig ett normalläge och om situationen 

avviker från detta normalläge så vidtas åtgärder. Ett exempel på en sådan åtgärd kan vara att öka 

väktarnas närvaro i området och därigenom minska risken för negativa händelser. Det kan exempelvis 

vara att om det via intelligent videoövervakning påträffas att det sitter några ungdomar utanför en 

skola där det inte brukar sitta några. Då kan en väktare skickas till platsen för att observera och prata 

med ungdomarna. Då kan risken för ett brott minskas genom att ungdomarna vet att de är observerade 

samtidigt som det skapas en relation mellan ungdomarna och en representant från kommunen.  

Problemet med samverkan och informationsdelning mellan olika delar i samhället blir extra påtagligt 

vid större insatser och beskrivs som ett omfattande problem av Sakkunnig inom ledning och samverkan 

på MSB. Detta då en av de största utmaningarna vid en stor insats är att få informationen att flyta 

mellan de olika aktörerna på ett smidigt sätt. När många aktörer är inblandade som kommunicerar på 

olika sätt och har olika rutiner är det väldigt lätt att det uppstår missförstånd. Att olika aktörer har olika 

referensramar kan göra att det blir svårt att kommunicera med varandra. Det kan exempelvis vara att 

de olika aktörerna har delat in insatsområdet på olika sätt och därmed har svårt att beskriva en viss 

plats.  

Ytterligare ett exempel på när en mer gemensam informationsgrund hade varit till nytta var vid en 

räddningsinsats då två 70-åringar rapporterades försvunna under en skridskotur i skärgården. 

Eftersom det saknades information om var de två 70-åringarna senast befunnit sig var 

räddningsarbetet tvunget att ske i en flera mil stor radie, vilket är en väldigt stor yta att täcka. De som 

ledde räddningsarbetet visste dock inte om att det finns en karta där allmänheten kan rapportera in 

isens hållbarhet. Denna karta hade räddningsledarna kunnat använda för att lokalisera var isen var 

svag och där risk förelåg att de två försvunna personerna skulle gått igenom isen. Därmed skulle 

räddningsarbetet kunnat avgränsas till att leta i de områden där isen var svag och där det var som mest 



40 
 

kritiskt att hitta de försvunna personerna. Men då räddningsledarna inte fick del av denna information 

var de tvungna att leta över hela ytan.  

 

Bristande samordning i arbetet mellan olika aktörer i samhället 

Ett exempel på när kommunikation mellan olika delar i samhället skapar problem, som vice brandchef 

på Södertörns Brandförsvarsförbund tog upp, är att information om vissa riskgrupper ibland faller 

mellan stolarna mellan olika funktioner i samhället. Han berättade att en otrolig överrepresentation 

av de som skadar sig och dör i bränder redan finns inskrivna i kommunens vårdsystem. Det kan vara 

äldre, missbrukare eller handikappade, alltså personer som inte kan ta hand om sig själva. Det 

förebyggande ansvaret för bränder ligger hos räddningstjänsten men räddningstjänsten har i många 

fall inte koll på dessa riskgrupper. Hade samverkan mellan de olika aktörerna varit bättre skulle man 

kunna undvika att denna information faller mellan stolarna, det förebyggande arbetet mot brand 

förbättras, och olyckor kunna undvikas. 

Ett problem som identifierats från intervjun med vice brandchefen på Södertörns 

Brandförsvarsförbund kopplat till bristfällig samordning mellan olika aktörer är att den totala 

hanteringstiden hos SOS Alarm den senaste tiden ökat. Att tiden från att SOS Alarm får in ett 

larmsamtal tills dessa att utlarmning kan verkställas ökat har i sin tur påverkat räddningstjänstens 

ledtid till dess att en olycka hanteras på ett negativt sätt.  

Under samma intervju klargjordes dessutom komplexiteten som kan uppstå för SOS Alarm när de 

hanterar larm. Det grundas i att räddningstjänst, sjukvården och polis har olika syn på hur akut det är 

att agera på ett larm. För räddningstjänsten är det alltid akut medan det för sjukvården kan vara 

viktigare att styra den som larmar till rätt person. För sjukvården kanske det inte alltid är bråttom utan 

det kan vara värt att lägga krut på att inte slösa med resurserna. Sjukvården lägger därför större vikt 

på att rätt frågor ställs och att det är en sjukvårdskunnig personal som hanterar intervjun. Därför har 

vissa landsting önskat att de själva ska få ta över intervjun när det är ett sjukvårdsärende. Det skapar 

dock problematik när flera funktioner är involverade eftersom räddningstjänsten inte vill vänta medan 

sjukvården utför en egen utredning som räddningstjänsten inte får ta del av.  

Samma typ av problem lyftes av Sakkunnig inom ledning och samverkan på MSB vid större insatser. 

Utmaningen är att de olika aktörerna i insatsen ofta jobbar på olika sätt, har olika syn på saker och har 

svårt att se ett gemensamt mer övergripande mål med insatsen. När många olika aktörer är inblandade 

i en insats har de ofta egna enskilda mål som de vill uppfylla under insatsen. Men när det, av olika 

anledningar måste börja prioriteras mellan dessa mål, exempelvis på grund av att resurserna inte 

räcker till, kan det ofta uppstå problem. Detta då varje aktör ofta ser sitt mål med insatsen som viktigast 

just för dem. En stor anledning till problemet är också att det vanligtvis inte finns kunskap om de olika 

ansvaren och om de inte samordnas aktivt skapas det problem.  

Ett annat stort problem som belystes i intervjun med vice brandchefen på Södertörns 

Brandförsvarsförbund var att det blir väldigt komplext i verksamheten då alla 

räddningstjänstorganisationerna som ingår i förbundet ställer olika krav. Detta innebär att det krävs 

olika ageranden mot olika räddningstjänstorganisationer både från förbundets sida och från SOS 

Alarm. Om de olika organisationerna hade ett mer samordnat arbete skulle detta underlätta 

verksamheten både för förbundet och SOS Alarm. 
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3.3.3 Potentiella hinder för en urban plattform 
Som tidigare nämnts anses implementeringen av en urban plattform som en del i utvecklingen av en 

smart stad. Som beskrivs i avsnitt 3.1.2 finns det idag ett flertal produkter som syftar till att uppfylla 

funktionen som en urban plattform och i en del städer i världen har man kommit en bit på vägen med 

att implementera en fullt fungerande lösning. Smarta städer och urbana plattformar är dock 

fortfarande relativt nya koncept och för invånarna i de städer som påbörjar utvecklingen mot en smart 

stad innebär det ett antal förändringar. I och med dessa förändringar finns det risk att det uppstår en 

del hinder för implementeringen av den urbana plattformen. Nedan presenteras de potentiella hinder 

som identifierats under den empiriska studien. 

 

Problem med arbetsgivaransvar och arbete över olika organisationers gränser 

Från intervjun med enhetschefen för Storstockholms räddningscentral på Storstockholms brandförsvar 

framkom att då en person åberopas för att utföra en uppgift inom räddningstjänsten har 

räddningstjänsten ett juridiskt arbetsgivaransvar för den personen. I ansvaret ingår bland annat att 

man måste utbilda personen och under insats är det räddningsledarens ansvar att se till att alla gör 

det dom ska och att de gör det på ett säkert sätt. Om en person däremot agerar på eget bevåg i en 

situation ligger ansvaret på denne själv. Risken som Enhetschefen för Storstockholms räddningscentral 

på Storstockholms brandförsvar såg vid tillämpning av en urban plattform, där man kan ta hjälp av mer 

externa resurser vid en insats, är att det således kan uppstå problem med arbetsgivaransvaret. 

Ett exempel som han gav var rörande hjärtstopp som är en statisk olycka. Vid ett hjärtstopp är läget 

fryst men vid en brand eller trafikolycka eskalerar det och är såldes dynamiskt. Detta gör insatser vid 

brand eller trafikolyckor mer komplexa. Dynamiska händelseförlopp är det svårt att utbilda 

privatpersoner i och juridiskt sett kan det uppstå problem gällande vem som bär ansvaret för personen 

som agerar. Ofta ligger inte problemet i att få folk att vilja hjälpa till vid olyckor utan snarare att hantera 

frågan om vad som händer när det går illa.  

Enhetschefen för Storstockholms räddningscentral på Storstockholms brandförsvar belyste att det ofta 

inte enbart handlar om att komma överens om vem som bär det juridiska arbetsgivaransvaret när man 

tar hjälp av externa personer vid insatser. Exempelvis ska det ske i dialog med 

arbetstagarorganisationerna också då anställda kan komma att verka utanför sina normala 

ansvarsområden. 

Vice brandchef på Södertörns brandförsvarsförbund tror att problemet skulle kunna lösas genom att 

skicka ut meddelanden till alla personer som befinner sig nära en telefonmast och att de därefter får 

agera på eget bevåg. Då uppstår dock andra problem som att de externa resurserna riskerar att inte 

känna något ansvar för situationen eftersom många andra larmas också. Då skulle larmet kunna falla 

mellan stolarna. Möjligheten att övervaka privatpersoner som tar sig an en insats blir också väldigt 

begränsade. Enhetschefen på Storstockholms brandförsvar föreslog lösningen att skaffa avtal med 

arbetsgivaren som låter räddningstjänsten larma ut personalen.  

 

Integritet och viljan att dela information 

Risken med att inkräkta på den personliga integriteten kom upp under större delen av intervjuerna när 

delandet av information mellan olika delar i samhället diskuterades.  Risken är central i frågan om en 

urban plattform då konceptet bygger på att dela data och information på ett sätt som inte görs idag.  
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Avdelningschefen för ledning och samverkan på Storstockholms brandförsvar påpekade vikten av att 

klargöra vem som är mottagaren av den urbana plattformens tjänster och på vilken nivå man lägger 

sig då detta styr vilken nivå som sekretesshanteringen hamnar på. Är mottagaren privatpersoner och i 

så fall byggd på offentlig information? Eller skall sekretessbelagd information ingå och i så fall endast 

finnas tillgänglig för behöriga personer? Avdelningschefen för ledning och samverkan på 

Storstockholms brandförsvar påtalade att om man hamnar någonstans mitt emellan finns det en risk 

att informationen inte kommer vara tillräckligt omfattande och intressant för någon av parterna. 

Att delar av samhället inte kan eller vill dela information är en risk som IEC (2014) beskriver som central 

att överkomma om en smart stad ska kunna förverkligas. Som IEC betonar är det mycket viktigt att 

kommunicera tydliga incitament för de olika delarna i staden att samarbeta och dela information. En 

av de största utmaningarna med detta är att företag ofta är rädda för konkurrens om de delar 

information med andra.  

 

Svårighet i att integrera alla olika informationssystem som används i samhället 

I dag sitter de olika delarna i samhället i olika system för att lagra och hantera sin information. Vid 

implementering av en central informationsplattform måste alla dessa olika system kunna integreras i 

den centrala plattformen, istället för att alla delar i samhället måste byta system att hantera sin 

information i. Detta är tanken med en urban plattform men det kan ta tid innan samtliga system stöds 

av plattformen. Fördröjningen av att samtliga system blir kompatibla i plattformen innebär en risk då 

vissa delar i samhället tappar intresset för konceptet och konceptet således läggs ned. 

Om aktörer i samhället tvingas byta system för att kunna dela information med varandra finns det stor 

risk att många väljer att inte dela sin information. Detta då kostnaderna för att behöva byta system 

blir större än vinsten man får av att dela sin egen information och ta del av andras. Vice brandchefen 

på Södertörns Brandförsvarsförbund liknade den centrala informationsplattformen med vägnätverket. 

På vägnätverket är det möjligt att åka alla bilmärken. Folk är inte tvingade att åka Opel för att systemet 

är designat för att klara alla märken. Således måste den urbana plattformen vara designad för att 

kunna hämta information från samhällets alla olika, redan existerande system.  

 

Oklarhet i var finansiering av den urbana plattformen skall komma ifrån 

En stor fråga som måste hanteras vid implementeringen av en urban plattform är ekonomin kring 

utvecklandet av tjänsten. Vice brandchefen på Södertörns Brandförsvarsförbund menar att utveckla 

en tjänst som en urban plattform är dyrt och bör vara kopplat till en samhällsekonomisk analys. Han 

menar dock att man ibland måste avstå från samhällsekonomiskt bra investeringar på grund av att 

man inte kan lösa finansiering för investeringen. 

I samband med detta belyste Vice brandchefen på Södertörns Brandförsvarsförbund att problematik 

kan uppstå vid finansieringen av den urbana plattformen även på grund av att de som betalar inte 

alltid är de som får ta del av vinsten, vilket kan göra det svårt att motivera investerare. Han gav exempel 

på att man inom räddningstjänsten ibland gör stora investeringar på förbättrad utrustning, men i 

slutändan är det fastighetsägare och försäkringsbolag som tar hem vinsten för investeringen. Detta 

leder till att det bli svårt att motivera räddningstjänsten att göra sådana investeringar. Södertörns 

Brandförsvarsförbund nyttjade tidigare en tjänst så de hade tillgång till en stor mängd värdefull 

information som de kunde använda för att förbättra sitt arbete vid insatser. Efter ett tag tvingades de 
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dock att sluta använda tjänsten på grund av kraftigt ökade priser, även fast tjänsten var värdefull för 

räddningstjänstens arbete. 

 

Mängden information riskerar att bli ohanterlig 

I en urban plattform är tanken att data och information från stadens olika delar ska kunna 

sammanställas och vara tillgänglig. Detta gör att en otroligt stor mängd information kommer finnas 

tillgänglig och behöva hanteras. En risk som framkom i flertalet intervjuer är att man i den urbana 

plattformen blir överöst av all denna information. När en så stor mängd information samlas kan det bli 

svårt att sovra ut den information som man faktiskt vill åt.  

Den stora datahanteringen ställer även höga krav på att nätverk med mera som transporterar 

informationen. Exempelvis blev bristande kapacitet på nätverk ett problem under branden som 

drabbade Västmanland sommaren 2014 och man tvingades tillföra ökad kapacitet på närliggande 

telefonmaster och utnyttja internetkapacitet från närliggande infrastrukturer. 

 

Säkerställande av att informationen är uppdaterad 

Något som avdelningschefen för ledning och samverkan på Storstockholms brandförsvar tog upp som 

en vital del i att de tjänster som den urbana plattformen kan erbjuda ska bli attraktiva är att 

informationen som finns tillgänglig är uppdaterad. Hon manade på att går man in i ett system så måste 

det vara uppdaterat, annars har man ingen nytta av det. 

Risken som avdelningschefen för ledning och samverkan på Storstockholms brandförsvar såg med en 

urban plattform var att det snabbt blir komplext när många blir ansvariga för att leverera sin 

information och måste ansvara för att den är uppdaterad. Det krävs att samtlig information ständigt 

är uppdaterad för att det ska bli en attraktiv tjänst. Det räcker med att man får gammal information 

ett fåtal gånger för att man ska tappa förtroendet. Ett exempel som togs upp var bygget av Citybanan, 

där utseendet på tunnlar och vägar ständigt förändras. Vid en räddningsinsats i en tunnel är det då av 

största vikt att informationen som finns tillgänglig är aktuell. 
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3.4 Utvecklingen av räddningstjänstens arbetssätt och en 

smartare stad vid dess implementering i en urban plattform 
I detta kapitel förs en diskussion kring all kunskap som inhämtats under intervjuerna och i 

litteraturstudien kopplat till frågeställning 1.1 och 1.2. I kapitlet diskuteras hur räddningstjänsten kan 

komma att utvecklas av implementeringen i en urban plattform och hur detta kan bidra till en smartare 

stad. För att visa på hur en räddningstjänst skulle påverka och påverkas av integrationen har vi valt att 

avsluta kapitlet med ett exempel på hur räddningsarbetet vid en lägenhetsbrand skulle kunna gå till 

om räddningstjänsten var ansluten till en urban plattform. Meningen är att läsaren ska få ett konkret 

exempel att relatera vår inledande diskussion till.  

