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Förord 

Denna rapport beskriver inriktningen av den nationella strategin för stärkt brand-

skydd genom stöd till enskilda. Syftet är att bidra till ett systematiskt och målstyrt 

säkerhetsarbete med fokus på att minska sannolikheten för uppkomst och konse-

kvenserna av bränder. Arbetet omfattar i huvudsak tre delar: att fastställa nya mål 

för brandsäkerhetsindikatorerna fram mot år 2030, att se över indikatoruppsätt-

ningen under samma tidsperiod och att beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras 

för att nå målen. 

Rapporten är framtagen av en arbetsgrupp från Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap (MSB): Anders Jonsson, Malin Niklasson, Mattias Strömgren 

och Björn Sund, samt Maya Stål Söndergaard (Brandskyddslaget). Vi är också tack-

samma för bidrag från kollegor på MSB, Nationella samverkansgruppen för 

brandskyddsfrågor, projektgruppen kring Brandskyddsföreningens bostadsbrands-

strategi, samt ett antal räddningstjänstorganisationer. 
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Sammanfattning 
 

Aktörerna som samarbetar kring den svenska nationella strategin för att stärka 

brandskyddet för den enskilda människan har formulerat en nollvision: ”Ingen ska 

omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand” (MSB 2010). Denna inriktning 

av strategin syftar till att bidra till ett systematiskt och målstyrt säkerhetsarbete 

med fokus på att minska sannolikheten för uppkomst och konsekvenserna av 

bränder. Målet är att sätta nya mål för brandsäkerhetsindikatorerna fram mot år 

2030, se över indikatoruppsättningen under samma tidsperiod och beskriva vilka 

åtgärder som bör prioriteras för att nå målen för indikatorerna. 

Till följd av pandemin Covid-19 och de effekter på samhället som den kom-

mer att medföra ser vi ett behov av att se över såväl mål som åtgärder inom ett till 

två år. Hur pandemin kommer att fortsätta utvecklas är vid denna rapports färdig-

ställande oklart. 

Mål och indikatorer fram till år 2030 

Inom arbetet med den nationella strategin för stärkt brandskydd togs ett antal indi-

katorer fram för att långsiktigt kunna följa upp utvecklingen inom området. De 

mål som är satta för indikatorerna löper till år 2020/2022, vilket medför ett behov 

av att sätta nya mål för den kommande tioårsperioden. Vi utgår ifrån indikatorer-

nas historiska trend fram till den senaste mätpunkten. Sedan har vi tagit in rele-

vanta omvärldsfaktorer genom befintlig litteratur och workshops. Med stöd av 

dessa underlag har vi gjort en bedömning och formulerat nya mål fram till år 2030 

utifrån ledorden: Nåbart och Utmanande. 

 

Indikatorer Mål1 Mått på 

 Antal omkomna i bostadsbränder 

 Antal avtransporterade till vårdenhet 

 Antal personer som vårdats i sluten vård 

Under 60 per år 

Under 600 per år 

Under 400 per år 

Personskador 

 Kostnad för egendomsskador 

 Antal utvecklade bostadsbränder 

Nedåtgående trend 

Under 2500 per år 
Egendomsskador 

 Andel hushåll med fungerande brandvarnare 

 Andel hushåll med handbrandsläckare 

 Andel hushåll med brandfilt 

Minst 95 % 

Minst 80 % 

Minst 70 % 

Skyddsåtgärder 

 Andel kommuner som genomför hembesök 

 Andel kommuner med utvecklat samarbete 

- 

- 
Skyddsproduktion 

_____________________________________________________________ 
1 Flera av värdena på målen är medelvärden över tre år. 
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I arbetet med indikatormålen har vi även sett över den uppsättning som fanns. 

Syftet med indikatorerna är att ge en bild av om brandskyddet för den enskilde har 

stärkts och om utvecklingen inom brandskyddsområdet går mot de uppsatta må-

len. Några tidigare indikatorer har tagits bort (agerande vid brand i bostad och an-

del bostäder med eldstäder med brister i brandskyddet) och några mäts på ett del-

vis nytt sätt. De senare är andel kommuner som genomför hembesök och andel 

kommuner med utvecklat samarbete. För dessa finns endast en mätning för år 

2019, vilket gör att vi inte sätter några framtida mål för dem i dagsläget. Vi har 

också identifierat en indikatoruppsättning som bör följas på underliggande nivå för 

att kunna följa brandsäkerhetsutvecklingen utifrån ett bredare perspektiv. 

Det är viktigt att påminna sig om att fördjupade analyser behöver komplettera 

dessa indikatorer som endast utgör en fingervisning om utvecklingen på nationell 

nivå. Exempel på fördjupade analyser är antal personskador i olika riskgrupper, 

egendomsskador för olika bostadstyper, andel fungerande brandvarnare i särskilt 

utsatta områden, antal målgruppsanpassade hembesök, antal utbildade skolelever 

etc. Regionala och lokala analyser är också nödvändiga för att belysa variationen i 

hur utvecklingen inom brandskyddsområdet ser ut. 

Prioriterade åtgärder 

De åtgärder som prioriteras är de som utifrån tillgänglig forskning bedöms ha 

störst effekt på antalet bostadsbränder och konsekvenserna av dessa. Åtgärderna 

inriktar sig på alla tre typhändelser som identifierats inom bostadsbrandsområdet; 

självrapporterade bostadsbränder, bostadsbränder som föranleder räddningsinsats 

samt bostadsbränder med dödlig utgång. Inom samtliga kategorier kan det även 

förekomma egendomsskador i varierande omfattning, vilka även är önskvärda att 

minska. 

Åtgärderna som beskrivs har identifierats som särskilt prioriterade för att ge-

nomföra den nationella strategin de kommande åren. Aktiviteterna gör inte an-

språk på att vara heltäckande och andra aktiviteter som redan pågår eller planeras 

bör naturligtvis inte uteslutas. Däremot kan åtgärderna utgöra en vägledning för de 

aktörer som arbetar inom området om var fokus bör läggas för att få störst effekt. 

Aktiviteterna delas in och kategoriseras i fem olika åtgärdsområden. Under re-

spektive åtgärdskategori återfinns både aktiviteter som bör genomföras på lokal 

nivå, men även ett antal stödjande aktiviteter på nationell nivå. Övriga aktörer som 

till exempel regioner, fastighetsägare, intresseorganisationer, frivilligorganisationer 

eller försäkringsbranschen kan också få stöd i brandsäkerhetsarbetet genom att 

hitta kopplingar mellan åtgärderna och respektive verksamhet. 
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Följande åtgärdsområden prioriteras för strategin: 

Åtgärdsområden 

Stärka särskilt riskutsatta individers brandskydd i hemmiljö 

Stärka kunskapen att förebygga och agera 

Öka antalet fungerande brandvarnare 

Verka för att genomföra en första insats med kort responstid 

Utveckla kunskap genom forskning, lärande och innovation 

 

Särskild vikt i brandsäkerhetsarbetet läggs vid att stödja den lokala nivån och de 

aktiviteter som bör prioriteras på lokal nivå och den effekt som närmast vill åstad-

kommas med aktiviteten är: 

Aktivitet Närmast kopplad effekt (indikator) 

Systematiskt arbeta med stärkt  

brandskydd för riskutsatta individer 

 Antal omkomna 

 Antal allvarligt skadade 

 Andel kommuner med utvecklat 

samarbete 

Riktade förebyggande  

kommunikationsinsatser 

 Andel kommuner som genomför 

hembesök 

Följa upp fastighetsägarens ansvar över 

brandskydd i flerbostadshus – med fokus 

på brandvarnare 

 Förekomst av fungerande  

brandvarnare 

Utbildning i brandskydd i grundskolor 
 Bred ansats (berör samtliga  

indikatorer) 

Verka för att genomföra en första insats 

med kort responstid 

 Bred ansats (berör samtliga  

indikatorer) 

Verka för innovation inom välfärdssektorn 

och ansluta sig till digitaliseringsinitiativ 

 Antal omkomna 

 Antal allvarligt skadade 

 Kostnad för egendomsskador 

 Antal utvecklade bostadsbränder 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I november år 2009 fick MSB i uppdrag av regeringen att, i samverkan med be-

rörda myndigheter och organisationer, ta fram en nationell strategi för hur brand-

skyddet kan stärkas genom stöd till enskilda. Detta efter att det i slutet av somma-

ren och under hösten omkommit 15 personer vid tre olika bostadsbränder. I okto-

ber år 2010 redovisades uppdraget för regeringen. I strategin formulerades en vis-

ion om att ingen i Sverige ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand 

(MSB 2010).2 Inom strategiarbetet togs det fram och sattes mål för ett antal nat-

ionella indikatorer (MSB 2014). Därefter har utvecklingen av indikatorerna redovi-

sats och analyserats för att följa upp det målstyrda arbetet inom brandområdet 

(MSB 2019). 

 

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand 

 

De mål som sattes löper till år 2020 eller år 2022, vilket medför ett behov av att re-

videra målen för den kommande tioårsperioden. Samtidigt bör prioriterade åtgär-

der för att nå målen diskuteras. I propositionen ”En effektivare kommunal rädd-

ningstjänst” (Regeringen 2020, s.18) beskrivs att åtgärder för att minska personska-

dor vid bostadsbränder särskilt bör främjas. Åtgärder som nämns är råd, informat-

ion och utbildning till boende och fastighetsägare, åtgärder anpassade för riskut-

satta individer, samt samverkan mellan kommunala förvaltningar. I denna inrikt-

ning har dessa arbeten samt studier och resultatrapporter som den nuvarande stra-

tegin genererat utgjort viktiga ingångsvärden. 

 

Rapporten utgår från två stycken delarbeten: 

1. Översyn av mål fram till år 2030 

2. Vilka åtgärder bör prioriteras? 

 

I båda delarbetena har arbetet bedrivits med grund i de underlag som tidigare 

framställts, samt i diskussion med berörda externa aktörer (till exempel Nationella 

samverkansgruppen för brandskyddsfrågor) och medarbetare på MSB. Forskare 

inom området har också involveras. Arbetssättet beskrivs mer i detalj nedan. In-

riktningen har ett fokus på förebyggande och den enskildes förberedande åtgärder. 

_____________________________________________________________ 
2 I denna inriktning avgränsas bränder till bostadsbränder eftersom det är i den miljön som de flesta individer 
omkommer eller skadas allvarligt. Visionen omfattar dock bränder i samtliga miljöer. 
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Det är viktigt att inte glömma att även hanterande åtgärder som till exempel rädd-

ningstjänstens insatser har förmåga att minska konsekvenserna av bostadsbränder.  

 

Översyn av mål fram till år 2030 

Det första delarbetet utgår från den resultatrapport som sammanställer utveckl-

ingen för indikatorerna (MSB 2019). Därifrån har omvärldsfaktorer som kan på-

verka den framtida utvecklingen samt tillgängliga effektsamband beaktats. Un-

derlaget har kompletterats med workshopdiskussioner med externa aktörer och in-

terna medarbetare. Förslag på nya indikatorer eller alternativa sätt att beskriva be-

fintliga indikatorer har också beaktas. Resultatet av delarbetet beskriver möjlig ut-

veckling av indikatorerna och nya mål fram till år 2030 (kapitel 4), samt översyn av 

indikatoruppsättningen (kapitel 6). 

 

Vilka åtgärder bör prioriteras? 

Det andra delarbetet fokuserar på vilka åtgärder som olika aktörer behöver ge-

nomföra för att uppnå målen fram till år 2030. Inriktningen av åtgärderna har ett 

kortare tidsperspektiv och bör revideras ungefär vart 3:e år. Detta tidsintervall har 

tidigare använts för att konkretisera åtgärder kopplat till den nationella strategin i 

praktiken. Arbetet utgår ifrån de prioriteringar som framgår av problembeskriv-

ningen (kapitel 2), utblicken mot år 2030 (kapitel 3) och hänsyn är tagen till den 

senaste forskningen, det arbete som gjorts i analysarbetet och de områden som 

särskilt bör främjas enligt propositionen. Delarbetet har resulterat i en åtgärdsplan 

som beskriver hur arbetet bör fortsätta för att nå uppsatta mål (kapitel 5). 

 

Målen är satta fram till år 2030. Åtgärderna bör revideras  

ungefär vart tredje år. 

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med inriktningen är att bidra till ett systematiskt och målstyrt säkerhetsar-

bete med fokus på att minska sannolikheten för uppkomst och konsekvenserna av 

bostadsbränder. 

Målet är att fastställa nya mål för de befintliga brandsäkerhetsindikatorerna 

fram mot år 2030, se över indikatoruppsättningen under samma tidsperiod och be-

skriva vilka åtgärder som bör prioriteras för att nå målen. 

1.3 Arbetssätt 
Hur utvecklingen fram till år 2030 kommer att se ut är naturligtvis svårt att för-

utse. För att sätta mål och koppla åtgärder i ett så långt tidsperspektiv är det ändå 
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nödvändigt att på något sätt försöka fånga de trender som har störst påverkan på 

bostadsbrandsområdet. Vi har gjort detta genom att bland annat genomföra tre 

workshops. Den första hölls med den Nationella samverkansgruppen för brand-

skyddsfrågor i september år 2019.3 Nästa workshop hölls internt på MSB i novem-

ber år 2019 med 18 medarbetare. Den tredje workshopen hölls i januari år 2020 

med projektgruppen kring Brandskyddsföreningens strategi och inriktning för ar-

betet med brandsäkerhet i boendemiljöer 2020-2025. I projektgruppen från Brand-

skyddsföreningen ingick även två forskare.4 

I diskussionerna har vi huvudsakligen inriktat oss mot tre områden: (1) om-

komna och allvarligt skadade, (2) egendomsskador och utvecklade bränder och (3) 

brandvarnare och släckutrustning. Huvudfrågeställningarna har varit: 

 Vilka trender påverkar utvecklingen (positivt/negativt)? 

 Vilka åtgärder ska MSB stödja på lång/kort sikt? 

Förutom underlaget från de tre workshoparna har vi inhämtat underlag från andra 

källor, exempelvis analysrapporten av utvecklingen inom bostadsbrand (MSB 

2019), studien om framtidens räddningstjänst (Kairos Future 2016) och de tre 

forskningsprojekten kring brand i bostadsmiljö (Karlstads universitet 2018; Malmö 

universitet & Lunds universitet 2018; RISE & Lunds universitet 2018). 

Vi har organiserat arbetet i en arbetsgrupp bestående av: Anders Jonsson, Ma-

lin Niklasson, Mattias Strömgren, Björn Sund (samtliga MSB) samt Maya Stål Sön-

dergaard (Brandskyddslaget). Som styrgrupp har Anders Lundberg, Patrik Perbeck 

och Marianne Stålheim (samtliga MSB) fungerat. Som referensgrupper har Nation-

ella samverkansgruppen för brandskyddsfrågor (extern), MSB:s enhet för stöd till 

kommunal räddningstjänst (intern), samt projektgruppen kring Brandskyddsför-

eningens bostadsbrandsstrategi (extern) bidragit i flera faser av arbetet. Ett antal 

räddningstjänstorganisationer har även fungerat som extern referensgrupp. 

1.4 Begreppen bostad och bostadsbrand 
Begreppet bostad skiljer sig åt i olika sammanhang. Det gäller även i räddnings-

tjänsternas rapportering över tid och främst i skiftet mellan insats- (åren 1998-

2017) och händelserapporten (år 2016-) (MSB 2019). Kategorier som åldringsvård, 

kriminalvård, elevhem/studenthem och trygghetsboenden är exempel på sådana 

boenden som kan inkluderas eller exkluderas ur begreppet bostad när vi pratar om 

bostadsbrand. Jämför vi begreppet med data från till exempel försäkringsbolag el-

ler andra källor så är definitionen ännu spretigare. Detta är viktigt att vara med-

veten om i analyser och vi försöker vara så tydliga vi kan i beskrivningarna av vad 

som ingår och inte i begreppet utifrån respektive fall. 

_____________________________________________________________ 
3 Gruppens uppgift är att samordna, långsiktigt förvalta och vid behov utveckla den nationella strategin. I grup-
pen ingår: Boverket, Socialstyrelsen, MSB, Sveriges Kommuner och Regioner, Fastighetsägarna, Sveriges 
Allmännytta, Svensk Försäkring, Brandskyddsföreningen Sverige, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksför-
bund, Örebro kommun (Säkerhetsenheten), Luleå kommun (Räddningstjänsten), samt Svenska Brandbefälens 
Riksförbund. 
4 Ragnar Andersson (Karlstads universitet) och Marcus Runefors (Lunds universitet). 
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Det finns i dagsläget dessutom många former av boenden som inte går att pla-

cera in i olika definierade kategorier. Bostadsbrist gör bland annat att alternativa 

boendeformer skapas och människor bor i lokaler/byggnader som inte är anpas-

sade för boenden. Även om strategin inte utgår från dessa boenden i sina definit-

ioner kan dessa boenden givetvis behöva omfattas av de åtgärder som presenteras. 

En brand kan ske på många platser och en övergripande indelning är om bran-

den sker i en byggnad eller i annat än en byggnad. Bränder i annat än byggnader är 

till exempel fordon, avfallsanläggningar, skog och mark. Exempel på byggnader 

som inte är boenden är byggnader för industri, handel, hotell, sjukvård och skola. 

Av antal räddningsinsatser till brand eller brandtillbud i byggnader står bostads-

bränder för mellan 55 till 60 % (figur 1.1). Antalet insatser per år ligger runt 6 000 

st. I inriktningen avgränsas till bränder i bostäder, eftersom det är i den miljön 

som de flesta individer omkommer eller skadas allvarligt. Visionen omfattar samt-

liga bränder. 

 

Figur 1.1. Antal räddningsinsatser till brand eller brandtillbud i byggnad respektive bostad 

från 1998 till 20195 

 

Källa: Räddningstjänsternas insatsstatistik 

 

Det finns också en skillnad mellan brand och brandtillbud som kan vara viktig att 

vara medveten om. Brand definieras i räddningstjänsternas insatsstatistik som 

”okontrollerad låga, glöd eller rökutveckling som orsakade skada.” Brandtillbud 

definieras som ”överhängande fara för att låga, glöd, rökutveckling eller uppvärm-

ning av brännbart material hade kunnat orsaka skada.” I statistiken kan både brand 

och brandtillbud ingå. 

_____________________________________________________________ 
5 I detta fall inkluderar bostad villa, flerbostadshus, rad-/par-/kedjehus och fritidshus. 
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Många av bostadsbränderna är inte inne i själva bostaden, utan de kan vara i till 

exempel trapphus, fristående förråd, hiss, källarutrymme och andra ytor som inte 

är själva boytan. Detta kan vara av vikt eftersom åtgärder kopplade till bränder ut-

anför själva boytan kan kräva andra typer av förebyggande insatser, till exempel 

mer fokus på anlagda bränder eller tekniska fel. 

1.5 Effekten av Covid-19 
Pandemin Covid-19 har under åren 2020-2021 haft en stor påverkan på det 

svenska samhället. Effekterna på samhället är på kort och lång sikt oklart. Arbetet 

med denna strategi har i huvudsak skett innan pandemin blev känd och effekterna 

av Covid-19 har inte beaktats i strategiarbetet. Vilka effekter pandemin har över 

tid kommer troligtvis att vara svårt att förutspå fullt ut under närtid. MSB har där-

för valt att ta fram denna inriktning utifrån de kunskaper vi har i dagsläget och har 

inte tagit hänsyn till hur Covid-19 påverkar samhället och de aktörer som i huvud-

sak förväntas bidra i arbetet. MSB bedömer att pandemin kan ha fått effekt på så-

väl brandskadorna som möjligheten att genomföra vissa åtgärder. De presenterade 

åtgärderna bör därför ses över och utvärderas med hänsyn till hur Covid-19 har 

påverkat samhället. MSB bedömer att detta bör ske under åren 2023 till 2024. 
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2 Problembeskrivning 
 

I detta kapitel beskriver vi några av de grundläggande förutsättningarna för vårt ar-

bete med inriktningen. Inledningsvis beskrivs den modell för målstyrning som vi 

använder oss av på nationell nivå för att arbeta stödjande och långsiktigt. Därefter 

beskriver vi övergripande några viktiga ingångsvärden inom området ”bränder i 

bostäder”. Särskilt med tanke på de senaste årens forskningsresultat är det viktigt 

med en relevant beskrivning av de aktuella problemställningarna. Vi ramar in vart 

åtgärderna bör riktas samt vilka risk- och skyddsfaktorer som identifierats. 

2.1 Modell för målstyrning 
För att brandsäkerhetsarbetet ska vara effektivt behövs en stödjande och långsiktig 

målstyrning. I detta avsnitt beskrivs hur vår modell för målstyrning ser ut på nat-

ionell nivå. Arbetet utgår i hög utsträckning från Trafikverkets (2016) modell där 

syftet är att skapa långsiktighet och systematik i säkerhetsarbetet. Målstyrningsmo-

dellen består av fyra steg: (1) Planering - sätta mål på ett antal nationella indikato-

rer, (2) Genomförande – aktörerna utför åtgärder, (3) Uppföljning - följa och ana-

lysera dessa indikatorers utveckling, samt (4) Synliggörande - sprida information 

och diskutera analysresultat (se figur 2.1). Varje aktör kan hämta kraft från den 

nationella uppföljningen och den dialog som förs inom ramen för målstyrningen 

(involvering) och utifrån det utforma och genomföra egna åtgärder. 

 

Figur 2.1. Aktörsgemensam målstyrningsmodell 

 
Källa: Trafikverket (2016) 
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Trafikverket driver denna ”plan, do, check, act”-process i en återkommande årscy-

kel. Vi ser inte möjligheter att cykeln inom brandsäkerhetsområdet kommer att 

omsättas lika snabbt, men den bör upprepas med regelbundenhet för att åstad-

komma långsiktighet och systematik. Delaktigheten från aktörerna i genomföran-

det är mycket viktigt. Trafikverket (2016) konstaterar också att målstyrningsmo-

dellen fungerar bra i de tre första stegen. Däremot krävs en större kraft i genomfö-

randesteget. De åtgärder de identifierar för att åstadkomma detta är en tydligare 

aktörsnära åtgärdsstyrning, en breddad vägledning för verksamhetsplaneringen, en 

tydligare koppling mellan analysrapporten och gemensamma inriktningar för säker 

trafik, regionala åtgärdskonferenser, årliga pris för goda exempel och en tydlig pro-

cess för att identifiera nya aktörer. Inom brandsäkerhetsområdet avser vi dra nytta 

av dessa erfarenheter. 

En central del i målstyrningen är att inrikta arbetet mot ett antal indikatorer. 

Varje indikator är tänkt att vara ett mått på en effekt/utfall eller ett tillstånd. För 

varje tillstånd finns flera olika åtgärder som påverkar utvecklingen av de utpekade 

indikatorerna. För att åtgärderna ska genomföras finns olika styrmedel i form av 

bland annat regler, finansiering och/eller kunskap. Detta sammanfattas i den så 

kallade förädlingskedjan (figur 2.2). 

 

Figur 2.2. Målstyrningens förädlingskedja, med exempel på tillämpning 

 
Källa: Trafikverket (2016), Räddningsverket (2007), MSB (2014b) 

 

Modellen för målstyrning är ett övergripande ramverk som syftar till att underlätta 

styrning, uppföljning och utvärdering av brandsäkerhetsområdet. Vi behöver 

också formulera hur saker och ting hänger ihop i systemet, vad som påverkar/på-

verkas av vad. Detta kallas för programteori eller verksamhetslogik (Räddningsver-

ket 2007). När vi väljer indikatorer är det av stor vikt att vi har formulerat och ut-

går ifrån en programteori som beskriver hur sambanden ser ut. Mer diskussion om 

programteori och indikatorer följer i kapitel 6. 
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2.2 Bostadsbränder 
Sedan den nationella strategin för att stärka brandskyddet genom stöd till enskilda 

antogs år 2010 har kunskapsläget förändrats avsevärt. En stor forskningssatsning 

lanserades år 2013 och under de efterföljande åren har forskare kartlagt olika 

aspekter av bostadsbränder – i vilka bostäder det brinner och var bränderna star-

tar, vem som drabbas och hur, samt vilka insatser och tekniska system som kan 

förhindra att brand uppkommer eller minska dess verkningar. Resultatet från dessa 

studier kan nu ligga som grund för arbetet med att minska sannolikheten för upp-

komst och konsekvenserna av bostadsbränder framåt. 

2.2.1 Vart bör åtgärderna riktas? 

Årligen sker cirka 24 000 bränder i bostäder i Sverige. Räddningstjänsten larmas till 

cirka 6 000 av dessa och 80 till 90 personer avlider i bostadsbränder varje år (Ru-

nefors & Franzich 2017). Det går alltså att urskilja tre olika händelsetyper som får 

olika konsekvenser, vilket illustreras i figur 2.3 nedan. Konsekvenserna blir större 

ju högre upp i triangeln man kommer, vilket hänger ihop med förmågan att han-

tera en uppkommen brand.  

