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Förord 

Den 1 januari 2009 bildades MSB, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. MSB tog då över den verksamhet som tidigare bedrivits av 

Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket, och Styrelsen för psykologiskt 
försvar.  

 
Den nya myndigheten har ansvar för frågor som rör skydd mot olyckor, 
krisberedskap och civilt försvar. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter 

en olycka eller en kris. MSB ska utveckla och stödja samhällets beredskap mot 
olyckor och kriser samt bidra till att minska konsekvenserna av sådana 

händelser. Uppdraget spänner över hela riskskalan, från vardagens olyckor till 
stora katastrofer.  

 
En förutsättning för ständig förbättring inom säkerhetsarbete är faktaunderlag 
och analyser av olycks- och skadeutvecklingen. Enheten för lärande av olyckor 

och kriser tillhandahåller därför ett antal statistiska produkter som publiceras 
löpande på MSB:s webbplats, www.msb.se 
 
Denna rapport sammanfattar den dödsbrandsstatistik som samlats in under 
perioden 1999-2008  av dåvarande Räddningsverket.  

 
Arbetet med insamling av uppgifter om dödsbränder samt förvaltning av 

dödsbrandsdata ansvarar numera MSB för. Avsikten är att fortsätta utveckla 
hanteringen av dödsbrandsdata tillsammans med berörda myndigheter och 

andra intressenter. 
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Bakgrund 

I januari 1999 tog Räddningsverket initiativ till en fördjupad uppföljning av alla 
dödsbränder i Sverige. Syftet var att samla erfarenhet och kunskap som kunde 
ligga till grund för olika åtgärder med målet att minska antalet omkomna och 
skadade vid bränder. Insamlingen av uppgifter om dödsbränder har skett 
genom olika kanaler:  
 
• Faktainsamling om händelsen och dödsfallet genom att en särskild 
kontaktperson vid den kommunala räddningstjänsten fyllt i blanketter 
framtagna av Räddningsverket .  
• Fördjupade brandutredningar genom Räddningsverkets kontrakterade 
brandutredare.  
• Uppgifter från polisens tekniska utredningar.  
• Pressklippsbevakning.  
• Avstämning med Svenska Brandskyddsföreningen som sammanställt 
uppgifter baserade på tidningsklipp och annan bevakning i massmedierna.  
• Samarbete med Vägverkets utredningspersonal för uppföljning av 
trafikolyckor.  
• Samarbete med Rättsmedicinalverket och de rättsmedicinska institutionerna 
för uppgifter från obduktionsprotokoll.  
 
För att underlätta analys av det insamlade materialet har en databas med 
uppgifter om dödsbränder och dödsfall vid bränder byggts upp. Statistiken som 
redovisas i denna rapport bygger på uppgifterna i databasen. När 
Räddningsverket påbörjade insamlingen var behovet av kunskap om tidigare 
års dödsbränder stor. Databasen kompletterades därför med motsvarande 
uppgifter för åren 1988 – 1998 som insamlats av Svenska 
brandskyddsföreningen. 

 

Datafångst 

 
Det är ibland svårt att avgöra vad som ska klassificeras som ett dödsfall genom 
brand. För att få enhetliga bedömningar används följande kriterier: 
 
• Personen ska ha omkommit till följd av brand eller explosionsartad 
förbränning.  
• Dödsfallet ska ha inträffat inom en månad efter händelsen.  
• Vid trafikolycka med brand ska det klart framgå att offret var vid liv när 
brand eller brandgaser nådde kroppen.  
• Dödsfall på grund av krockvåld, elektrisk påverkan, sjukdom, hängning eller 
annan händelse räknas inte som dödsbrand även om kroppen i efterhand blivit 
utsatt för brand eller explosion. 
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En del dödsbränder kommer aldrig till räddningstjänsternas eller 

Räddningsverkets kännedom och därför saknas dessa i databasen. Det har 
framkommit ibland att händelser som registrerats i databasen inte uppfyller de 
ovanstående kriterierna. När felaktiga uppgifter upptäckts i den löpande 

kvalitetsuppföljningen har de rättats till. Detta gör att siffrorna i denna rapport 
kan skilja sig något jämfört med tidigare publicerade siffror. 

 
Vissa uppgifter är ibland svåra att fastställa vid dödsbränder. Till exempel 

brandens orsak och startföremål kan vara svårbedömda och en resurskrävande 
uppföljning av Räddningsverket har behövts för att få in just dessa uppgifter. 
Andelen okända brandorsaker och startföremål var relativt stor år 2008, varför 

jämförelser med statistiken för andra år bör ske med viss försiktighet. 
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Döda vid bränder i Sverige 2008 

Under 2008 omkom 115 människor vid 108 bränder i Sverige. Det är en ökning 
jämfört med 2007 då 97 människor omkom vid 84 bränder. Siffran för 2008 

motsvarar ungefär 12,5 omkomna i bränder per miljon invånare. Detta är något 
lägre än de övriga nordiska länderna. 