 

 

3.4.1 Räddningstjänstens potential att utvecklas vid en implementering i 

en urban plattform 
 

Under intervjuerna åskådliggjordes ett antal olika brister kopplat till räddningstjänstens nuvarande 

arbetssätt. Dessa sammanfattas i tabell 6 nedan: 

Huvudproblem Delproblem 

Bristande lägesbild vid insatser 1. Begränsad möjlighet till integrering av nuvarande 
system och utvecklingen av nya 

2. Dålig tillgång till extern information 

3. Svårighet att i förväg veta om informationsbehovet 
som behövs vid insats 

Bristande samverkan mellan 
olika delar i samhället 

4. Ökat behov av utnyttjande av gemensamma resurser i 

samhället 

5. Informationsdelningsbrister mellan olika 

samhällsfunktioner på grund av stelbenta system 

6.  Avsaknaden av en gemensam informationsgrund 

7. Bristande samordning i arbetet mellan olika aktörer i 

samhället 

Tabell 6. Identifierade problem i räddningstjänstens nuvarande arbetssätt 

I styckena nedan kopplas problemen till teorin kring en urban plattform och hur räddningstjänstens 

implementering i en sådan skulle kunna bidra till att lösa problemen och således utveckla 

räddningstjänstens verksamhet.  

 

1. Begränsad möjlighet till integrering av nuvarande system och utvecklingen av nya 

Ett stort gemensamt problem för räddningstjänsten verkar vara att deras nuvarande system 

är väldigt oflexibla och inte möjliggör integrering med andra system. Problemet gör 

räddningstjänstens nuvarande arbete ineffektivt då de tvingas hoppa mellan olika system. 

Problemet hindrar även utvecklingen av nya mer individanpassade system eftersom de är låsta 

till exempelvis SOS Alarms system vars integrationsmöjlighet med andra system är begränsad. 



45 
 

Att kunna integrera olika typer av system och att kunna samla deras information på en plats 

är ett av huvudsyftena med en urban plattform (Elmangoush, et al., 2013). Problemet med att 

inte kunna integrera system med varandra och på grund av detta inte heller kunna utveckla 

nya system skulle således troligen kunna lösas med hjälp av en urban plattform.  

 

2. Dålig tillgång till extern information 

En urban plattform fungerar som en gemensam informationsbas där informationen från 

samhällets olika delar kan samlas och göras tillgänglig (European Innovation Partnership on 

Smart Cities and Communities, 2016), och från intervjuerna har det framgått att en sådan 

lösning skulle vara till stor användning för räddningstjänsten. Att ha bättre tillgång till extern 

information skulle uppenbarligen kunna hjälpa räddningstjänsten i deras verksamhet. När 

samhällets delar ska implementeras i en urban plattform är det dock viktigt att försäkra sig om 

att detta inte sker stuprörsmässigt, utan att alla delar anpassas till varandra. Enligt Senges 

(1990) teorier om systemtänkande kan inte ett system, som en stad kan ses som, vara lyckat 

om det enbart arbetar för att hantera sin egen position, utan hänsyn till systemets andra delar. 

För att kunna göra den urbana plattformen effektivt är det därför viktigt att låta syntesen av 

samhällets olika delar inverka under hela processen då delarna av staden implementeras. 

 

3. Svårighet att i förväg veta om informationsbehovet som behövs vid insats 

Under intervjuerna framgick det att behovet av information är stort under en räddningsinsats. 

Problemet är dock att man i förväg har svårt att veta vilken information som kommer att 

behövas på grund av att alla insatser skiljer sig från varandra. Som beskrivs av Elmangoush et 

al. (2013), Sanseverino et al. (2014) och Anttiroiko et al. (2014) så krävs det att samtlig 

information i staden är lättillgänglig och att det finns en gemensam kommunikationsplattform 

för att implementeringen av en smart stad ska bli lyckad. Att integreras i en urban plattform 

skulle innebära att räddningstjänstens och andra funktioner i samhället skulle få snabb tillgång 

även till information som de vanligtvis inte använder. För räddningstjänsten är denna 

lättillgängliga och snabba tillgång på informationen av största vikt då deras verksamhet till stor 

del påverkas av hur snabbt de kan agera. Som nämnts tidigare är det också viktigt att 

informationen som olika system i samhället bidrar med i plattformen anpassas till det större 

systemet (Senge, 1990). Är inte informationen anpassad till att delas med andra försvåras 

processen att snabbt extrahera den information som önskas.  

 

4. Ökat behov av utnyttjande av gemensamma resurser i samhället 

Enligt Sanseverino, et al. (2014) är en av byggstenarna i en smart stad att optimera 

användningen av stadens gemensamma resurser. En central förutsättning för att uppnå detta 

är att kunna få en helhetsbild över de olika resurserna i staden. Den urbana plattformen är ett 

verktygen för att lyckas med detta genom att samla information om stadens gemensamma 

resurser i ett och samma system (Zygiaris, 2013). Som systemet ser ut i dagsläget är det många 

resurser som har kapacitet för att användas men gör det inte. Räddningstjänsten använder 

bara cirka tre procent av sin tid till att hantera olyckor och den resterande tiden går åt att bistå 

samhället på andra sätt. Kan detta tidsöverskott kapitaliseras så finns troligtvis mycket att 
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vinna. Som Södertörns brandförsvarsförbund använder sig av väktare i det dagliga arbetet kan 

en samordning av alla resurser göra det enklare att allokera ut resurser för att på ett effektivt 

sätt hantera olyckor och samhället i sin helhet kan bli effektivare.  

 

5. Informationsdelningsbrister mellan olika samhällsfunktioner på grund av stelbenta system 

Som Naphade et al. (2011) beskriver en smart stad består den av privata och offentliga system 

från olika aktörer som integreras för att uppnå en ökad nivå av effektivitet. Som det ser ut idag 

finns det inget system där information på ett enkelt sätt kan delas mellan olika delar av 

samhället, något som blev påtagligt under skogsbranden i Västmanland 2014. Till och med 

mellan räddningstjänsten, polisen och sjukvården, som ofta arbetar i ett nära samarbete, 

saknas ett fullgott system att dela information sinsemellan. Detta är något en implementering 

i en urban plattform kan lösa då en urban plattform, återigen, syftar till att göra det möjligt att 

integrera olika system med varandra (Elmangoush, et al., 2013). Att implementera en urban 

plattform skulle dessutom göra lösningen på problemet mycket friktionsfritt då de olika 

delarna i samhället skulle kunna fortsätta använda sina nuvarande system och inte tvingas 

investera i nya. 

 

6. Avsaknaden av en gemensam informationsgrund 

Som tidigare nämnts förklarade vice brandchef på Södertörns brandförsvarsförbund 

svårigheterna med att se samhällsmönster på grund av att samhällets olika delar i stor 

utsträckning arbetar stuprörsmässigt. Detta är starkt sammankopplat till de problem som 

angrips av teorierna kring systemtänkande som presenteras av Senge (1990). Enligt Senge kan 

inte ett system vara lyckat om varje del enbart arbetar för att hantera sin egen position, utan 

hänsyn till systemets andra delar. Eftersom delarna i dagens samhälle arbetar just med sin 

egen funktion med begränsad kommunikation med övriga delar, är systemet enligt Senges 

teorier inte ett fullt fungerande system. Varje del i samhället måste istället granskas för hur 

det interagerar med det övriga systemet, dvs. att syntetisera.  

Som MITRE (2014) beskriver måste en syntes göras för att förstå systemet. För att underlätta 

beslutsfattande och förutspå förändringar på systemet i sin helhet krävs också att både 

kunskap och information från alla delar i ett system delas mellan varandra och presenteras i 

samma vy. Detta är något som en urban plattform skulle möjliggöra (European Innovation 

Partnership on Smart Cities and Communities, 2016). Vårt empiriska resultat visar att 

räddningstjänsten skulle gynnas av en konsolidering av informationen som finns i samhället. 

Med det gäller inte bara den information som kommer från externa parter utan även den 

information som finns internt i räddningstjänsten. I detta fall krävs en analys för att identifiera 

de delar som bygger upp räddningstjänsten och klargöra på vilket sätt de bidrar till 

räddningstjänsten, vilket behandlas i kapitel 4. 

Exemplet som gavs av Sakkunnig inom ledning och samverkan på MSB om de två 70-åringarna 

som rapporterades försvunna under en skridskotur i skärgården visar på en situation där en 

urban plattform som även har en ”bottom-up”- funktion skulle vara väldigt värdefull. Om 

informationen om isens hållbarhet som rapporterades in av allmänheten hade funnits in i 

samma plattform som räddningstjänsten använde hade denna information troligtvis inte gått 

förlorad. Exemplet visar på hur värdefullt det kan vara att även göra det möjligt för 
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allmänheten att bidra med information till den urbana plattformen vilket även Zygiaris (2013) 

belyser i sin rapport.  

 

7. Bristande samordning i arbetet mellan olika aktörer i samhället 

Även inom detta problem framkommer det tydligt att ett problem i samhället är att det finns 

en tydlig uppdelning mellan olika funktioner och aktörer. Återigen kan problemet också tydligt 

kopplas till teorierna kring systemtänkande. Som Senge (1990) beskriver kan inte ett system 

vara lyckat om det enbart arbetar för att hantera sin egen position, utan hänsyn till systemets 

andra delar. Eftersom delarna i dagens samhälle arbetar just med sin egen funktion med 

begränsad kommunikation med övriga delar, är systemet enligt Senges teorier inte ett fullt 

fungerande system. Varje del i samhället måste istället granskas för hur det interagerar med 

det övriga systemet. 

 

Implementeringen av en urban plattform skulle inte direkt lösa problemet med bristfällig 

samordning och att få alla aktörer i samhället att arbeta mot samma mål. Men en betydande 

orsak till problemet som uppdagats i detta arbete är att många beslut av samhällets delar 

fattas i isolation, enbart utifrån hur den egna delen ser ut. Ett exempel på detta är hur 

sjukvårdens tidigare beslutat att lyfta ut sitt system från det gemensamma samarbetet med 

SOS Alarm. För att systemet ska bli fullt fungerande måste delarna istället synkroniseras och 

gagna varandra vilket till stor del grundar sig på välfungerande kommunikation och 

informationsdelning sinsemellan. Detta är något en urban plattform i högsta grad kan bidra 

till. 

 

För att lyckas med implementeringen av en urban plattform och lösa de problem som beskrivs ovan 

finns det dock en del hinder som måste överkommas. Som vi ser det finns det ett hinder som 

identifierades under intervjuerna som är det mest fundamentala och som måste hanteras först av alla. 

Detta är det ekonomiska hindret. För att ens kunna utveckla en urban plattform måste det finnas 

någon som är beredd att betala för det. Detta oavsett om det är ett privat företag som utvecklar en 

urban plattform som delen i en affärsmodell eller om det är en statlig satsning. 

När finansieringen är löst finns det två hinder som uppkom under empirin som är kopplade till tekniska 

problem. Det första är att den urbana plattformen klarar av att integrera samtliga nuvarande 

informationssystem som finns i samhället. Det andra är att man i plattformen har möjlighet att lätt 

sortera och extrahera den information som är intressant för respektive användare. Detta bekräftas 

även av Mella (2014) som förklarar att människan hämmas då det presenteras för mycket information 

på en gång. Detta ställer höga krav på den urbana plattformen att kunna filtrera bort irrelevant data 

och hjälpa användaren att sortera ut data som är relevant. Ansvaret för att hantera dessa problem 

ligger hos utvecklaren av den urbana plattformen och anses av oss vara grundläggande för att de olika 

delarna i samhället skall bli intresserade av att bli en del av den. 

När väl en tekniskt fungerande urban plattform är utvecklad är nästa hinder att få aktörerna i samhället 

att vilja ansluta sig och dela sin information i plattformen. För organisationer som räddningstjänsten 

vars syfte är att tjäna samhället snarare än att tjäna pengar finns det ingen anledning att inte dela 

information om det förbättrar deras arbete. Utmaningen är att få vinstdrivande företag som är rädda 

för konkurrens att se mer vinning i att ansluta sig och dela information än att inte göra det.  Till en 
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börja kommer detta antagligen vara svårt, speciellt innan andra företag och aktörer anslutit sig. Detta 

kan möjligtvis komma att kräva vissa åtgärder från högre styrande instanser i staden där kanske 

eventuell ersättningen eller annan kompensation behövs till en början. En viktig del i detta är även att 

vara tydlig med vilka som har tillgång till informationen i plattformen, och vilka som har möjlighet att 

dela information via plattformen. Detta blir extra viktigt när det handlar om privatpersoners vilja att 

ansluta sig till plattformen vilket är kopplat till hindret om personlig integritet. För att kunna säkerställa 

att ingen obehörig får ta del av viss information ställer oerhörda krav på datasäkerheten och 

sekretesshanteringen av data, något som till stor del är kopplat till tekniska lösningar. Att få en 

betydande dela av stadens olika aktörer att ansluta sig är dock en vital del i att få någon vinning från 

den urbana plattformen. Om inga ansluter sig och delar information finns inget värde i en urban 

plattform.  

Men som framkom från intervjuerna är det inte bara att få aktörer att ansluta sig. En minst lika viktig 

komponent i att ha en fungerande urban plattform är att informationen är uppdaterad, vilket ställer 

krav på respektive aktör i samhället. Tanken med en urban plattform är dock att de olika systemen i 

staden ska kunna integreras med varandra. De olika aktörerna behöver således inte gå in i några andra 

system än vad de redan använder för att uppdatera någon information. Detta hinder bör i detta fall 

vara lätt att hantera så länge samtliga aktörer uppdaterar informationen i sina ursprungliga system 

som de alltid gjort. Dock kan konsekvensen av att en aktör inte uppdaterar sin information bli större 

då det är fler än den själv som kan behöva förlita sig på den.  

Dessa hinder kan komma att påverka implementeringen av en urban plattform i en stad generellt. Hur 

stort respektive hinder blir är svårt att säga och enligt oss kan hindren bli olika stora i olika städer och 

variera efter när i tiden implementeringen sker. Vi tror möjligheten att överkomma dessa hinder är 

större i städer som kommit långt i sin tekniska utveckling och således har en större acceptans för 

teknologiska lösningar och har stor förståelse för värdet av att dela data. Detta styrks även av att de 

städer som kommit längst i utvecklingen mot smarta städer ofta ligger i områden där 

teknikutvecklingen och teknikanvändandet kommit långt. Vi tror även att magnituden av hindren 

kommer att vara större ju tidigare en stad önskar implementera en urban plattform på grund av att 

konceptet är nyare och mindre beprövat. Ju fler städer som implementerar plattformar desto lättare 

tror vi att det kommer att bli att överkomma dessa hinder. Än lättare tror vi det blir då det utvecklats 

standarder för urbana plattformar som European Innovation Partnership on Smart Cities and 

Communities strävar efter att ha tagit fram till 2018 (European Innovation Partnership on Smart Cities 

and Communities, 2016).  

Utifrån detta anser vi att det finns goda möjligheter att lyckas med implementeringen av en urban 

plattform i Västerås stad och större städer i Sverige generellt. Sverige är ett land som har kommit lång 

i sin tekniska utveckling och acceptans. Vi tror dock att implementeringen kan komma att ta ett flertal 

år om arbetet börjar nu. Detta med tanke på att konceptet fortfarande är nytt och att de hinder som 

nämnts ovan som måste hanteras fortfarande är många till antalet och av komplex karaktär. I och med 

detta kan det ta ett antal år att uppnå det som diskuteras i nästkommande avsnitt. Huruvida ABBs 

styrsystem 800xA är kapabelt till att utgöra den urbana plattformen diskuteras i kapitel 4. 

 

 

3.4.2 Räddningstjänstens potential att bidra till en smart stad vid dess 

implementering i en urban plattform 
 

Det är inte enbart räddningstjänsten som skulle gynnas om räddningstjänsten implementeras i en 
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urban plattform. På många sätt skulle implementeringen bidra till en smartare stad. Genom att 

kommunicera utryckningar till allmänheten och styra trafiken skulle trafikflödet i staden både bli 

säkrare och mindre stört. Därmed skulle detta bidra till att uppnå de definitioner av underkategorin 

”smart mobilitet” för en smart stad som är satta av Sanseverino et al. (2014) och Giffinger et al. (2007).  

Att implementeringen av räddningstjänsten i bidrar till definitionerna av ”smart styrning” framträder 

tydligt när underkategorierna jämförs med de empiriska resultaten i detta arbete. I definitionerna 

betonas kommunikation och samarbete mellan olika delar samt optimering av resursanvändning 

(Elmangoush, et al., 2013) (Sanseverino, et al., 2014) (Giffinger, et al., 2007). En eventuell 

implementering skulle bland annat medverka till ett effektivare utnyttjande av resurserna i samhället, 

ett ökat samarbete mellan olika tjänster och en mer effektiv hantering av olyckor. Den ökade 

kommunikationen mellan räddningstjänsten och privatpersoner medför risken att inkräkta på den 

personliga integriteten. Risken med en ökad övervakning av privatpersoner kan medföra att 

privatpersoner blir avigt inställda till den urbana plattformen och därmed kan den möta motstånd.  