Målet är att minska det totala antalet bostadsbränder (hela triangeln) och att de 

bränder som ändå inträffar ska hanteras i ett tidigt skede så att konsekvenserna för 

liv och egendom blir så små som möjligt. Tidig upptäckt av brand är viktigt på alla 

nivåer men behovet av snabb hjälp ökar högre upp i triangeln. 

Inom folkhälsoarbetet diskuteras det förebyggande arbetet ofta utifrån tre pre-

ventionsnivåer; universell, selektiv och indikerad prevention (till exempel Folk-

hälsomyndigheten 2016). Universella åtgärder riktar sig till hela befolkningen, se-

lektiva åtgärder till identifierade riskgrupper och indikerade åtgärder riktas till indi-

vider med störst risk. Fritt översatt till det brandförebyggande området innebär det 

behov av åtgärder på olika nivåer i samhället: 

1. För att minska antalet bostadsbränder och dess konsekvenser totalt sett 

behöver insatser även fortsättningsvis riktas till den breda allmänheten. 

Syftet är att öka den allmänna riskmedvetenheten för att förhindra brands 

uppkomst samt att bibehålla kunskap och förmåga att hantera en brand 

som ändå uppstår. Detsamma gäller förekomsten av fungerande brandvar-

nare. 

2. För att minska antalet bostadsbränder som föranleder räddningsinsats be-

höver kunskap och förmåga att hantera en brand öka bland de grupper el-

ler områden där det finns en förhöjd sannolikhet för dessa händelser. An-

delen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning behöver också 

öka i dessa områden. 

3. För att minska antalet omkomna och skadade i bostadsbränder behövs be-

hovsstyrda insatser som anpassas efter individens förutsättningar och bo-

endesituation. Här behöver fokus ligga på tekniska lösningar och snabb 

hjälp i händelse av brand. 



 

16 

 

Figur 2.3. Bostadsbränder (totalt cirka 24 000 st. per år) i Sverige uppdelat på olika hän-

delsetyper och preventionsnivåer. Av de bränder som leder till räddningsinsats skadas eller 

omkommer cirka 300 personer 

 

 

2.2.2 Risk- och skyddsfaktorer 

Riskfaktorerna skiljer sig mellan de olika händelsetyperna. Tabell 2.1 visar vilka 

faktorer som dominerar i de olika typerna av bostadsbränder (hämtad och översatt 

från Runefors 2020). Med hänsyn till detta skiljer sig även effektiviteten av olika 

åtgärder inom de olika riskgrupperna. Till exempel skiljer sig bränder med dödlig 

utgång mycket från bränder som primärt leder till egendomsskada, både när det 

gäller scenario och riskgrupp. Därför måste även åtgärderna skilja sig åt. 

 

  

Omkomna 
(ca 80-90 st)

Allvarligt skadade 
(ca 200 st)

3. Individanpassade insatser

Händelser med räddningsinsats (ca 6 000 st)

2. Målgruppsanpassade insatser

Händelser utan räddningsinsatser (ca 18 000 st)

1. Insatser riktade till den breda allmänheten
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Tabell 2.1. Riskfaktorer för dödsbränder och bostadsbränder, baserade på räddningsinsat-

ser eller egenrapporterade händelser 

Dödsbränder Bostadsbränder med 
räddningsinsats 

Bostadsbränder (egen-
rapporterade)6 

Nedsatt rörlighet Ung ålder Ung ålder 

Nedsatt kognitiv förmåga Ensamstående med barn Familjer med barn 

Alkohol Arbetslöshet Hög utbildningsnivå 

Psykisk ohälsa Utlandsfödd  

Drogmissbruk Låg utbildningsnivå  

Rökning   

Källa: Jonsson & Jaldell (2020), Nilsson m.fl. (2019), Nilson m.fl. (2015) 

 

Bland de som omkommer i bränder är alltså nedsatt rörelse- och kognitiv förmåga, 

missbruksproblematik samt rökning vanliga riskfaktorer. En kombination av flera 

riskfaktorer (till exempel nedsatt rörelseförmåga och rökning) ökar risken ytterli-

gare. Av dem som drabbas av bostadsbränder som föranleder räddningsinsats är 

en högre andel unga, ensamboende med barn och/eller utlandsfödda. Här finns 

också en tydlig koppling till sociala faktorer som arbetslöshet och låg inkomstnivå. 

Det skiljer sig mycket från dem som har rapporterat in att de har haft en brand i 

sin bostad som de själva har hanterat (genom MSB:s Trygghetsundersökning). 

Dessa händelser är vanligare bland barnfamiljer och högutbildade. 

Den negativa händelseutvecklingen i samband med en brand måste brytas så 

tidigt som möjligt. I Brandforsks rapport ”Framgångsfaktorer vid bostadsbränder - 

sammanfattningsrapport” (Nilson m.fl. 2017) har ett antal konkreta faktorer iden-

tifierats som på något sätt bidrar till att öka chansen att en brand uteblir eller kan 

begränsas så att den inte leder till stora konsekvenser. Framgångsfaktorer för den 

enskilde är till exempel tillgång till fungerade brandvarnare, tillgång till utrustning 

för att släcka en brand, förmåga att evakuera, deltagande i utbildning/övning, risk-

medvetenhet om brand, närhet till räddningstjänst eller annan som kan hjälpa till. 

Framgångsfaktorerna kan beskrivas som barriärer som kan bryta händelseutveckl-

ingen i samband med en bostadsbrand. 

_____________________________________________________________ 
6 Med egenrapporterade avses bränder som rapporterats i en nationell enkätundersökning (MSB:s trygghets-
undersökning). 
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Figur 2.4. Exempel på olika barriärer som kan bryta den negativa händelseutvecklingen i 

samband med bostadsbränder 

 
Källa: Egen bearbetning från Nilson m.fl. (2017)  

 

2.2.3 Brandskyddsförmåga och sociala faktorer 

Begreppet brandskyddsförmåga kan beskrivas som en persons eller ett hushålls 

förmåga att förebygga och hantera brandsituationer i bostadshus. Det går att dela 

in begreppet i proaktiv brandskyddsförmåga och reaktiv brandskyddsförmåga (Hallin m.fl. 

2018a). Den proaktiva brandskyddsförmågan handlar om att förhindra uppkoms-

ten av brand, till exempel genom kunskap om hur bränder uppstår och hur det går 

att skydda sig, tekniskt brandskydd i bostaden. Den reaktiva brandskyddsförmågan 

handlar om att kunna agera vid brand eller brandtillbud, exempelvis förutsätt-

ningar att kunna upptäcka och hantera en brand, utrymningssituation. 

För att kunna ingripa i ett tidigt skede av branden krävs att den upptäcks på ett 

tidigt stadium. Fungerande brandvarnare är därmed en av de viktigaste skyddsfak-

torerna. Enligt projektet ”Framgångsfaktorer vid bostadsbränder” (Nilson m.fl. 

2017) går det att se en tydlig skillnad i sociodemografin kring tillgång till brandvar-

nare. Bland de grupper som är mindre sannolika att ha brandvarnare ses en överre-

presentation av yngre (18-29 år), individer med lägre utbildning, ensamhushåll, in-

divider boende i flerfamiljshus samt individer födda utanför Norden. 

Förutom att tidig upptäckt är viktigt behöver personen som upptäcker bran-

den även ha utrustning och kompetens att agera. Brandskyddsförmågan, eller 

skyddsviljan mot bränder (tillgång till skyddsutrustning och kunskap kring brand-

prevention) verkar vara tydligt kopplad till flera socioekonomiska variabler med en 

ökad skyddsvilja hos sociodemografiskt starka grupper (skyddsviljan ökar med sti-

gande ålder fram till medelåldern, familj, hög inkomst, boende i enfamiljshus).  

Att stärka brandskyddsförmågan i samhället är viktigt både för att minska an-

talet bostadsbränder totalt sett, men även för att minska antalet bostadsbränder 

som föranleder räddningsinsats. Åtgärder behöver dels riktas särskilt till de grup-

per där brandskyddsförmågan generellt är lägre än genomsnittet, dels riktas till den 
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breda allmänheten för att långsiktigt bibehålla och utveckla nivån på brandskydds-

förmågan hos stora delar av befolkningen. 

Enligt forskningsrapporten ”Bostadsbränder i storstadsområden – rumsliga 

skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden” (Hallin 

m.fl. 2018b) finns ett tydligt samband mellan brandfrekvens och levnadsvillkor. I 

rapporten jämförs områden med olika så kallade sociala index bestående av tre va-

riabler: utbildningsnivå, förvärvsfrekvens och medelinkomst. I figur 2.5 syns en 

tydlig korrelation mellan detta index och förekomst av bostadsbränder som föran-

leder räddningsinsats. Områden med sämst levnadsvillkor (högt socialt index) har 

ett mycket högre antal sådana bränder per 1000 invånare än de som har bäst lev-

nadsvillkor. 

Förklaringen till varför det ser ut som det gör ligger delvis i att fler anlagda 

bränder förekommer i områden med högre socialt index. Men även oavsiktliga 

bränder som föranleder räddningsinsats är fler till antalet. Studier har visat att 

brandriskerna inte skiljer sig nämnvärt åt mellan hushåll utan att brandtillbud upp-

står minst lika ofta i hushåll med goda inkomster. Förklaringen verkar snarare ligga 

i att dessa hushålls brandskyddsförmåga är högre, det vill säga hushållet har bättre 

kunskap och förmåga att förebygga och hantera brandtillbud.  

 

Figur 2.5. Antal bränder per 1000 invånare fördelat på social indexklass7 

 

 Källa: Hallin m.fl. (2018b) 

 

2.2.4 Dödsbränder och ensamboendeproblematiken 

Även förebyggande arbete för att minska antalet dödsbränder behöver skilja mel-

lan olika grupper. I forskningsrapporten ”Fatal residential fires, prevention and  

_____________________________________________________________ 
7 Högt indexvärde innebär lägre värden för förvärvsarbete, inkomst och utbildning. 
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response” (Runefors 2020) identifieras tre tydliga grupper för oavsiktliga döds-

bränder: 

 Äldre personer med reducerad rörlighet 

 Personer med alkoholmissbruk 

 Befolkningen i allmänhet 

Bland gruppen äldre med reducerad rörlighet har rökare störst risk att omkomma 

vid brand. Det vanligaste är att branden startar i personens kläder. Personerna kan 

ofta identifieras innan en dödsbrand uppstår genom att det finns brännmärken på 

golv, kläder och möbler. Äldre personer som inte röker har också en förhöjd risk 

att omkomma i bränder, men den är betydligt lägre än för rökare i samma ålders-

grupp (mindre än en tiondel). 

Nästan hälften av de som omkommer i bostadsbränder har en hög alkoholhalt 

i blodet. Även hos denna grupp är den dominerande brandorsaken rökning i kom-

bination med stoppade möbler. Förutom rökning är även spisrelaterade bränder 

vanligt i denna grupp. 

Enligt Runefors (2020) är risken för befolkningen i allmänhet mycket lägre än 

de två övriga grupperna. Fungerande brandvarnare ger ett effektivt skydd för 

denna grupp och tidig upptäckt kommer även att minska egendomsskadorna gene-

rellt kopplat till bostadsbränder. 

20 % av alla omkomna i bränder hade möjlighet att utrymma men gjorde det 

inte (Runefors 2020). I stället försökte de släcka eller rädda någon annan. Infor-

mation till allmänheten bör bland annat fokusera på att bara försöka släcka en 

brand om de har en säker väg ut.  

I den tvärvetenskapliga forskningsrapporten ”Bostadsbränder och äldre perso-

ner” (Nilson m.fl. 2019) framgår vikten av att ha andra personer i sin närhet för att 

förhindra att en brand utvecklar sig till en dödsbrand. Detta är en av de viktigaste 

skyddsfaktorerna särskilt för äldre personer, samtidigt som det finns en stark sam-

hällstrend att äldre personer allt oftare bor ensamma. Multisjuka äldre bor kvar 

hemma i allt större grad. (ibid.). 

Enligt Nilsson m.fl. (2019) hänger den högre risken att omkomma vid brand 

ihop med svårigheterna att hantera en brand (förhindra brandtillväxt) samt att på-

börja och genomföra evakuering. Men även riskfaktorer som rökning och förhöjd 

alkoholkonsumtion korrelerar med att bo ensam. Sannolikheten att ha preventiv 

utrustning (brandvarnare, brandsläckare och brandfilt) är också lägre bland ensam-

boende (ibid.).  

Eftersom äldre personer ofta har nedsatt förmåga att hantera bränder innebär 

den förhöjda risken kopplat till ensamboende att samhällets förmåga att agera vid 

brand blir allt viktigare. Tidsfaktorns betydelse för att förhindra dödsfall poängte-

ras starkt. 
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Figur 2.6. Händelseträd som visar evakuering av äldre (65 år och äldre) som skadats i sam-

band med bostadsbrand. Analysen omfattar 345 händelser 2017-2018 (skadade) och 269 

händelser 2012-2017 (omkomna). Procenten är korrigerade utifrån att data är hämtade från 

olika tidsintervall. Händelser med okänt evakueringssätt är borttagna. 

 
Källa: Nilson m.fl. (2019) 

 

Figur 2.6 visar att äldre personer kan evakueras vid en brand genom att utrymma 

själv, få hjälp av grannar, få hjälp av hemtjänst eller av räddningstjänsten. Vid 

bränder som räddningstjänsten larmats till är det enbart cirka 50 % som har utrymt 

själva eller med hjälp av grannar. Tidsfaktorns betydelse tillsammans med en väl-

fungerande organisering av samhället där hemtjänst, social omsorg, väktare och 

räddningstjänst samarbetar verkar vara viktiga skyddsfaktorer enligt forsknings-

rapporten. 

Behovet av att undersöka möjligheterna att kompensera för riskerna med en-

samboende är stort. Det handlar dels om att tillhandahålla snabb hjälp med evaku-

ering vid brand och även om tekniska lösningar som kan förhindra brand, släcka 

eller minska spridning. Här är utvecklingen av välfärdsteknik mycket viktig även 

om tekniken enligt Nilson m.fl. (2019) inte helt kan ersätta den skyddseffekt som 

samboende har. 

Högre risk att omkomma i brand är enbart en av effekterna av ensamboende. 

Samboendet är en känd skyddsfaktor för flertalet olycks- och sjukdomstyper och 

den förhöjda risken för ensamboende att omkomma vid brand är snarare en del av 

ett större samhällsproblem vars konsekvenser behöver synliggöras. 
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3 Utblick mot år 2030 
 

Utvecklingen inom brandskyddsområdet fram mot år 2030 är komplex att förutse. 

För att ändå göra en utblick mot vad som kan inträffa har vi genomfört works-

hops (se beskrivning av arbetssätt i kapitel 1) och gått igenom litteratur inom om-

rådet. Vid workshoparna inriktade vi diskussionerna mot huvudsakligen tre områ-

den: omkomna och allvarligt skadade, egendomsskador och utvecklade bränder, 

samt brandvarnare och släckutrustning. Huvudfrågeställningarna var vilka trender 

som påverkar utvecklingen och vilka åtgärder som MSB ska stödja? Nedan sam-

manfattar vi diskussionerna utifrån teman och kompletterar med underlag från 

andra källor med framtidsfokus. 

Indelningen i teman kan göras utifrån flera perspektiv. I Kairos Future (2016) 

tas utgångspunkt i sex megatrender: Klimatförändringar, Åldrande befolkning, 

Postmoderna värderingar, Urbanisering – en växande obalans, Allt mer globali-

serad och konfliktfylld värld, samt Digitalisering och ny teknik. MSB:s framtidsstu-

dier (MSB 2012; MSB & FOI 2018) tar utgångspunkt ifrån sex analysområden: Po-

litik, Ekonomi, Befolkning, Information och kommunikation, Klimat, samt Tek-

nik. Därefter delas analysområdena upp i 13 dimensioner och 67 variabler. 

 

Tabell 3.1. Övergripande analysstruktur för den framtida utvecklingen inom samhällsskydd 

och beredskap – analysområden och dimensioner 

Politik Ekonomi Befolkning 

 Global politik 

 Nationell politik 

 Ekonomisk utveckling 

 Produktion och  
näringsliv 

 Samhällsbyggnad 

 Demografi 

 Hälsa 

 Social sammanhållning 

Information och kommunikation Klimat Teknik 

 Kommunikation mellan  
människor och aktörer 

 Systemförbättringar för  
kommunikation 

 Klimatförändringar  Institutionella  
förutsättningar 

 Utveckling inom olika  
teknikområden 
 

Källa: MSB (2012) 

 

Vi bedömer att en uppdelning i övergripande trendteman räcker till för att besk-

riva den utveckling vi ser fram mot år 2030. En del teman, som till exempel kli-

matförändringar, är bara marginellt relevanta för bostadsbränder och berörs inte 

alls eller väldigt kortfattat nedan. I valet mellan Kairos Futures megatrender och 

MSB:s analysområden väljer vi att utgå ifrån MSB:s analysområden som är tydli-

gare specificerade på underliggande nivåer. Tabell 3.1 ger en överskådlig bild av 

analysområden och dimensioner. Utöver dessa finns alltså 67 variabler som delas 

in under respektive dimension. 
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I de kommande avsnitten återger vi reflektioner som upp- 

kommit under workshoparna. Dessa ska inte upplevas som 

”skarpa” förslag till åtgärder och kan också innehålla värde-

ringar som gäller för enskilda grupper av individer. 

 

3.1 Politik 

 Global politik 

 Nationell politik 

Reflektioner från intern och extern workshop 

Brandsäkerhetsfrågor upplevs hamna relativt långt ner på den politiska agendan, 

såväl på nationell som på lokal nivå. Förståelse finns för att många kommuner har 

resursmässiga utmaningar och även om det uttrycks att brandskydd är en viktig 

fråga så går politikerna och förvaltningschefer inom kommunerna främst på lag-

krav. I de fall brandsäkerhet hamnar på den politiska agendan resulterar det i att 

förhållandena blir olika i kommunerna (vilket också upplevs otillfredsställande). 

Ett exempel på prioritering är att det är svårt att få socialförvaltningschefer att 

svara på frågor inom området stärkt brandskydd för riskutsatta individer. En gene-

rell bedömning är att många verksamheter behöver mer resurser för att aktivt ar-

beta med brandsäkerhet. Alternativt att det krävs lagkrav för att prioritera frågan 

högre. 

Det gäller att fortsätta arbeta på det övergripande planet för att få engagemang 

och koppla frågan om omkomna i bränder till andra frågor och departement, till 

exempel Socialdepartementet. Ett förslag från workshoparna är att hitta lösningar i 

bostadsutvecklingen, till exempel att ställa högre krav i samband med nyproduk-

tion av bostäder. Det kan exempelvis gälla sprinklerkrav i trygghetsbostäder. Bygg-

nadsmaterial som trä i flerbostadshus är också en politisk fråga. 

Möjlig framtida utveckling 

En viktig fråga är om hälso- och sjukvård samt omsorg i framtiden huvudsakligen 

ska bedrivas i privat eller offentlig regi. Det är viktigt att beakta utifrån möjligheten att 

påverka inriktning och resursfördelning. Samverkan med privata aktörer behöver 

troligtvis kompletteras med krav och lagstiftning från det offentliga gällande leve-

rans av verksamhet (MSB 2012; MSB & FOI 2018). Kommunen behöver då ställa 

krav på anpassade brandskyddsåtgärder i samband med upphandling av tjänster 

inom vård- och omsorgssektorn.  

Synen på hur mycket det offentliga behöver kontrollera på individnivå visavi 

den personliga integriteten är under ständig utveckling. I grundlagen finns inskrivet att 
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den personliga integriteten inte ska kränkas genom att uppgifter databehandlas 

(MSB 2012; MSB & FOI 2018). Det är en balans att arbeta med stärkt brandskydd 

för riskutsatta individer utan att det upplevs som att den personliga integriteten 

kränks. Det handlar bland annat om att dela information mellan olika aktörer  

(databehandling av uppgifter) i samband med att identifiera särskilt riskutsatta per-

soner. Frågan kan även bli aktuell i takt med att en utveckling av välfärdstekniken 

sker med möjlighet till automatisering och större övervakning och av individer 

med vård- och omsorgsbehov. 

3.2 Ekonomi 

 Ekonomisk utveckling 

 Produktion och näringsliv 

 Samhällsbyggnad 

Reflektioner från intern och extern workshop 

Sämre ekonomi i kommunerna riskerar att bidra till att kommunerna får sämre 

möjlighet att satsa på åtgärder som exempelvis förstärkt brandskydd. Lågkonjunk-

tur kan också leda till högre arbetslöshet och ökad psykisk ohälsa, vilket leder till 

att riskgrupperna blir större. Risken för fler olagliga boenden och boenden med 

väldigt många individer ökar, till exempel boende i industrilokaler, källare eller stu-

dentboende i villor med många personer. 

Brandvarnare, handbrandsläckare eller brandfiltar är inga dyra säkerhetsinve-

steringar och det är troligt att priset kommer minska ytterligare. Frågan är hur till-

förlitligheten och kvaliteten utvecklas när produkterna blir billigare? Förmåga och 

kunskap att hantera släckredskap är viktigt, till exempel med ökande ålder och 

minskad rörelseförmåga. 

Ökade sociala klyftor (både ekonomiskt och kunskapsmässigt) riskerar att öka 

skillnaderna i brandskyddet. Många bostadsbolag delar ut brandfiltar. Om släck-

redskap ses som åtgärder som påverkar hyran och/eller försäkringspremien skulle 

det ge ekonomiska incitament till fastighetsägaren.  

För dem som i nuläget saknar eller uppger att de inte vet om de har en funge-

rande brandvarnare återstår en utmaning då de inte bryr sig om sitt brandskydd i 

lika hög utsträckning (MSB 2019). De är också i högre utsträckning ensamboende, 

bor i lägenhet, är arbetslösa, är födda utomlands, är yngre än 30 år och/eller har 

lägre utbildning än gymnasiet. En möjlig väg att öka brandvarnarförekomsten i 

dessa grupper är därför att verka för att fastighetsägare i högre grad efterlever 

byggregler och allmänna råd. Om brandvarnaren bedöms som en hyresgrundande 

installation i förhandling mellan parterna på hyresmarknaden skulle det ge ekono-

miska incitament till fastighetsägaren. Liknande incitament skulle hyresgästen få 

om försäkringspremien påverkades. 
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Det beskrivs en ökad risk i framtiden för större egendomsskador på bostäder 

till exempel modulhus och höghus av trä. Gamla radhus finns kvar och utgör en 

fortsatt riskfaktor. Det byggs mer exklusivt idag med dyrare kök och badrum. Osä-

kerhet finns om inredningen i bostäderna kommer bli mer brännbara. Trenden går 

mot färre plastmaterial, mer trä och mindre användning av flamskyddsmedel.  

Eldstadsrelaterade bränder har minskat kraftigt. Alternativa värmekällor har 

uppkommit, samtidigt som moderna eldstäder är säkrare. Fler bränder till följd av 

matlagning med olja tycks förekomma nu än tidigare. Säkrare spisar kommer troli-

gen att få en större effekt på egendomsskador än på personskador. En framtids-

vision är att rökning i bostäder kommer att ifrågasättas allt mer. Restriktioner eller 

förbud kan påverka utvecklingen av egendomsskadorna. 

Det finns ett stort kunskapsbehov om egendomsskador till följd av bostads-

bränder som behöver uppfyllas i framtiden. Det finns ett behov av djupstudier 

inom området och möjligen ett forskningsprojekt. Närmare samarbete med för-

säkringsbolagen är nödvändigt. Ytterligare ett behov är att belysa varför vissa hän-

delser inte orsakar skador, så kallade happy fires. Kunskaper från andra länder be-

höver hämtas in. Både hur egendomsskadorna följs upp och vilka åtgärder som är 

effektiva för att minska risken för dem. 

Möjlig framtida utveckling 

Kommunernas ekonomi står inför stora utmaningar de närmaste åren i och med den 

lågkonjunktur samhället befinner sig i. Skatteintäkter är på lång sikt beroende av 

sysselsättningen och en hög arbetslöshet påverkar ekonomin i stor utsträckning. 

Detta hänger i sin tur ihop med hushållens ekonomi och disponibla inkomster vil-

ket påverkar den framtida levnadsstandarden i Sverige. Även inkomstfördelningen 

förändras och en trend är att inkomstskillnaderna ökar (MSB 2012; MSB & FOI 

2018). Detta är relevant inte minst med tanke på den starka kopplingen mellan bo-

stadsbränder och sociala faktorer som arbetslöshet, inkomst och utbildningsnivå 

(Hallin m.fl. 2018). 

3.3 Befolkning 

 Demografi 

 Hälsa 

 Social sammanhållning  

Reflektioner från intern och extern workshop 

Ett ökat antal äldre kommer att leda till att det bedrivs mer sjukvård hemma. Det 

kommer sannolikt resultera i sämre skydd än vad individen annars skulle ha vid en 

vårdinrättning (Lundström m.fl. 2018). Den gradvisa förflyttningen är svårare att 

se. Det finns ett behov att klargöra gränsen och öka medvetenheten mellan bostad 

och vård i hemmet. Till exempel att sprinkler kommer med när du får in en sjuk-

hussäng hemma eller att det är standard att brandvarnare är direktkopplade till 
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trygghetslarm när individen förses med ett sådant. Den vårdansvariga behöver se 

till att skyddet för individen styrs utifrån en behovsanalys. Det görs vårdplanering 

innan patienten får åka hem från sjukhus med tydliga checklistor och där kan 

brandskydd komma in också.   

Den generella befolkningsökningen kommer att påverka utfallet av bränderna. 

Ytterligare en faktor är att klimatförändringar eller andra orsaker kan leda till en ny 

flyktingvåg som ökar befolkningen. Kulturella skillnader kan leda till ett förändrat 

mönster i hur bränder uppstår, till exempel matlagningsvanor med mer olja eller 

högre andel rökare. 

När det gäller hälsa så ses en förändrad alkoholkonsumtion. Yngre popula-

tionen dricker mindre, medan kommande äldre generation mer har vanan av att 

dricka oftare. Det som är positivt är att rökning generellt ser ut att minska.  

Vid såväl insatser av civila insatspersoner, hembesök och utbildningar i skolan 

ses en breddad ansats som en framgångsfaktor. Samverkan med andra behövs och 

”deras” budskap behöver också nå ut. Information och åtgärder kring till exempel 

fallolyckor, krisberedskap, terrorhot och civilt försvar skulle kunna bakas ihop i ett 

helhetspaket. Det blir lättare att nå ut och få in det i till exempel skolans läroplan. 

Generellt beskrivs en stor vilja och engagemang i samhället att hjälpa till, men i 

mer spontan form än tidigare. Exempel som ges under workshoparna är eftersök 

av personer (Missing People) och civilförsvar. Här ses möjligheter till rekrytering 

av räddningstjänstpersonal på deltid (RiB-personal) och även till så kallade civila 

insatspersoner som kan göra en första insats vid bränder. Ambassadörskap i form 

av ”Train the trainer”-koncept med erfarenheter från England ger en bredare ut-

växling i samhället. 

Internationella erfarenheter är viktiga att hämta in även i framtiden. Jämförelse 

med de som har färre bränder per 100 000 invånare än i Sverige är intressant. Sve-

rige borde ligga mer på samma nivå som till exempel Nederländerna. Det diskute-

ras om det kan bero på att vi har fler ensamhushåll i Sverige, med tanke på ensam-

het som riskfaktor.  

Möjlig framtida utveckling 

Den utveckling fram mot år 2030 som tydligast ses som en riskfaktor för brandsä-

kerhetsarbetet är att det blir fler äldre (80+) i populationen och fler som bor 

hemma. Även det absoluta antalet ensamboende äldre kommer öka ganska drama-

tiskt (MSB 2019). Enligt MSB:s framtidsstudie kommer åldersgruppen 80 år eller 

äldre att öka med cirka 50% till år 2030. Figur 3.1 visar hur fördelningen av be-

folkningssammansättningen förskjuts med tiden, där befolkningen som är över 80 

år ökar (MSB & FOI 2018). 

Eftersom äldre har avsevärt högre risk att omkomma vid brand innebär den 

förändrade befolkningssammansättningen följaktligen att antalet dödsbränder 

kommer att öka, om inte åtgärder vidtas för att förebygga denna utveckling.  
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Utbildningsnivå är relevant ur ett brandskyddsperspektiv eftersom den säger nå-

got om befolkningens förmåga att tillgodogöra sig viktig samhällsinformation. 

Bristande förmåga att tillgodogöra sig information kan handla om bristande språk-

kunskaper, bristande läskunnighet eller allmänt bristande utbildning och kunskap 

om samhället (MSB & FOI 2018). Trenden gällande utbildningsnivå i samhället är 

att den generellt ökar, men att det skiljer mycket mellan olika geografiska områden 

samt mellan kvinnor och män. 

 

Figur 3.1 Diagram som representerar befolkningssammansättningen 2017, samt en progno-

stiserad sammansättning fram till 2060 

 

Källa: MSB & FOI (2018) 

 

Social sammanhållning och därmed förtroendet för det offentliga samhället och tillit 

till samhällets institutioner har stor betydelse för att befolkningen ska ta till sig vik-

tig samhällsinformation. Faktorer som bidrar till minskad social sammanhållning 

är bland annat utanförskap, sociala och ekonomiska klyftor, arbetslöshet, etnisk 

och social boendesegregation (MSB 2012; MSB & FOI 2018). Det finns också ut-

maningar, både för den enskilde och det offentliga, att hantera en ökad informations-

belastning och utveckla förmågan att navigera i den situationen (MSB & FOI 2018). 

Aktörerna måste anpassa sin kommunikationsstrategi till det nya landskapet för att 

nå ut med viktig information. 

Samhällsengagemanget i form av medverkan i ideella och politiska organisationer, 

intresseorganisationer och nätverk är fortfarande stort i Sverige även om formerna 

för engagemanget förändras (MSB 2012; MSB & FOI 2018). Det tenderar i högre 

grad att ske i form av mer kortsiktiga och punktvisa insatser, något som det  

offentliga samhället måste ta tillvara på rätt sätt. 

Det är också en trend att landsbygd och glesbygd minskar sin andel av befolk-

ningen, och att medelåldern här ökar genom att majoriteten av de som flyttar ut är 
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unga vuxna (Kairos Future 2016). Ökad andel ensamboende äldre i hus på landet 

innebär större risker ur brandskyddssynpunkt. Vidare innebär en centralisering av 

resurser inom kommunerna att avståndet till blåljusservice ökar för den som inte 

bor i centrum. Långa körtider kan leda till längre insatstider och ökad otrygghet 

(Kairos Future 2016). 

3.4 Teknik 

 Institutionella förutsättningar 

 Utveckling inom olika teknikområden 

Reflektioner från intern och extern workshop 

Ny teknik ger både nya risker och nya möjligheter. Både digitalisering, nya bygg-

material och ny teknik som kräver laddning. Digitaliseringen ger möjlighet till 

övervakning och kommunikation med berörda. Potential ses i att många yngre är 

flitiga teknikanvändare och där finns en möjlighet. Nya uppvärmningssätt av bo-

städer som till exempel solceller kan komma att öka, fler elektriska produkter i bo-

städerna, energilagring i bostäder och laddning av bilar ses som framtida utveckl-

ingar. Utvecklingen av sensorer för att upptäcka och sätta in åtgärder mot bränder 

behöver följas. 

En tydlig trend i samhället är att antalet elektriska produkter ökar och därmed 

ställer högre krav på elinstallationerna. En del produkter uppfyller inte säkerhets-

kraven fast de borde det och vi förväntar oss det. Vad händer när elprodukterna 

och elinstallationerna blir allt äldre? Samtidigt sker en utveckling mot nya säkrare 

elinstallationer som till exempel jordfelsbrytare och LED-lampor. Överlåtelsebe-

siktning av elinstallationer skulle kunna vara en säkerhetshöjande åtgärd.  

För att öka andelen fungerande brandvarnare kan bättre tekniska möjligheter hos 

fastighetsägare att följa upp funktionen vara en viktig komponent. Antingen ge-

nom att fastighetsägaren meddelas (till exempel via sms) när batterier tar slut eller 

att en mer systematisk kontroll sker genom samordning med annan uppfölj-

ning/kontroll (vattenavläsning, sotning, etc.). Andra uppföljningsstöd som brand-

varnar-appar kan hjälpa till. Hembesök kan användas för att kartlägga och priori-

tera insatser för att öka förekomsten. De pågående kampanjerna bör fortsätta för 

att inte tappa upparbetade arbetssätt. Det poängteras att vi ändå nått ganska långt 

och nivån får inte tappas. 

Möjlig framtida utveckling 

Teknikutvecklingen kommer få stor påverkan på samhället. Det hävdas exempel-

vis att vartannat av dagens jobb kan komma att automatiseras inom 20 år (MSB & 

FOI 2018). 

Ett utvecklingsområde som är intressant ur brandskyddsperspektiv är så kal-

lade ”smarta material”. Det innebär att det är möjligt att bygga in specifika material-

egenskaper hos exempelvis kläder eller i madrasser, till exempel sensorer med 
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larmfunktioner hos ett material så att det larmar vid ökad temperatur eller tryck 

(MSB & FOI 2018). 

En annan möjlighet med ny teknik gäller utmaningen med ensamboende som 

är en tydlig riskfaktor vid dödsbränder. På samma sätt som att en sammanboende 

kan uppmärksamma avvikande beteende hos en individ kan artificiell intelligens an-

vändas för att tidigt upptäcka förändringar i rörelsemönster och vardagliga rutiner 

och kanske även observera brandrelaterat riskbeteende (RISE 2019). 

Elsäkerhetsverket (2019) rapporterar att bränder i fasta elinstallationer, spis-

bränder, bränder i avfuktare, bränder i batteriladdare samt bränder i värmepump/ 

värmepanna ökar, medan TV-bränder minskar. Risken för egendomsskador till 

följd av elrelaterade bränder är högst i äldre villor/radhus (byggda före år 1940). 

Svensk Försäkring (2018) bedömer att olika typer av elskador sannolikt kommer att 

öka till följd av allt fler laddningsbara objekt i vår omgivning. 

I analysrapporten (MSB 2019) konstateras att allt fler bostäder har fungerande 

brandvarnare. Målet är att arbeta för en fortsatt ökning, men också att rekommen-

dera fler och bättre brandvarnare hos de som redan har en (RISE & Lunds universitet 

2018). Med bättre avses både standard och utveckling av produkten. Teknikut-

vecklingen inom området är viktig för att tillvarata potentialen i den tidiga var-

ningen som kan ges, särskilt kopplat till anpassningar i funktionen för att möta 

funktionsnedsättningar som till exempel nedsatt hörsel. En ökad andel kommuni-

cerande brandvarnare inom bostaden är en logisk utveckling. Produktutvecklingen 

bör kopplas till utvecklingen av smarta hem med nya tekniska lösningar. Koloxid-

varnare är en fråga som börjar komma och som bör bevakas. 

Karlstads universitet (2018) poängterar att ”Förekomst av brandvarnare och 

släckredskap är gynnsamt för boende med goda förmågor, men säger mycket lite 

eller inget om brandskyddet för dem som saknar egna förmågor att agera i hän-

delse av brand”. Detta problem kommer sannolikt att växa med en åldrande be-

folkning som i allt högre grad bor kvar i egna boenden. Att vidarekoppla larmet utan-

för bostaden till fastighetsägaren, anhöriga, grannar, vaktbolag, kommunal hem-

tjänst (genom trygghetslarm), civila insatspersoner eller till andra som inte är på 

plats och hör ljudet är därför viktigt för att åstadkomma en snabbare insats. Sam-

arbete med företag som arbetar med hemlarm ses som en framgångsfaktor. 
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4 Nuläge och analys av 
mål fram till år 2030 

 

Inom arbetet med den nationella strategin för stärkt brandskydd har ett antal indi-

katorer tagits fram för att långsiktigt kunna följa upp den målstyrda utvecklingen 

inom området (MSB 2017). Dessa indikatorer följdes upp och analyserades för 

första gången år 2019 (MSB 2019). De mål som är satta för indikatorerna löper till 

år 2020 eller år 2022, vilket medför ett behov att sätta nya mål för den kommande 

tioårsperioden. Detta kapitel beskriver nuläget, analys av tänkbara mål fram till år 

2030, eventuella effektsamband mellan indikatorn och utfallet (person- och egen-

domsskador), samt nya mål fram till år 2030 för följande indikatorer: 

 Antal omkomna 

 Antal allvarligt skadade 

 Kostnad för egendomsskador vid bostadsbränder 

 Antal utvecklade bostadsbränder 

 Förekomst av fungerande brandvarnare 

 Förekomst av släckredskap (handbrandsläckare och brandfilt) 

För fyra av indikatorerna som följdes upp år 2019 kommer inga nya mål fram till 

år 2030 att sättas i nuläget. Nedan beskrivs vilka dessa indikatorer är och varför vi 

avvaktar med målsättningar. 

Agerande vid brand i bostad 

Dataunderlaget ger en alltför osäker och ofullständig bild för att bedöma hur för-

mågan hos enskilda att agera vid händelse av brand utvecklas (MSB 2019). Exem-

pelvis kan en högre andel individer som agerar leda till en ökad risk att omkomma 

eller skadas (Runefors 2020). Därför är validiteten, sambandet mellan indikatorns 

utveckling och utfallet (person- och egendomsskador), osäkert och inget nytt mål 

sätts i nuläget. 

Andel bostäder med eldstäder med brister i brandskyddet 

I uppföljningen av denna indikator användes data för åren 2005 till 2015 (MSB 

2019). Efter denna period infördes händelserapporten, vilket medförde att jämför-

barheten med tidigare år begränsades. Kvaliteten på de nya uppgifterna är dessu-

tom osäker då tidsserien ännu inte är så lång.8 Bedömningen är också att eldstads-

relaterade bränder utgör ett relativt sett mindre problem nu än för tio år sedan. Ut-

ifrån detta så bedömer vi att indikatorn behöver revideras och att den dessutom 

_____________________________________________________________ 
8 Under åren 2016 till 2017 är insamlingen partiell innan samtliga räddningstjänstorganisationer gick över till 
den nya rapportstrukturen. 
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behöver motiveras för att fortsätta ingå i den nationella strategin (se kapitel 6 om 

indikatoruppsättning fram mot år 2030). Därför sätts inget nytt mål för denna in-

dikator i nuläget. 

Andel kommuner med utvecklat samarbete för att förebygga bostadsbränder & Kunskap om 

brandrisker i bostadsmiljön 

Bedömningen som gjordes i uppföljningen (MSB 2019) visade att frågeställningen 

för dessa två indikatorer borde tydliggöras för att underlätta uppföljning. En revi-

dering har gjorts i årsuppföljningen av lagen om skydd mot olyckor (LSO) under 

år 2019 och det första årets resultat ser lovande ut (se kapitel 6). Det finns bara 

mätning för ett enda år hittills, vilket gör att vi inte sätter några nya framtida mål 

för dessa indikatorer i nuläget. 

Att sätta framtida mål 
Även om vi för en del indikatorer har relativt långa tidsserier är det mycket svårt 

att förutse utvecklingen fram till år 2030. Att sätta framtida mål kan utgå ifrån 

olika angreppssätt (Trafikanalys 2017). Ett angreppssätt är ”visionära” mål som  

karakteriseras av att vara utmanande och ge ett signalvärde. För detta angreppssätt 

är den praktiska nåbarheten sekundär, utan det är riktningen som är viktigast. Ex-

empel är nollvisioner som är långsiktiga och visionära. Ett annat angreppssätt är 

”kamerala” (beräkningsmässiga) mål som karaktäriseras av att vara realistiska och 

tekniskt nåbara. De bygger på samhällsekonomisk analys och kan upplevas defen-

siva. Exempel är etappmål på vägen mot nollvisionen. 

Det angreppssätt vi använder här är en blandning av ”kameralt” och ”vision-

ärt” angreppssätt. Vi använder två ledord: Nåbart och Utmanande. Vi utgår ifrån in-

dikatorernas utveckling fram till nuläget, eller den senaste mätpunkten, så vi får en 

bild av hur den historiska trenden sett ut. För att även få en rimlig bedömning av 

den framtida utvecklingen har vi samlat underlag från både litteratur och utförda 

workshops. Beskrivning av detta arbetssätt finns i kapitel 1. Utifrån dessa underlag 

gör vi en samlad bedömning av möjliga mål fram mot år 2030. 

För att sätta ett ”kameralt” (räkenskapsmässigt) mål krävs att sambanden mel-

lan indikatorns utveckling och antalet person- och/eller egendomsskador är kända. 

I detta fall har vi tre tillståndsindikatorer, förekomst av fungerande brandvarnare, 

handbrandsläckare och brandfilt, där evidensen för effekten varierar (relativt god 

för brandvarnare, i princip ingen för de två andra). Möjligheterna att sätta ”kame-

rala” mål baserat på olika åtgärder som planeras är därför små och medför stor 

osäkerhet i bedömningarna. 
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4.1 Antal omkomna i bostadsbränder 

4.1.1 Nulägesbeskrivning – utveckling till år 2019 

Sedan år 1999 samlas detaljerade uppgifter om de bränder där någon människa 

omkommit samt om de omkomna i dessa bränder i en speciell databas, den så kal-

lade dödsbrandsdatabasen som finns på MSB. För åren 1999 till 2014 var kriteri-

erna för att inkluderas i databasen att branden skulle ha inträffat i Sverige, att per-

sonen avlidit som en direkt följd av branden samt att dödsfallet inträffat inom 30 

dagar efter brandtillfället. Från år 2015 och framåt utvidgades kriterierna till att 

även inkludera indirekta dödsorsaker och dödsfall relaterade till branden som in-

träffat inom 90 dagar efter brandtillfället. För att kunna följa utvecklingen över en 

längre tidsperiod används här den gamla definitionen. Vidare beskrivs här enbart 

dödsfall som inträffat i bostadsbränder vilket definieras som bränder i villor, rad-, 

/par-/kedjehus, lägenheter, fritidshus samt inom åldringsvård. 

Vid en omfattande kvalitetsgenomgång av datamaterialet (för perioden 1999 

till 2007) upptäcktes att det fanns en underrapportering till dödsbrandsdatabasen 

avseende bostadsbränder på cirka 10 % (Jonsson m.fl. 2015). En underrapporte-

ring som kunde konstateras främst genom att studera och jämföra materialet med 

det nationella obduktionsregistret hos Rättsmedicinalverket (RMV). Som en följd 

av underrapporteringen inleddes ett samarbete mellan MSB och RMV för att iden-

tifiera alla dödsfall. Detta samarbete upphörde dock efter år 2015 då RMV be-

dömde att de inte hade rättslig grund för att behandla uppgifterna åt MSB.9 

 
Figur 4.1. Antal omkomna efter bostadsbrand, år 1999-2019 

 
Källa: MSB, Dödsbrandsdatabasen 

 

_____________________________________________________________ 
9 Samarbetet med RMV identifierade enstaka bortfallna dödsfall per år och har därför liten påverkan på total-
summan. 
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I figur 4.1 presenteras hur antalet dödsfall efter bostadsbränder utvecklats sedan 

insamlingen startade år 1999. Majoriteten (60 %) av de omkomna under den sen-

aste femårsperioden var män och mer än hälften (57 %) var 65 år eller äldre. Mot-

svarande andel i befolkningen (65+) för samma tidsperiod var 20 %. Utöver att 

män och äldre utgör riskgrupper har det även konstaterats (Jonsson m.fl. 2017, 

2018) en förhöjd risk bland ensamboende och personer med låga inkomster. Det 

kan även konstateras att en stor del av bränderna har orsakats av rökning samt att 

förekomst av alkohol i blodet bland offren var mycket vanlig. 

4.1.2 Analys av tänkbara mål fram till år 2030 

Det är centralt för den nationella strategin att kunna följa antal omkomna vid bo-

stadsbränder. Utfallet varierar dock mycket från år till år och det är svårt att avgöra 

om en upp- eller nedgång beror på normala slumpmässiga variationer eller på nå-

gon speciell förändring i omgivningen. Kvaliteten på insamlat material sedan år 

1999 bedöms vara hög men det kan samtidigt inte uteslutas att förändrade insam-

lingsrutiner och ambitionsnivåer under perioden har påverkat. Sedan år 2016 sak-

nas möjligheten att identifiera ytterligare fall genom RMV:s obduktionsregister, en 

brist som i viss utsträckning även påverkar förutsättningen att korrekt bedöma om 

kriterierna för att inkludera redan insamlade fall är uppfyllda. Detta påverkar san-

nolikt inte måttet i någon större utsträckning då analys av de senare åren (till och 

med år 2015) då informationen fanns tillgänglig visade att det rörde sig om enstaka 

dödsfall per år. 

De två största förändringarna i omgivningen fram till år 2030 som har bäring 

på dödsbränder är förändringar i demografi och teknologi. Äldre ensamboende 

som utgör den enskilt största riskgruppen förväntas öka under perioden, något 

som talar för att utfallet kan komma att stiga. Digitalisering med innovationer 

inom till exempel smartare sensorer för tidig upptäckt och släckning har möjlighet 

att verka i positiv riktning och balansera problemet. Teknologiutvecklingen kan 

även påverka i negativ riktning genom till exempel fler laddningsbara elfordon och 

en utökad elproduktion via solceller med tillhörande energilagring. Det är ovanligt 

att personer omkommer i dessa typer av bränder, varför teknologiutvecklingens 

eventuella negativa påverkan sannolikt berör bostadsbränder i allmänhet snarare 

än dödsbränder. 

Genom kunskapen om att andra riskfaktorer, utöver ålder, av mer social ka-

raktär (låga inkomster, rökning, alkohol) har stor inverkan finns insikten att de 

preventiva insatserna måste inriktas ytterligare gentemot de mest riskutsatta grup-

perna för framgångsrika resultat. Genom studier där flera faktorer analyserats sam-

tidigt har det visats att rökningsrelaterade bränder utgör nästan 50 % av alla döds-

bränder i bostäder och att dessa kan delas in i två tydliga scenarier. Ett med hu-

vudsakligen äldre kvinnor som dör av brännskador efter att kläder har antänts och 

ett där branden startat i en säng eller soffa. Majoriteten av de omkomna i de brän-

der med det sistnämnda scenariot var män, nästan alltid påverkade av alkohol och 

som omkommit av rökförgiftning. 
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För att kunna sätta ett mål för det önskade tillståndet avseende dödsfall efter 

bostadsbränder år 2030 som dels är möjligt att uppnå, dels är utmanande krävs 

förståelse för hur olika faktorer samverkar och utvecklas över tid. En kunskap som 

delvis saknas i Sverige inom brandområdet och därför behöver fördjupas. Det är 

troligen förhastat att dra slutsatsen att antalet döda i bostadsbränder kommer att 

öka enbart baserat på vetskapen om att antalet äldre kommer att öka. Andelen en-

samboende ökar vilket verkar i samma riktning genom sämre förutsättningar att få 

hjälp av annan person, riskkonsumtion av alkohol ligger relativt konstant medan 

andelen rökare i genomsnitt minskar (MSB 2019). Bland de socioekonomiskt 

svaga grupper som utgör de mest riskutsatta syns dock inte samma utveckling gäl-

lande rökning och alkoholkonsumtion. 

Sammantaget, då olika påverkansfaktorer verkar i olika riktningar, blir en be-

dömning om framtida utveckling osäker och realismen i ett framtida mål svårbe-

dömd. Kunskapen om olika samband och osäkerhet på grund av fluktaktioner 

mellan åren talar mot en nedbrytning av prognosmodellen. Självklart skulle en mo-

dell med olika risker för olika åldrar, kön, hustyper, hushållstyper (till exempel en-

samboende), region av landet etc. kunna framställas för simuleringsanalyser. Detta 

kräver dock kunskap om riskfaktorer samt en djupare kunskap om hur dessa sam-

verkar. I dagsläget riskerar en sådan modell att innebära en falsk precision.  

Över tid kan vi se en viss nedgång av antalet dödsfall (figur 4.1). Ställs dessa 

siffror i relation till den befolkningsökning som varit under perioden så kan det 

konstateras en betydande riskminskning per individ över tid. Vi bedömer att den 

generella risken kommer att fortsätta minska som en följd av de förebyggande åt-

gärder som görs idag samt att det även är realistiskt att ha målsättningen att det 

faktiska antalet kan minska de närmaste tio åren. De två senaste åren har antalet 

omkomna till följd av bostadsbränder legat runt 70. Vi bedömer att det faktiska 

antalet kan minska med cirka 15 % under tioårsperioden och då hamnar vi på ett 

treårsmedelvärde under 60 dödsfall per år.10 För att det ska bli verklighet krävs 

dock att ytterligare åtgärder sätts in, inte bara mot den befintliga situationen utan 

som även tar höjd för att möta den kommande demografiska utveckling och en si-

tuation där de socioekonomiska skillnaderna i samhället ökar.  

 

Mål fram till år 2030 

Antal omkomna i bostadsbränder ska vara under 60 per år 

(treårsmedelvärde) 

 

_____________________________________________________________ 
10 Ekvivalent med en 25%-ig minskning av det senaste treårsmedelvärdet (som är 80). 
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4.2 Antal allvarligt skadade 

4.2.1 Nulägesbeskrivning – utveckling till år 2018/2019 

Allvarligt skadade efter bostadsbränder mäts dels genom antal personer som den 

kommunala räddningstjänsten har rapporterat som avtransporterade till vårdenhet, 

dels genom antal personer som vårdats i sluten sjukhusvård (inlagda på sjukhus) 

till följd av rök och öppen eld. Inget av dessa mått beskriver på tillfredsställande 

sätt skadans allvarlighetsgrad, varför båda måtten ger kompletterande information. 