Vidare bidrar också implementeringen till underkategorierna ”smart ekonomi” och ”smarta 

människor” genom en ökad produktivitet, flexibilitet och kreativitet i olyckshanteringen. Bland annat 

skulle implementeringen möjliggöra att göra mer skräddasydda enheter för insatserna där de tekniska 

och mänskliga resurser som är mest lämpade kan sättas in. Det skulle också låta de som är ansvariga 

för insatsen att använda sin kreativitet för att identifiera användbar information och genomföra en 

effektivare insats. Det kan på längre sikt underlätta för en kontinuerlig utveckling av räddningstjänsten.  

För att kunna ha nytta av flexibiliteten och kreativiteten ställer det dock höga krav på att informationen 

i systemet är aktuell och hela tiden uppdateras när förändringar sker. Annars kan beslut som fattas 

vara grundade på felaktiga uppgifter vilket kan få förödande konsekvenser. När ett beslut fattas kan 

det leda till att mindre försiktighet vidtas än om ingen information alls finns. Exempelvis kanske en 

brandman förlitar sig på att ett golv är gjort av betong och därmed inte så brandkänsligt när det i själva 

verket har gjorts om till ett mer brandkänsligt material.  

Även flera potentiella bidrag till en ”smart miljö” har framträtt från de empiriska resultaten. Med de 

möjligheter som kommit fram under intervjuerna så skulle insatserna kunna göras snabbare och 

omfattningen av olyckan mindre än vad som kan göras med dagens teknik. Det skulle innebära att 

miljöpåverkan blir mindre eller kanske undvikas helt om risk kan identifieras innan något inträffat. 

Även de resurser som används vid en insats kan potentiellt bli mindre vilket också skulle bidra till en 

mer hållbar resurshantering.  

Den förbättrade säkerheten för individer när tiden att bli undsatt i en nödsituation minskar och en 

mindre del av tillhörigheterna blir förstörda. Dessutom så skulle troligtvis den minskade förväntade 

kostnaden för brand leda till billigare försäkringar och mer investeringar i materiella tillgångar. Det 

skulle leda till bättre boendekvalitet för invånarna och i förlängningen ge stöd till underkategorin 

”smart leverne”.  

”Smart verksamhet” och ”smart ekosystem” är ytterligare två kategorier som en implementering av 

räddningstjänsten i en urban plattform bidrar till. Bland annat genom ökat informationsutbyte mellan 

samhällets olika delar och en förbättrad förmåga att hantera förändringar i samhället. Eftersom 

räddningsarbetet är en viktig del i att få ett system att återgå till sitt normala tillstånd efter en olycka 

eller krissituation kan ett förbättrat räddningsarbete således leda till att samhällets motståndskraft 

mot sådana situationer ökar.  

De två kategorierna ”smart energi” och ”smart infrastruktur” är inte något som skulle få några direkta 

understöd av en implementering av räddningstjänsten i en urban plattform. Fundamenten i dessa 

kategorier är snarare konstruktioner och teknik som inte direkt involverar räddningstjänsten.  
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Sammantaget skulle implementeringen bidra till en smartare stad i åtta av de tio kategorierna för en 

smart stad som definieras av Sanseverino et al. (2014), Giffinger et al. (2007) och Elmangoush et al. 

(2013).  

 

Smart mobilitet  Möjlighet till ”Grön våg” vilket skapar framkomlighet för utryckningsfordon och därmed 
minskar påverkan på övrig trafik i staden vid utryckning 

 Överraskningsmomentet försvinner och risken för olyckor minskar om bilister varnas för ett 

utryckande fordon i god tid 

Smart energi    

Smart styrning  Enklare kommunikation mellan räddningstjänsten och invånare 

 Effektivare utnyttjande av resurser 

 Förbättrade tjänster för invånare och organisationer vid olycka 

 Stödjande övervaknings- och styrningsaktiviteter i staden 

 Ökat samarbete mellan olika tjänster i samhället 

Smart ekonomi  Ökad produktivitet i arbetet med att hantera olyckor 

Smarta 

människor 

 Ökad flexibilitet i räddningsarbetet med individuell utlarmning och utlarmning av externa 

resurser vilket gör fler resurser tillgängliga för annat 

 Tillgången till information möjliggör kreativitet i appliceringen av data 

Smart miljö  Snabb hantering av olyckor minskar föroreningar 

 Identifiering av risker för miljön innan de inträffat 

 Minskad användning av resurser om utryckningar kan undvikas och minskad användning av 

resurser vid insatser 

Smart leverne  Ökad säkerhet för individen 

 Minskad risk för skador på fastigheter möjliggör för fler och dyrare investeringar 

Smart 

infrastruktur 

  

Smart 

verksamhet 

 Integrationen av räddningstjänsten i ett gemensamt styrsystem skapar informationsflöden 

mellan staden olika delar  

 Ett starkare samarbete och utnyttjande av samhällets resurser 

Smart 

ekosystem 

 Ökad förmåga i samhället att hantera förändringar genom ökad organisering och 

interaktion  

 

Tabell 7. Bidraget till en smart stad från implementeringen av räddningstjänsten i en urban plattform  

 

De beskrivningar av framtidens stad som presenteras av The Rockefeller Foundation & Arup (2014) och 

Resilient Regions Association (2016) betonar vikten av att kunna hantera oförutsedda händelser. En 

räddningstjänst med anslutning till en urban plattform skulle kunna hantera dessa händelser på ett 

effektivare sätt än vad som kan åstadkommas idag. Att snabbt kunna skapa sig en bild av situationen 

och ha fler angreppsalternativ skulle möjliggöra en bättre hanteringsprocess av händelserna. 

Av båda organisationerna så artikuleras framförallt uttrycket hållbarhet som centralt för att framtidens 

städer ska bli lyckade. Hållbarhetens betydelse för en smart stad bekräftas också av IEC som beskriver 

det som den enskilt viktigaste delen i arbetet mot en smart stad (International Electrotechnical 

Commission, 2014). De tre hållbarhetspelarna skulle alla gynnas av de möjligheter som en 

implementering av räddningstjänsten i en urban plattform skulle innebära.  

Den ekonomiska hållbarheten grundas i stadens förmåga att attrahera företag och kapital. 

Implementeringen av räddningstjänsten skulle bidra till detta genom ett ökat samarbete mellan olika 

aktörer och möjligheten att kunna erbjuda stadens invånare nya tjänster. Den sociala hållbarheten 

skulle gynnas genom att stadens invånare kan erbjudas samma tjänster, oavsett var de bor eller vad 
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de tillhör för grupp. The Rockefeller Foundation & Arup (2014) beskriver också framtidens stad som 

något som kan ta hand om de särskilt utsatta i samhället. De fattiga och sårbara ska överleva och trivas 

oavsett vilka påfrestningar de stöter på. Risken för och inverkan av naturkatastrofer som påverkar 

staden negativt minskar vilket bidrar till den tredje hållbarhetspelaren, den miljöinriktade 

hållbarheten.  

Ett stort hinder som har framkommit under arbetet är den ekonomiska frågan. För att den urbana 

plattformen ska bli verklighet krävs det att någon betalar för utvecklingen av den och att alla delar av 

samhället ser nyttan av att vara med. Det krävs också att det är de som får fördelar och besparingar 

genom plattformen som är de som betalar. Annars är risken att det blir på samma sätt som exemplet 

då Södertörns Brandförsvarsförbund tvingades sluta använda ett system trots att det hjälpte dem i 

deras arbete. Detta var som konsekvens av att räddningstjänstens som fick betala medan det var 

försäkringsbolagen och fastighetsägarna som gynnades av att räddningstjänstens arbete 

effektiviserades. 

 

3.4.3 Ett framtidsscenario för hanteringen av en brand i en lägenhet  
I detta avsnitt så presenteras ett möjligt framtidsscenario för en räddningsinsats baserat på det som 

framkommit under empirin. Scenariot är endast ett exempel och som det framkommer under 

intervjuerna finns det troligtvis ännu fler användningsområden av en urban plattform eftersom det ofta 

uppdagas vilken information som krävs först när en situation faktiskt uppstår.  

 

Det börjar brinna i en äldres kvinnas lägenhet på tredje våningen i Västerås. Direkt skickar brandlarmet 

ett larm till räddningstjänstens räddningscentral och ett förlarm till brandstationen går ut. Eftersom 

den äldre kvinnan innefattas av hemtjänsten och använder sig av tillsyn via kamera2 finns det redan en 

kamera installerad i lägenheten. När räddningstjänsten tar emot larmet använder de sig då direkt av 

denna kamera för att bekräfta att det verkligen brinner i lägenheten. På detta sätt kan onödiga 

utryckningar till följd av falsklarm minskas. Därefter ser räddningstjänsten direkt om det finns någon 

person i närheten som kan ingripa eller undersöka platsen och agera FIP. FIP:arna behöver inte 

nödvändigtvis vara personer som är anställda av räddningstjänsten. Det kan också vara väktare, 

hemtjänstpersonal eller vem som helst som har anmält sig frivillig. Via den urbana plattformen kan 

räddningstjänsten se vilka som är nära och direkt kontakta dem via telefon eller sms om att det brinner 

och information om byggnaden. Eftersom all släckutrustning är uppkopplad mot den urbana 

plattformen kan räddningstjänsten vidarebefordra information om status och plats på 

släckutrustningen.  

Även inbrottslarmen i lägenheten är inkopplade till den urbana plattformen och det kan med 

rörelsesensorerna och smarta algoritmers hjälp räknas ut hur många som befinner sig i lägenheten och 

var i lägenheten de befinner sig. Om inbrottslarmen hade rapporterat att det varit inbrott skulle 

slutsatsen om att det troligtvis var en anlagd brand kunnat dras. Då skulle både räddningstjänsten och 

polis kunnat agera utifrån den informationen. 

När FIP:en kommer fram till lägenheten och har tagit med sig den brandsläckare som sitter i korridoren 

kan personalen i räddningscentralen öppna dörren från distans. FIP:en kan snabbt göra en 

noggrannare bedömning av brandens omfattning och antingen begära mer eller mindre resurser än 

vad som först kallades ut. Det gör att tiden till ytterligare förstärkning eller onödigt stora utryckningar 

kan minskas. FIP:en kan också via guidning av det inre befälet gå in i lägenheten och se om branden 

                                                           
2 Tillsyn via kamera är en metod som hemtjänsten använder sig av för att tillse de äldre mer frekvent och utan 
att störa dem.  
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kan släckas med en handsläckare. Personen får själv bedöma vad som kan göras och kan branden 

exempelvis inte släckas med handsläckare kanske den äldre kvinnan kan räddas. Insatsen av FIP är 

speciellt viktig om branden sker i glesbebyggda och avlägsna platser som det tar lång tid för 

räddningstjänsten att nå.  

Samtidigt som detta sker har räddningspersonalen hunnit sätta sig i släckbilen och befinner sig på väg 

till lägenheten. Då kan de via en surfplatta koppla upp sig mot den urbana plattformen för att se aktuell 

trafiksituation och den bästa tänkbara vägen till platsen. De kan också begära en s.k. grön våg, vilket 

innebär att alla trafikljus i utryckningsfordonets väg till lägenheten blir gröna och därmed blir 

framfarten mer obehindrad. Insatsledaren kan börja planera insatsen genom att granska ritningar över 

lägenhetshuset och lägenheten. Det presenteras även information om vad som skulle påverkas om 

strömmen stängs av och skulle den behöva stängas av så kan detta göras från distans. Om byggnaden 

är kulturminnesklassad så presenteras det och då visas även vad som är extra känsligt och där en insats 

bör inledas. Insatsledaren får även upp information om tidigare insatser.  

Information om byggnader, föremål eller annat som befinner sig i farozonen av att drabbas av branden 

finns lättillgänglig. Kombineras detta med upplysningar om aktuellt väder och väderprognos så kan det 

bedömas om även omgivningen behöver alarmeras. Insatsledaren kan i realtid hämta brandposters 

position och tryck i närheten av branden för att säkerställa att släckresurser finns tillgängliga. Position 

på individer som kan orsaka problem eller hotfulla situationer presenteras automatiskt av systemet 

om det föreligger risk att de angriper personalen.  

Fastighetsägaren kan också kontaktas med en enkel knapptryckning om några ytterligare frågor 

uppstår. Dessutom är det enkelt för räddningstjänst, sjukvård och polis att koordinera sina åtgärder 

för att göra insatsen så effektiv så möjligt. Information som de olika delarna får reda på delas direkt i 

ett informationsutbytessystem och det går fort att kontakta de andra i insatsen. Räddningstjänsten 

kan också se positionen på sjukvården och polisen och deras beräknade ankomst. Från hemtjänsten 

och socialtjänsten kan information om den äldre kvinnan hämtas. Är det så att personen i lägenheten 

är handikappad och inte kan gå själv eller har andra åkommor så är det väldigt hjälpfullt för 

insatspersonalen. 

Räddningscentralen kan se vilka personer som befinner sig i andra lägenheter i lägenhetshuset och 

kontakta dessa. Övervakningskameror i byggnadens trapphus och korridorer gör det möjligt att 

övervaka händelseförloppet från distans. Genom att se var alla insatsresurser befinner sig så kan 

räddningscentralen styra insatsen. Om en rökdykare skickas in i lägenheten så ser insatsledaren dennes 

position och vet exakt var rökdykaren befinner sig om kommunikationsförbindelsen går förlorad. I 

systemet finns information om alla resursers utrustning, bemanning och status i uppdrag. Det gör det 

smidigt att kalla in ytterligare resurser om så krävs. Styrsystemet i staden ger också räddningstjänsten 

automatiskt olika begränsningar eller resursallokeringar beroende på vilken kommun som branden 

inträffar i. 
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4. Modellering av MBR för implementering i 800xA 
Inom litteraturen för smarta städer så presenteras inte något tillvägagångsätt för hur de olika 

funktioner som skall integreras i en urban plattform bör brytas ned. Det är ett väldigt intressant område 

att utforska vidare eftersom nedbrytningen av stadens funktioner för att kunna implementera dessa i 

plattformen är en vital del av en urban plattform. I detta kapitel diskuteras ett verkligt fall av hur 

nedbrytningen och modelleringen av MBR skulle kunna göras i teorin för att sedan i praktiken 

implementeras i 800xA. Inledningsvis så presenteras de teorier som använts för att genomföra 

nedbrytningen och modelleringen, sedan presenters en djupare beskrivning av MBR, och i slutet av 

kapitlet så appliceras teorierna på MBR.  

 

4.1 Styrsystem och standarder för modellering 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren i grundläggande insikt i styrsystem och hur modellering görs i 

tekniska system. Modellering i 800xA presenteras sedan i mer detalj. Teorikapitlet avslutas med en 

teori för hur de olika delarna i en stad kan modelleras i en större kontext. 

 

4.1.1 Styrsystem och modellering inom industrin 
Ett industrisystem, så som en fabrik, kan ses som ett komplext tekniskt system bestående av delsystem 

med mängder av olika komponenter. Komponenterna har i sin tur olika funktioner och andra 

egenskaper. Systemen är ofta väldigt svåröverskådliga och det krävs därför omfattande metoder för 

att på ett enkelt sätt hantera den komplexitet som systemen innefattar och den stora mängden data 

som genereras.  En metod för att lyckas med detta på ett effektivt sätt och som blivit vida utbredd är 

användningen av styrsystem.  

ICS (Industrial Control System) är en övergripande term för styrsystem inom främst olika industrier. 

Deras roll är att övervaka underliggande system och processer (Stouffer, et al., 2011) och att samla in 

data och presenterar denna för operatören samt att skicka kommandon till de underliggande 

systemen. ICS består av datorer, nätverk och sensorer och används för att kontrollera processer inom 

industrier som bland annat el, vatten, gas, olja, transport, papper, mat och dryck, papper och 

komponenttillverkning (Stouffer, et al., 2011). Lewis et al. (2006) förklarar att ICS läser av och samlar 

in data från processer, analyserar informationen och skickar tillbaka instruktioner för att ändra eller 

optimera processen. Övergripande så består ICS av av tre huvudkomponenter: en kontroller, ett 

Human-Machine Interface (HMI) samt diagnos- och underhållsmöjligheter (Stouffer, et al., 2011).  

Kontrollern består av sensorer för mätning, hårdvara för hanteringen av informationen, ställdon för 

styrning och utrustning för kommunicering av informationen. Avvikelser från vissa förutbestämda 

värden kan antingen generera larm till operatören eller automatisk korrigeras för av ICS självt. HMI 

kallas det gränssnitt där operatören övervakar och konfigurerar systemet och dess parametrar och det 

möjligheter för operatören att skicka kommandon till det underliggande systemet. Det är även i HMI 

som status för systemet, både historisk och aktuell, visas.  Diagnos- och underhållsmöjligheter används 

för att förebygga, identifiera och återhämta sig från onormal operation eller fel. (Stouffer, et al., 2011) 

För att kunna använda sig av styrsystem för att övervaka ett tekniskt system behövs en virtuell modell 

av det tekniska systemet. Det är nödvändigt för att kunna strukturera upp information, delsystem och 

komponenter samt se hur delsystemen förhåller sig till varandra. Det är också oumbärligt för att få 
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med alla delar av systemet och för att få intuitiv nedbrytning av systemet i ICS som operatören lätt kan 

orienteras sig i. För att lyckas med denna nedbrytning och modellering av ett system används därför 

ofta för ändamålet framtagna standarder.  

Genom att använda sig av standarder underlättas hanteringen av stora tekniska system som ofta 

består av många mindre delsystem. Om alla delar som ska integreras grundas på samma principer är 

det möjligt att sätta samman flera mindre nedbrytningar till en större gemenskap. För att en standard 

ska vara effektiv för tekniska system behöver den vara så flexibel att den kan tillämpas i olika 

sammanhang och vara applicerbart oavsett vilken industri det tekniska systemet utformas inom. 

Exempelvis kan ett vattenpumpsystem i en producerande fabrik som definierats och dokumenterats 

utifrån en flexibel standard även appliceras i ett kraftledningssystem, förutsatt att kraven på 

vattenpumpsystement är likvärdiga. (Garcia, et al., 2004) 

För strukturering av tekniska system finns det idag ett antal olika standarder, som är mer eller mindre 

flexibla. Två frekvent använda standarder är KKS och IEC 61346.  Båda dessa standarder är framtagna 

för att strukturera upp tekniska system men skiljer sig i vissa avseenden. KKS (Tyska för Kraftwerks-

Kennzeichen-System) är en mindre flexibel standard som är speciellt framtaget för att strukturera upp 

kraftverk. KKS grundar sig på en uppdelning av kraftverket i fyra fördefinierade nivåer och inom 

respektive nivå finns det sedan olika fastställda beteckningar som används för att kunna identifiera 

unika komponenter i kraftverket. Beteckningarna grundar sig på att varje objekt har tre stycken 

komponenter som ska övervakas; processen relaterad till objektet, tid för installation för objektet och 

objektets position. Fastställda processer som är relaterade till objektet kan exempelvis vara ”nät och 

distributionssystem” eller ”krafttransmission”. I och med att KKS är uppbyggt på fastställda 

beteckningar kopplade till kraftverk blir standarden inte särskilt flexibel då den inte går att tillämpa i 

andra tekniska system än kraftverk på ett bra sätt. (Garcia, et al., 2004) 

IEC 61346 är en internationell standard och är precis som KKS uppbyggt på att man delar in det tekniska 

systemet i olika nivåer. På samma sätt som KKS nyttjar IEC 61346 sig av olika beteckningar för att 

identifiera de olika komponenterna i ett tekniskt system. IEC 61346 skiljer sig dock från KKS genom att 

inte vara bunden till ett antal fördefinierade nivåer eller en viss industri, vilket gör IEC 61346 mer 

flexibel. IEC 61346 är den standard som ABB:s styrsystem 800xA baseras på och förklaras mer utförligt 

i nästa avsnitt. 

 

4.1.2 Modellering i 800xA 
I detta avsnitt så presenteras de teorier som används av 800xA för att bryta ned ett system och 

modellera det i styrsystemet. I detta avsnitt så har vi valt att göra benämningarna enhetliga eftersom 

de skiljer sig åt mellan 800xA och IEC 61346. Därför benämns exempelvis referenserna till den virtuella 

motsvarigheten av ett fysiskt objekt som ”aspektobjekt” trots att det i IEC 61346 bara benämns som 

”objekt”.  

ABBs styrsystem 800xA är delvis byggt för att automatisera industriella processer men också för att 

öka effektivitet rörande energianvändningen, resursutnyttjandet och operatören. 800xA gör detta 

genom att sammankoppla existerande företags- och anläggningssystem, applikationer och utrustning 

så att all information blir tillgänglig för alla användare. Detta för att underlätta verksamheten, 

kontrollen och underhållet samt för att ge en grund till snabbt beslutsfattande. (ABB, 2016) 

800xA bygger på standarden IEC 61346 som i sin tur grundas på tre olika koncept; aspektobjekt, 

aspekter och strukturer. Med aspektobjekt menas enligt standarden en entitet som behandlas under 

design, utveckling, realisering, drift, underhåll och nedrivning av en process. I och med att det är en 
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entitet som definierar ett aspektobjekt behöver aspektobjektet inte motsvaras av ett fysiskt objekt. 

Det kan exempelvis vara en funktion såsom ”paketera färdigproducerade produkter”. Men det 

vanligaste är att aspektobjektet är den virtuella motsvarigheten av ett fysiskt objekt. Aspektobjektet 

innehåller då information om det fysiska objektet. (García & Gelle, 2006) 

Med aspekt menas ett visst sätt att hämta information om eller beskriva ett aspektobjekt. Således kan 

man även beskriva en aspekt som ett visst sätt att se på ett aspektobjekt; ett perspektiv utifrån vilket 

aspektobjektet granskas. I IEC 61346 finns det enbart tre stycken aspekter; funktionsaspekt, 

produktaspekt och positionsaspekten. Det innebär att för ett givet aspektobjekt kan endast 

information om dess fysiska motsvarighets funktion, position och produkt. I 800xA har detta koncept 

utvecklats. I detta ICS finns inte begränsningarna för vilka aspekter som kan användas (ABB, 2016). 

Istället finns en väldigt bred arsenal av aspekter som hela tiden kan utvidgas om behovet uppstår. 

Exempel på andra aspekter skulle exempelvis kunna vara ritningar, processgrafik, rapporter, trender, 

temperatur och larm. I 800xA är det dock också möjligt att lägga till och skapa nya aspekter vilket gör 

arkitekturen flexibel och lätt att anpassa till alla typer av tekniska system (ABB, 2016). Således är 

arkitekturen som 800xA är uppbyggd på mer utvecklad och flexibel än den som definieras av IEC 61346 

då det både finns möjlighet att lägga till nya typer av aspekter och strukturera aspektobjekten fritt 

utifrån enskilt ändamål. 

Strukturer används sedan för att organisera de olika aspektobjekten i ett system enligt deras aspekter. 

Strukturerna visar hur de olika objekten i systemet förhåller sig till varandra i träd-likande diagram. IEC 

61346 tillåter användarens att själv definiera sina strukturer men inom standarden finns det tre 

grundläggande strukturer som kan appliceras på alla olika tekniska system. Dessa strukturer är; 

funktionsorienterad struktur, platsorienterad struktur och produktorienterad struktur. I den 

funktionsorienterade strukturen organiseras aspektobjekt utefter funktionella aspekter, dvs. 

funktioner som utförs av systemet. Den platsorienterade strukturen organiserar aspektobjekt i 

systemet utifrån platsaspekter, dvs. hur aspektobjektens fysiska motsvarighet är placerade i 

förhållande till varandra. Den produktorienterade strukturen organiserar objekt i systemet utifrån 

produktaspekter, dvs. utifrån objekt i systemet är konstruerade. För att kunna sorteras in i en struktur 

krävs det att aspektobjekten har den aspekt som hör till strukturen. (García & Gelle, 2006) 

Att 800xA har fler aspekter än de som presenteras i IEC 61346 möjliggör också för fler strukturer. Det 

innebär att nedbrytningen inte är låst till de strukturer som IEC 61346 föreslår vilket ytterligare ökar 

flexibiliteten (ABB, 2016).  

Anledningen till att det förekommer aspektobjekt som saknar ett motsvarande fysiskt objekt är för att 

det underlättar nedbrytningen av systemet i olika strukturer och lättare att göra en praktisk modell av 

systemet. Exempelvis, som operatör önskas ofta information om en viss funktion i systemet och denna 

kan då lätt återfinnas i funktionsstrukturen. Som reparatör är det istället ofta intressant med 

information om de fysiska objekt som bygger upp systemet, vilket då lätt kan hittas i 

produktstrukturen.  

För att förtydliga metodiken så kommer här en applicering av IEC 61346 på en motor, vilket är en vanlig 

komponent inom industrin där 800xA idag används. En motor kan ses som ett system bestående av 

mindre delsystem och objekt. Nedan ges ett exempel på hur en motor kan struktureras i 800xA utifrån 

en produktstruktur. Hierarkin byggs upp av den övergripande produkten ”motor” för att sedan delas 

upp i de delar som motorn består av. Nedbrytningen mynnar ut i ett antal produkter som utgör den 

ovanliggande produkten. Text i fet stil representerar aspektobjekt och text i kursiv still representerar 

aspekter. Figuren nedan utgör endast ett exempel på hur en motor kan delas in i olika aspektobjekt 

och vilka aspekter som kan vara intressanta att tilldela varje aspektobjekt. 
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Figur 3. Exempel på hur en motors system, delsystem och komponenter kan delas in i aspektobjekt och således modelleras i 
800xA. 

Det har dock skett vissa förändringar i den ursprungliga versionen av IEC 61346 gjort att den tagit steg 

mot att bli mer lika den nedbrytning som används i 800xA. År 2009 kom en uppdaterad version av IEC 

61346 som fick namnet IEC 81346 (International Electrotechnical Commission, 2009). IEC 81346 

innehöll en del förändringar, exempelvis infördes ”andra aspekter”, dvs. ytterligare aspekter utöver de 

tre grundläggande som presentera i IEC 61346. Bortsett från en del förändringar bygger IEC 81346 på 

samma principer som IEC 61346 och dessa grundläggande principer ligger till grund för en rad andra 

internationella standarder för modellering av tekniska system, bland annat inom IEC 61666 

(International Electrotechnical Commission, 2010), IEC 61175 (International Electrotechnical 

Commission, 2015) och IEC 62023 (International Electrotechnical Commission, 2011).  
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En annan funktion som finns tillgänglig i 800xA är möjligheten att skapa aspektobjekttyper. 

Aspektobjekttyper används för att skapa grupper av aspektobjekt som i stor utsträckning delar samma 

aspekter. Ett exempel på en aspektobjekttyp i en fabrik skulle kunna vara ”tank”. Istället för att skapa 

ett nytt aspektobjekt från grunden för varje tank i fabriken kan man då använda sig av 

aspektobjekttypen ”tank”. Aspektobjekttypen är tilldelad ett antal aspekter som man önska ha för alla 

aspektobjekt för den aspektobjekttypen. För en tank skulle detta exempelvis kunna vara; Volym, 

Material och Fyllnadsgrad. Skapar man då ett aspektobjekt av aspektobjekttypen ”tank” tilldelas 

aspektobjektet dessa aspekter automatiskt redan då aspektobjektet skapas. Aspekterna som kommer 

från en aspektobjekttyp kan inte tas bort från ett aspektobjekt, däremot finns det möjlighet att lägga 

till nya ytterligare aspekter till aspektobjekt som är av en viss typ. (ABB, 2010) 

Varje aspekt är kopplat till ett aspektsystem vilket innebär att informationen om varje aspektobjekt 

hämtas från olika system som integrerats i 800xA . Om man exempelvis vill ge ett aspektobjekt en 

aspekt i form av en bild, kommer aspekten (bilden) hämtas från ett bildhanteringssystem som är 

integrerat med 800xA. På samma sätt fungerar det om man vill tilldela ett aspektobjekt en aspekt i 

form av en specifikation som skrivits i en pdf-fil. Då kommer aspekten (pdf-filen) hämtas från ett 

program som hanterar pdf-filer som är integrerat med 800xA, exempelvis Adobe Acrobat Reader. 

Detta gör att aspekterna som finns tillgängliga i 800xA endast begränsas av vilka externa system som 

finns integrerade. De system som ligger integrerade i 800xA ligger separerade från varandra även efter 

integreringen vilket gör att de inte påverkas vid integrering av nya system. I 800xA finns möjlighet att 

integrera i princip alla olika typer av system. Möjligheten till aspekter blir således i princip obegränsad. 

(ABB, 2010) 

 

Figur 4. Visualisering av hur externa system kan integreras och användas i 800xA. 

 

I detta avsnitt har en djupare genomgång för hur nedbrytning och modellering av ett tekniskt system 

kan gå till. För att kunna besvara underfrågan till frågeställning 2 ”Om modelleringen av MBR är möjlig, 

hur skulle den då kunna relateras till kontexten av en smart stad?”, krävs dock kunskap kring hur ett 

delsystem i en stad kan relateras till det större systemet, staden. Teori kring detta presenteras i nästa 

avsnitt.  
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4.1.3 Modellering av en stad 
För att kunna modellera räddningstjänsten i en urban plattform måste den appliceras i kontexten av 

en stad. I detta avsnitt beskrivs ett tillvägagångsätt för att bryta ner en stad i mindre beståndsdelar. 

För att inte missa någon del av samhället så täcker metoden in både abstrakt och konkreta delar av ett 

samhälle. 

 

Organisationen City Protocol (2015) är en organisation som verkar för utvecklingen av städer för att 

gynna invånarna och deras livskvalité. Organisationen önskar att få olika sektorer att verka tillsammans 

för att skapa effektivare städer men önskar även att få olika städer att samarbeta för att nå effektivare 

lösningar. Det slutliga målet är att sammankoppla alla städer för att nå något City Protocol benämner 

som ”Internet of Cities”. Med detta menas en värld där städer samarbetar, lär av varandra samt utsätts 

för en minskad risk och kostnad. För att kunna nå detta har organisationen utvecklat ett ramverk som 

de förespråkar för att bryta ner en stad till mindre beståndsdelar. Ramverket kallas ”City Anatomy” 

och togs fram för att skapa en uniform bas för lösningar och kunskap relaterad till städer. Tanken är 

att om olika urbana plattformar utgår ifrån samma principer och strukturer så kan de också dra nytta 

av varandra för att utvecklas unisont.  

Figur 5. En visualisering av modellen City Anatomy framtagen av City Protocol 

Modellen beskriver stadens ekosystem utifrån tre huvuddelar; konstruktioner, samhälle och 

interaktioner. Konstruktioner är de fysiska sakerna i en stad, samhälle utgörs av de levande entiteterna 

och interaktioner är flödet av interaktioner och information mellan konstruktioner och samhälle. City 

Protocol hävdar att utifrån dessa tre delar kan alla typer av städer beskrivas och även i tillräcklig detalj 

för att det ska finnas en god grund för stadens uppbyggnad av IoT. I figur 4 så ges en översiktsbild av 

ramverket ”City Anatomy”.  
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Som ses i figuren så kan konstruktioner delas in i undergrupperna miljö, infrastruktur och byggda 

domänen. Miljö innefattar den fysiska kontext som fanns innan staden kom till och består av luft, jord 

och vatten. Infrastruktur är en bred kategori som möjliggör för inhämtandet av nödvändiga resurser 

till staden men också flöden och cykler inom staden själv. Infrastrukturen består av 

kommunikationsnätverk (tv, radio, internet, telefon), vattencykeln (tillförsel, rening, avlopp, brunnar), 

energicykeln (produktionsanläggningar, elnätverk, pipelines, fjärrvärme), materialcykeln (utvinning av 

naturresurser och mat, framställandet av produkter, hantering av restprodukter och transporten 

mellan alla steg), mobilitet (allt som möjliggör för människor att förflytta sig) och natur (de 

naturelement som finns på ett strukturerat sätt i staden). Den byggda domänen är de materiella ting 

som inte går in i de två tidigare nämnda kategorierna under konstruktioner. De utgörs av 

människoskapade objekt och kan vara allt från mobiltelefoner till kylskåp men också gator, torg och 

skyskrapor. 