För statistiken över personer som lagts in på sjukhus saknas dessutom möjligheten 

att med kvalitet särskilja händelser som inträffat i bostäder samt att en stor andel 

av personerna i gruppen inte har vårdats för skada av det vi definierar som bo-

stadsbrand utan för skador från andra händelser (till exempel för brännskador vid 

gräseldning eller för rökförgiftning efter felaktig förbränning vid vedeldning). I 

dagsläget finns dock inga bättre mått att tillgå och den verkliga situationen avse-

ende skador efter bostadsbrand kan sannolikt i viss utsträckning indikeras genom 

valda mått. Utvecklingsarbete inom området krävs både vad gäller datafångst och 

vad gäller definition avseende en skadas allvarlighetsgrad. Hur allvarlig en skada är 

kan betraktas från olika infallsvinklar. Dels hur stor risk som förelåg att faktiskt dö 

av skadan, dels hur bestående och vilken grad av funktionsnedsättning som skadan 

innebar. 

Antal personer som avtransporterats till vårdenhet 

Detta mått baseras på uppgifter som rapporterats i räddningstjänstens händelse-

rapporter. Införandet av händelserapporten skedde succesivt i Sverige med start år 

2016, och från och med år 2018 lämnade samtliga räddningstjänster uppgifter en-

ligt händelserapportformatet. Det betyder att det endast finns heltäckande uppgif-

ter enligt definitionen för de två senaste åren och partiell täckning för ytterligare 

två år. I tabell 4.1 nedan beskrivs de rapporterade uppgifterna samt en uppskatt-

ning av antalet avtransporterade baserat på hur stor andel av händelserna som har 

rapporterats enligt det nya formatet. 

 

Tabell 4.1. Uppskattning av antal avtransporterade till vårdenhet efter brand i boende och 

vård 

 2016 2017 2018 2019 

Avtransporterade till  
vårdenhet (A) 

315 535 645 648 

Andel av alla insatser  
som rapporterats (B) 

51 % 83 % 100 % 100 % 

Uppskattning av antal personer som 
har avtransporterats till vårdenhet (A/B) 

612 643 645 648 

Källa: Räddningstjänsternas insatsstatistik 
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I likhet med de omkomna är män överrepresenterade även bland de skadade och 

skillnaderna mellan könen är ungefär lika stor (40 % kvinnor och 60 % män). Ål-

dersmässigt skiljer sig dock skadade och omkomna åt markant. Satt i relation till 

folkmängd i respektive åldersgrupp har båda grupperna stigande risk med ökad ål-

der. I faktiska antal är 30 % av de avtransporterade 65 år eller äldre medan mot-

svarande siffra för de omkomna är närmare 60 %. Andel i åldersgruppen 65 år el-

ler äldre var för samma period 20 %. 

 
Antal personer som vårdats i sluten vård 

Sedan år 1987 finns i Sverige ett nationellt heltäckande register över alla personer 

som har vårdats i sluten vård. Vårdtillfällen och patienter klassificeras enligt en in-

ternationell diagnosstandard. För patienter där någon skadediagnos har angivits 

krävs även att läkaren anger en diagnos för den yttre orsaken till skadan. ”Rök och 

öppen eld” är en sådan grupp av yttre orsaker. I figur 4.2 visas utvecklingen av an-

tal personer i sluten vård under den senaste 20-årsperioden och en nedåtgående 

trend är tydlig. Speciellt framträdande är minskningen från år 2014 och framåt. 

Minskningen härrör framförallt från en minskning av antalet vårdade patienter i 

medelåldern medan det faktiska antalet vårdade patienter i åldern 65 år och äldre 

är relativt konstant över tid. Minskningen kan ses för både kvinnor och män.  

 

Figur 4.2. Antal personer i sluten vård till följd av ”Rök och öppen eld” mellan åren 1999-

2018 

 
Källa: Socialstyrelsen, Patientregistret 

 

4.2.2 Analys av tänkbara mål fram till år 2030 

En komplicerande faktor vid diskussion kring målsättning avseende antal allvarligt 

skadade är att måttet till viss del hänger samman med antal omkomna. Vi önskar 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

A
n
ta

l



 

37 

en minskning men inte på bekostnad av att antalet omkomna ökar. Nya behand-

lingsmetoder och andra förbättringar i sjukvården leder sannolikt till att fler män-

niskor kan räddas i framtiden. Samtidigt som antalet omkomna då skulle minska, 

skulle antalet skadade öka. Det talar för att det förutom utvecklad precision avse-

ende mätning av allvarligt skadade enligt problematiseringen ovan även finns be-

hov av utveckling av ett sammanfattande mått för omkomna och skadade. De 

flesta (cirka 80 %) av dödsfallen sker dock direkt på olycksplatsen vilket innebär 

att sambandet mellan dödsfall och skadade inte ska överdrivas. Dessutom visar 

studier från både Sverige och internationellt att det till viss del handlar om olika ty-

per av bränder. Bland de skadade är till exempel bränder i samband med matlag-

ning betydligt vanligare än bland de omkomna medan rökning inte är en lika före-

kommande orsak till bränder med skadade. Medelåldern bland de skadade är som 

tidigare påpekats lägre än hos de omkomna.  

En aspekt som försvårar tolkningen av antalet skadade mätt som antal vårdade 

personer i sluten vård är att vårdformer och praxis i sjukvården förändras över tid. 

Polikliniseringen, det vill säga förskjutning av vård från sluten vård till öppen vård, 

under perioden som beskrivs i figur 4.2 har varit avsevärd. Minskat antal vårdplat-

ser och förändrade behandlingsmetoder har inneburit att en betydande andel av 

patienterna som tidigare skrevs in på sjukhus idag kan behandlas i den öppna vår-

den. I vilken omfattning detta gäller för personer skadade vid bostadsbränder är 

okänt. Sannolikt har det inte lika stor inverkan för allvarligt brandskadade som det 

har för många andra typer av skador och sjukdomar. Sedan några år tillbaka finns i 

patientregistret även tillgång till statistik från öppen vård och för ”Rök och öppen 

eld” syns snarare en mindre nedgång i statistiken vilket talar för att det vi ser i slu-

ten vård speglar en faktisk minskning av antalet drabbade. Mot det talar uppgif-

terna från räddningstjänsten avseende avtransporterade till vårdenhet som under 

den mätta perioden 2016 till 2019 uppvisat konstanta siffror. Även tidigare inrap-

porterade uppgifter11 från räddningstjänsten tyder på relativt stabila siffror. Under 

åren 2008 till 2015 varierade det mellan 120 och 140 svårt skadade samt mellan 

800 och 900 lindrigt skadade. 

Bedömningen av hur utvecklingen för de två beskrivna måtten kommer att se 

ut i framtiden måste betraktas som mycket osäker. Till skillnad mot för de om-

komna ses inte den demografiska utvecklingen med större antal och andel äldre 

som lika problematisk. Det är troligt att antalet personer i sluten vård kommer att 

fortsätta minska om än inte i samma takt som tidigare12. Vår bedömning är att en 

minskning med 10 % inom en tioårsperiod är nåbar. När det gäller avtransporte-

rade till vårdenhet rapporterade av räddningstjänsten syns som tidigare nämnts 

ingen avtagande trend. Kunskapsläget avseende skadade efter bostadsbränder är, 

både i Sverige och internationellt, bristfällig. Resultat från de studier som har 

_____________________________________________________________ 
11 Innan införandet av händelserapporten rapporterades aggregerade uppgifter om antal lindrigt skadade, svårt 
skadade och omkomna personer. De aggregerade uppgifterna innehöll dock ingen information om de drabba-
des ålder eller kön, något som har utvecklats i den nya händelserapporten. En anledning till att MSB övergav 
indelningen i lindrigt och svårt skadad är att det vid granskning av de tidigare lämnade uppgifterna visade sig 
vara en alltför problematisk bedömning för räddningstjänsten att göra. 
12 Det är rimligt att anta att av de patienter som skrivs in i sluten vård idag är en större andel allvarligt skadade 
jämfört med tidigare. 
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gjorts, till exempel Jonsson m.fl. (2018), pekar mot att populationen som skadas i 

genomsnitt är yngre än de som omkommer och att händelserna delvis är av annan 

karaktär jämfört med dödsbränder, till exempel mer spisbränder. Det indikerar 

möjligheter att förbättra situationen genom generella förebyggande åtgärder och 

teknikutveckling. Det finns även resultat som tyder på att skadade, i likhet med de 

personer som omkommer, till del består av individer som är svåra att identifiera 

och påverka (Karlstad universitet 2018, s.48). Vår bedömning är att ett nåbart och 

utmanande mål för år 2030 är en minskning på 10 % även för avtransporterade till 

vårdenhet.  

 

Mål fram till år 2030 

 Antal avtransporterade till vårdenhet ska minska till under 600 

per år (treårsmedelvärde) 

 Antal personer som vårdats i sluten vård ska minska till under 

400 per år (treårsmedelvärde) 

 

4.3 Kostnad för egendomsskador vid bo-
stadsbränder 

4.3.1 Nulägesbeskrivning – utveckling fram till år 2018 

Indikatorn baseras på statistik avseende försäkringsutbetalningar från hem- (lägen-

het), villahem- (egnahem, villor och radhus) och fritidshusförsäkringar för skade-

kategorin brand och åska. I analysrapporten (MSB 2019) bedömdes att målet för 

år 2020 (en statistiskt säkerställd minskning från år 2010) verkar kunna uppnås. Se-

dan dess har utfallet från år 2018 tillkommit och visar en historiskt hög utbetal-

ningsnivå (se figur 4.3). Den linjära trenden från år 2010 är fortsatt negativ, men 

osäkerheten om målet kommer nås till år 2020 har ökat. I studien av trenden är va-

let av startår avgörande. Dataunderlag finns från år 1985 och i ett längre tidsper-

spektiv är trenden istället stigande (se figur 4.4).  

Det finns flera osäkerheter när det gäller mätningen av denna indikator. An-

mälda skador som inte ersätts ingår inte. Oanmälda skador där individerna an-

tingen är försäkrade och väljer att inte anmäla eller där värdet är lägre än självris-

ken ingår inte heller. Dataunderlaget från Svensk Försäkring täcker inte hela mark-

naden. Försäkringsbolagens definition av brand skiljer sig från räddningstjänster-

nas händelserapportering, vilket försvårar jämförelser (se till exempel Lundström 

& Andersson 2017). Skador på själva fastigheten för flerbostadshus registreras i 
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fastighetsägarens försäkringar och ingår inte i statistikunderlaget.13 Orsaken till för-

säkringsskadorna är i hög omfattning okänd (nästan 50 %) och i den historiska da-

taserien blandas skador till följd av överspänning, åska och blixtnedslag in, vilka 

inte alltid leder till en brand. 

 

Figur 4.3. Utbetalningar brand och åska, sammanslagning av hem-, villahem- och fritidshus-

försäkringar med linjär regressionslinje. Prisnivå år 2018  

 
Källa: Svensk Försäkring 

 
Figur 4.4. Utbetalningar brand och åska, sammanslagning av hem-, villahem- och fritidshus-

försäkringar med linjär regressionslinje. Fasta priser 

 
Källa: Svensk Försäkring 

_____________________________________________________________ 
13 Statistik finns över uppgifter om företags- och fastighetsförsäkring med skadearten ”Brand och åska”, men 
det går inte att differentiera mellan skador på bostäder och andra byggnader (t.ex. industribyggnader). 
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Ingen hänsyn har heller tagits till antalet försäkringar, vilket skulle kunna innebära 

att de stigande skadebeloppen från år 1985 och framåt delvis förklaras av en högre 

andel försäkrade bostäder. Den mest sannolika förklaringen till ökningen är dock 

att fastighetspriserna och standarden generellt har stigit under många år, vilket gör 

att skadeersättningarna har ökat i samma takt (Svensk Försäkring 2018). 

4.3.2 Analys av tänkbara mål fram till år 2030 

Vår bedömning är att indikatorn är intressant att följa, men att den bör brytas ner 

och kompletteras med annan information för att tillfredsställa behoven av att mäta 

förändringar i egendomsskador till följd av bränder över tid. Indikatorn Antal  

utvecklade bränder är ett kompletterande underlag som dessutom är mer direkt  

kopplat till brand som orsak. Däremot är kopplingen till hur stora skador branden 

orsakade svagare. En möjlig fördjupning av indikatorn är att relatera den mer till 

antalet skador. Kostnad per skada skulle kunna ge ytterligare kunskap, liksom för-

delningen av kostnader per skada. Den senare kräver dock ett fördjupat statistik-

underlag från Svensk Försäkring. Möjligen skulle det också vara mer givande att 

göra en avgränsning till de orsaker som är mer direkt relaterade till en faktisk 

brandskada. 

Prisökningen på fastigheter styr sannolikt en stor del av utvecklingen som vi 

ser i försäkringsutbetalningarna. Fastighetsprisindex har ökat med drygt 30 till 

55 % mellan åren 2010 och 2018 medan konsumentprisindex ökat med under 

10 % under motsvarande period (SCB 2019).14 Att mäta utfall av bränder i ekono-

miska mått innebär att resultatet påverkas av utvecklingen för priserna på bostads-

marknaden och värdet av lösöret. Justering bör även ske utifrån den generella eko-

nomiska utvecklingen med hjälp av en diskonteringsränta när jämförelser sker 

över tid. I detta fall har justeringen skett genom konsumentprisindex, vilket i jäm-

förelse med utvecklingen av fastighetsprisindex sannolikt varit en försiktig juste-

ring. Prisökningen på fastigheter har alltså drivit på storleken på försäkringsutbe-

talningarna till följd av bränder och åska. 

Vi väljer att fortsätta sätta framtida mål utifrån en indexering med konsument-

priser. En anledning är att fastighetsprisindex är indelat i olika fastighetstyper som 

inte helt matchar de bostäder som ingår i försäkringsutbetalningarna. Exempelvis 

ingår inte bostadsrättslägenheter i fastighetsprisindex.15 Ytterligare en anledning är 

att fastighetsprisindexets komponenter (marken och byggnaden) påverkas olika vid 

_____________________________________________________________ 
14 Prisökningen gäller för småhus för permanentboende (ca 43 %) och hyreshus (ca 57 %). Fritidshus har en 
något lägre ökning (ca 31 %). I fastighetsprisindex ingår såväl värdet på marken som byggnaden, vilket är en 
viktig uppdelning vid brand (se vidare diskussion nedan). 
15 De fastighetstyper som ingår i SCB:s officiella fastighetsprisindex är småhus för permanentboende och fri-
tidshus. Index för hyreshus bygger på SCB:s prisstatistik för hyreshus inom typkoderna 320 (hyreshusenhet, 
bostäder),  
321 (hyreshusenhet, bostäder och lokaler) och 325 (hyreshusenhet, lokaler). I detta index ingår hela fastig-
heter (både hyres- och bostadsrätt), men inte som försäljning av enskilda lägenheter. Det finns statistik från 
SCB och privata marknaden, men med vissa brister. Källa: Mailkonversation med Niclas Sjölund, SCB, 2020-
02-21. 
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en brand. Byggnaden utsätts oftast för betydande ekonomiska skador, medan mar-

kens värde inte behöver påverkas alls. Ett utvecklingsarbete skulle vara möjligt för 

att få till en mer rättvisande indexering av denna indikator. 

Vi kan välja mellan att sätta mål till år 2030 utifrån utvecklingen från år 1985 

eller en kortare tidshorisont. Trots att utvecklingen på lång sikt varit stigande har 

den dämpats från år 2010 och därefter varit minskande. Skulle denna utveckling 

fortsätta innebär en konstant nivå på egendomsskadorna ändå en ökning i försäk-

ringsutbetalningarna till följd av att fastighetsindex ökar mer än konsumentprisin-

dex (givet att den relativa utvecklingen fortsätter). Utifrån detta så bedömer vi att 

det är en utmaning att fortsätta den minskande utvecklingen från år 2010. Om-

världsutvecklingen gällande egendomsskador är både positiv och negativ (se kapi-

tel 3). Exempelvis så kommer vi få fler elektriska produkter i våra hem, men elin-

stallationerna blir samtidigt säkrare. Hur nettoeffekten på egendomsskador kom-

mer bli är osäkert. 

Sammantaget bedömer vi att det råder en stor osäkerhet i utvecklingen av 

denna indikator. Hur den utvecklas är beroende av fler faktorer än enbart egen-

domsskador till följd av bostadsbränder. Därför väljer vi att följa den utveckling 

som skett under åren 2010 till 2019 och föreslår att ett nåbart och utmanande mål 

kan vara att hålla den nedåtgående trenden som uppvisas under den föregående 

perioden även de kommande tio åren. 

 

Mål fram till år 2030 

Kostnaden för egendomsskador till följd av bostadsbränder ska 

uppvisa en nedåtgående trend mellan åren 2010 till 2030 

 

4.4 Antal utvecklade bostadsbränder 

4.4.1 Nuläge – utveckling fram till år 2019 

Definitionen av utvecklad bostadsbrand är: en brand i boende eller vård, som spridit sig 

utanför startföremålet eller pågått vid räddningstjänstens ankomst. För soteldar och bränder 

i skorsten krävs dessutom att branden spridit sig utanför sotet respektive skorste-

nen. De verksamhetstyper som ingår är flerbostadshus, rad-/par-/kedjehus, villa, 

fritidshus, sjukhus, kriminalvård samt andra former av boende och vård. Syftet 

med att följa utvecklade bränder var att indikera bränder där egendomsskador har 

inträffat (SKL 2008). Statistiken är baserad på insatsrapporter (fram till år 2017) 

och händelserapporter (2016-), vilket medför ett brott i tidsserien.16 Här har endast 

de uppgifter som är gemensamma och de som kunnat härledas redovisats.  

_____________________________________________________________ 
16 Från händelserapporten omfattar kategorierna flerbostadshus, rad-/par-/kedjehus, villa, fritidshus ”Vanligt 
boende” och ”Seniorboende” för respektive bostadstyp. ”Trygghetsboende” och ”Gemensamhetsboende” räk-
nas in i ”Andra former av boende och vård”. 
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I figur 4.5 ses utvecklingen av antal insatser till utvecklade bränder i boende 

och vård för åren 2009 till 2019 i treårsmedelvärden.17 Övergången mellan de olika 

rapporteringssystemen har sannolikt haft en stor inverkan på utvecklingen. Från år 

2016 och framåt inkluderas data från händelserapporterna och dessa utgör gradvis 

en allt större andel av de rapporterade insatserna. Först efter att vi har den fast-

ställda statistiken för år 2020 kan vi ha ett treårsmedelvärde som består av data en-

bart från händelserapporten. Antalet händelser ser ut att ha stigit till en ny nivå, 

men det är möjligt att utvecklingen stabiliseras när underlaget kommer från samma 

rapporteringssystem. De senaste två årens siffror tyder på det, men det är ännu för 

tidigt att tolka trenden.  

 

Figur 4.5. Antal räddningsinsatser till utvecklade bränder i boende eller vård mellan åren 

2009-2019 (treårsmedelvärden) 

 
Källa: Räddningstjänsternas insatsstatistik 

 

Definitionen av en utvecklad brand är något invecklad (se ovan) och en frågeställ-

ning är vad motivet till denna var för drygt tio år sedan. Att fånga bostadsbränder 

med egendomsskada är ett motiv, men det fanns fler.18 Ett annat var att underlätta 

lokala jämförelser till följd av att några (felaktigt) rapporterade bränder som inte 

utvecklats som förmodade bränder, vilket ledde till färre bränder. Det fanns dessu-

tom variationer i hur det lokala arbetet med till exempel det förebyggande arbetet 

eller fler installerade automatlarm bedrevs, vilket syftade till en tidig och snabb 

upptäckt och hantering men kunde samtidigt leda till fler rapporterade bränder. 

Ytterligare ett motiv var att identifiera ett begrepp från USA (”Working fires”), vil-

ket är bränder som kräver en viss nivå av släckningsresurser och som innebär en 

_____________________________________________________________ 
17 Värdet för år 2009 innehåller medelvärdet för åren 2007-2009. 
18 Uppgifter från Fredric Jonsson, Beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen i Jönköpings län. Arbetade vid den ti-
den deltid på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
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risk för stora konsekvenser. Vi bedömer att en ny definition av utvecklade bränder 

behövs därför att motiven till indikatorn är flera. En uppdelning i flera olika mått 

kan vara en lämplig åtgärd (mer om detta i kapitel 6). 

4.4.2 Analys av tänkbara mål fram till år 2030 

Frågan är hur stort bidrag olika verksamheter inom boende och vård ger till den 

utveckling vi ser och kanske särskilt hur de bidrar till trendbrottet från år 2016 och 

framåt. I figur 4.6 visas antal insatser till utvecklade bränder uppdelat på verksam-

hetstyp. Den absoluta huvuddelen av observationerna utgörs av händelser i flerbo-

stadshus och villor. Vid en manuell genomgång av ”Andra former av boende och 

vård” har det visat sig att flertalet av dessa bränder under åren 2016 och 2017 i 

själva verket skett i fritidshus eller i komplementbyggnader till villor.19 Den ned-

gång som skett för fritidshus kan sannolikt delvis förklaras av denna omfördel-

ning. För villor är det inte möjligt att se denna effekt visuellt, men denna kurva 

skulle ha legat lite högre i så fall. 

 

Figur 4.6. Antal räddningsinsatser till utvecklade bränder i boende eller vård mellan åren 

2007-2019 efter verksamhetstyp20 

 
Källa: Räddningstjänsternas insatsstatistik 

_____________________________________________________________ 
19 Granskning av statistikproducenter på MSB. 
20 Sjukhus och kriminalvård har så få händelser (mellan 0-19 per år) att de inte redovisas här. 
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I brottet mellan rapportsystemen är det väldigt svårt att spåra den historiska 

trenden. Fram till år 2015 var den nedåtgående, medan den nu är stigande. Möjli-

gen kommer utvecklingen att plana ut på en högre nivå när treårsmedelvärdena  

inkluderar data från endast händelserapporterna. En linjär trend fram mot år 2030 

(se figur 4.7) säger en del om möjlig framskrivning av trenden över tiden, men  

innehåller mycket osäkerhet. Det är fortfarande mycket tidigt att bedöma om den 

utplanande trend vi ser för åren 2018 och 2019 kommer hålla i sig. När data för år 

2020 kommer så är det sannolikt att treårsmedelvärdet kommer ligga högre än för 

år 2019, eftersom det då innehåller data från endast händelserapporterna. 

 

Figur 4.7. Antal räddningsinsatser till utvecklade bränder i boende eller vård mellan åren 

2009-2019 (treårsmedelvärden), samt linjär trend fram till år 2030 

 

Källa: Räddningstjänsternas insatsstatistik 

 

Indikatorn Antal utvecklade bostadsbränder motiveras primärt av att de utvecklade 

bränderna antas indikera egendomsskador. På så sätt blir diskussionen av påver-

kansfaktorer liknande som i föregående avsnitt om kostnaden för egendomsska-

dor. I beskrivningen av omvärldsutvecklingen gällande egendomsskador finns 

både positiva och negativa faktorer (kapitel 3). Exempelvis kommer antalet elekt-

riska produkter sannolikt att öka i våra hem, men elinstallationerna blir samtidigt 

säkrare. Sammantaget bedömer vi att det råder en stor osäkerhet i utvecklingen av 

denna indikator. Hur den utvecklas är beroende av fler faktorer än enbart egen-

domsskador till följd av bostadsbränder. Det hänger också ihop med rapporte-

ringen av utvecklade bränder. Som vi beskrev ovan så är ett utvecklingsarbete 

kring denna indikator motiverat (se även kapitel 6). 
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Vår bedömning är att trenden för antal utvecklade bränder sannolikt kommer 

plana ut på en högre nivå än tidigare och det mål som sätts fram till år 2030 bör 

utgå ifrån den tidigare fallande trenden. Om vi applicerar en linjär trend från peri-

oden mellan åren 2009 till 2015 på nivån för åren 2017 till 2018 så hamnar nivån 

för år 2030 på runt 2100 utvecklade bränder. Med tanke på osäkerheten i den 

framtida trenden, den troliga ökningen år 2020 (till följd av data enbart från hän-

delserapporten) och befolkningsökningen så anser vi att det kommer vara en stor 

utmaning att fortsätta den tidigare nedåtgående trenden i samma grad. Vi väljer 

därför att sätta ett mål att antal utvecklade bränder inte ska vara fler än 2500 till år 

2030 (treårsmedelvärde). 

 

Mål fram till år 2030 

Antal utvecklade bostadsbränder ska vara under 2500 per år 

(treårsmedelvärde) 

 

4.5 Förekomst av fungerande brandvarnare 

4.5.1 Nuläge – utveckling fram till år 2018 

Indikatorn mäts på två olika sätt: ”Andel hushåll med fungerande brandvarnare” 

som hämtas ur MSB:s trygghetsundersökning som genomförs ungefär vart fjärde 

år, samt ”Andel av dokumenterade bostadsbränder där brandvarnare utlöstes” 

som hämtas ur räddningstjänsternas insats- och händelserapporter. I figur 4.8 visas 

hur brandvarnarförekomsten har ökat under åren och uppgick år 2018 till 94 %. 