I samhället finns underkategorierna invånare och styret. I kategorin invånare så innefattas, förutom 

individer, även familj, organisationer och företag. Dessutom räknas besökare av en stad till denna 

kategori. Styret är den del av samhället som väljs av individerna för att tjäna samhället. Det är styret 

som är de ytterst ansvariga för stadens utveckling och planering.  

Interaktioner är den del som täcker de aktiviteter som äger rum i en stad. Den kan delas in i 

undergrupperna funktioner, ekonomi, kultur och information. Funktioner är de aktiviteter i en stad som 

människor och organisationer utför såsom exempelvis arbete, utbildning, idrott och svara för säkerhet. 

Ekonomi innefattar produktion och distribution av förmögenhet, entreprenöriella ekosystem, handel 

och skattesystem. I undergruppen kultur finns de immateriella kulturella delarna av en stad. Det kan 

vara språk, traditioner, tro och värderingar. De kulturella dimensionerna av en stad beskrivs av City 

Protocol påverka vad invånarna värdesätter och vad som gör dem lyckliga. Information är en plattform 

som övervakar stadens funktioner och ger möjligheter för att skapa applikationer, beslutsunderlag och 

dataanalys.  

Tanken med modellen att den sammantaget ska täcka in alla aspekterna av en stad, både de 

immateriella och de materiella. Om denna teori kan appliceras på MBR kan den komplettera de teorier 

som presenterats tidigare i kapitel 4. Den ger en bild av hur MBR kan integreras i plattformen med 

avseende på det större perspektivet av en stad och därmed hur MBR bör förhålla sig till övriga delarna 

i en urban plattform. 

 

4.2 En vidare utredning av MBR 
För att kunna göra en nedbrytning och modellering av MBR i 800xA behövs en djup förståelse för MBRs 

verksamhet och vilka olika delar organisationen består av. I detta avsnitt följer därför en mer detaljerad 

beskrivning av MBR och kompletterar således det som står i avsnitt 3.2.1. Även detta avsnitt grundar 

sig på intervjun med Per Vikner, Ställföreträdande Räddningschefen på Mälardalens Brand- och 

Räddningsförbund (MBR) och intervjun med Ola Kasimir, Inre Befäl på MBR samt det material som 

tillhandhölls under intervjun men Per Vikner; Mälardalens Brand och räddning (2016) och 

Handlingsprogram för räddningstjänst (2016). Utöver detta har även en Excel-fil innehållande MBRs 

resursförteckning som tillhandhölls av Per Vikner analyserats och MBRs hemsida. 

 

Mälardalens Brand och Räddningsförbund (MBR) har en vision om att vara Sveriges effektivaste och 

vassaste räddningsorganisation och allt arbete som MBR utför sker utifrån värdegrunderna 
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Medvetenhet, Bemötande och Resultat. Med dessa vill förbundet betona att ett bra resultat är en stor 

del men inte allt, utan att det även är viktigt att invånarna får ett bra bemötande och att personalen 

kan sätta saker i ett sammanhang. 

MBR består av två heltidsstationer, fem deltidsstationer och en FIP-enhet. De två heltidsstationerna 

ligger på varsin sida av Västerås stad och är bemannade dygnet runt. Totalt är det 81 heltidsanställda 

som arbetar på dessa två stationer. De fem deltidsstationerna bemannas av MBRs 85 deltidsanställda, 

och kallas för RIB-styrkor. De deltidsanställda har ett annat ämbete vid sidan om sitt arbete inom 

räddningstjänsten och rycker in ifall det kommer in ett larm. För att kunna bli anställd som RIB måste 

initialt vissa grundläggande utbildningar fullföljas, vilka senare kompletteras fortlöpande under 

anställningen. Vidare måste även huvudarbetsgivaren ge sitt tillstånd och vissa fysiska och psykiska 

tester genomgås. FIP-enheten utgörs, som tidigare nämnts i avsnitt 3.2.1, av en ensam person i en 

vanlig personbil som åker före den större enheten på larm. Denna enhet verkar inom MBR i Kvicksund 

som är beläget i den sydvästligaste delen av MBRs täckningsområde. 

 

Personalen inom MBRs uttryckningsorganisation består av ett flertal yrkesroller. Den vanligaste 

funktionen är Brandman. Tre eller fyra stycken brandmän tillsammans med en Styrkeledare (SL) utgör 

en Utryckningsstyrka. Brandmännen i en utryckningsstyrka leds av styrkeledaren. Vid insatser som 

omfattar fler än en utryckningsstyrka leds enheterna av en Insatsledare (IL). Vid större insatser har 

insatsledaren mer av en samordnande funktion, utryckningsenheterna leds då istället av Brandbefäl i 

Beredskap (BiB). Vid insatser som är av väldigt stor omfattning och exempelvis innefattar enheter från 

flera olika län leds insatsen av Räddningschef i Beredskap (RCB). Utlarmningen av styrkorna vid en 

Figur 6. Karta över MBRs geografiska spridning (Mälardalens Brand och Räddningsförbund, 2016). De större röda 
prickarna representerar heltidsbrandstationer och de mindre prickarna representerar deltidsbrandstationer. 
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insats sköts av SOS Alarm tillsammans med det Inre Befälet (IB) som bemannar MBRs ledningscentral 

och därifrån sköter systemledningen av insatsen. Vid mer omfattande händelser kan MBR upprätta en 

tillfällig stab för ledning av insatsen. Staben upprättas och ansvaras då av ett Stabsbefäl i Beredskap. 

Utöver yrkesrollerna som nämnts ovan finns även ett antal specialistkompetenser inom MBRs 

organisation. Detta i form av Skeppare, Styrare, Vattendykare, Dykledare och Gasflaskskyttar. 

I Handlingsprogram för räddningstjänst (2016) ges en beskrivning av MBRs verksamhet. I detta 

dokument har MBR kartlagt vilka risker som kan föranleda räddningsinsats och satt mål för hantering 

av dessa risker. MBR har valt att dela in riskerna i fyra övergripande riskområden; brand i byggnad, 

trafik, farlig verksamhet och övrigt. Bränder i byggnader och trafik står för det absolut största antalet 

händelser för MBR och är de händelser som tillsammans orsakar mest skada på människor och 

egendom. Under kategorin övrigt så räknas bland annat nödställd person i sjö eller vattendrag och 

stora olyckor som inte innefattas i de tre tidigare kategorierna. Inom alla dessa kategorier sätts 

specifika mål i tre olika nivåer; inriktningsmål, effektmål och prestationsmål. Inriktningsmålen är målen 

på den mest övergripande nivån och anger i vilken riktning som utvecklingsarbetet inom kategorierna 

ska bedrivas. Det kan exempelvis vara ”För att minimera skador på människor, egendom och miljö skall 

tiden till dess att en förstainsats påbörjats av person med grundläggande förmåga i brandsläckning 

minska” (Mälardalens Brand och Räddningsförbund, 2016, p. 11).  

Den mellersta nivån är effektmålen. De sätts av politikerna och de uttrycker vad medborgarna kan 

förvänta sig från räddningstjänsten. De specificerar exempelvis att en brand inte ska sprida sig till 

annan närliggande byggnad efter att släckningsarbete inletts eller att en räddningsresurs ska nå 

platsen vid en trafikolycka inom 20 minuter. Prestationsmålen är den lägsta nivån och uttrycker vad 

räddningstjänsten personal måste klara av för att kunna uppnå effektmålen. Det skulle exempelvis 

kunna vara att resa en stege på en viss tid.  

I tabell 8 ges en överblicksbild över de inriktningsmål som är uppsatta för MBRs verksamhetsområden. 

I de tre första områdena (brand, trafik och nödställd person i sjö eller vattendrag) ligger den största 

vikten på en snabb insats. Det är för att möjligheten att minimera skadan i dessa områden är starkt 

knuten till tiden det tar innan insatsen inleds. I de andra verksamhetsområdena är det större vikt på 

att kunna samverka med andra organisationer och få en bra och snabb översiktsbild av händelsen. Det 

är för att dessa händelser är stora och ofta är väldigt komplexa i sin natur. Då är det essentiellt att 

kunna styra och kontrollera resurserna på ett smidigt sätt.  
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Tabell 8. Inriktningsmål för MBRs verksamhetsområden. 

Det bör noteras att det i inriktningsmålet för Brand står ”en första insats påbörjas av en person” medan 

det i de övriga inriktningsmålen uttryckligt står räddningspersonal eller MBR. Det beror enligt Per 

Vikner på att MBR enbart håller utbildningar inom brand och att det därför går att ha mål som skulle 

kunna innefatta andra personer än just räddningstjänsten. Eftersom inga utbildningar hålls i de andra 

områdena kan inte MBR involvera andra personer eller organisationer i arbetet med dessa områden.  

I Handlingsprogram för räddningstjänst (2016) presenteras även de olika förmågor som finns 

tillgängliga inom MBR. Även vilken funktion eller del av MBR som besitter de olika förmågorna beskrivs. 

Exempelvis skall alla insatsledare besitta förmågan att organisera omfattande rökdykarinsatser.  

I sitt arbete använder sig MBR av olika typer av kommunikationsutrustning för att samordna insatser. 

Bland annat använder man sig av kommunikationssystemen Rakel, radio och vanlig telefon. Som 

tidigare nämnt använder man sig även av de två systemen LUPP och WIS för att hantera och dela 

information. Utöver grundläggande utrustning som brandmansklädsel, hjälmar osv. förfogar MBR även 

sammanlagt över mer än 30 fordon av tio olika typer. I tabell 9 presenteras en översiktsbild av dessa 

fordon och hur många av varje fordonstyp som finns att tillgå. MBR har även en rad specialutrustning 

som visas i tabell 10. Dessa resurser används vid insatser där specialutrustning blir nödvändig. Alla 

fordon och specialutrustning som MBR har tillgång till finns specificerad i en resursförteckning. Denna 

resursförteckning finns även tillgänglig för andra räddningstjänster för att man skall kunna ta hjälp av 

varandra och nyttja varandras resurser vid insatser. MBR har även tillgång till andra räddningstjänsters 

resurser för att kunna begära förstärkning när så krävs. 

 

 

 

 

•För att minimera skador på människor, egendom och miljö skall tiden till dess att en 
första insats påbörjas av en person med grundläggande förmåga i brandsläckning minskaBrand

•För att i ett tidigt skede förhindra allvarliga personskador skall tiden till dess att en första 
insats påbörjats av räddningspersonal med grundläggande förmåga i första hjälpen och 
säkring mot brand minska

Trafik

•TIden till dess att en nödställd får hjälp av räddningspersonal med grundläggande 
kunskaper i första hjälpen och ytlivräddning skall minska

Nödställd person i sjö 
eller vattandrag

•Säkerheten för medborgarna och miljön skall höjas genom utvecklad samverkan mellan 
MBR och verksamheter som bedriver farlig verksamhetUtsläpp farligt ämne

•MBR skall utveckla ledningsförmågan för att vid stora katastrofliknande olyckor kunna 
agera handlingskraftigt och effektivt genom användning av samhällets totala resurser så 
att skadorna på drabbade personer, deras egendom och på miljön minimeras. 

Stora olyckor

•MBR skall genom ett effektivt ledningssystem kunna anpassa organisationen, nyttja 
samhällets resurser och egen teknik samt ha utarbetade metoder för att kunna hantera 
stora olyckor och extraordinära händelser som exempelvis storm och översvämning

Samverkan
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Fordonstyp Antal 

Förstahandsenheter 5 

FIP-bilar 3 

Släck/räddningsenheter 8 

Höjdenhet 2 

Tankenhet 3 

Skärsläckarenhet 1 

Terränggående fordon 4 

Vattendykarenhet 1 

Båt 2 

Ledningsenheter 2 
Tabell 9. Förteckning över MBRs fordonsresurser 

Specialutrustningstyp Antal 

IR-kamera >8 

Vapen för gasflaskbeskjutning 2 

Kärra med extra rökskydd 2 

Superfläkt 1 

Skogsbrandcontainer 1 

Räddningscontainer 1 

Jordningsutrustning  4 

Ytlivräddningsutrustning 6 

Dykrobot 1 

Kemskyddscontainer 1 

Länscontainer 1 

Oljeupptagningsbåt 1 

Sambandsvagn 1 
Tabell 10. Förteckning över MBRs specialutrustning 
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4.3 Modellering av MBR i 800xA 
Syftet med projektet Stadens kontrollrum är att implementera relevanta delar av Västerås stad i en 

central informationsplattform för att med hjälp av denna underlätta samverkan och 

informationsutbyte. Projektet har inriktningen att denna informationsplattform skall utgöras av ABBs 

styrsystem 800xA. Vid en tillämpning av 800xA som underliggande system för Stadens Kontrollrum vill 

man således integrera och modellera relevanta funktioner och delar från staden i 800xA. I detta avsnitt 

diskuteras hur Mälardalens Brand- och Räddningstjänst kan modelleras i systemet. Avsnittet inleds 

med hur MBR kan brytas ner i olika strukturer, aspektobjekt och aspekter för att implementeras i 800xA 

och avslutas med hur MBR skulle relateras till det större perspektivet av en stad. 

 

4.3.1 Strukturering av MBR i form av aspektobjekt 
I detta avsnitt så presenteras en analys av MBRs olika system, funktioner och delar. Avsnittet behandlar 

MBR på en djupare nivå och baseras på den empirin som presenteras i 4.2 vilket har renderat i 

nedanstående indelningar av MBR. Analysen är gjord i form av en teoretisk modellering av MBR i 800xA 

och grundas på teorin om modellering i industrin och 800xA. 

Modelleringen i 800xA baseras som tidigare beskrivet på aspektobjekt och skapandet av olika 

strukturer av dessa enligt standarden IEC 61346. De strukturer som ingår i IEC 61346 är 

Funktionsstrukturen, Produktstrukturen och Positionsstrukturen. I 800xA finns det även möjlighet att 

skapa flera andra strukturer och en mängd olika typer av aspekter. Detta gör systemet väldig flexibelt 

och i vår modellering av MBR har vi inte låtit oss begränsas av de aspekter som finns i systemet idag. 

Vi har valt att besvara frågeställning 2 med hjälp av de tre ursprungliga strukturerna från IEC 61346. 

Utifrån denna standard kan det påvisas att det är möjligt att modellera MBR i 800xA och baserat på 

standarden presenteras i detta avsnitt ett förslag på hur MBR kan brytas ned för att modelleras i 

styrsystemet. 

Nedbrytningen av MBR kan göras på många olika sätt och i olika utsträckning. Exempelvis kan ett 

fordon inom produktstrukturen brytas ned i varje beståndsdel i form av skruvar och muttrar. Detta 

skulle dock resultera i en för detaljerad nedbrytning i denna kontext och resultera i en överösning av 

information vilket kan hämma förståelsen (Mella, 2014). Detaljnivån på den nedbrytning som vi har 

gjort i detta arbete är anpassad efter arbetets omfattning och vad som ansetts rimlig och relevant för 

att uppfylla arbetets syfte.  

 

Funktionsnedbrytning av MBR i 800xA 

När vi har gjort våra strukturella nedbrytningar enligt IEC 61346 har vi utgått från det empiriska resultat 

som framkom under intervjuerna och de kompletterande dokumenten som vi blev tilldelade i samband 

med intervjuerna. I bilaga 1 finns den funktionella nedbrytningen av MBR, vilket är den struktur som 

en nedbrytning efter standarden IEC 61346 bör inledas med (García & Gelle, 2006). I den har vi enligt 

IEC 61346 brutit ned MBR i dess komponenter utifrån de funktioner de uträttar. Den översta nivån är 

MBRs övergripande funktion: 

”Vid eller vid risk för olyckor hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö.”  

Enligt Garcia et al. (2004) ska den funktionella strukturen innehålla funktionella namn. Att bryta ned 

MBR funktionsmässigt utifrån MBRs olika delfunktioner ger flexibilitet i övergångarna mellan de olika 

strukturerna. Som kan ses i bilaga 1 har vi enligt Garcia et al. endast relaterat de aspektobjekt som 
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finns på den lägsta nivån till aspektobjekt i produktstrukturen. Det gör att det blir lätt att relatera ett 

aspektobjekt från produktstrukturen till flera aspektobjekt i funktionsstrukturen.  