År 2018 uppgav också 94 % av de som hade brandvarnare att minst någon av dem 

fungerade, vilket betyder att 88 % hade en fungerande brandvarnare. Bedömning 

blev att det möjligen går att nå målet om 95 % till år 2022 (MSB 2019). Förutsatt 

att MSB:s Trygghetsundersökning fortsätter att genomföras regelbundet finns en 

tidsserie som går att följa. Undersökningen behöver dock ses över innan nästa 

mätning (preliminärt år 2022) med avseende på innehåll och lämplig undersök-

ningsform. Ett problem är att svarsfrekvensen faller alltmer över tid. 

Det andra mätvärdet av indikatorn, ”Andel av dokumenterade bostadsbränder 

där brandvarnare utlöstes”, har både reliabilitets- och validitetsproblem.21 Över-

gången ifrån insats- till händelserapporten ger reliabilitetsproblem då jämförelser 

över tiden försvåras. Detta kommer dock att överbryggas ju längre händelserap-

porten varit i drift. Validitetsproblemen beror på att det i mer än en tredjedel av 

händelserna är okänt om det fanns en brandvarnare, och om det fanns en brand-

varnare är det okänt om den fungerade i mer än var sjunde händelse. Baserat på 

_____________________________________________________________ 
21 Validitet innebär att vi mäter det som är relevant i sammanhanget medan reliabilitet avser att vi mäter på ett 
tillförlitligt sätt. 
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dessa problem väljer vi att inte gå vidare med att sätta nya mål för detta mätvärde i 

nuläget. 

 

Figur 4.8. Förekomst av brandvarnare och fungerande brandvarnare i svenska hushåll mel-

lan år 1996–2018 

 
Källa: MSB:s Trygghetsundersökningar 

 

4.5.2 Analys av tänkbara mål fram till år 2030 

Statistiken om förekomst av brandvarnare och dess funktion vid dödsbränder vi-

sar att det under åren 1999 till 2019 i 30 % av fallen fanns en brandvarnare, i 39 % 

fanns det inte och i 31 % var det okänt.22 Andelarna har varierat mycket under 

åren och andelen okända har successivt ökat. Även när det gäller fungerande 

brandvarnare är andelen okända stort (66 % mellan åren 1999 och 2019). Andelen 

fungerande brandvarnare ligger på 9 %, medan inte fungerande motsvarar 25 %. 

I statistikunderlaget kring lärande av bostadsbränder, där urvalet baserar sig på 

bostadsbränder där en räddningsinsats skett, visar det preliminära resultatet att 

brandvarnare fanns i 58 % av fallen, i 22 % fanns det inte och i 20 % var det 

okänt.23 Resultatet tyder på att brandvarnarförekomst minskar sannolikheten för 

en räddningsinsats. Vid händelser där bränder orsakar personskador eller medför 

en räddningsinsats är brandvarnarförekomsten betydligt lägre. Att öka förekoms-

_____________________________________________________________ 
22 Statistiken hämtad ur ida.msb.se. 
23 Insamlingen är pågående och resultaten måste därför betraktas som osäkra. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 1996  2001  2005  2010  2014  2018

Har fungerande brandvarnare Har brandvarnare

http://www.ida.msb.se/


 

47 

ten inom riskgrupperna för brand som orsakar personskador eller medför rädd-

ningsinsatser bör vara en rimlig prioritering (givet att dessa också har förmåga att 

utrymma). 

Detta talar också för att det vore intressant att mäta brandvarnarförekomst på 

flera nivåer, eventuellt också med underliggande mål. Vi behöver mått för befolk-

ningen som helhet enligt Trygghetsundersökningen, men också för olika delmäng-

der av befolkningen (specifikt riskgrupper). Dessa mått kan vara väldigt viktiga för 

att följa upp åtgärderna. Det ses också som viktigt att kunna följa upp brandvar-

nare kopplade till trygghetslarm. Särskilt som Trygghetsundersökningen inte inklu-

derar individer över 80 år. Vidare diskussion om möjligheten att mäta brand-

varnarförekomst för delmängder av befolkningen sker i kapitel 6. 

I MSB:s Trygghetsundersökning år 2018 var det 42 kommuner som valde ett 

fördjupat urval och av dem var det ingen kommun som nådde upp till 95 % fun-

gerande brandvarnare. Flera kommuner ligger mellan 90 och 95 %, vilket ändå in-

dikerar att en nivå på 95 % är möjlig att nå. I materialet varierar brandvarnarföre-

komst och andel fungerande brandvarnare ganska mycket mellan kommunerna. 

Förklaringar till detta skulle vara intressant att studera vidare. 

Ett viktigt perspektiv att ta med när det gäller förekomst av brandvarnare i bo-

städer är att det sedan år 1999 varit ett krav enligt Boverkets byggregler, samt att 

det finns ett allmänt råd kopplat till den enskildes skyldigheter enligt LSO 

2 kap. 2 §. Med dessa utgångspunkter så finns det lagstöd för att 100 % av bostä-

derna ska förses med brandvarnare. 

 

Figur 4.9. Förekomst av fungerande brandvarnare år 1996-2018, samt linjär och logaritmisk 

trend fram till år 2030 

 
Källa: MSB:s Trygghetsundersökningar 
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I figur 4.9 ser vi utvecklingen mellan åren 1996 och 2018, samt prognosticerade 

trendlinjer fram till år 2030. Den logaritmiska trendlinjen anser vi mest rimlig, ef-

tersom den avspeglar en avtagande utveckling. Den tidigare målsättningen på 95 % 

till år 2022 bedömdes som möjlig att nå, men det är sannolikt en svår nivå att nå 

upp till redan inom två år.24 Baserat på den utmaning vi ser hos de kvarvarande 

hushållen, sammanvägt med de möjliga åtgärdernas potential (främst fastighetsä-

garnas efterlevnad), bedömer vi att ett mål på 95 % till år 2030 för andel funge-

rande brandvarnare vore nåbart och samtidigt utmanande. 

4.5.3 Effekt av en högre andel fungerande  
brandvarnare 

Basnivån för antal omkomna år 2018 (treårsmedelvärde) var 79 personer. Om risk-

nivån är lika stor för hela befolkningen år 2030 innebär det att 86 personer kom-

mer att omkomma till följd av den prognosticerade befolkningsökningen (SCB 

2018). Frågan är vad en ökad andel hushåll med fungerande brandvarnare medför 

för effekt på denna siffra? De studier som finns visar på en riskminskningseffekt 

på mellan 10 och 70 % (Jaldell 2011). Ny svensk forskning visar att den riskredu-

cerande effekten ligger på 40 till 45 % (Runefors m.fl. 2016, 2017). Effekten upp-

skattades till endast 13 % vad gäller riskminskning av att omkomma för personer 

som är äldre än 85 år. Samtidigt så kan det argumenteras för att den riskreduce-

rande effekten kan vara större än genomsnittet för de hushåll som i dagsläget inte 

har en fungerande brandvarnare. 

 

Tabell 4.2. Marginell effekt på antal omkomna år 203025 

Andel hushåll 
med fungerande 
brandvarnare 

Riskreducerande effekt 

 10 % 25 % 50 % 75 % 

90 % 0,2 0,4 1 1 

92 % 0,3 1 2 3 

94 % 0,5 1 3 4 

96 % 1 2 3 5 

98 % 1 2 4 6 

100 % 1 3 5 8 

Notering: Den mest rimliga riskreducerande effekten ligger på cirka 50 % (fet stil) 

 

Beräkningarna i tabell 4.2 tar höjd för den stora osäkerheten som finns i underla-

get. Utgångspunkten är antal omkomna år 2030 och sedan redovisas en variation 

_____________________________________________________________ 
24 Bedömningen skedde utifrån en linjär utveckling och att nivån hamnade inom konfidensintervallet för denna. 
25 Exempel på tolkning av resultaten: Om andel hushåll med fungerande brandvarnare ökas från 88 % till 92 % 
så minskar antal omkomna i Sverige med 2 personer om året (givet att brandvarnare har en riskreducerande 
effekt på 50 %). 
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av utfall i andel hushåll med fungerande brandvarnare (90-100 %) och olika nivåer 

på den riskreducerande effekten av brandvarnarna (10-75 %). Resultaten visar att 

antal omkomna kan minskas från utfallet år 2030 med mellan 0,2 till 7,7 individer 

beroende på vilka förutsättningar som antas. Den mest rimliga riskreducerande ef-

fekten ligger på cirka 50 %, vilket innebär att en måluppfyllelse på till exempel 

96 % fungerande brandvarnare år 2030 innebär en marginell minskning av antal 

omkomna på 3,4 personer. Då blir det en minskning med tre till fyra personer från 

dagens nivå på 86 personer (allt annat lika).  

Det finns ingen konstaterad evidens för samband mellan brandvarnare och 

skadade (MSB 2019). Det underlag som finns indikerar att de grupper av individer 

som har hög risk att omkomma mer sällan skadas och vice versa (ibid.) 

 

Mål fram till år 2030 

Andel hushåll med fungerande brandvarnare ska vara minst 95 % 

 

4.6 Förekomst av släckredskap 

4.6.1 Nuläge – utveckling fram till år 2030 

Indikatorerna inom detta område mäts genom ”Andel hushåll med tillgång till 

handbrandsläckare” och ”Andel hushåll med tillgång till brandfilt” som hämtas ur 

MSB:s Trygghetsundersökningar. Andel hushåll med tillgång till handbrandsläck-

are var 68 % år 2018 och andel hushåll med tillgång till brandfilt var 44 % år 2018. 

Indikatormålet för handbrandsläckare på 75 % till år 2022 bedömdes som möjligt 

att nå (MSB 2019). Målet för brandfiltar är satt som en ökning utan specifikation 

av några nivåer. I figur 4.10 visas utvecklingen för indikatorerna från år 1996 och 

framåt. Fördjupade mätningar av hur det ser ut i delmängder av befolkningen är 

intressanta. 
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Figur 4.10. Andel hushåll med tillgång till handbrandsläckare och brandfilt år 1996–201826 

 
Källa: MSB:s Trygghetsundersökningar 

 

4.6.2 Analys av tänkbara mål fram till år 2030 

De som inte har släckredskap bryr sig i mindre utsträckning om sitt skydd i hem-

met (MSB 2019). De är också i högre utsträckning ensamboende, bor i lägenhet, 

hyr sin bostad, är inte pensionerade, och/eller är födda utomlands. Det går inte att 

se någon skillnad mellan kvinnors och mäns tillgång till släckredskap. De som är 

födda i Sverige och/eller har barn har oftare handbrandsläckare, vid en jämförelse 

mellan år 2005 och år 2014. För de som uppger att de har brandfilt finns det inte 

någon specifik grupp som sticker ut. 

Bland kommunerna finns en stor variation i förekomsten av släckredskap. Hos 

de 42 kommuner som år 2018 valt att göra en fördjupad enkätundersökning ser vi 

att andel hushåll med handbrandsläckare varierar mellan 51 och 92 % (figur 4.11). 

Samtliga kommuner i urvalet har inte motsvarande mätningar från år 2014, men 

bland de 26 kommuner som har det (nummer 1-26 i figuren) så är ökningen åtta 

procentenheter i medelvärde (min 1; max 13). Det går inte att se någon tydlig 

trend att de kommuner som ökat mest är de som hade låga andelar i mätningen  

år 2014. 

 

_____________________________________________________________ 
26 Det finns mätningar om tillgång till brandfilt från år 1996 och år 2001, men de frågorna är inte formulerade på 
samma sätt som senare mätningar. Därför tas dessa observationer inte med här. 
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Figur 4.11. Andel hushåll med tillgång till handbrandsläckare år 2014 och år 2018 

 
Källa: MSB:s Trygghetsundersökningar 

 

Hos samma 42 kommuner ser vi att andel hushåll med brandfilt varierar mellan 34 

och 62 % (figur 4.12). Bland de 26 kommuner som har motsvarande mätningar 

från år 2014 (nummer 1-26) så är ökningen 19 procentenheter i medelvärde (min 

5; max 31). Det finns en svag trend att de kommuner som ökat mest är de som 

hade låga andelar i mätningen år 2014. 

 

Figur 4.12. Andel hushåll med tillgång till brandfilt år 2014 och år 2018 

 
Källa: MSB:s Trygghetsundersökningar 
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Figur 4.13. Förekomst av handbrandsläckare år 1996-2018 och linjär och logaritmisk trend 

fram till år 2030 

7 
 
I figur 4.13 ser vi utvecklingen av förekomst av handbrandsläckare från år 1996 till 

2018, samt två prognosticerade trendlinjer fram till år 2030. En trendlinje är linjär 

och den andra är logaritmisk. Nivåerna år 2030 hamnar på cirka 90 % respektive 

cirka 72 %. Baserat på den utveckling vi sett tidigare och ett möjligt fallande pris 

(se kapitel 3) anser vi inte att en kraftigt avtagande utveckling är mest rimlig. En 

logaritmisk trend baserad på mätningarna från åren 2010 till 2018 skulle hamna på 

cirka 80 %. Vi bedömer att ett nationellt mål på 80 % till år 2030 är både nåbart 

och utmanande. Det finns redan nu kommuner som nått detta mål. 

 

Figur 4.14. Förekomst av brandfilt år 2005-2018 och linjär och logaritmisk trend fram till år 

2030  

 
 
I figur 4.14 ser vi utvecklingen av förekomst av brandfilt från år 2005 till 2018, 

samt en linjär och en logaritmiskt prognosticerad trendlinje. Nivåerna år 2030 

hamnar på cirka 82 % respektive cirka 55 %. Liksom för handbrandsläckare anser 

vi inte att en kraftigt avtagande utveckling är mest rimlig. Särskilt med hänsyn till 

den stora ökningen under den senaste fyraårsperioden. Det är dock inte rimligt att 
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utvecklingen ska fortsätta med en linjär trend hela vägen fram till år 2030. De 

kommuner som nått högst ligger på andelar runt 60 % år 2018. Vi bedömer att ett 

nationellt mål på 70 % till år 2030 är en nåbar och utmanande målsättning. 

4.6.3 Effekt av en högre andel släckredskap 

Det finns endast ett fåtal studier kring evidens vad gäller effekter på personskador 

och egendomsskador av handbrandsläckare (MSB 2019). Flera visar ingen evidens 

för en positiv effekt, men spridningen är ganska stor mellan studierna. Trots de få 

effektstudierna verkar det sannolikt att handbrandsläckare är en samhällsekono-

miskt lönsam åtgärd. Detta gäller även om endast minskade egendomsskador räk-

nas med och inte minskade personskador. Handbrandsläckare ser ut att ha en 

högre samhällsekonomisk effekt för villor och radhus än för flerbostadshus (Juås 

1994; Mattsson 2004; Jaldell 2011). För brandfilt finns inga konstaterade effekt-

samband, men baserat på diskussionerna under de workshops vi anordnat väljer vi 

ändå att sätta ett indikatormål. 

 

Mål fram till år 2030 

 Andel hushåll med handbrandsläckare ska vara minst 80 % 

 Andel hushåll med brandfilt ska vara minst 70 % 
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5 Prioriterade åtgärder 
 

De åtgärder som prioriteras är de som utifrån tillgänglig forskning bedöms ha 

störst effekt på antalet bostadsbränder och konsekvenserna av dessa (se problem-

beskrivning i kapitel 2). Åtgärderna inriktar sig på alla tre typhändelser som identi-

fierats inom bostadsbrandsområdet; självrapporterade bostadsbränder, bostads-

bränder som föranleder räddningsinsats samt bostadsbränder med dödlig utgång. 

Inom samtliga kategorier kan det även förekomma egendomsskador i varierande 

omfattning, vilka även är önskvärda att minska. 

Åtgärderna som beskrivs lyfts fram som särskilt prioriterade för den nationella 

strategin de kommande åren. Aktiviteterna gör inte anspråk på att vara heltäck-

ande och andra aktiviteter som redan pågår eller planeras bör naturligtvis inte ute-

slutas. Däremot kan förslagen utgöra en vägledning för de aktörer som arbetar 

inom området om var fokus bör läggas för att få störst effekt och vilka åtgärder 

som bör prioriteras. 

Aktiviteterna delas in i fem olika åtgärdsområden som beskrivs närmare i de 

följande delavsnitten. Under respektive åtgärder återfinns både de aktiviteter som 

är riktade till kommunal nivå men även de stödjande aktiviteterna. 

 

Aktiviteter på lokal nivå 

 Systematiskt arbeta med stärkt brandskydd för riskutsatta  

individer 

 Riktade förebyggande kommunikationsinsatser 

 Utbildning i brandskydd i grundskolor 

 Följa upp fastighetsägarens ansvar över brandskydd i flerbo-

stadshus – med fokus på brandvarnare 

 Verka för att genomföra en första insats med kort responstid 

 Verka för innovation inom välfärdssektorn och ansluta sig till di-

gitaliseringsinitiativ 

 

I tabell 5.1 sammanfattas de aktiviteter som bör prioriteras på lokal nivå för att 

minska antalet bostadsbränder och konsekvenserna av dessa. Åtgärderna kopplas 

till händelsetyp, riskgrupp och önskad effekt. Utöver aktiviteterna som ska utföras 

på lokal nivå presenteras i kommande delkapitel ett antal aktiviteter på nationell 

nivå/systemnivå som i stor utsträckning syftar till att stödja och underlätta för de 
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lokala aktörerna på sikt. Implementering av aktiviteter på lokal nivå är dock inte 

beroende av planerade stödåtgärder utan bör påbörjas även om stödjande aktivite-

ter inte är färdigställda.  

 

Tabell 5.1. Förslag på prioriterade åtgärder för att minska sannolikheten för uppkomst och konsekven-

serna av bostadsbränder 

Händelsetyp Riskgrupper Vad vill vi uppnå? Aktiviteter lokal nivå 

Bostadsbränder med 

omkomna/allvarligt ska-

dade 

(ca 80 + 200 st. per år) 

 Äldre personer 

 Fysisk/psykisk funk-

tionsnedsättning 

 Missbruksproblem 

 Rökare 

 Ensamboende 

 

Minska antalet döda 

och allvarligt skadade 

genom: 

 

 Brandskydd anpassat 

efter individens behov 

 Tidig upptäckt kombi-

nerat med snabb hjälp 

vid brand 

 Systematiskt arbete med 

stärkt brandskydd för risk- 

utsatta individer inom  

kommunen 

 

 Verka för innovation inom väl-
färdssektorn och ansluta sig 
till digitaliseringsinitiativ 

Bostadsbränder som  

leder till räddningsinsats 

(ca 6000 st. per år) 

 Yngre personer 

 Socioekonomiskt 

svaga grupper 

 Utlandsfödda 

 

Minska antalet bostads-

bränder som leder till 

räddningsinsats genom: 

 

 Ökad andel funge-

rande brandvarnare 

 Ökad förmåga att han-

tera branden själv 

(brandskyddsförmåga) 

 Ökad omfattning på 

brandskyddsutrustning 

 Ökad riskmedvetenhet 

 Riktade förebyggande  

kommunikationsinsatser 

 

 Verka för att genomföra en 

första insats med kort re-

sponstid 

 

Bostadsbränder (tillbud) 

utan räddningsinsats 

(ca 18 000 st. per år) 

Hela samhället 

Minska antalet bostads-

bränder generellt i sam-

hället genom: 

 

 Ökad riskmedvetenhet 

 Öka andelen funge-

rande brandvarnare 

 Öka förmågan att han-

tera branden själv 

(brandskyddsförmåga) 

 Ökad omfattning på 

brandskyddsutrustning 

 Utbildning i brandskydd i 

grundskolor 

 

 Följa upp fastighetsägarens 

ansvar över brandskydd i fler-

bostadshus  

(fokus på brandvarnare) 

 

 

Samtliga aktiviteter beskrivna ovan syftar givetvis till att påverka händelsetyper 

även utanför den kategorin de är inplacerade i. Exempelvis, aktiviteter som verkar 

för att kunna genomföra en första insats med kort responstid har troligen störst 
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effekt på bostadsbränder som leder till räddningsinsats där det är mest egendoms-

skador men även förväntad effekt på antalet döda och allvarligt skadade. 

5.1 Stärka särskilt riskutsatta individers 
brandskydd i hemmiljö 

Brandsäkerhet i hemmiljö är en stor utmaning i ett samhälle med en åldrande be-

folkning. Utifrån nuvarande ställda generella krav på brandsäkerhet i vanliga bostä-

der finns behov av att arbeta med ett individuellt anpassat brandskydd (MSB & 

Socialstyrelsen 2020). Enskilda myndigheter har inte möjlighet att ensamma  

påverka denna utveckling. Flera myndigheter behöver arbeta tillsammans med  

frågan. 

En bostads brandskydd är normalt sett anpassat efter att den boende har för-

måga att upptäcka, agera och utrymma i samband med brand. För personer som 

inte har dessa förutsättningar finns det dock behov av att förstärka det generella 

byggnadstekniska brandskyddet genom individuella lösningar. Personal inom kom-

munen, som genom vård- och omsorgsinsatser kommer i kontakt med de särskilt 

riskutsatta individerna, är också de som har möjlighet att upptäcka utsatthet och 

vidta åtgärder. En fördjupad samverkan mellan olika aktörer på lokal nivå behövs 

för att identifiera behov och anpassa åtgärder. Lagstiftning och myndigheter på 

nationell nivå ska ge vägledning och stödja arbetet.  

5.1.1 Systematiskt arbete med stärkt brandskydd för 
riskutsatta individer 

Bakgrund och syfte 

Ett systematiskt arbete med stärkt brandskydd för riskutsatta individer skulle föru-

tom att minska antalet omkomna i bostadsbränder även skapa bättre förutsätt-

ningar för en trygg vård i hemmiljö. Det är därför nödvändigt att kommunerna 

och regionerna27 i högre utsträckning arbetar systematiskt med att anpassa brand-

skyddet för särskilt riskutsatta individer som ett led i arbetet med den nationella 

strategin för att stärka brandskyddet genom stöd till enskilda.  

MSB har sedan tidigare tagit fram en vägledning som stöd till kommunerna 

när det gäller hur arbetet kan bedrivas (MSB 2013). Vägledningens målgrupper är i 

första hand beslutsfattare, handläggare och utförare i kommuner, som i sitt arbete 

på olika sätt kan bidra till att systematiskt arbeta för att stärka brandskyddet hos 

särskilt riskutsatta individer. Det kan till exempel vara chefer för vård- och om-

sorgsförvaltningar, biståndshandläggare eller hemtjänstpersonal.  

_____________________________________________________________ 
27 När det gäller avancerad sjukvård i hemmet. 
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Aktivitet (aktör: kommunen) 

Fördjupad samverkan mellan aktörer på kommunal nivå såsom kommunal rädd-

ningstjänst samt vård- och omsorgsförvaltningar för att bedriva ett systematiskt  

arbete med förstärkt brandskydd. Arbetet syftar till att:  

 Identifiera personer som har behov av förstärkt brandskydd på grund av 

ett ökat riskbeteende och/eller begränsad förmåga att reagera och agera i 

samband med en brand. 

 Föreslå och erbjuda anpassade riskreducerande åtgärder. 

Stödjande aktiviteter (aktör: Socialstyrelsen samt MSB) 

MSB och Socialstyrelsen ska tillsammans uppdatera vägledningen om stärkt brand-

skydd för riskutsatta individer med ny kunskap och utvecklade arbetssätt i syfte att 

stödja kommunerna. Den uppdaterade vägledningen publicerades under december 

år 2020 (MSB & Socialstyrelsen 2020) och i samband med den togs även en kom-

munikationsplan fram för att underlätta implementeringen.  

MSB och Socialstyrelsen ska strategiskt arbeta för att nå ut med information 

och stödja kommunerna i deras arbete med förstärkt brandskydd. Myndigheterna 

ska tillsammans ta fram material, utöver vägledningen, som hjälper kommunerna 

att komma igång med arbetet samt utveckla det. Kommunerna ska även få stöd i 

att välja åtgärder som är effektiva utifrån individens förutsättningar.  

5.1.2 Uppföljning av kommunernas arbete med stärkt 
brandskydd för riskutsatta individer 

Bakgrund och syfte 

Under år 2017 publicerades en studie av Karlstads universitet vars syfte bland an-

nat var att kartlägga hur svenska kommuner arbetar med individanpassat brand-

skydd och vilket genomslag MSB:s vägledning har haft. Resultaten visade bland 

annat att endast ungefär hälften (52 %) av kommunerna uppgav att de arbetade 

med individanpassat brandskydd och att många saknade rutiner och kontinuitet. 

(MSB & Karlstad universitet 2017) De föreslagna åtgärderna vidtas för att både 

öka antalet kommuner som arbetar med frågan och för att systematiken ska för-

bättras. För att följa hur arbetet utvecklas i kommunerna samt effekten av de åt-

gärder som MSB och Socialstyrelsen vidtar för implementering finns ett behov av 

kontinuerlig uppföljning.  