Att funktionsstrukturen endast innehåller funktioner innebär att aspektobjekten inte behöver 

motsvaras av något fysiskt objekt. Därför blir inte nedbrytningen blir låst till ett visst fysiskt objekt utan 

är mer flexibel. Det möjliggör att framtida utveckling av räddningstjänsten inte blir bunden till att 

enbart utveckla de aspektobjekt som redan finns utan även kan se nya potentiella lösningar till de olika 

funktionerna. En funktion kan utföras av flera olika produkter och exempelvis blir det då lätt att 

integrera väktare eller andra i samhället i funktionsstrukturen för räddningstjänsten. Det gör också att 

en extern får lätta att lokalisera sig i nedbrytningen om denne inte är insatt i objekten inom MBR. Vet 

någon exempelvis inte vad ett ”inre befäl” innebär så är det lättare att orientera sig fram till den person 

som är ansvarig för utlarmningen av resurser inom MBR. Således har är inte den översta nivån av 

funktionsstrukturen döpt till MBR utan till den funktion som MBR uträttar.  

Som kan ses i strukturen uppträder många av aspektobjekten som är längst ned i strukturen på många 

ställen. Det beror på att de uträttar många funktioner. Bland annat så återfinns utryckningsstyrka med 

dess underkategorier på ett stort antal ställen i strukturen då denna funktion utför en väldigt bred 

arsenal av uppgifter. Det ska här noteras att utryckningsstyrka är en funktion på samma sätt som att 

”brandman” är en funktion. Vilken produkt (person) från produktstrukturen som hamnar under 

funktionen ”brandman” kan variera eftersom olika personer är i tjänst eller tillgängliga vid olika tider. 

Det kan också vara så att Per Persson både kan fylla funktionen som Brandman och Brandbefäl i 

beredskap om han har utbildning för det. Som Garcia et al. beskriver är detta ett bra tillvägagångssätt 

eftersom de övergripande funktionerna då beror på en de produkter som implementerar 

underfunktionerna. Det blir ett tydligt system där alla delar hänger ihop. Det innebär exempelvis att 

”hantera brand” automatiskt kommer att bero på skärsläckarenhet och Per Persson för att kunna 

uppfylla hela sin funktion. 

Även många utrustningar borde förekomma på många olika ställen i funktionsstrukturen. Exempelvis 

används släck/räddningsenheten för att uträtta flera funktioner som exempelvis utföra ytlivräddning 

och sanera brandfarligt spill i mindre omfattning. Dock har vi valt att inte visualisera all utrustning på 

alla platser i funktionsstrukturen eftersom det skulle bli oöverskådligt i en rapportform. Skulle alla 

produkter lyftas in på alla ställen skulle det bli så många delar på många olika platser av 

funktionsstrukturen att det skulle bli väldigt komplext. När modelleringen görs i systemet 800xA bör 

detta dock omfattas för att modellen ska bli korrekt och ändamålsenlig.  

 

Produktnedbrytning av MBR i 800xA 

I bilaga 2 finns produktnedbrytningen av MBR. Enligt IEC 61346 är produktstrukturen av ett system 

baserad på hur objekt i systemet är konstruerade (Garcia, et al., 2004). Detta gör att denna struktur till 

skillnad från funktionsstrukturen grundas på aspektobjekt som motsvararar konkreta föremål 

(produkter). Aspektobjekten i produktstrukturen är de konkreta föremål används för att uträttar de 

funktioner som ges i funktionsstrukturen. I MBRs fall består dessa konkreta föremål av människor, 

utrustning och byggnader. Exempelvis utgörs funktionerna i form av olika yrkesroller (som Inre Befäl 

och Insatsledare) av fysiska personer/produkter (som Per Persson och Stefan Stefansson) som hittas i 

produktstrukturen.  

MBR ligger på högsta nivån i produktstrukturen vilket innebär att vi valt att se MBR som en produkt 

bestående av andra produkter. Då MBR även består av en rad abstrakta entiteter såsom funktion, 

vision, företagskultur, ägarförhållanden och politiska relationer vill man även att denna typ av 
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information skall finnas tillgänglig i systemet. Detta kan man då lösa genom att tilldela aspektobjektet 

MBR med aspekter som ger denna information.  

IEC 61346 och 800xA är framtagna för att modellera stora tekniska system inom industrin och är därför 

i grunden inte anpassad för att modellera en samhällsfunktion som MBR. Men om man jämför ett 

industriellt tekniskt system som exempelvis en fabrik med MBR är de i stor utsträckning väldigt lika 

varandra. Precis som en fabrik har MBR en huvudfunktion som uppfylls av delfunktioner och olika typer 

av fysiska komponenter. En stor skillnad är dock att MBRs komponenter i produktstrukturen till viss 

del även består av människor och inte enbart olika typer av utrustning. Det kan kännas onaturligt att 

placera in en människa i en produktstruktur som enligt IEC 61346 ska bestå av produkter och 

utrustning. Sett ur ett perspektiv där man ser produktstrukturen som en nedbrytning av de olika 

komponenter som MBR är uppbyggt av känns det dock inte onaturligt att placera in personer i 

produktstrukturen. Då det i 800xA finns möjligt att skapa nya strukturer skulle det möjligtvis gå att 

skapa strukturer som var mer passande för MBR som organisation. Exempelvis skulle man kunna dela 

upp utrustning och personal genom att skapa en utrustningsstruktur där alla aspektobjekt har en 

utrustningsaspekt och en personalstruktur där alla aspektobjekt har en personalaspekt.  

 

Positionsnedbrytning av MBR i 800xA 

Positionsnedbrytningen av MBR finns i Bilaga 3. I positionsstrukturen organiserar man de olika 

aspektobjekt i ett system efter vilken position de har. Strukturen är uppbyggd på principen att om 

”Aspektobjekt 1” har en position som ligger inom positionen för ”Aspektobjekt 2”s position hamnar 

”Aspektobjekt 1” underordnat ”Aspektobjekt 2” i strukturen. (García & Gelle, 2006) 

Precis som i funktionsstrukturen brukar positionsstrukturen till stor del bestå av aspektobjekt som 

förekommer i produktstrukturen. Detta då alla fysiska objekt och konkreta föremål i ett system också 

alltid har en position. Skillnaden mellan att modellera exempelvis en fabrik och MBR när det kommer 

till positionsstrukturen är att många av de aspektobjekt som ingår i produktstrukturen är rörliga, dvs. 

inte har någon fast position. I en fabrik har maskiner och utrustning i de allra flesta fall en fast position 

och förhållandet mellan dem är således konstant. Aspektobjekten inom MBRs produktstruktur består 

till stor del av aspektobjekt som frekvent byter position, exempelvis människor och fordon. Relationen 

mellan de olika aspektobjektens positioner blir således inte konstant. Detta innebär att om de placeras 

in i en positionsstruktur skulle strukturen kontinuerligt behöva uppdateras för att få rätt organisering 

av de olika aspektobjekten i strukturen. 

Om man exempelvis tänker sig aspektobjekten ”FIP-bil 1” och ”Vallby station” från produktstrukturen 

och tilldelar dessa en positionsaspekt kommer positionsrelationen mellan dessa förändras med tiden. 

Då FIP-bil 1 står parkerad på Vallby Station kommer aspektobjektet ”FIP-bil 1” vara underordnat 

aspektobjektet ”Vallby station” i positionsstrukturen. Om FIP-bil 1 däremot är ute och kör kommer 

aspektobjektet ”FIP-bil 1” däremot inte vara underordnat aspektobjektet ”Vallby station” i 

positionsstrukturen. I figuren nedan illustreras hur de olika positionsstrukturerna skulle se ut. Den 

vänstra strukturen illustrerar situationen när FIP-bil 1 befinner sig på Vallby station och den högra 

illustrerar situationen när FIP-bil 1 är ute och kör. 
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Problemet med att organisera rörliga aspektobjekt i positionsstrukturen vid modellering av ett system 

enligt IEC 61346 tas även upp av Garcia, et al. (2004). Enligt Garcia, et al. (2004) säger standarden 

ingenting om hur aspektobjekt som byter position i systemet skall modelleras. Då positionen är något 

som är väldigt intressant för många av de rörliga aspektobjekten inom MSB (som positionen på fordon 

och människor) är det likväl önskvärt att tilldela dessa en positionsaspekt. Dock har vi valt att inte 

placera in dem i positionsstrukturen då den sällan skulle vara korrekt. Detta är ett möjligt 

tillvägagångssätt vid modellering i 800xA och har gjorts tidigare av ABB vid modelleringa av exempelvis 

gruvor. I gruvan finns en mängd aspektobjekt både i forma av människor och fordon vars position man 

kan övervaka i systemet utan att de finns i en positionsstruktur. En möjlig positionsaspekt för de rörliga 

aspektobjekten inom MBR är en form av kartfunktion liknande Google Maps där aspektobjekten 

aktuella position visas.  

Ett alternativ skulle kunna vara att utgå ifrån var aspektobjekten med rörlig position vanligtvis är 

stationerade men detta skulle inte uppfylla funktionen som man önskar med positionsstrukturen då 

den ofta skulle vara missvisande. I positionsstrukturen har vi således valt att endast ha aspektobjekt 

med fast position och i MBRs valde vi aspektobjekt i form av de kommuner som MBR ansvarar för samt 

deras fastigheter.    

 

4.3.2 Tilldelning av aspekter för respektive aspektobjekt 
I arbetet har vi valt att inte presentera aspekter för varje aspektobjekt. Antalet aspektobjekt som vi 

skapat för att modellera MBR uppgår till över 200 stycken och att presentera ett antal aspekter för 

samtliga aspektobjekt skulle innebära en väldigt omfattande tabell som inte skulle vara rimlig att 

presentera i rapportform. Vi har istället valt att nedan presentera exempel på aspekter som skulle 

kunna tilldelas ett aspektobjekt från respektive struktur. 

Aspekterna som tilldelas varje aspektobjekt ger önskvärd information om aspektobjektet. Vilken 

information som valts att klassas som önskvärd för respektive aspektobjekt inom MBR bygger på de 

intervjuer som gjorts med personal från olika räddningstjänster under arbetets gång samt informella 

samtal med bland annat handledaren på ABB. Anledningen till varför även andra räddningstjänster än 

MBR tagits i beaktande i arbetet för att bedöma vilken information som bör klassas som önskvärd för 

MBRs aspektobjekt är att de olika räddningstjänsternas arbete i många avseenden är lika. Med 

anledning av detta anses åsikter om önskvärd information som framkommit i intervjuer med andra 

räddningstjänster även vara relevant för MBR. De aspekter som valts utgår ifrån den utrustning och 

förutsättningar som MBR har idag, dvs. vi har inte valt aspekter som inte går att uppfylla med nutida 

förhållanden. Exempelvis har ingen positionsaspekt satts på verktyg då det idag inte finns någon 

positionsangivande utrustning på dessa. 

 

Funktionsstrukturen 

Funktionsstrukturen är uppbyggd av aspektobjekt som motsvarar olika funktioner inom MBR. 

      

Vallby station   Vallby station   

 FIP-bil 1  …   

… …  FIP-bil 1   

      
Figur 7. Illustration av hur positionsstrukturen kan förändras om aspektobjektens positionsförhållande förändras 
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Generellt är funktioner intressanta att övervaka för att få information om hur systemet presterar. 

Utöver att ha en funktionsstrukturaspekt är vanliga aspekter för funktioner inom industriella system 

exempelvis statistik, trender och larmlistor. Exempelvis kan man tänka sig att man övervakar 

funktionen stålpressning i en bilfabrik och det kan då vara intressant att titta på hur mycket stål/min 

som pressas, hur denna siffra varierar över tiden och att bli larmad om något i funktionen inte fungerar 

eller plötsligt förändras. För att göra detta kan man då tilldela denna funktion aspekter som ger 

information kring dessa saker.  

En funktion inom MBR som berördes mycket under arbetet var att larma ut resurser. I tabellen nedan 

visas vilka aspekter som skulle kunna tänkas tilldelas detta aspektobjekt. Under tabellen förklaras 

sedan respektive aspekt. 

Aspektobjekt Aspekter 

Larma ut resurser - Namn 

- Funktionstrukturaspekt 

- Beskrivning av utlarmingsprocessen 

- Utlarming 

- Statistik och trend över antalet utlarmningar 

- Logg över falsklarm och onödiga utryckningar 

Tabell 11. Förslag på aspekter till aspektobjektet "Larma ut resurser" 

Namn – Alla aspektobjekt i 800xA namnges för att vara lätta att identifiera. Därför tilldelas samtliga 

aspektobjekt med en namnaspekt. 

Funktionsstrukturaspekt – Alla aspektobjekt som placeras in i funktionsstrukturen får en 

funktionsstrukturaspekt. Tas denna aspekt bort tas aspektobjektet bort från funktionsstrukturen. 

Beskrivning av utlarmingsprocessen – För att få en förståelse för hur funktionen ”Larma ut resurser” 

går till och fungerar är det bra att ha en beskrivning av denna. Detta kan exempelvis vara en pdf-fil 

med en förklaring av hur utlarmningen av resurser fungerar på MBR. 

Utlarming – En önskvärd aspekt för aspektobjektet ”Larma ut resurser” är att faktiskt kunna utföra 

utlarmningen. Utlarmningen av resurser på MBR sker idag genom SOS Alarms system och kan man 

komma åt detta system som en aspekt via aspektobjektet kan man således sköta utlarmingen direkt 

från 800xA. 

Statistik och trend över antalet utlarmingar – Om man räknar antalet utlarmingar kan man med hjälp 

av ett aspektsystem för trender och statistik åskådliggöra hur antalet utlarmingar förändras över tiden.  

Logg över falsklarm och onödiga utryckningar – Genom att följa upp och logga falsklarm och 

utryckningar som görs i onödan kan möjligheten att se mönster för när detta uppstår. Detta är viktigt 

i arbetet mot att minska antalet av dem och således effektivisera räddningstjänstens verksamhet. 

 

Produktstrukturen 

Produktstrukturen är uppbyggd av konkreta föremål som representerar de fysiska grundstenar som 

systemet består av. I industriella sammanhang kan detta exempelvis vara av intresse för reparatörer 
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som vill ha information om en reservdel som ska beställas. Utöver själva produktaspekten kan andra 

aspekter bestå av exempelvis specifikationer för föremålet men i princip alltid även en positionsaspekt 

då alla konkreta föremål har en position. I tabell 12 nedan ges exempel på aspekter som skulle kunna 

tilldelas aspektobjektet ”Förstahandsenhet 1” och under tabellen förklaras respektive aspekt. Värt att 

notera är att aspektobjektet har tilldelats en produktstrukturaspekt så det finnes i produktstrukturen. 

Aspektobjektet har även tilldelats en positionsaspekt för att ge information om dess position. Det har 

dock ingen positionsstrukturaspekt som ges ett aspektobjekt då det placeras in i positionsstrukturen. 

Detta då det inte anses lämpligt att ha aspektobjekt med rörlig position i positionsstrukturen som 

förklaras i avsnitt 4.3.1. 

Aspektobjekt Aspekter 

Förstahandsenhet 1 - Namn 

- Produktstrukturaspekt 

- Stationstillhörighet 

- Specifikation 

- Position 

- Tillgänglighet  

- Kontakt 

- Färdplan 

- Bemanning 

Tabell 12. Förslag på aspekter till aspektobjektet ”Förstahandsenhet 1” 

Namn - Alla aspektobjekt i 800xA namnges för att vara lätta att identifiera. Därför tilldelas samtliga 

aspektobjekt med en namnaspekt. 

Produktstrukturaspekt – Alla aspektobjekt som placeras in i produktstrukturen får en 

produktstrukturaspekt. Tas denna aspekt bort tas aspektobjektet bort från produktstrukturen. 

Stationstillhörighet – Information om vilken station respektive förstahandsenhet tillhör och vanligtvis 

finns stationerad på. 

Specifikation – Dokument med specifikationer över förstahandsenheten. 

Position – Ger den aktuella positionen för förstahandsenheten. Detta kan förslagsvis ske genom att 

fordonet är utrustat med en GPS-sändare och kopplat till ett positioneringssystem där 

aspektobjektets position visualiseras på en karta. Positioneringssystemet kan nås med hjälp av denna 

aspekt.  

Tillgänglighet – Information om förstahandsenheten är ledig, upptagen eller på reparation. 

Kontakt – Länk till system för att kontakta fordonet. Kan vara via radio, Rakel, telefon eller annat 

system. 

Färdplan – Information om förstahandsenhetens aktuella färdplan med hjälp av uppkoppling till 

enhetens färddator. 
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Bemanning – Information om vilken personal som bemannar fordonet. Kan exempelvis ske med 

något form av incheckningssystem eller positioneringssystem.  

Aspektobjekt inom produktstrukturen kan ofta grupperas i olika aspektobjekttyper. Aspektobjekttyper 

representerar grupper av aspektobjekt som delar samma aspekter. I en motor kan man exempelvis 

tänka sig att det finns ett stort antal kugghjul. Varje kugghjul är ett eget aspektobjekt men man vill ofta 

ha samma information om alla kugghjul, dvs. de delar samma aspekter. Många av de olika 

komponenterna som identifierats inom MBR har mycket gemensamt när det kommer till vilken 

information som är önskvärd från dem. I dessa fall är det fördelaktigt att skapa aspektobjekttyper för 

dessa komponenter där alla aspektobjekt inom en aspektobjekttyp delar samma aspekter.  

I fallet med MBRs förstahandsenheter anses det lämpligt att skapa en på aspektobjekttyp då det finns 

fler enheter av denna fordonstyp. Varje förstahandsenhet kommer fortfarande representeras av 

varsitt aspektobjekt då man vill kunna skilja på fordonen men de kommer vara av samma 

aspektobjekttyp. Detta då Informationen som man vill ha om respektive förstahandsenhet är 

densamma. I figur 9 nedan presenteras exempel på aspektobjekt av aspektobjektstypen 

”Förstahandsenhet” med tillhörande aspekter. 

 

 

 

Positionsstrukturen 

Normalfallet vid modelleringen av ett tekniskt system är att de aspektobjekt som finnes i 

produktstrukturen även finnes i positionsstrukturen och således även har samma aspekter. Som 

förklarats i 4.3.1 blir detta något annorlunda i MBRs fall på grund av att många av aspektobjekten i 

produktstrukturen inte har någon fast position. De delar inom MBR som identifierats med fast position 

är deras geografiska ansvarsområden och fastigheter. I tabell 13 nedan visas förslag på aspekter som 

kan tilldelas aspektobjektet ”Vallby station”. 

 

- Namn: Förstahandsenhet 3 

Fordonstyp: Hävare 

Stationstillhörighet: Brandthovda station 

Specifikation: Dokument mfordonsspecifikation 

Position: Kartvy med positionsangivelse 

Tillgänglighet: På verkstad för reparation 

Kontakt: Länk för att ringa Hävare 1 

Färdplan: Vy över rutt inslagen på GPS 

Bemanning: Information med personer i bilen med länkar till respektive 

- Namn: Förstahandsenhet 2 

Fordonstyp: Hävare 

Stationstillhörighet: Brandthovda station 

Specifikation: Dokument  fordonsspecifikation 

Position: Kartvy med positionsangivelse 

Tillgänglighet: På verkstad för reparation 

Kontakt: Länk för att ringa Hävare 1 

Färdplan: Vy över rutt inslagen på GPS 

Bemanning: Information med personer i bilen med länkar till respektive 

- Namn: Förstahandsenhet 1 

- Stationstillhörighet: Vallby station 

- Specifikation: Dokument med specifikation över Förstahandsenhet 1 

- Position: Vallby station 

- Tillgänglighet : Ledig 

- Kontakt: Länk till kommunikationssystem 

- Färdplan: ABB Arena Nord via Vallbyleden 

- Bemanning: Per Persson, Stefan Stefansson, Kalle Karlsson 

Förstahandsenhet 

Figur 8. Aspektobjekt av aspektobjekttypen "Förstahandsenhet" 
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Aspektobjekt Aspekter 

Vallby station - Namn 

- Positionsstrukturaspekt 

- Position 

- Kontakt 

- Resursförteckning 

- Personallista 

Tabell 13. Förslag på aspekter till aspektobjektet "Vallby station". 

Namn - Alla aspektobjekt i 800xA namnges för att vara lätta att identifiera. Därför tilldelas samtliga 

aspektobjekt med en namnaspekt. 

Positionsstrukturaspekt – Alla aspektobjekt som placeras in i positionsstrukturen får en 

positionsstrukturaspekt. Tas denna aspekt bort tas aspektobjektet bort från positionsstrukturen. 

Position – Ger positionen för brandstationen. Detta kan förslagsvis ske med hjälp av ett 

positioneringssystem som visualiserar stationens position på en karta som nås med hjälp av denna 

aspekt.  

Kontakt – Länk till system för att kontakta stationen. Kan vara via radio, Rakel, telefon eller annat 

system. 

Resursföreteckning – Denna aspekt ger en länk till ett system där stationens resurser finns listade. 

Personallista – Information om vilken personal som tillhör Vallby station. 

För fallet med brandstationer som aspektobjekt skulle man kunna tänka sig att skapa en 

aspektobjekttyp för dessa precis som för förstahandsenheterna i produktstrukturen. Detta då alla 

brandstationer troligtvis tilldelas samma aspekter. 

 

4.3.3 Modellering av MBR ur en stads perspektiv 
Som beskrivits tidigare kan en stad ses som ett stort system med delsystem (City Protocol, 2015). Även 

inom industrin ses en hel fabrik som ett stort system men delsystem (García & Gelle, 2006) och för att 

kunna modellera ett stort system är det första steget att bryta ned systemet i olika delsystem och 

komponenter (García & Gelle, 2006). Nedbrytningen i delsystem och komponenter kan göras på olika 

sätt men enligt Senges (1990) teorier om systemtänkande är det väsentlig att varje del i systemet ses 

från ett perspektiv som tar hänsyn till hur den bidrar till det större systemet. Som Senge belyser måste 

ett system analyseras utifrån ett helhetsperspektiv eftersom systemet kan inte anses vara fullt 

fungerande om varje individuell del endast verkar för sin egen del av systemet. 

För att inte bryta ned MBR utan hänsyn till det system som MBR ingår i har det i detta arbete uppdagats 

att det varit nödvändigt att hitta en metodik som tar hänsyn till kopplingen mellan systemet och MBR. 

Till detta lämpar sig ramverket City Anatomy väl. City Anatomy är framtaget av City Protocol i syfte att 

skapa en generell modell för hur en stad som ett stort system är uppbyggd med olika delsystem och 
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komponenter. Eftersom modellen är framtagen för att kunna representera vilken stad som helst kan 

den även användas för att representera Västerås stad. 

City Anatomy har använts i detta arbete för att syntetisera MBRs roll i det större systemet, staden. 

Således har City Anatomy använts som en bas för att se hur delarna inom MBR kan kopplas samman 

med den större kontexten av en stad. I figur 9 visas resultatet från kopplingen mellan de delar inom 

MBR som identifierats under den empiriska studien med de olika systemen och komponenterna i City 

Anatomy. Genom att göra detta åskådliggjordes delsystem och komponenter i MBR ur ett 

statsperspektiv. I figuren framgår endast de delar inom MBR som vi identifierat under den empiriska 

studien, alltså är det inte säkert att varenda komponent och delsystem som MBR består av är 

inkluderat. Detta anses dock inte vara ett problem då denna del i arbetet främst syftar till att 

presentera principen för nedbrytningen av MBR som ett delsystem i en stad.  

I figuren så presenteras de delar som ingår i MBRs verksamhet och delarna presenteras således även 

om de inte kontrolleras av enbart MBR. Exempelvis kommunikationssystemet Rakel finns 

representerat även fast det är MSB som ansvarar för systemet och det används av mer än 500 

organisationer. Men eftersom Rakel identifierades som en del av MBRs verksamhet under empiriska 

delen av arbetet finns den därför presenterad i figuren.   
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Figur 9. Delar inom MBR som identifierats under den empiriska studien kopplade till de olika systemen och komponenterna i 
City Anatomy. 

Kommuner: 
- Västerås 
- Hallstahammar 
- Surahammar 

Kommunikationsnätverk: 
- Rakel 
- Radio 
- Telefon  
- LUPP 
- WIS 

 

Mobilitet (Fordon): 
- Förstahandsenheter 
- FIP-bilar 
- Släck/räddningsenheter 
- Höjdenheter 
- Tankenheter 
- Skärsläckarenhet 
- Terränggående fordon 
- Vattendykarenheter 
- Båtar 
- Ledningsenheter 

Byggda domänen (Fastigheter): 
- 2 Heltidsstationer 
- 5 Deltidsstationer 
- Övningsområden 

Säkerhet: 
”Vid eller vid risk för olyckor hindra 
och begränsa skador på människor, 

egendom och miljö” 

Kultur (Företagskultur): 
- Vision 
- Ledstjärna 
- Värdegrund 

Organisation: 
- Organisationsstruktur 
- Personal 

Styret (Ledning och Styrning): 
- Politisk koppling 
- Ägarförhållande 

 

Byggda domänen (Objekt): 
- Hjälm 
- Yxa 
- Stövel 
- Overall 
- Superfläkt 

… 

 

Funktioner (Yrkesroller): 
- Räddningschef i beredskap 
- Inre befäl 
- Stabsbefäl i beredskap 
- Brandbefäl i beredskap 
- Insatsledare 
- Styrkeledare 
- Brandman 
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Som figur 9 visar kommer olika delar av MBR in i de olika övergripande systemen av staden. Om 

exempelvis någon önskar att se trafiksituationen över staden så måste alla delar av stadens 

trafikflöden att ingå, även MBRs olika fordon. På samma sätt använder sig MBR av olika typer av 

kommunikationsutrustning som ingår i stadens kommunikationssystem och de ska således inkluderas 

även där. Poängen med detta är att City Anatomy ska ge en överblicksbild av hela samhället. 

Men MBR fyller även en funktion i samhället som har delats in enligt modellen City Anatomy i kategorin 

säkerhet under Västerås/interaktioner/funktioner. Funktionen i samhället som MBR ansvarar för är:  

”Vid eller vid risk för olyckor hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö” 

Eftersom hela MBR svarar för att kunna uppnå denna funktion kommer de delar som sorteras in under 

övriga delar av staden även in här. Exempelvis kommer därför ”Höjdeneheter” både komma in under 

mobilitet och under MBRs funktion i samhället, och MBRs brandstationer är inte bara byggnader ur 

MBRs perspektiv som funktion, utan även byggnader som har en viss plats i hela stadens perspektiv. 

Det är här som kopplingen kommer mellan det som beskrivs i detta avsnitt, syntesen, och det som 

beskrivs i tidigare avsnitt om analysen av MBR. Som bilaga 1 visar tar funktionsnedbytningen av MBR 

avstamp i den funktion som MBR ur en stads perspektiv mynnar ut i.  

I avsnitten 4.3.1 och 4.3.2 har vi visat att en modellering av MBR i ABBs styrsystem i 800xA är möjlig 

och vi anser även att implementeringen av övriga funktioner i en stad kan modelleras i 800xA på 

liknande sätt. Den stora utmaningen enligt oss ligger i att strukturera upp informationen i systemet på 

ett sätt så att den är anpassad för att kunna ge en samlad bild av staden. Vid vår modellering av MBR 

uppkom många frågor och ett stort antal svårigheter påträffades kring hur struktureringen av MBR 

skulle göras. Då vårt fall endast omfattande modellering av MBR utan att behöva förhålla sig till några 

andra funktioner i staden anser vi att vår modellering var betydligt mindre komplex än när fler 

funktioner modelleras och måste anpassas till varandra. Vi anser att modelleringen av hela staden är 

möjlig i 800xA men att lyckas strukturera upp en hel stad i 800xA är något som kräver gediget arbete. 

Struktureringen kommer enligt oss med stor sannolikhet ta lång tid att utveckla och är en av de stora 

utmaningarna med att implementera 800xA som en väl fungerande urban plattform. 
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5. Slutsatser 
I detta kapitel summeras de slutsatser som dragits från arbetet. I samband med detta kopplas även 

de tre frågeställningarna samman och diskuteras gemensamt ur ett helhetsperspektiv. 

 

5.1 Hur kan implementeringen av räddningstjänsten i en 

urban plattform utveckla räddningstjänstens verksamhet? 
 

Resultatet från detta arbete visar att en integrering av räddningstjänsten i en urban plattform kan få 

stor påverkan på hur räddningstjänsten kan komma att bedriva sitt arbete. Många av de problem som 

räddningstjänster upplever idag skulle kunna lösas med en implementering i en urban plattform. Under 

intervjuerna med räddningstjänster framkom att mycket av informationen som de använder eller 

behöver redan finns men det är komplext och i många fall omöjligt att nå den. I dagsläget görs en 

samlad bild av en situation genom informationshämtning i många olika system men mycket användbar 

information är fortfarande otillgänglig för räddningstjänsten då det i många fall inte finns internt inom 

räddningstjänsten. Att det är svårt att samla in information om en situation gäller även 

räddningstjänstens egna resurser vilket till stor del beror på outvecklade system,. Resultatet i detta 

arbete visar på att en implementering i en urban plattform skulle kunna råda bot på dessa problem.  

En annan möjlighet med en urban plattform för räddningstjänsten är att förbättra den nu bristande 

kommunikationen mellan olika delar av samhället. Att strömlinjeforma olika delar i insatser gör att alla 

kan arbete mot samma mål, dubbelarbete kan undvikas, resurser kan delas och effektiviteten därmed 

kan förbättras. En urban plattform skulle också underlätta för ansvarsdelningen och samordningen 

mellan olika delar av samhället. Om detta skulle kunna förbättras hade troligtvis fler människoliv 

kunnat räddas och skador på egendom minskas. 

Den urbana plattformen skulle också förenkla identifieringen av samhällsmönster. Idag ser varje del i 

samhället allt från sitt eget perspektiv vilket medför att vissa samhällsmönster faller mellan stolarna. 

Om mönstren kan identifieras så kan åtgärder mot dessa vidtas innan de har blivit stora problem. 

Resultatet i arbetet tyder även på att en urban plattform skulle kunna leda till att samhällets totala 

resurser kan nyttjas på ett effektivare sätt. 

Vidare indikerar även arbetet på att det stora antalet onödiga utryckningar kan minskas vilket skulle 

skapa stora besparingar. Att även kunna kalla ut externa resurser skulle korta ner insatstiden, minska 

inverkan och därmed även förbättra räddningstjänstens förmåga att leva upp till sitt övergripande mål.  

De problem som identifierats inom räddningstjänsten i detta arbete är: 

 Begränsad möjlighet till integrering av nuvarande system och utvecklingen av nya 

 Dålig tillgång till extern information 

 Svårighet att i förväg veta om informationsbehovet som behövs vid insats 

 Ökat behov av utnyttjande av gemensamma resurser i samhället 

 Informationsdelningsbrister mellan olika samhällsfunktioner på grund av stelbenta system 

 Avsaknaden av en gemensam informationsgrund 

 Bristande samordning i arbetet mellan olika aktörer i samhället 
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Som arbetet visat så kan dock inte alla problem som identifierades under intervjuerna direkt avhjälpas 

med en urban plattform. Detta gäller bristande samordning i arbetet mellan olika aktörer i samhället 

där olika aktörer har olika och ibland kontraproduktiva mål. Det skapar en diskrepans som, sett ur ett 

systemperspektiv, motverkar samhället. Problemet beror dock mycket på kommunikationsbristen 

mellan dessa aktörer. Något som kan lösas med hjälp av en urban plattform.  Det finns också ett antal 

hinder för att de möjligheter som identifierats ska kunna infrias. Det gäller bland annat att kunna 

presentera informationen i plattformen på ett sådant sätt så att inte operatören blir överöst av 

information. Om denna filtrering inte lyckas så skulle operatören inte kunna tillgodogöra sig 

informationen och värdet av plattformen blir begränsad.  

 

5.2 Hur bidrar implementeringen av räddningstjänsten i en 

urban plattform till en smartare stad? 
 

Implementeringen av räddningstjänsten i en urban plattform skulle enligt resultatet i detta arbete 

bidra till att många av de olika definitionerna av en smart stad kan uppnås. Enligt definitionen av en 

smart stad som beskrivs av Sanseverino et al. (2014), Giffinger et al. (2007) och Elmangoush et al. 