 

Aktivitet (aktör: Socialstyrelsen och MSB tillsammans med länsstyrel-

serna) 

Aktörerna ska regelbundet följa utvecklingen inom området (till exempel inom 

äldreomsorg, funktionshindrade personers boende, avancerad sjukvård i hemmet 

och kommunal hälso- och sjukvård) genom en eller flera indikatorer som mäter i 
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vilken utsträckning kommunerna och regionerna arbetar systematiskt med brand-

skyddsfrågor i individers hemmiljö. Uppföljningen bör omfatta hur kvalitén och 

verksamheten utvecklas över tid. Uppföljningen skulle kunna hantera följande frå-

geställningar: 

 Beaktas brandsäkerheten hos särskilt riskutsatta individer vid hand-

läggning av ärenden eller vid insatser i deras hemmiljö? 

 Vidtas åtgärder för att stärka brandskyddet hos särskilt riskutsatta indi-

vider i deras hemmiljö? 

 Sker denna typ av bedömningar/insatser systematiskt i kommunen? 

MSB ska fortsätta följa inom vilka verksamhetsområden det finns formaliserade 

samarbeten med räddningstjänsten kring stärkt brandskydd för riskutsatta indivi-

der. Detta sker genom den uppföljning MSB tillsammans med länsstyrelserna ge-

nomför årligen över kommunernas arbete enligt LSO. 

5.1.3 Utredning av ansvarsförhållanden i lagstiftningar 
kopplade till stärkt brandskydd för riskutsatta  
individer 

Bakgrund och syfte 

Många bor kvar i ordinärt boende allt längre och fler blir äldre. Såsom bygglagstift-

ningen är utformad idag finns inte system som skyddar de mest riskutsatta indivi-

derna från brand i den egna bostaden.28 Det framgår inte heller tydligt att de olika 

lagstiftningarna inom vård- och omsorgsområdet, till exempel Socialtjänstlagen, 

behandlar brandskyddsfrågan. Kommunerna har i olika sammanhang efterfrågat 

ett tydliggörande avseende samhällets ansvar för individer med olika biståndsinsat-

ser, för att skapa en trygg hemmiljö ur brandskyddsperspektiv.  

Boverket håller för närvarande på att se över byggreglerna i projektet ”Möjlig-

heternas byggregler”. Syftet är att få ett mer flexibelt regelverk som främjar inno-

vation. Ett av områdena i brandavsnitt som särskilt kommer att genomlysas är 

brandskyddet i olika boendeformer. 

Aktivitet (aktör: MSB, Socialstyrelsen och Boverket) 

MSB, Socialstyrelsen och Boverket ska fortsätta arbeta gemensamt med att identi-

fiera lösningar för att skapa en trygg hemmiljö för särskilt riskutsatta ur ett brand-

säkerhetsperspektiv. Myndigheterna ska utreda hur de olika lagstiftningarna relate-

rar till varandra vad gäller brandskydd för särskilt riskutsatta och föreslå eventuella 

förändringar som behövs. De lagstiftningar som arbetet bör relatera till är lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor, plan- och bygglagen (2010:900) och befintliga 

lagstiftningar inom vård- och omsorgsområdet (såsom Socialtjänstlagen 2001:453). 

Resultatet av arbetet avser underlätta för kommunerna i deras arbete med stärkt 

brandskydd för riskutsatta individer. 

_____________________________________________________________ 
28 Givet att bostaden inte klassas om till en vårdinrättning. Då följer högre krav på brandskyddet.. 
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5.1.4 Öka medvetenhet och kunskap hos allmänheten 
om stärkt brandskydd för riskutsatta individer 

Bakgrund och syfte 

Det finns idag mycket kunskap om hur vi kan skydda de särskilt riskutsatta från att 

skadas allvarligt eller omkomma i händelse av brand (MSB & Socialstyrelsen 2020). 

En hel del av åtgärderna kan de riskutsatta själva, men framförallt anhöriga, vidta. 

Anhöriga kan även hjälpa till att påtala risker för till exempel en biståndsbedömare 

som kan besluta om stödåtgärd där behov finns. 

Aktivitet (aktör: MSB samt regionala och lokala aktörer såsom exem-

pelvis kommunen) 

Aktiv mot brand - kampanjen som MSB bedriver årligen, ska under de närmsta åren 

(ett till tre år) riktas till särskilt riskutsatta individer och dess anhöriga. Fokus ska 

ligga på vilka som är riskutsatta samt hur vi kan agera för att minimera risken för 

uppkomst av brand och att allvarligt skadas eller omkomma i händelse av brand. 

Aktiv mot brand-kampanjen genomförs nationellt, regionalt och lokalt och 

förutsätter att olika aktörer deltar för att nå största möjliga målgrupp. Kampanj-

material tas fram av MSB och distribueras till regionala och lokala aktörer. 

5.2 Stärka kunskapen att förebygga och 
agera  

Att stärka den enskildes brandskyddsförmåga i samhället är viktigt för att minska 

antalet bostadsbränder totalt sett, men även för att minska antalet bostadsbränder 

som föranleder räddningsinsats, genom att begränsa brandens spridning. Åtgärder 

behöver riktas till den breda allmänheten för att långsiktigt bibehålla och utveckla 

nivån på brandskyddsförmågan hos stora delar av befolkningen. En viktig mål-

grupp är därför barn och ungdomar. Åtgärder behöver även riktas särskilt mot  

de områden och grupper där brandskyddsförmågan generellt är lägre än genom-

snittet. 

Ökad brandskyddsförmåga är viktigt för att: 

 Minska uppkomsten av brand genom ökad riskmedvetenhet (proaktiv 

brandskyddsförmåga). 

 Fler ska kunna hantera ett brandtillbud i bostaden. Förutom funge-

rande brandvarnare behövs utrustning och kompetens att agera (reak-

tiv brandskyddsförmåga). 

Innehållet i informations- och utbildningsinsatser behöver kontinuerligt uppdate-

ras med ny kunskap utifrån tillgänglig forskning. Till exempel hade cirka 20 % av 

de som omkommer i bostadsbränder kunnat utrymma men valde att i stället för-

söka släcka branden eller rädda någon/något (se problembeskrivning i kapitel 2). 
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Fokus bör därför bland annat ligga på att informera om att ”skapa säker reträtt-

väg” och bara försöka släcka branden om det bedöms säkert. 

5.2.1 Riktade förebyggande kommunikationsinsatser 

Bakgrund och syfte 

I skriften ”Att kommunicera brandskydd – Vägledning för riktade kommunikat-

ionsinsatser” (MSB 2015) beskrivs hur organisationer kan arbeta systematiskt med 

riktade kommunikationsinsatser för olika målgrupper. Grunden är att det person-

liga mötet bygger förtroende och är avgörande för hur budskapet tas emot av mot-

tagaren. Vägledningen beskriver bland annat hur hembesök i olika former kan pla-

neras och genomföras. Målgrupper för insatsen bör analyseras utifrån lokala förut-

sättningar och utifrån insatsens karaktär riktas mot grupper där forskning visar en 

överrepresentation för bränder som leder till räddningsinsats.  

Det finns bland annat stora skillnader mellan olika bostadsområden i storstä-

derna med avseende på bostadsbränder som leder till räddningsinsats (Malmö uni-

versitet & Lunds universitet 2018). Skillnaderna beror på olikheter i levnadsvillkor 

och andel anlagda bränder.29 Sämre levnadsvillkor antas påverka de boendes 

brandskyddsförmåga och brandriskerna i bostäderna. Därför förespråkar forskarna 

ett områdesbaserat och systematiskt brandskyddsarbete där arbetet inriktas mot de 

områden som visar på sämre levnadsvillkor. Ett viktigt steg är att identifiera och 

kartlägga vilka områden som är i behov av särskilda insatser. Ett sätt att nå dessa 

områden är via hembesök. 

I Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet publiceras faktiska och modellberäknade 

värden för bland annat utvecklade bränder i byggnad på kommunal nivå. De mo-

dellberäknade värdena tar hänsyn till lokala förhållanden och beskriver inkomst-

nivå, utbildningsnivå, arbetslöshet, åldersstruktur, födelseland, familjeförhållanden 

och byggnadstyper. Många kommuner är ganska stora avseende befolkning och 

yta, vilket gör att behovet av en högre upplösning är stor. SCB:s nya regionala in-

delning i Demografiska Statistikområden (DeSO) som infördes år 2018 möjliggör 

analyser utifrån statistik på mindre geografiska områden. 

Aktivitet (aktör: kommunen) 

Kartlägga och identifiera olika grupper med hög risk för bostadsbränder, exempel-

vis specifika bostadsområden. Utifrån de framtagna områdesprofilerna genomförs 

riktade kommunikationsinsatser såsom hembesök där behovet är som störst. Den 

kommunikation som sker och material som används (filmer, bilder, broschyrer, 

budskap, checklistor med mera) bör så långt som möjligt anpassas efter målgrup-

pen för besöket. Utöver hembesök kan effektiva åtgärder att vidta vara att verka 

för att brandskyddsutbildning inkluderas i SFI-utbildningar samt att brandambas-

sadörer rekryteras och utbildas som kan sprida kunskap och budskap om brand-

skydd ut i samhället. 

_____________________________________________________________ 
29 Med levnadsnivå i detta sammanhang avses ett socialt index konstruerat av faktorerna utbildningsnivå, för-
värvsfrekvens och medelinkomst. 
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Stödjande aktiviteter (aktör: MSB) 

En modell som visar den beräknade risken för bostadsbränder tas fram för att 

stödja kommunerna när det gäller att genomföra kartläggning av områdesprofiler. 

Kartläggningen kommer utgå ifrån sociodemografiska faktorer som påverkar antal 

bostadsbränder med räddningsinsats. Underlaget ska vara användbart på såväl 

kommunal nivå som uppdelat efter DeSO-områden. Ambitionen är att modellen 

ska kunna presenteras i ett informationssystem som räddningstjänsterna kan an-

vända sig av. Arbetet är slutfört i början av år 2021 (Jaldell 2021).  

5.2.2 Nationell säkerhetsutbildning i grundskolan 

Bakgrund och syfte 

För att stärka brandskyddsförmågan långsiktigt i samhället är utbildning av barn 

och ungdomar väsentlig. Utbildning inom brandskydd sker redan i dag på många 

skolor runt om i landet, men eftersom det sker på frivillig basis når kunskapen 

långt ifrån alla. Innehållet kan med fördel breddas till att inte enbart behandla 

brandskydd utan även fokusera på aktuella och viktiga områden i samhället an-

passat utifrån skolålder, exempelvis området krisberedskap. 

Aktivitet (aktör: kommunen eller annan utförare av brandskyddsut-

bildning) 

Genomföra utbildning av elever i grundskolan inom brandskydd och säkerhet. In-

nehållet i utbildningen ska vara anpassat till elevernas ålder och kan med fördel 

samordnas med andra aktörer i kommunen (till exempel polisen). Innehållet i ut-

bildningarna kan stödja sig på material som tillhandahålls av MSB.  

Stödjande aktivitet (aktör: MSB) 

Utveckla det utbildningsmaterial som idag finns för grundskoleelever med en till-

hörande handledning för utbildningsaktören. Utvecklingen ska bland annat syfta 

till att modernisera det material som finns med ny teknik (ex. VR-teknik) och se 

över hur brandkunskap kan integreras med andra områden, exempelvis krisbered-

skap och hjärt-lungräddning (HLR). Se över uppdragsmedel för utbildning/in-

formation med inriktning på barn och unga för att öka incitamentet. 

MSB ska även verka för att utbildning i brandskydd inkluderas i läroplanen för 

grundskolan. 

5.2.3 Gemensamma rekommendationer om råd kring 
brandskydd 

Bakgrund och syfte 

De gemensamma rekommendationerna ”Brandskydd i bostäder – för dig som ger 

råd” togs fram år 2014 för att säkerställa att alla aktörer som ger råd kring brand-

skydd i bostäder säger samma sak. Dessa har använts i samband med olika kom-

munikationsaktiviteter, till exempel webbsidor, broschyrer, riktade kommunikat-

ionsinsatser som hembesök. Rekommendationerna bör nu uppdateras utifrån ny 
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kunskap. De kan även kompletteras med råd kring riskmedvetenhet och hur det 

går att förebygga och skydda sig mot brands uppkomst samt att rekommendation-

erna kompletteras med information om hur du bör agera vid brandtillbud (säker 

reträttväg). 

Aktivitet (aktör: MSB samt deltagare från andra relevanta lokala,  

regionala och nationella organisationer och myndigheter)  

Uppdatering av nationella rekommendationer som stöd till den lokala nivån, så att 

det finns en igenkänning och ett gemensamt budskap oavsett avsändare. Rekom-

mendationerna bör ses över vad gäller både teknisk utrustning (brandvarnare och 

släckutrustning) och kompletteras med information om hur personer bör agera vid 

brand.  

5.3 Öka antalet fungerande brandvarnare 
Fungerande brandvarnare har enligt forskningen visat sig vara en av de viktigaste 

skyddsfaktorerna i samband med bostadsbränder. Statistik från inträffade bostads-

bränder (insamling i projektet lärande av bostadsbränder) visar att vid händelser 

där bränder orsakar personskador eller medför en räddningsinsats är brandvarnar-

förekomsten betydligt lägre än genomsnittet. Tidig upptäckt av branden är viktigt 

för att: 

 Snabbt kunna hantera branden innan den sprider sig 

 Kunna utrymma innan kritiska förhållanden uppstår 

Ökat antal fungerande brandvarnare bedöms ha effekt på hela populationen men 

när det gäller dödsbränder är effekten störst för de åldersgrupper som kan ut-

rymma på egen hand eller har tillgång till hjälp i det egna hemmet. För övriga be-

höver tidig upptäckt kombineras med snabb respons av samhället (till exempel di-

rektkoppla brandvarnare till trygghetslarm eller granne/anhörig). Förutom att 

minska antalet dödsbränder kan åtgärden även minska antalet bränder som leder 

till egendomsskador på grund av utvecklad brand. Det är viktigt att brandvarnare 

eller annan brandskyddsutrustning följer de standarder som finns inom området. 

Forskningen visar att förekomsten av fungerande brandvarnare skiljer sig 

mycket åt i olika riskgrupper och områden, och är starkt kopplad till brandskydds-

förmågan hos individen/hushållet (se problembeskrivning i kapitel 2). Information 

och kunskapshöjande insatser behöver därför riktas till de grupper där behovet är 

som störst (enligt kapitel 5.1) samt kombineras med åtgärder från fastighetsägare 

och myndigheter (se nedan). 

5.3.1 Översyn av normering kring brandvarnare  
i bostäder 

Bakgrund och syfte 

Enligt Boverkets byggregler (BBR) ska bostäder vid nybyggnation förses med an-

ordningar för tidig upptäckt och varning i händelse av brand. I verksamhetsklass 
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3A30 bör denna utgöras av brandvarnare. För att öka tillförlitligheten och säker-

ställa att andelen fungerande brandvarnare i bostäder ökar bör reglerna ses över 

bland annat med hänsyn till krav på strömförsörjning (ex. batteri- eller nätan-

slutna) och täckningsgrad (ex. antal brandvarnare, placering och seriekoppling).  

Det allmänna rådet om brandvarnare i bostäder31 är från 2007 och behöver 

uppdateras med hänsyn till ny forskning och kunskap. I nuvarande allmänna råd 

rekommenderas bland annat, om inget annat avtalas, att ägaren ansvarar för install-

ation och nyttjanderättshavare för skötsel. Om antalet fungerande brandvarnare 

ska öka är det önskvärt att ansvaret tydliggörs. Det allmänna rådet ska förtydliga 

innebörden i LSO och kan därmed underlätta för nyttjanderättshavare och fastig-

hetsägare att förstå sitt ansvar samt för räddningstjänsten i deras bedömning vid 

tillsyn av 2 kap. 2§ LSO. 

Forskning visar på att ha fungerande brandvarnare i sin bostad är viktigt för 

att minska antalet döda i bränder. Störst skillnad i statistiken över döda med och 

utan brandvarnare återfinns hos den yngre befolkningen, 20 till 44 och 45 till 54 

år. Sannolikheten att överleva med en fungerande brandvarnare är 47 % sett till 

hela befolkningen (Runefors 2020, s.38). 

Det är viktigt att de brandvarnare som finns i bostäderna är fungerande över 

tid och är placerade på ett sådant sätt att de både kan upptäcka eventuell brand 

samt varna de personer som befinner sig i bostaden.  

Aktivitet (aktör: MSB och Boverket)32 

Genomföra ytterligare kostnadsnyttoanalyser för olika typer av brandvarnare, till 

exempel nätanslutning, seriekoppling eller placering.  

Utreda möjligheten att byggreglerna skärps så att den installation av brandvar-

nare som görs i samband med nybyggnation av bostäder har hög tillförlitlighet och 

därmed fungerar över tid.  

En översyn av det allmänna rådet om brandvarnare i bostäder ska göras där 

ansvarsfördelningen för installation och skötsel ses över. Översynen ska även om-

fatta tekniska aspekter såsom antal, placering och funktion. 

5.3.2 Följa upp fastighetsägarens ansvar över  
brandskydd i flerbostadshus – med fokus på 
brandvarnare 

Bakgrund och syfte 

Ägare till flerbostadshus ska enligt det allmänna rådet om systematiskt brand-

skyddsarbete (SRVFS 2004:3) arbeta systematiskt med sitt brandskydd, vilket inne-

bär att säkerställa att samtliga delar av brandskyddet fungerar. Det gäller både 

_____________________________________________________________ 
30 Vanliga bostadslägenheter såsom bostäder i flerbostadshus och småhus, trygghetsboende, seniorboende, 
familjedaghem fritidsboende och liknande. 
31 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder, SRVFS 2007:1 
32 Samtliga överväganden bör åtföljas av en konsekvensanalys som inkluderar alla berörda aktörer. 
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brandtekniska installationer och organisatoriska delar som rutiner, information till 

de boende med mera.  

Kommunen har tillsynsansvaret över att 2 kap. 2 § i LSO uppfylls. De kan 

dock med andra metoder, utöver tillsyn, följa upp att fastighetsägare lever upp till 

sina skyldigheter att uppnå en skälig brandskyddsnivå.  

Brister i brandskyddet kan uppmärksammas på flera olika sätt såsom vid hem-

besök, olika typer av inventeringar/orienteringar, räddningsinsats eller vid tillsyn.  

Enligt MSB:s Trygghetsundersökning som genomförs regelbundet hade 88 % 

av hushållen i Sverige minst en fungerande brandvarnare år 2018. Siffrorna är ett 

genomsnitt av befolkningen och det finns anledning att tro att förekomsten av 

fungerande brandvarnare skiljer sig åt i olika bostadsområden.  

Lokala mätningar, bland annat i samband med hembesök har visat att en del 

fastighetsbestånd har väldigt låg andel fungerande brandvarnare (så lågt som 30-

40 % i vissa bostadsområden). Dessa typer av data bör kunna användas för priori-

tering av exempelvis tillsyn.  

Aktivitet (aktör: kommunal räddningstjänst) 

Kommunen bör aktivt följa upp fastighetsägarens ansvar för sitt brandskydd i fler-

bostadshus. Både det tekniska och systematiska brandskyddet i flerbostadshus bör 

beaktas. Det är lämpligt att särskilt följa upp brandskyddet i de områden där hem-

besök visar att andelen fungerande brandvarnare är låg. 

5.4 Verka för att genomföra en första insats 
med kort responstid 

Bakgrund och syfte 

Forskning visar på att det finns en relation mellan snabb responstid och antal räd-

dade liv, speciellt vad gäller kortare generella responstider. Desto längre responstid 

desto mindre betydelse har varje enskild sparad minut på antalet räddade liv (Jal-

dell, 2017). 

Utöver en snabb responstid från räddningstjänsten har forskning visat att en 

stor andel av äldre över 65 år som skadats i, men överlevt, en brand inte har ut-

rymt på egen hand utan fått hjälp av exempelvis grannar, hemtjänst eller annan typ 

av första insatsperson (Runefors 2020, s.42). 

Tidigare studier från 90-talet visar utifrån norsk data att responstiden har ett 

direkt samband till kostnaden för egendomsskador (Jaldell 2004). För att få mer 

exakt data på vad en snabb första insats gör för egendomsskadorna i Sverige idag 

bör ytterligare studier göras. Det går dock att göra utan ytterligare studier och med 

de data som finns går det att anta att responstiden har stor betydelse på egendoms-

skadorna.  

Det finns olika sätt att organisera samhällets resurser inom kommunen för att 

möjliggöra en första insats med kort responstid. Detta måste göras utifrån lokala 
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förhållanden såsom exempelvis demografiska och geografiska förutsättningar. Det 

finns flera exempel på hur kommuner arbetar aktivt med att hitta lösningar för att 

möjliggöra en första insats snabbt.  

Mindre enheter: Genom att dela upp resurser från heltidspersonal i flera, mindre, 

enheter kan dessa täcka en större yta och förkorta den första insatstiden.  

Direkt utalarmering: Genom att direkt larma de resurser som är närmast olyckan 

kan insatstiderna förkortas. Larm behöver då inte gå via en eller flera brand- 

stationer. 

FIP (Första Insats Person): Deltidsbrandmän har ofta en anspänningstid på fem 

minuter då de ska infinna sig på brandstationen, byta om och sätta sig i fordonet. 

Genom att en eller flera personer har med sig egen bil kan FIP:en åka direkt till 

olyckan och påbörja en första insats. 

Andra aktörer i samhället: Räddningstjänsten kan larma ut andra aktörer såsom 

väktare, sjuksköterskor i hemsjukvård som åker på sjukvårdsärenden eller frivilliga 

civila. Exempel på civila insatser är Civila insatspersoner (CIP) som är frivilliga 

och har fått en grundläggande utbildning i brandskydd och HLR och som snabbt 

kan vara på plats vid bränder och andra olyckor (till exempel hjärtstopp) för att 

göra en viktig första insats. Syftet är att fler individer i samhället ska kunna agera i 

samband med olyckor men även fungera som vidareinformatörer så att en ökad 

säkerhetsmedvetenhet kan spridas till grannar i närområdet. 

Konceptet finns bland annat på olika håll i glesbygd där det är långt till närm-

aste räddningsstyrka, men exempel finns även i storstäders utanförskapsområden 

där syftet även är att öka tryggheten och förståelsen för myndigheternas arbete. På 

andra håll har räddningstjänsten utbildat så kallade brandambassadörer på skolor 

för nyanlända ungdomar. Dessa ambassadörer har fungerat som vidareinformatö-

rer som i sin tur har hållit utbildningar för sina klasskamrater, ibland på olika 

språk. 

Aktivitet (aktör: kommunal räddningstjänst) 

Utifrån lokala förutsättningar analysera och planera för att minska responstiden till 

första insats. Samhällets samlade resurser ska beaktas och involveras i den ut-

sträckning det är möjligt.  

5.5 Utveckla kunskap genom forskning,  
lärande och innovation 

Erfarenheter från motsvarande strategiska satsningar inom andra säkerhetsområ-

den pekar på vikten av att stödja arbetet med målmedveten satsning på utvärde-

ring och forskning. De senaste åren har en mängd resultat presenterats från olika 

forskningssatsningar som har varit viktig i det fortsatta arbetet med att prioritera 

brandförebyggande åtgärder. Det finns dock fortfarande flera kunskapsluckor 

samt att samhället förändras konstant, vilket gör att fortsatt forskning och lärande 

är viktigt.  
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Då samhället förändras får innovationer en viktig roll i utvecklingsarbetet. 

Tekniken utvecklas i en snabb takt och utgör både möjligheter och medför nya ris-

ker ur brandskyddssynpunkt. Brandskyddsfrågor måste bevakas och ett aktivt ar-

bete behöver bedrivas för att såväl trendspana, se till att regler och rekommendat-

ioner är anpassade samt lära från det inträffade.  

5.5.1 Starta en serie djupstudiemöten för dödsbränder 

Bakgrund och syfte 

Djupstudiemötena ska bidra till att minska antal omkomna i bränder genom att 

öka lärandet och identifiera behov av analyser om dessa bränder. Mötena är tänkta 

att underlätta en strukturerad återkoppling och utgöra ett forum för att dela erfa-

renheter mellan olika aktörer, till exempel experter, olycksutredare, analytiker, sta-

tistiker och praktiker.  

Aktivitet (aktör: MSB (initialt)) 

Arbetssättet med djupstudiemöten utgår ifrån Trafikverkets sätt att arbeta med 

olycksutredningar. Inträffade dödsbränder diskuteras inom gruppen och eventuella 

åtaganden från föregående möten stäms av. Även andra erfarenheter kan delas 

mellan aktörerna, till exempel information från deltagande i en konferens.  

Under en provperiod år 2020-2021 involveras berörda medarbetare inom 

MSB. Om detta utfaller positivt så kan gruppen utvidgas till att involvera fler aktö-

rer. Kompetenser som kan vara aktuella att tillföra är till exempel medicinsk exper-

tis, forskare inom olika områden, praktiker från räddningstjänsten samt intresse-

föreningar. Behovet kan också variera mellan olika möten. 

5.5.2 Verka för att forskning bedrivs resultat- och mål-
inriktat för att nå målen i den nationella strategin 

Bakgrund och syfte 

Forskning har varit en del av MSB:s strategiarbete ända sedan den nationella stra-

tegin togs fram år 2010. Det är viktigt att fånga omvärldsfaktorer och nyvunnen 

kunskap tidigt för att driva forskningen framåt i rätt riktning.  

Aktivitet (aktör: MSB, ev. andra berörda aktörer bjuds in att delta) 

MSB ska leda arbetet med att göra en grundläggande behovsinventering för fort-

satt forskning inom området brand i bostad. Behovsinventeringen kan sedan ligga 

till grund för initiering av studier och forskningsutlysningar inom MSB, men kan 

även vara en grund för exempelvis Brandforsks prioriterade områden. 

5.5.3 Verka för utveckling genom innovation 

Bakgrund och syfte 

I dagsläget omsätts forskning och utvecklingsprojekt, i syfte att minska antalet 

döda och allvarligt skadade i bränder, i allt för liten grad i nya innovationer. Områ-

det skydd mot olyckor är relativt avgränsat med en liten marknad. Det gör att det 
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är svårt att få lönsamhet i nya innovationer och därmed är intresset lågt från före-

tag och innovatörer. Utifrån redovisade behov har det under de senaste decenni-

erna inte utvecklats nya innovationer i någon nämnvärd utsträckning. Indikering 

av riskfyllda beteenden, ökad kunskapsnivå hos allmänheten och snabbare indike-

ring av brand är områden där behoven finns definierade och nya innovationer bör 

kunna tillskapas. Bristen på en koordinerad innovationsprocess och brist på risk-

kapital är två utmaningar för målsättningen att öka innovationsarbetet.  

Aktivitet (aktör: MSB)  

Skapa ett koordinerande utskott eller liknande som ska fokusera på att samordna 

utvecklingssatsningar och finansiering av utvecklings- och innovationsprocesser.  

Utveckla det internationella arbetet i att definiera gemensamma behov för att 

bli en större och attraktivare behovsägare till företag och innovatörer. 

5.5.4 Innovation inom välfärdssektorn 

Bakgrund och syfte 

Äldre med behov av samhällets stöd och personer med någon typ av missbruk är 

särskilt utsatta att drabbas vid bränder och andra oönskade händelser, som kan 

utgå från samma problem som instabilitet, medicinering och så vidare. Vi behöver 

inrymma arbetet med att minska antalet bränder hos riskgrupper som en del i ett 

bredare arbete som syftar till att utveckla individers egenförmåga att leva ett säk-

rare och hälsosammare liv.  

I välfärdssektorn har digitaliseringen ännu inte tagit fart men det bedrivs ett 

antal aktiviteter för att stimulera en förbättring av välfärdsuppdragen genom auto-

matisering och digital intelligens för att minska antalet eller mildra konsekvenserna 

av bränder.  

Aktivitet (aktör: MSB och kommuner) 

MSB och den kommunala räddningstjänsten ska skapa samarbeten med hälso- och 

sjukvårdens aktörer som har till syftet att minska olyckor och oönskade händelser 

hos brukare av välfärdstjänster.  

MSB ska ansluta sig till digitaliseringsinitiativ som bedrivs av regioner och 

kommuner med särskilt fokus på digitaliseringens möjligheter. Långsiktiga projekt 

som exempelvis VINNOVA-finansierade digitaliseringsprojekt inom Region 

Värmland (Digital Well Arena) bör prioriteras.  

Ta fram förslag på hur innovationer kan stimuleras. Det behöver prövas  

möjligheter till innovationstävlingar, innovationsfonder och andra möjliga lös-

ningar som kan stödja företag och innovatörers möjlighet till lönsamhet för nya  

innovationer.  

MSB ska även delta aktivt i den innovationsprocess där aktörer inom välfärds-

sektorn samlat bedriver forskning, utveckling och interagerar med behovsägare, 
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företag och innovatörer kring lösningar för att minska olycksrisker eller konse-

kvenser av olyckor hos riskgrupper. MSB ska ta utgångspunkt i de lärdomar kring 

olika innovationssatsningar som bedrivits inom MSB men även genom benchmar-

king i förhållande till hur andra myndigheter har löst sina innovationsutmaningar.  

5.5.5 Verka för att kunskap och erfarenheter imple-
menteras i standardisering samt att de tar hänsyn 
till samhällsutveckling 

Bakgrund och syfte 

MSB deltar genom SIS i standardiseringsarbete vad gäller standarder som rör 

brandskydd. MSB deltar för att vara uppdaterad inom området och i vissa fall tar 

myndigheten även en aktiv roll för att påverka innehållet i standarderna och vilka 

standarder som utvecklas. Samhällets förändring, nyvunnen kunskap samt innovat-

ion och teknikutveckling gör att standarder inte alltid är aktuella, tillämpbara eller 

tillräckligt säkra. Det är då viktigt att MSB med sin kunskap kan bidra till utveckl-

ing inom vissa specifika standarder. 

Aktivitet (aktör MSB) 

MSB ska delta i standardiseringsarbetet kopplat till brandskydd i bostäder och välja 

ut områden där en mer fokuserad satsning görs för att bidra med kunskap och er-

farenhet i syfte att utveckla standardiseringen. Exempel på ett område som MSB 

ser som viktigt att utveckla, är standardiseringen kring brandvarnare. 
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6 Indikatoruppsättning 
 

Är de indikatorer som mäts och följs upp de som bäst bidrar till en effektiv styr-

ning av brandsäkerhetsarbetet fram till år 2030? Den tidigare uppsättningen levere-

rades år 2014 följt av en mindre revision år 2017 (MSB 2014a, 2017). Uppdraget 

då var att ”identifiera och föreslå i storleksordningen 8-10 indikatorer som kan an-

vändas långsiktigt och följas upp”. Dessutom skulle ett antal mätbara mål föreslås 

och hänsyn tas till att indikatorerna bör vara användbara på lokal nivå. I uppdraget 

påpekades också att ”då resultaten från den tematiska forskningsutlysningen om 

bränder i bostäder är klar kan det finnas anledning att se över om de framtagna in-

dikatorerna ska utvecklas och förändras”. I den situationen är vi nu. 

Syftet med indikatorerna är ”att ge en bild av om brandskyddet för den en-

skilde har stärkts och om utvecklingen inom brandskyddsområdet går mot de ut-

satta målen” (MSB 2017). Den revidering vi nu genomför bör alltså vara kopplad 

till ny kunskap som framkommit genom forskningen samt möjliggöra uppföljning 

av de åtgärder som bedömts som prioriterade (se föregående kapitel). Åtgärderna 

är i sig motiverade av bedriven forskning. Analysen av indikatorerna som genom-

fördes under år 2019 (MSB 2019) ligger också till grund för arbetet. Utifrån dessa 

ingångsfaktorer går vi igenom den uppsättning av indikatorer som finns och prö-

var om den behöver ändras och kompletteras på något sätt. 

För att revidera indikatoruppsättningen utgår vi ifrån en programteori som 

stöd. En programteori syftar till att på ett logiskt sätt beskriva en verksamhet. Den 

programteori för området skydd mot olyckor som vi använder oss av finns utveck-

lad sedan tidigare (figur 6.1). I programteorin delas indikatorerna in i tre grupper: 

utfall, skyddsåtgärder och skyddsproduktion. Nollvisionen fokuserar på utfallet i 

form av konsekvenser i antal omkomna och allvarligt skadade. Förutom dessa 

finns det andra konsekvenser som till exempel skador på egendom eller miljö, 

samt utfallsmått som till exempel antal inträffade bränder eller brandtillbud. 

I trafiksäkerhetsarbetet har ”åtgärdsnära” indikatorer önskats för att direkt 

kunna koppla dessa till planeringen av verksamheten (Trafikverket 2016). Detta 

speglas i indikatorer för olika skyddsåtgärder som påverkar sannolikheten eller 

konsekvensen av en brand. Skyddet mot olyckorna produceras hos olika aktörer i 

form av en input-outputmodell med stegen: resurser, verksamhet, prestation.33 Ak-

törernas samlade prestationer är desamma som summan av skyddsåtgärderna. 

Generellt sett ger det en mer komplett bild av området att följa upp många in-

dikatorer. Samtidigt är det svårt att kommunicera många indikatorer till en bred 

allmänhet.34 Vårt förslag är att vi identifierar ett antal huvudindikatorer (”nivå 1”) 

som är de som framför allt kommuniceras. Sedan identifierar vi ytterligare ett antal 

_____________________________________________________________ 
33 Se även beskrivningen i kapitel 2. 
34 Till en bred allmänhet räknas även mer initierade undergrupper som t.ex. politiska beslutsfattare och perso-
nal inom kommunal räddningstjänst. Med ”kommunicera” avses regelbundet återkommande redovisningar av 
nuläget och utvecklingen av indikatorerna.  
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underliggande indikatorer (”nivå 2”) som också bedöms viktiga för att följa ut-

vecklingen på en övergripande nivå. För ett framgångsrikt arbete behöver samtliga 

indikatorer följas och förstås på en mer fördjupad nivå. Givetvis kommer utfallsin-

dikatorerna, främst antal omkomna och allvarligt skadade som ingår i nollvisionen, 

fortsatt att ligga i fokus. 

 

Figur 6.1. Programteori för området skydd mot olyckor ur input-outputperspektiv 

 

Källa: Räddningsverket (2007, s.99), MSB (2017) 

 

De krav som bör ställas på en indikator är (MSB 2017): 

1. Indikatorn ska ha god validitet. Det ska finnas kända samband mellan in-

dikatorns utveckling och antalet omkomna och/eller allvarligt skadade. 

2. Indikatorn ska vara pålitlig. Den ska kunna mätas och följas upp på 

samma sätt varje år. Det är viktigare att indikatorn är pålitlig – och mäts på 

ett konsekvent sätt – än att den mäts på ett fullständigt representativt sätt 

för hela landet. 

3. Indikatorn ska vara enkel att mäta, så att inte arbetet med mätning blir allt-

för omfattande, resurskrävande och komplicerat. 

4. Indikatorerna bör vara samma från år till år så att utvecklingen av utvalda 

indikatorer kan följas löpande, såvida inte särskild anledning gör att indika-

torn bör bytas ut. 

Utifrån programteorin kan vi kartlägga och strukturera indikatorerna. Det skulle 

vara möjligt att inkludera en uppsättning indikatorer som speglar samhällsutveck-
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lingen och som har påverkan på brandskyddsutvecklingen (Räddningsverket 2007, 

Karlstads universitet 2018). Exempel på dessa kan vara demografi, konjunktur, in-

komstfördelning, ensamboende, rökare, missbruksproblematik och vårdbehov. 

Förändringar i dessa parametrar skulle sannolikt påverka utvecklingen av risken 

för bostadsbränder. Vi bedömer att en omvärldsbeskrivning är mycket betydelse-

full vid analyser av utvecklingen inom brandområdet, men avser inte att inkludera 

en särskild indikatoruppsättning för att spegla samhällsutvecklingen. Motiveringen 

är att det skulle innebära en återgivning av information som finns tillgänglig hos 

andra aktörer med bättre kvalitet och mer regelbundet uppdaterad. 

Nedan går vi igenom de befintliga indikatorerna och möjliga andra indikatorer 

utifrån de mätpunkter som finns i programteorin. Ingångsvärden för genom-

gången är de utförda analyserna av befintliga indikatorer, forskningsresultat, de  

föreslagna åtgärderna i ovanstående kapitel samt diskussionerna som förts vid de 

workshops som genomförts. Vi går igenom mätpunkterna utifrån utfall, skyddsåt-

gärder och skyddsproduktion. Exempel på vad som ingår i respektive mätpunkt 

kommer huvudsakligen från Räddningsverket (2007, s.102). Till viss del har egna 

kompletteringar lagts till. 

6.1 Utfall 

6.1.1 Indikatorer för utfallet för hot/fara om olycka 

Exempel: Sannolikhet för olycka 

Indikator i nuläget: - 

Diskussion: 

Detta utfall handlar om att beskriva sannolikheten för att en brandolycka inträffar. 

Det faktiska utfallet, inträffade olyckor, beskrivs i nästa mätpunkt. Att mäta brand-

tillbud via till exempel enkäter skulle kunna vara en kompletterande datakälla för att 

skatta sannolikheten, men någon sådan källa finns inte i nuläget och definitionen 

av ett brandtillbud är svår att fastställa och förmedla. Det är möjligt att låta expert-

utlåtanden eller prognostiseringar utgöra en bedömningsgrund för hotet/faran för 

uppkomst av brand, men vi bedömer att de krav som ställs på en indikator är svåra 

att uppfylla i nuläget och mervärdet av vad denna skulle tillföra sak-/utvecklings-

mässigt är tveksamt. 

6.1.2 Indikatorer för utfallet vid olyckstillfället 

Exempel: Antal inträffade olyckor 

Indikator i nuläget: 

 Antal utvecklade bränder  

Diskussion: 
Inom denna mätpunkt finns väldigt många olika alternativ som indikatorer. Antal 

utvecklade bränder motiveras främst utifrån ett mått på egendomsskadorna. Som 
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komplement inom denna mätpunkt bör antal bränder och brandtillbud i bostäder med 

räddningsinsats följas (nivå 2). Att mäta båda dessa ger en bättre helhetsbild av bo-

stadsbrandområdet och det kan antas att förändringar i den ena indikatorn resulte-

rar i en motsatt förändring i den andra. När det gäller bränder där ingen räddningsinsats 

skett är osäkerheten stor och därför är det svårt att kontinuerligt följa utveck-

lingen. 

Som beskrevs i kapitel 4 är ett utvecklingsarbete kring indikatorn utvecklade 

bränder motiverat för den framtida indikatoruppsättningen. I nuläget är det för ti-

digt att säga vad detta arbete utmynnar i. Det är till exempel möjligt att dela in bo-

stadsbränderna i de som orsakat skada eller inte, de som spridit sig utanför start-

föremålet eller inte och bränder som pågår när räddningstjänsten ankommer till 

skadeplatsen (i olika omfattning). Vilken definition som bör användas kommer att 

styras av syftet med indikatorn och det är inte heller uteslutet att flera definitioner 

kan anses användbara. 

Antalet bränder och brandtillbud i bostäder med räddningsinsats och antal ut-

vecklade bostadsbränder är viktiga indikatorer för att följa den generella utveckl-

ingen. Även utvecklingen av de vanligaste brandorsakerna, uppdelade på flerbostads-

hus och villor, är intressant att följa över tid. Dels för att se hur de bidrar till de 

övergripande indikatorerna, men även för att utforma och följa upp åtgärder. I 

Appendix (figur A1-A5) visas brandorsaker uppdelat på flerbostadshus samt villa 

och rad-/par-/kedjehus för antal bränder och brandtillbud med räddningsinsats, 

utvecklade bränder och dödsbränder. 

Det är en relativt likartad fördelning mellan brandorsakerna för andelarna in-

satser vid bostadsbränder och utvecklade bostadsbränder för respektive bostads-

typ. Den enda brandorsak som avviker mycket är soteld, som står för 31 % av in-

satserna vid bränder och brandtillbud i villa och rad-/par-/kedjehus, men bara 

motsvarar någon enstaka procent för de utvecklade bränderna i samma bostads-

typ. Okänd brandorsak varierar en hel del i materialet. Vår bedömning är att det är 

intressant att följa upp brandorsakernas utveckling och att det är relevant att dela 

upp dem efter bostadstyper. Dessutom tyder underlaget på att det ger en god bild 

att följa dessa enbart för insatser vid bränder och brandtillbud, eftersom de upp-

visar liknande mönster för utvecklade bränder. Brandorsaker med få händelser 

(<1-3 %) följs inte upp i indikatoruppsättningen. 

Slutsatsen för denna mätpunkt blir att följa antal bränder och brandtillbud i 

bostäder med räddningsinsats (nivå 2) och fortsätta följa antal utvecklade bränder. 

Dessutom bör antal bränder uppdelat på flerbostadshus samt villor och rad-/par-

/kedjehus följas som underliggande indikatorer (nivå 2) för följande brandorsaker: 

Fel i utrustning, Värmeöverföring, Spis, Levande ljus, Avsiktlig brand, Rökning, 

Soteld (endast för villa och rad-/par-/kedjehus).35 Ett utvecklingsarbete bör ske 

_____________________________________________________________ 
35 I händelserapporteringen är orsaksgrupperingen indelad på ett något annorlunda sätt. Därför är det lämpligt 
att se över indelningen i framtiden så att den överensstämmer bättre med händelserapporteringens struktur. 
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för att minska mängden bostadsbränder med okänd brandorsak, samt definitionen 

av utvecklad brand. 

6.1.3 Indikatorer för utfall när det gäller konsekvenser 

Exempel: Omkomna, personskador, egendomsskador, miljöskador, samhällets to-

talkostnad 

Indikator i nuläget: 

 Antal omkomna 

 Antal allvarligt skadade 

 Kostnad för egendomsskador 

Diskussion: 

För antal omkomna finns en fungerande mätrutin. En sådan bör utvecklas för allvar-

ligt skadade. Mätningen av kostnader för egendomsskador är mycket osäker och den bör 

också utvecklas och brytas ner för att underlätta uppföljning (se även diskussion i 

kapitel 4). 

Lindriga personskador är möjligt att följa upp genom till exempel data från rädd-

ningstjänsten.36 Ett problem är att dessa data inte är helt pålitliga då de innehåller 

ett visst mått av subjektiv bedömning från räddningstjänstens personal. Det är 

ingen medicinsk bedömning. Nollvisionen fokuserar på omkomna och allvarligt 

skadade, vilket kan innebära att antalet lindrigt skadade ökar vid en förskjutning i 

skadeutfallet. Vi bedömer att lindriga personskador, mätt som ”omhändertagna på 

plats”, bör följas som en underliggande indikator. Liksom för allvarligt skadade 

bör det ske ett utvecklingsarbete för att på ett mer tillförlitligt sätt kunna följa antal 

skadade i olika omfattning till följd av bränder. 

Miljöskadorna till följd av bostadsbränder är inte mätbara i nuläget. Samhällets to-

tala kostnader är möjliga att sammanställa löpande för uppföljning. Egendomsska-

dorna står för nästan 75 procent av kostnaderna för bränder (Räddningsverket 

2008). Eftersom en så stor andel av samhällskostnaden består av en annan indika-

tor (egendomsskador i form av försäkringsdata) och utvecklingen av personska-

dorna följs upp på andra sätt, så bedömer vi att mervärdet i att löpande följa upp 

den övergripande samhällskostnaden inte är tillräckligt stort. 

En möjlig indikator är antalet räddade av räddningstjänsten (anges i händelserap-

porten), vilket är ett ”icke-utfall” av att omkomma. Om räddningsinsatserna tar 

längre tid, responstiderna ökar, så ökar andelen omkomna och antal räddade mins-

kar. Individerna måste dock ha varit nära att omkomma om räddningstjänsten inte 

kommit vid den givna tidpunkten. Definitionen är relativt subjektiv och det krävs 

ett kontinuerligt jobb för att följa upp och kvalitetssäkra detta utfall. Därför bedö-

mer vi att indikatorn i nuläget inte är aktuell för uppföljning i detta system. 

_____________________________________________________________ 
36 I räddningstjänsternas händelserapport definieras detta som en person som ”omhändertas på plats”. Andra 
definitioner av en lindrig personskada är möjliga. 
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6.2 Skyddsåtgärder 

6.2.1 Indikatorer för skyddsåtgärder som kan förhindra 
eller minska hotet/faran för olyckan 

Exempel: Åtgärder för eliminering, separering, isolering och modifiering av 

hot/fara, till exempel byggnadsnormer för brandceller, sotning, hembesök. Åtgär-

der för övervakning, till exempel sensorer, artificiell intelligens (AI). 

Indikator i nuläget: 

 Antal hembesök (beskrivs under kommunal produktion av skydd) 

 Andel kommuner med utvecklat samarbete för att förebygga bostadsbrän-

der (beskrivs under kommunal produktion av skydd) 

Diskussion: 

Eftersom skyddsåtgärderna är en spegling av prestationerna är det en smaksak var 

dessa beskrivs. Vi har valt att beskriva hembesök och samarbete under kommunal 

produktion av skydd, eftersom de är starkt kopplade till den kommunala nivån. De 

har också effekt på såväl sannolikheten som konsekvensen av branden. Övervakning 

av beteenden som kan leda till en brand är aktuellt och framförallt möjligt i ett inno-

vationsperspektiv. Än så länge ser vi inte att det är relevant att kvantitativt följa 

upp någon parameter, som till exempel antal sensorer, inom detta område, men 

det bör följas upp ju längre utvecklingen når. 

6.2.2 Indikatorer för skyddsåtgärder som behövs vid 
olyckstillfället 

Exempel: Åtgärder för utrustning, till exempel spisvakt, sprinkler. Åtgärder för 

varning, till exempel brandvarnare, automatlarm. Åtgärder för räddning, till exem-

pel handbrandsläckare, insats av kommunal räddningstjänst.  

Indikator i nuläget: 

 Förekomst av fungerande brandvarnare 

 Förekomst av handbrandsläckare 

 Förekomst av brandfilt 

Diskussion: 

Utvecklingen av andel i befolkningen som har fungerande brandvarnare vore intressant att 

följa på flera nivåer. Vi behöver ett nationellt mått för befolkningen som helhet, 

men också för olika delmängder av befolkningen för en djupare förståelse. Mycket 

tyder på att förekomsten skiljer sig åt bland annat hos de som råkar ut för en 

brand med räddningsinsats och hos befolkningen i allmänhet. Lokala mätningar 

visar också på stor variation mellan till exempel olika bostadsområden. Dataun-

derlagen från räddningstjänsternas händelserapport och MSB:s dödsbrandsstatistik 
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saknar uppgifter i mer än en tredjedel av händelserna om brandvarnare fanns och i 

mer än var sjunde händelse om den fungerade.37  

Övriga lokala mätningar är inte nationellt representativa eller regelbundet ge-

nomförda. Underlag som till exempel Brandskyddsföreningens samlar in via KUB 

Hembesök kring bland annat brandvarnare och funktion medger inte tolkningar 

på nationell nivå. Förutom förekomst och funktion av brandvarnare vore det in-

tressant att kunna följa utvecklingen av vilken typ av brandvarnare som finns. Tek-

nikutveckling med bättre hörbarhet, vidarekoppling till mobil, seriekoppling, pla-

cering, hemlarm med kamera, nätanslutning och så vidare medför en allt bättre an-

vändbarhet som kanske kan följas via stickprov. Baserat på de krav vi ställer på en 

indikator så väljer vi att inte föreslå ytterligare indikatorer i nuläget, men om ande-

len ”okänt” minskar för både förekomst och funktion i händelserapporten vore 

det intressant att följa i framtiden. Dessutom bör teknikutvecklingen inom områ-

det bevakas. 

Indikatorerna förekomst av handbrandsläckare och förekomst av brandfilt är fortsatt 

intressanta att följa. Den nuvarande mätningen genom MSB:s Trygghetsundersök-

ning kommer ses över innan nästa enkät sker (preliminärt år 2022). Inriktningen 

innehåller inte några specifikt riktade åtgärder som syftar till att öka dessa andelar, 

men den ökning som skett ses i grunden som positiv för brandsäkerhetsutveckl-

ingen och att mäta dessa skyddsåtgärder kan i sig stimulera en fortsatt ökning. Det 

är viktigt att inte bara se till förekomsten av handbrandsläckare och brandfilt, utan 

även förmågan att använda dessa. 

Tidsfaktorns betydelse för en räddningstjänstinsats till följd av bostadsbrand är 

viktig (Jaldell 2004). Därför är det intressant att överväga om en indikator på rädd-

ningstjänstens responstid kan införas. Syftet är att följa upp om och i så fall varför re-

sponstiden ändrats över tiden. Problemet med att låta exempelvis ett medelvärde 

av responstiden utgöra en indikator är att den är uppdelad på så många olika kom-

ponenter (se t.ex. Karlstads universitet 2019). Responstiden består av larmbehand-

lingstid, anspänningstid och körtid. Dessutom skiljer den sig åt beroende på bland 

annat bostadstyp (t.ex. villa eller flerbostadshus), beredskapsform (t.ex. heltids- el-

ler RiB-personal38), geografi (t.ex. tätort eller glesbygd). Vi bedömer att räddnings-

tjänstens snabbhet är mycket viktig, men att den är svår att följa upp i form av en 

enskild indikator på nationell nivå. Utan en geografisk analys blir tolkningen av 

vad som är en bra eller dålig responstid för varje enskilt brandtillfälle intetsägande. 

På kommunal nivå kan till exempel medianresponstiden för bostadsbränder vara 

intressant att jämföra med andra kommuners medianer. Responstiden införs inte i 

denna indikatoruppsättning, men förtjänar att följas upp på annat sätt. 

Ett annat förslag till indikator inom respons till brand är att följa utvecklingen 

av förstainsatspersoner/-enheter (FIP) inom räddningstjänsten (Karlstads universitet 2018). 