(2013) skulle räddningstjänstens implementering i en urban plattform bidra inom åtta av tio punkter; 

Smart mobilitet, Smart styrning, Smart ekonomi, Smarta människor, Smart miljö, Smart leverne, Smart 

verksamhet och Smart ekosystem. Bidrag till dessa punkter skulle bland annat fås genom: 

 Möjlighet till ”Grön våg” vilket skapar framkomlighet för utryckningsfordon och därmed 

minskar påverkan på övrig trafik i staden vid utryckning 

 Förbättrade tjänster för invånare och organisationer vid olycka 

 Ökad produktivitet i arbetet med att hantera olyckor 

 Ökad flexibilitet i räddningsarbetet med individuell utlarmning och utlarmning av externa 

resurser vilket gör fler resurser tillgängliga för annat 

 Identifiering av risker för miljön innan de inträffat 

 Ökad säkerhet för individen 

 Ett starkare samarbete och utnyttjande av samhällets resurser 

 Ökad förmåga i samhället att hantera förändringar genom ökad organisering och interaktion  

Som annan forskning på området smarta städer hävdar så kan smarta städer ofta likställas med 

uttrycket hållbarhet. Utifrån IECs rapport Orchestrating infrastructure for sustainable Smart Cities 

(2014) definitioner av de tre pelarna av hållbarhet så bidrar en implementering av räddningstjänsten i 

en urban plattform till alla tre. Den ekonomiska hållbarheten skulle gynnas av möjligheten att skapa 

nya tjänster och lösningar på samhällsproblem samt det ökade samarbetet mellan olika aktörer. Den 

andra pelaren, sociala hållbarheten, skulle förbättras genom en mer jämlik behandling av samhällets 

alla invånare. Slutligen skulle även den miljöinriktade pelaren förbättras genom mer effektivt 

utnyttjande av resurser och att olyckor och naturkatastrofers inverkan på miljön minskar. 
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5.3 Nedbrytning och modellering av MBR för att 

implementeras i 800xA 
Nedbrytningen av MBR för en implementering i ett styrsystem är absolut möjlig och kan göras på ett 

flertal olika sätt. I arbetets bilagor så presenteras det förslag på en nedbrytning av Mälardalens Brand- 

och Räddningsförbund som vi kommit fram till i detta arbete. Nedbrytningen är baserad på de modeller 

som presenteras i standarden IEC 61346 och är anpassade efter ABBs styrsystem 800xA. 

Nedbrytningen har gjorts utifrån tre olika perspektiv; funktionsstrukturen, produktstrukturen och 

positionsstrukturen. En nedbrytning på detta sätt möjliggör för användaren att byta mellan olika 

perspektiv på en stad och kunna filtrera information utifrån vad som efterfrågas. Vill användaren 

exempelvis se vilka resurser som befinner sig nära en plats eller på en brandstation så nyttjar 

användaren positionsstrukturen medan användaren nyttjar funktionsstrukturen om den vill se vilken 

del av MBR som är ansvarig för hanteringen av brand.  

Indelningen i de olika kategorierna är baserad på den information som framkommit under intervjuerna 

med MBR och de dokument som presenterats i samband med intervjuerna. Vi har också anpassat 

strukturerna efter de teorier och den forskning som finns på området. Många olika alternativ har under 

arbetets gång bearbetats vilket har renderat i de slutliga strukturerna som presenteras i detta arbete.  

Ett antal aspekter finns också presenterade till ett utvalt antal aspektobjekt. Det är för att visa på 

konceptet av aspekterna snarare än att göra den kompletta identifieringen av alla användbara aspekt. 

Det är dessutom någonting som inte går att göra komplett innan det testas i praktiken, vilket också 

framkommit under intervjuerna.  

 

5.4 Implementeringen av MBR i 800xA i egenskap av en 

urban plattform 
En urban plattform som beskrivs i detta arbete har visat sig vara en betydande del i utvecklingen av en 

smart stad. Principen med den urbana plattformen bygger på att olika delar och aktörer i staden med 

system och information kan integreras i en gemensam plattform. ABBs styrsystem 800xA är ett väl 

etablerat styrsystem inom industrin som används just för att integrera olika system och processer i 

stora och komplexa tekniska system. Inom industrin uppfyller 800xA således till stor del de olika 

faktorer som beskriver en urban plattform. I detta arbete har vi lyckats ta fram en modell för hur även 

en funktion i en stad, räddningstjänsten i form av Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, skulle 

kunna implementeras i 800xA. Förutsättningarna för att kunna använda 800xA som en urban plattform 

i Västerås stad bedöms således som goda.  

Ett stort nuvarande problem i räddningstjänstens verksamhet som framkommit under arbetet är 

bristande informationsdelning och samverkan med andra aktörer och funktioner i samhället. Att ha en 

omfattande informationsdelning och samverkan mellan stadens olika aktörer är grundläggande för en 

smart stad (Elmangoush, et al., 2013). För att lyckas lösa detta räcker det dock inte med att endast 

bryta ned och implementera respektive funktion i staden i den urbana plattformen. Nedbrytningen 

och implementeringen av stadens olika delar måste anpassas till varandra och till hur de bidrar till 

staden som helhet. Detta då en stad, liksom vilket system som helst, inte kan vara fullt fungerande om 

varje funktion i systemet endast arbetar för sin egen position utan hänsyn till systemets andra delar 

(Senge, 1990). För att kunna utveckla Västerås till en smartare stad med hjälp av 800xA som urban 

plattform är det således av högsta vikt att inte varje del av Västerås stad implementeras utifrån ett 
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stuprörsperspektiv, som påminner om hur staden fungerar idag. Implementeringen av stadens delar 

skall istället ske utifrån ett systemtänk där staden är det större systemet som de olika delarna i staden 

tillsammans genom samverkan får att fungera på ett så smart sätt som möjligt. 

 

6. Vidare arbete 
 

I detta arbete har vi berört frågan huruvida en implementering av räddningstjänsten i en urban 

plattform kan utveckla räddningstjänstens verksamhet och även bidra till målet att skapa en smart 

stad. Arbetet har mynnat ut i att det både finns stor potential för att utveckla räddningstjänstens 

arbete och utvecklandet av en smart stad vid en implementering i en urban plattform. Vidare forskning 

kopplat till detta arbete skulle vara att göra en motsvarande studie för andra funktioner och delar i en 

stad.  

Gällande modelleringen av MBR i 800xA omfattar detta arbete endast en teoretisk beskrivning av hur 

modelleringen kan göras. Att i praktiken genomföra denna modellering är således ett område som i 

framtiden är intressant att genomföra. 
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Bilaga 1 – Funktionsstruktur av MBR 
 

Vid eller 
vid risk för 
olyckor 
hindra och 
begränsa 
skador på 
människor, 
egendom 
och miljö 

      

 Hantera 
brand 

     

  Rädda och släcka     

   Utföra livräddande insats med 
rökdykare vid villa- eller 
lägenhetsbrand 

   

    Utryckningsstyrka   

     4 Brandmän  

      Per Persson 

      Nils Nilsson 

      Klara Klasson 

      Mats Matsson 

     1 Styrkeledare  

      Sven Svensson 

     Släck/räddningsenhet 
1 

 

     Hjälm 1  

     Hjälm 2  

     …  

     Overall 1  

     …  

     Yxa 1  

     …  

   Påbörja livräddning 
och/eller invändig 
släckinsats i mindre och 
medelstor industri eller 
motsvarande 

   

    Utryckningsstyrka …  

   Arbeta på tak och utföra 
enklare håltagning 

   

    Utryckningsstyrka …  

   Genomföra 
komplicerade 
rökdykarinsatser upp till 
30 meter 

   

    Utryckningsstyrkor 
från flera stationer 

…  

   Resa stege för 
livräddande insats upp 
till 11 meter från 
marknivå 

   

    Utryckningsstyrka …  

   Trycksätta stigarledning 
till 12 bar 

   

    Utryckningsstyrka …  

   Utföra insats mot en 
100m2 spillbrand eller 
säkra ett 300m2 utsläpp 
mot brand 

   

    Utryckningsstyrka …  

   Sätta angränsande lokal 
under övertryck 

   

    Utryckningsstyrka …  
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   Utföra insats mot 
gräsbrand, soteld, 
bilbrand, släckning av 
mindre brand i skog i 
anslutning till farbar väg 

   

    Utryckningsstyrka …  

   Söka efter saknad person 
i tät rök  

   

    Utryckningsstyrka …  

    IR-kamera 1   

    
 

   

   Utföra livräddande insats 
upp till 23 meter från 
marknivå 

   

    Utryckningsstyrka i 
Västerås 

…  

    Höjdenhet 1   

   Påbörja insats mot en 
400m2 spillbrand och 
brand vid depå i 
avvaktan på hjälp från 
släckmedelscentralen  

   

    Utryckningsstyrka i 
Västerås 

…  

   Utföra insats i stora lokal 
med bland annat extra 
stor fläkt och 
lättskumsaggregat 

   

    Utryckningsstyrka i 
Västerås 

…  

    Superfläkt   

   Utföra släckning bakom 
massiva hinder  

   

    Utryckningsstyrka i 
Västerås 

…  

    Skärsläckarenhet   

   Oskadliggöra gasflaskor 
genom beskjutning 

   

    Gasflaskskytt   

     Mats Matsson  

    Vapen 1   

  Försörjning av 
brandvatten 

    

   Förse med brandvatten 
till specifik plats 

   

    Utryckningsstyrka 
med hjälp av 
brandposter och 
branddammar 

…  

   Förse med brandvatten 
till olika platser 

   

    Utryckningsstyrka  …  

    Motorspruta 1   

    Tankenhet 1   

 Hantera 
trafikolyckor 

     

  Hantera 
vägtrafikolyckor 

    

   Utföra insats med 
enklare losstagning och 
första hjälpen oavsett 
avstånd från farbar väg 

   

    Utryckningsstyrka …  

    Terränggående 
fordon 1 
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   Utföra insats vid 
omfattande trafikolycka 

   

    Två 
utryckningsstyrkor 

…  

   Komplicerad losstagning     

    Två 
utryckningsstyrkor 
varav en från Vallby 
station 

…  

  Hantera 
järnvägsolyckor 

    

    
 

   

   Arbetsjordning av 
elledning 

   

    Utryckningsstyrka  …  

    Jordningsutrustning 1   

   Komplicerad losstagning     

    Två 
utryckningsstyrkor 
varav en från Vallby 
station 

…  

   Stabilisering och 
friläggande av 
fastklämda personer 

   

    Utryckningsstyrka …  

 Hantera 
nödställd 
person i sjö 
eller 
vattendrag 

     

  Utföra ytlivräddning     

   Utryckningsstyrka …   

   Ytlivräddningsutrustning 
1 

   

  Genomföra 
vattendykning ner till 
40 meters djup 

    

   Vattendykare    

    Klara Klasson   

   Vattendykarenhet  

 Hantera 
utsläpp av 
farligt ämne 

     

  Påbörja livräddande 
insats vid 
kemikalieolycka med 
branddräkt  

    

   Utryckningsstyrka …   

  Spärra av riskområde     

   Utryckningsstyrka …   

  Sanera brandfarligt 
spill i mindre 
omfattning, i 
vattendrag och på 
land 

    

   Utryckningsstyrka …   

  Påbörja 
kemdykarinsats vid 
förekommande 
kemikalier inklusive 
kondenserade gaser 

    

   Utryckningsstyrka i 
Västerås  

…   

   Kemskyddscontainer    
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  Påbörja 
fartygssläckning 
inom hamn för att 
begränsa 
brandspridning 

    

   Utryckningsstyrka i 
Västerås 

…   

  Oljeskadebekämpa i 
hamnen 

    

   Utryckningsstyrka i 
Västerås i samarbete 
med Mälarhamnar AB 

…   

   Oljeupptagningsbåt    

  Hindra miljöfarligt 
utsläpp att nå 
dricksvattensystemet 

    

   Utryckningsstyrka i 
samarbete med 
Mälarenergi AB 

…   

       
  

 
 
 

     

 Leda 
insatser 

     

  Samordna flera 
enheter i samband 
med räddningstjänst 

    

   Insatsledare    

    Harald Haraldsson   

   Brandbefäl i beredskap    

    Erik Eriksson   

   Ledningsenhet 1 

   Rakel 1 

   Telefon 1 

  Leda åtta samtidigt 
pågående händelser 
av mindre 
omfattning 

    

   Brandbefäl i beredskap …   

   …    

  Vid behov disponera 
gemensamma 
resurser vid aktuell 
händelse och skälig 
beredskap för 
ytterligare händelse 

    

   Räddningschef i 
beredskap 

…   

   …  

  Organisera en 
räddningsstab i 
händelse av 
omfattande olycka 

    

   Stabsbefäl i beredskap …   

   …    

  Hantera större 
insatser som inte 
pågår under flera 
dygn 

    

   Dygnsledig personal …   

  Göra riskbedömning 
vid rökdykning i 
komplicerad miljö 

    

   Styrkeledare …   

   Insatsledare …   
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  Göra riskbedömning 
vid rökdykning i 
lokaler som är större 
än 30 meter 

    

   Insatsledare …   

  Organisera 
omfattande 
rökdykarinsatser 

    

   Insatsledare …   

  Organisera en 
dykinsats 

    

   Dykledare  …   

  Larma ut resurser     

   Inre befäl  …   

   SOS Alarm    

 Varna 
allmänheten 

     

  Informera om risk att 
kemikalieutsläpp 
från industri eller 
transport av farligt 
gods påverkar 
människor i 
omgivningen 

    

   MBR via radio och/eller 
TV 

   

  Skicka signal om 
viktigt meddelande 
genom tyfoner i 
tätort följt av 
meddelande på radio 

    

   Inre befäl    

 Ta loss djur 
som fastnat 

     

  Utryckningsstyrka …    
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Bilaga 2 – Produktstruktur av MBR 
 
 

    

MBR     

 Personal    

  Heltidsanställda   

   Per Persson  

   Nils Nilsson  

   Klara Klasson  

   Mats Matsson  

   Sven Svensson  

   Harald Haraldsson 

   Erik Eriksson 

   …  
  Deltidsanställda   

   Stefan Stefansson  

   Oskar Oskarsson  

   Anna Andersson  
   …  
 Utrustning    

  Standardutrustning   

   Overaller  

    Overall 1 

    … 
   Hjälmar  

    Hjälm 1 

    Hjälm 2 

    … 
   Stövlar  

    Stövel 1 

    Stövel 2 

    … 
   …  
  Fordon   

   Förstahandsenheter  

    Förstahandsenhet 1 

    Förstahandsenhet 2 

    … 
   FIP-bilar  

    FIP-bil 1 

    … 
   Släck/räddningsenheter  

    Släck/räddningsenhet 1 

    Släck/räddningsenhet 2 

    … 
   Höjdenheter  

    Höjdenhet 1 

    Höjdenhet 2 

   Tankenheter  

    Tankenhet 1 

    … 
   Skärsläckarenhet  
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   Terränggående fordon  

    Terränggående fordon 1 

    … 
   Vattendykarenhet  

   Båtar  

    Båt 1 

    Båt 2 

   Ledningsenheter  

    Ledningsenhet 1 

    Ledningsenhet 2 

  Kommunikations- 
utrustning 

  

   Rakelenheter  

    Rakel 1 

    … 
   Radioenheter  

    Radio 1 

    … 
   Telefoner  

    Telefon 1 

    … 
  System   

   LUPP  

   WIS  

  Verktyg   

   Yxa  

    Yxa 1 

    Yxa 2 

    … 
   Motorsågar  

    Motorsåg 1 

    … 
   Kofötter  

    Kofot 1 

    Kofot 2 

    … 
     
   …  
  Specialutrustning   

   IR-kamera  

    IR-kamera 1 

    IR-kamera 2 

    … 
   Vapen för 

gasflaskbeskjutning 
 

    Vapen 1 

    Vapen 2 

   Kärra med extra rökskydd  

    Kärra 1 

    Kärra 2 

   Superfläkt  

   Skogsbrandcontainer  

   Räddningscontainer  
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   Jordningsutrustning   

    Jordningsutrustning 1 

    … 
   Ytlivräddningsutrustning  

    Ytlivräddningsutrustning 
1 

    Ytlivräddningsutrustning 
2 

    … 
   Dykrobot  

   Kemskyddscontainer  

   Länscontainer  

   Oljeupptagningsbåt  

   Sambandsvagn  

 Fastigheter    

  Heltidsstationer   

   Vallby station  

   Brandthovda station  

  Deltidsstationer   

   Skultuna station  

   Kolbäck station  

   Hallstahammar station  

   Surahammar station  

   Virsbo station  

     
  Övningsområde   
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Bilaga 3 – Positionsstruktur av MBR 
 

 

 

 

 

 

 

MBR      

 Västerås     

  Vallby station    

  Brandthovda station    

  Skultuna station    

 Hallstahammar     

  Kolbäck station    

  Hallstahammar station    

 Surahammar     

  Surahammar station    

  Virsbo station    

 Övningsområde     