Detta är svårt, eftersom inga nationella data förs över vilka enheter som finns 

inom enskilda räddningstjänstorganisationer och hur ofta de nyttjas. Möjligen 

_____________________________________________________________ 
37 Vid dödsbränder är funktionen okänd vid var fjärde händelse. 
38 RiB betyder räddningstjänstpersonal i beredskap och kallades tidigare för deltidsbrandman. 
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skulle detta kunna spåras i viss utsträckning genom de enhetskoder som anges i 

händelserapporterna eller genom att följa upp hur antalet personer på olycksplat-

sen utvecklas. Båda dessa uppgifter anges i händelserapporten, men det kräver ett 

utvecklingsarbete för att utreda om dessa koder är enhetliga över landet för FIP-

enheter och om resursrapporteringen av antal personer är användbar. 

6.2.3 Indikatorer för skyddsåtgärder som lindrar  
konsekvensen efter olyckan 

Exempel: Åtgärder för vård, till exempel antal vårdplatser för svåra brännskador. 

Åtgärder för bevakning, till exempel restvärdesräddning. 

Indikator i nuläget: - 

Diskussion: 

Brännskadevård är viktigt för att lindra konsekvenserna av en personskada till följd 

av brand. Vi bedömer dock att uppföljning av kvantiteten eller kvaliteten på den 

brännskadevård som bedrivs inte är av så avgörande för den övergripande utveckl-

ingen inom området att det bör utgöra en indikator. Förutom skador till följd av 

bostadsbränder vårdas även andra brännskadade, till exempel skållning på hett vat-

ten eller fyrverkeriolyckor, vilket gör att vård av brännskador blir mer svårfångat. 

Restvärdesräddning syftar till att rädda de värden som återstår efter en räddnings-

insats. Akut restvärdesräddning kan lika väl räknas som en åtgärd vid olyckstill-

fället, medan fortsatt restvärdesräddning fokuserar på att huvudsakligen lindra 

konsekvenserna efter olyckan. Det är inte omöjligt att följa upp omfattningen av 

restvärdesräddningen, men underlaget skulle sannolikt bli svårt att tolka. Det är 

komplicerat att följa upp restvärdesverksamhetens nytta och kostnader på margi-

nalen och därmed skulle en indikator på omfattningen också bli osäker (Jaldell 

m.fl. 2018). 

6.3 Skyddsproduktion 
Skyddsproduktionen delas in i resurser, verksamhet och prestationer. Prestation-

erna som görs av aktörerna är lika med skyddsåtgärderna. Dessa tas alltså inte upp 

igen i detta avsnitt. Att kunna veta hur variationer av olika aktörers produktion på-

verkar skyddsåtgärderna och utfallen leder till att en större evidensbaserad kunskap 

byggs upp. 

6.3.1 Indikatorer för nationell produktion av skydd 

Exempel: 

 Prestationer, till exempel information, allmänna råd, bidrag, se  

skyddsåtgärder 

 Verksamhet, till exempel möten, insamling av kunskapsunderlag 

 Resurser, till exempel ekonomiska medel, antal årsarbetskrafter 
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Indikator i nuläget: - (se skyddsåtgärder) 

Diskussion: 

Vår bedömning är att produktionen av skydd på nationell nivå är svår att koppla 

direkt till utfall eller skyddsåtgärder. Därför har vi inget förslag till någon lämplig 

indikator inom detta område. 

6.3.2 Indikatorer för kommunal produktion av skydd 

Exempel: 

 Prestationer, till exempel räddningstjänst, utbildning, information, se 

skyddsåtgärder (ex. hembesök och samarbete) 

 Verksamhet, till exempel övningstimmar, framtagande av handlingspro-

gram och riskanalyser 

 Resurser, till exempel ekonomiska medel, antal årsarbetskrafter 

Indikator i nuläget:  

 Antal hembesök 

 Andel kommuner med utvecklat samarbete för att förebygga  

bostadsbränder 

Diskussion:  

I nuläget har vi en indikator som mäter antal hushåll som fått information om brandris-

ker genom hembesök. Till följd av revidering av mätningen under år 2019 har vi inte 

tillgång till någon tidsserie som är helt jämförbar med tidigare år. Därför är det 

också svårt att sätta mål fram mot år 2030. Erfarenheterna talar för att inriktning 

av hembesöken mot särskilt utsatta grupper är att rekommendera (Greenstreet 

Berman Ltd 2013; Malmö universitet och Lunds universitet 2018). Därför är det 

också rimligt att andelen räddningstjänstorganisationer som arbetar med hembe-

sök har ett starkare samband med utfallsvariablerna än antalet hembesök. 

Vår bedömning är att utvecklingen av hembesöksaktiviteterna går mot mer 

kvalitet än kvantitet. Detta syns även i datamaterialet (figur 6.2), men underlaget 

till detta är väldigt osäkert. Både kvantitet och kvalitet är dock viktiga. Det gäller 

att rikta hembesöken mot rätt målgrupper, men antalet kvalitativa hembesök är av-

görande. Vi bedömer att antal hembesök bör följas upp som en underliggande in-

dikator medan andel av kommunerna som anger att de utfört hembesök bör lyftas 

som en huvudindikator. Ett utvecklingsarbete bör utföras för att mer träffsäkert 

kunna bedöma denna andel. Exempelvis ska det inte räcka att en stor räddnings-

tjänstorganisation utför ett fåtal hembesök för att räknas med.39 Dataunderlaget 

_____________________________________________________________ 
39 Baserat på resultaten av årsuppföljningen LSO år 2019 är det fem räddningstjänstorganisationer som rap-
porterar under tio hembesök. Sju rapporterar mellan 10-20. Gemensamt för dessa är att de är relativt ”små” 
organisationer. Förslagsvis görs därför en avgränsning till minst tio hembesök per år, men denna bör följas upp 
under kommande år. 
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från verktyget KUB Hembesök som Brandskyddsföreningen driver skulle kunna 

komplettera underlaget i ett utvecklingsarbete. 

 

Figur 6.2. Antal hembesök och andel av räddningstjänstorganisationerna som anger att de 

utfört hembesök40 

  

Källa: Årsuppföljning LSO 

 

Ett viktigt block i åtgärdsförslagen handlar om arbete med stärk brandskydd för 

riskutsatta individer. Därför är det också viktigt att överväga om det är möjligt att 

följa upp detta arbete i form av en eller flera indikatorer. Den befintliga indikatorn 

”andel kommuner med utvecklat samarbete för att förebygga bostadsbränder” är en del i detta. 

Dataunderlaget var osäkert och frågeställningen och enkätstrukturen ändrades in-

för mätningen år 2019. Resultaten för år 2019 ser lovande ut och ger möjligheter 

att följa upp samarbete generellt och inom olika verksamhetsområden (se figur 

6.3).  

I den tidigare indikatorn angavs en gräns till minst två områden för inklude-

ring. Resultaten från år 2019 visar på följande andelar med stigande antal verksam-

hetsområden: minst ett område (98 %), minst två områden (48 %), minst tre om-

råden (37 %), minst fyra områden (29 %), minst fem områden (20 %). Att samar-

betet ska omfatta minst två områden för att inkluderas känns fortsatt rimligt. En 

höjning av antalet områden kan bli aktuell längre fram i tiden för att höja kraven. 

Vår bedömning är att samarbetet bör följas upp som en huvudindikator och att 

den då definieras genom ”andel kommuner med formaliserat samarbete mellan 

(två eller fler) verksamhetsområden kring individanpassat brandskydd”.41 

Fördjupning av vilka verksamhetsområden som det finns formaliserat samar-

bete inom förstärkt brandskydd och utvecklingen inom dessa områden är intres-

sant. Särskilt med tanke på de åtgärder som bedrivs och kommer att bedrivas inom 

förstärkt brandskydd. Därför bedömer vi att utvecklingen inom verksamhetsområ-

dena bör följas. Eftersom uppgifterna hittills bara finns för ett enda år är det för 

tidigt att avgränsa vilka områden som är mer relevanta än andra, men till exempel 

samarbete med äldreomsorg, funktionsvariationsområdet, missbruk eller psykisk 

_____________________________________________________________ 
40 Observera att dataunderlaget är osäkert till följd av svaren sannolikt inte fångar utvecklingen på ett tillförlitligt 
och fullständigt sätt. Siffrorna för år 2019 mäts på ett något förändrat sätt. 
41 Räddningstjänstorganisationen är exkluderad i denna summa. 
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ohälsa, kommunens hälso- och sjukvård och bostadsanpassning bör vara särskilt 

relevanta. Dessa bör följas upp som underliggande indikatorer i ett inledande 

skede. 

 

Figur 6.3. Andel kommuner med formaliserat samarbete kring individanpassat brandskydd 

inom olika verksamhetsområden 

 

Källa: Årsuppföljning LSO 

 

En avgränsning i underlaget är att kommunerna sannolikt besvarat frågan om sam-

arbete utifrån att ett formaliserat samarbete sker med räddningstjänsten. Det är 

möjligt att ett utvecklat arbete sker utan inblandning av räddningstjänsten. I det 

fallet arbetar vi enligt åtgärdsförslagen för att få in en fråga i enhetsundersök-

ningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Enhetsundersök-

ningen är en undersökning där hemtjänstverksamheter och särskilda boenden be-

svarar frågor om sin verksamhet inom vård och omsorg om äldre. Resultaten re-

dovisas av Socialstyrelsen i Öppna jämförelser av hemtjänst och särskilt boende. 

Syftet är att bättre kunna följa upp hur många enheter som arbetar med stärkt brandskydd 

för riskutsatta individer och i vilken omfattning det sker. Om arbetet är lyckosamt 

bör denna indikator inkluderas i indikatoruppsättningen. 

Det finns också andra kommunala prestationer som skulle kunna utgöra indi-

katorer på omfattningen av förstärkt brandskydd. Exempel på sådana är: antal 

brandvarnare kopplade till trygghetslarm, antal spisvakter eller portabla sprinklers som föreskri-

vits eller antal personer som får avancerad vård i hemmet. I nuläget finns dock inga data 

på detta, vilket gör att de inte går att följa upp. 

Hur många individer som utbildas i förmåga att förebygga och hantera bränder är in-

tressant. Detta följs också upp på kommunal nivå i Årsuppföljning LSO. Frågan 
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lyder: ”Hur många personer har under året utbildats av kommunen i förmågan att 

förebygga och hantera bränder? Ange antal personer.”42 Med detta underlag är det 

möjligt att följa antal utbildade i kommunal regi men inte i privat regi, vilket leder 

till ett betydande bortfall. Inte heller finns det kunskap om vilka grupper dessa 

personer tillhör, vilket skulle ha varit intressant kopplat till de prioriterade åtgär-

derna (till exempel grundskoleelever eller personal inom socialtjänsten). Endast en 

kommun anger att den inte utbildat någon, vilket gör att det inte är relevant att 

följa andelen av kommunerna. De tio kommuner som utför flest utbildningar står 

för drygt 35 procent av antalet år 2019, så variationen av det totala antalet är väl-

digt känsligt för hur många utbildningar som just dessa kommuner utför. 

Vi bedömer att antalet utbildade är intressant att följa på en underliggande 

nivå (”nivå 2”), men att utvecklingen av indikatorn av ovanstående anledningar 

bör åtföljas av en försiktighet i tolkningen och en analys av hur variationen i un-

derlaget ser ut. Det är också intressant att veta mer om vilka grupper som utbildas 

och om dessa förändras över tid till följd av åtgärderna. Denna information kan 

exempelvis inhämtas genom stickprov. 

I övrigt är produktionen av skydd på kommunal nivå svår att koppla direkt till 

utfall eller skyddsåtgärder. Det finns uppgifter om till exempel antal årsarbetskrafter 

och ekonomiska resurser till räddningstjänsten, men de är inte dedikerade till brand 

och därmed för oprecisa för att använda som en indikator. 

6.3.3 Indikatorer för enskild produktion av skydd 

Exempel: 

 Prestationer, till exempel egensotning, enskilda ageranden vid brand, se 

skyddsåtgärder (ex. brandvarnare, handbrandsläckare, brandfilt) 

 Verksamhet, till exempel gå utbildning, läsa information 

 Resurser, till exempel inkomst, antal personer i civil brandberedskap 

Indikator i nuläget: 

 Förekomst av fungerande brandvarnare (beskrivs under skyddsåtgärder) 

 Förekomst av handbrandsläckare (beskrivs under skyddsåtgärder) 

 Förekomst av brandfilt (beskrivs under skyddsåtgärder) 

Diskussion: 

Vi ser en utveckling mot att fler och fler kommuner börjar arbeta med civila insats-

personer (CIP). Dessa har en möjlighet att utföra en första insats vid bland annat bo-

stadsbränder. Även samverkan med privata väktarbolag är en möjlig framtida ut-

_____________________________________________________________ 
42 Medföljande förklaring: ”För att räknas som utbildning krävs att innehållet ska vara planerat i förväg och ha 
ett uttalat syfte att i någon undervisningsform förmedla kunskap och färdigheter i att förebygga eller hantera 
bränder.” 
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veckling. Vi bedömer att det vore intressant att följa utvecklingen av snabbare re-

sponsinsatser på nationell nivå. Därför bör ett utvecklingsarbete ske där vi under-

söker möjligheterna att inkludera en fråga i Årsuppföljning LSO med syftet att 

följa andelen och antalet kommuner som arbetar enligt detta koncept. 

Kunskap om individernas agerande vid brand är mycket viktig, men också svår 

att mäta kvantitativt genom det underlag som framförallt samlas in genom händel-

serapporten (MSB 2019). I nuläget bedömer vi att det inte är möjligt att presentera 

en kvantitativ indikator som på ett trovärdigt och konstruktivt sätt bidrar till att 

följa utvecklingen inom området.  

I övrigt bedömer vi inte att resurser och verksamhet på enskild nivå är rele-

vanta att följa som indikatorer på brandskyddsutvecklingen. Däremot finns några 

prestationer som beskrivs under skyddsåtgärder som viktiga (till exempel brand-

varnare, handbrandsläckare). 

6.4 Sammanfattning 
Vårt förslag till indikatoruppsättning fram mot år 2030 sammanfattas nedan. Vi 

har identifierat ett antal huvudindikatorer (”nivå 1”) som framför allt kommer att 

kommuniceras till en bred allmänhet. Sedan identifierar vi ytterligare ett antal un-

derliggande indikatorer (”nivå 2”) som också bedöms viktiga för att följa utveckl-

ingen. Beroende på utvecklingen inom brandskyddsområdet, de åtgärder som väljs 

i ett senare skede och tillgång till statistik så kan uppsättningen behöva revideras. 

Fördjupade analyser behöver komplettera dessa övergripande indikatorer som 

endast utgör en fingervisning om utvecklingen på nationell nivå. Exempel på för-

djupade analyser är antal personskador i olika riskgrupper, egendomsskador för 

olika bostadstyper, andel fungerande brandvarnare i särskilt utsatta områden, antal 

målgruppsanpassade hembesök, antal utbildade skolelever etc. Regionala och lo-

kala analyser är också nödvändiga för att belysa variationen i hur utvecklingen 

inom brandskyddsområdet ser ut. 

Indikatorer (nivå 1) 

Utfall 

o Antal omkomna 

o Antal allvarligt skadade 

o Kostnad för egendomsskador 

o Antal utvecklade bostadsbränder 

Skyddsåtgärder 

o Förekomst av fungerande brandvarnare 

o Förekomst av handbrandsläckare 

o Förekomst av brandfilt 

Skyddsproduktion 

o Andel kommuner som genomför hembesök 

o Andel kommuner med utvecklat samarbete 
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Indikatorer (nivå 2) 

Utfall 

o Antal lindriga personskador 

o Antal bränder och brandtillbud med räddningsinsats 

o Antal bränder och brandtillbud med räddningsinsats (uppdelat på villa/rad-

/par/kedjehus och flerbostadshus) för följande brandorsaker: 

 Fel i utrustning 

 Värmeöverföring 

 Spis 

 Levande ljus 

 Avsiktlig brand 

 Rökning 

 Soteld (endast för villa/rad-/par-/kedjehus) 

Skyddsåtgärder 

 - 

  

Skyddsproduktion 

o Antal personer som fått information om brandrisker genom hembesök 

o Andel kommuner med utvecklat samarbete inom verksamhetsområde: 

 Äldreomsorg 

 Funktionsvariationsområdet 

 Missbruk eller psykisk ohälsa 

 Kommunens hälso- och sjukvård 

 Bostadsanpassning 

o Antal personer som utbildats i brandskydd 

 

I genomgången av indikatoruppsättningen har vi också identifierat ett antal ut-

vecklingsarbeten. En del är större och andra mindre. Nedan listas dessa utan in-

bördes prioritering: 

 Fungerande mätrutin för personskador (allvarliga och lindriga) 

 Fungerande mätrutin för egendomsskador 

 Definition av utvecklade bränder 

 Skapa överensstämmelse mellan räddningstjänsternas händelserapport och in-

delningen i brandorsaker som ingår i indikatoruppsättningen 

 MSB:s Trygghetsundersökning behöver ses över innan nästa mätning (prelimi-

närt år 2022) med avseende på innehåll och lämplig undersökningsform 

 Förbättra händelserapporteringen så att räddningstjänsten rapporterar in bran-

dorsak i högre utsträckning 

 Undersöka möjlighet att följa antal förstainsats (FIP)-enheter inom den kom-

munala räddningstjänsten 
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 Skapa ett nationellt index för att följa utvecklingen av den kommunala rädd-

ningstjänstens responstid 

 Se över vilka kommuner som arbetar med att genomföra hembesök och följa 

upp hur indikatorn ska definieras 

 Undersöka möjligheten att följa upp vilka grupper som den kommunala rädd-

ningstjänsten utbildar i brandskydd 

 Undersöka möjligheten att följa upp hur många och vilka kommuner som ar-

betar med snabbare responsinsatser, till exempel genom civila insatspersoner 

(CIP) 
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7 Fortsatt implementering 
av strategin 

 

Under de tio år som har gått sedan den nationella strategin antogs har ett antal åt-

gärder vidtagits för att sprida kunskap om strategin och dess föreslagna åtgärder. 

En nationell samverkansgrupp tillsattes med brett deltagande från olika aktörer 

med syfte att förvalta och utveckla strategin. Ett antal olika vägledningar togs fram 

bland annat på gruppens initiativ och breda kommunikationsinsatser har genom-

förts (kampanjen Aktiv mot brand). En stor forskningssatsning genomfördes i 

samverkan med Brandforsk med syftet att få fram ny kunskap om bostadsbränder 

och ge ett bättre underlag till vilka åtgärder som är mest effektiva. Resultatet har 

spridits i olika sammanhang, bland annat i samband med MSB:s förebyggandekon-

ferenser och vid olika resultatseminarier med fokus på bostadsbränder. 

Modellen för målstyrning som har beskrivits i kapitel 2 är inspirerad av trafik-

säkerhetsarbetet där syftet är att skapa långsiktighet och systematik i säkerhetsar-

betet. Delaktigheten från aktörerna i genomförandet beskrivs som mycket viktig. 

De fyra stegen (planera-genomföra-följa upp-agera) har översatts till brandsäker-

hetsområdet i figur 7.1 nedan. 

 

Figur 7.1. Modell för fortsatt implementering av strategin 

 

 

Översyn av åtgärder 

Forskning och innovation inom bostadsbrandsområdet kommer även fortsätt-

ningsvis att vara viktigt, och fortsatt arbete inom detta område har föreslagits i  

• Genomförande 
lokal och 
nationell nivå

• Uppföljning av 
resultat 
(indikatorer)

• Översyn av 
åtgärdsförslag 

• Spridning av 
resultat och ny 
kunskap

Spridning Strategi

GenomförandeResultat



 

85 

kapitel 5. Denna strategi kommer därför att regelbundet ses över med avseende på 

åtgärdsförslagen för att hela tiden kunna anpassas till det nya kunskapsläget. Am-

bitionen är att den regelbundna översynen kommer att genomföras vart tredje år. 

 

Den nationella samverkansgruppen 

För att strategin ska kunna genomföras på olika nivåer krävs stor delaktighet från 

aktörerna. MSB bildade år 2010 en nationell samverkansgrupp för brandskyddsfrå-

gor. Gruppens uppgift är att samordna, långsiktigt förvalta och vid behov utveckla 

den nationella strategin. Deltagande aktörer är: Boverket, Socialstyrelsen, MSB 

(sammankallande), Sveriges Kommuner och Regioner, Fastighetsägarna, Sveriges 

Allmännytta, Svensk Försäkring, Brandskyddsföreningen Sverige, Sveriges Skor-

stensfejaremästares Riksförbund, Örebro kommun, Luleå kommun, samt Före-

ningen Sveriges Brandbefäl. Även andra representanter kan kallas efter behov. 

Gruppens uppgift bör även fortsättningsvis vara att samordna, långsiktigt förvalta 

och vid behov utveckla arbetet med den nationella strategin. MSB bör vara dri-

vande och sammanhållande i arbetet. 

 

Regelbunden uppföljning av resultat 

För att systematiskt och långsiktigt följa upp resultaten inom brandsäkerhetsområ-

det är det viktigt att regelbundet mäta dessa. På en övergripande nivå görs detta 

genom att följa och analysera de indikatorer som specificerats i kapitel 6. Indikato-

rerna talar om för oss i vilken riktning utvecklingen går och ger signaler om hur åt-

gärderna bör utformas. Fördjupade analyser bör utföras för att ge en insikt i varför 

olika indikatorer utvecklas som de gör och vad som påverkar dem (effektsam-

band). Ambitionen är att redovisa utvecklingen av indikatorerna löpande i olika 

sammanhang. Vissa mäts kontinuerligt, medan andra mäts mer sällan. Övergri-

pande målformuleringar för resultatet planeras för varje tioårsperiod, men mindre 

revideringar kan ske oftare. 

 

Aktörsgemensam djupstudiegrupp 

Under ett antal år har ett projekt drivits för att samla in information om inträffade 

händelser i syfte att lära mer om varför bostadsbränder inträffar och vem som 

drabbas. Det är viktigt att detta lärande fortsätter, både när det gäller bostadsbrän-

der i allmänhet och dödsbränder i synnerhet. För att utveckla detta lärande föreslås 

en aktörsgemensam djupstudiegrupp tillsättas med MSB som sammankallande 

samt till exempel forskare, praktiker och andra aktörer som är aktiva inom områ-

det. Gruppens uppgift blir att arbeta med analys och erfarenhetsåterföring utifrån 

inträffade händelser. Viktiga lärdomar från djupstudiegruppen kan sedan spridas 

till den nationella samverkansgruppen samt övriga aktörer, och beaktas i samband 

med den regelbundna översynen av mål och åtgärder. 

 



 

86 

Regelbundna spridningskonferenser 

Genomförande av aktiviteterna i strategin sker av olika aktörer på lokal och nat-

ionell nivå. För att strategin ska bli framgångsrik och ge resultat krävs att dess in-

nehåll och syfte är väl kommunicerat. Detsamma gäller den nya kunskap som är 

ett resultat av forskning som bedrivs inom området. Därför bör en regelbunden 

spridning av resultat och ny kunskap ske för att involvera och inspirera de aktörer 

som är viktiga för genomförandet. Spridningen kan delvis ske skriftligt men bör 

också ske i samband med särskilda spridningskonferenser för att skapa större del-

aktighet. Denna dialog ger viktig input från de verksamma aktörerna och bör ligga 

till grund för översyn och utveckling av strategins åtgärdsförslag. Spridningskonfe-

renser kan med fördel genomföras på regional nivå i samarbete med de lokala 

brandskyddsföreningarna, ett koncept som tidigare har visat sig vara lyckat. 

 

Utvärdering av strategin 

Nationella strategin för stärkt brandskydd genom stöd till enskilda har funnits från 

år 2010. I denna rapport inriktas åtgärder och sätts mål fram mot år 2030. Det bör 

också utföras en utvärdering av hur verksamheten inom strategin och resultaten 

ser ut. Utvärderingen kan bedöma till exempel utfallet, prestationer, organiseringen 

av arbetet, förvaltningen och tagna beslut. En utvärdering bör genomföras inom 

de närmaste åren för att få stöd i det fortsatta arbetet med strategin. 
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Appendix 
 

Figur A.1. Andel insatser vid brand och brandtillbud (villa och rad-/par-/kedjehus) mellan 

1998 och 2018 (n=60125) efter brandorsak 

 
Källa: Räddningstjänsternas insatsstatistik 

 
 
Figur A.2. Andel insatser vid brand och brandtillbud (flerbostadshus) mellan 1998 och 2018 

(n=61405) efter brandorsak 

 

 
Källa: Räddningstjänsternas insatsstatistik 
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Figur A.3. Andel insatser vid utvecklade bostadsbränder (villa och rad-/par-/kedjehus) mel-

lan 2007 och 2018 (n=13885) efter brandorsak 

 
Källa: Räddningstjänsternas insatsstatistik 

 
 
Figur A.4. Andel insatser vid utvecklade bostadsbränder (flerbostadshus) mellan 2007 och 

2018 (n=13545) efter brandorsak 

 

 
Källa: Räddningstjänsternas insatsstatistik 
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Figur A.5. Andel omkomna i bostadsbränder mellan 1999 och 2015 (n=1440) efter brandor-

sak 

 
Källa: Dödsbrandsstatistik MSB 
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