 

 
Antal dödsbränder respektive antal döda per år, 1988-20081, riket 
Källa: Dödsbrandsdatabsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

 

Enligt Räddningsverkets datainsamling har 2 540 människor omkommit vid 

bränder i Sverige under 1988-2008. I genomsnitt innebär det 121 brandoffer 
per år under perioden. Årets dödsbrandsiffra, 115 omkomna vid bränder, är 
alltså trots uppgången sedan 2004 fortfarande något lägre än genomsnittet för 

perioden 1988-2008. 
 

               
1 Olika insamlingsmetoder för 1988-1998 jämfört med 1999-2008
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Antal dödsbränder och antal döda, 1988-20081, riket 
Källa: Dödsbrandsdatabsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

År Antal 
dödsbränder 

Antal döda Antal döda 
per brand 

1988 111 121 1,09 

1989 115 138 1,20 

1990 113 126 1,12 

1991 116 123 1,06 

1992 115 134 1,17 

1993 105 119 1,13 

1994 109 126 1,16 

1995 97 107 1,10 

1996 121 131 1,08 

1997 136 152 1,12 

1998 109 177 1,62 

1999 100 110 1,10 

2000 101 107 1,06 

2001 117 133 1,14 

2002 127 138 1,09 

2003 117 134 1,15 

2004 62 65 1,05 

2005 101 104 1,03 

2006 80 83 1,04 

2007 84 97 1,15 

2008 108 115 1,06 

Total 2 244 2 540 1,13 

 

En dödsbrand medför vanligtvis ett dödsfall och endast ett fåtal dödsbränder 
resulterar i flera döda. Eftersom en byggnad indelas i olika brandceller ska en 

brand i till exempel i en lägenhet inte inom rimlig tid kunna sprida sig och 
skada personer i andra delar av byggnaden. Det är därför ovanligt att samma 
brand orsakar att personer som vistas i en annan brandcell än startutrymmet 

kommer till allvarlig skada. 
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Dödsbränder i Norden 1999-2008 

 

 
Antal dödsbränder per 100 000 invånare i Danmark, Finland, Norge, Sverige 
och Island, 1999-2008 
Källa: Nordstat, Statistiska centralbyrån, Statistikscentralen, Statistikbanken, Statistisk 
Sentralbyrå, Statistics Iceland.  
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Köns - och åldersfördelning 

Mönstren för vilka som omkommer vid bränder har de senaste åren sett relativt 
likartat ut. Dödsbränder drabbar vissa grupper mer än andra och äldre 

personer är överrepresenterade, där drygt 50 procent är över 65 år.  
 

Av de omkomna vid bränder 2008 var 80  män och 34  kvinnor, vilket innebär 
att fler än hälften av dödsfallen vid bränder var män. Det är ett mönster som är 
representativt för hela insamlingsperioden.   

 

 

Antal döda per åldersklass och kön, 2008, riket 
Källa: Dödsbrandsdatabasen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap & 
Statistiska centralbyrån. 

 
Antal döda per åldersklass 2008 respektive 1999-2008, riket 
Källa: Dödsbrandsdatabasen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap & 
Statistiska centralbyrån. 
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Antal döda per Milj invånare, per åldersklass, 2008 respektive 1999-2008, riket 
Källa: Dödsbrandsdatabasen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap & 
Statistiska centralbyrån. 

 

 

Brandrisker varierar med kön och ålder 

 

Vid analys av tio års statistik kan skillnader i ålder och kön utläsas. För 

perioden 1999-2008 kan man se att rökning genomgående är den enskilt 
största brandorsaken. För kvinnor ökar risken med rökning markant med 

stigande ålder. Äldre kvinnor är den grupp som drabbas mest av bränder från 
levande ljus. 
 

För yngre och medelålders män är glömd spis en större risk än för andra. 
Denna grupp är även mest utsatt för anlagda bränder som innefattar både de 

som är självförvållade och de som är anlagda av andra2. 
 
En annan iakttagelse är att över hälften av dödsfallen i vissa åldersgrupper är 

alkoholpåverkade vid brandtillfället. 70 procent av männen och 60 procent av 
kvinnorna i åldern 45-64 år hade druckit alkohol innan branden startade. Det 

förekom antingen alkohol, narkotika eller läkemedel hos över 80 procent av 
omkomna män i åldern 20-64 år3. 

 
 

               
2 Bilaga 1. Brandorsak fördelat på åldersgrupp och kön

 
3 Säkerhetens bestämningsfaktorer. NCO 2006:6. SRV I99-141/06
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När omkommer man 

En tidig upptäckt av brand och rök är mycket viktigt då det snabba 
brandförloppet gör att en brand kan vara livsfarlig redan efter ett par minuter. 

Även om räddningstjänsten kommer på plats snabbt och finns i närheten 
behöver den som befinner sig i bostaden där branden börjar se till att få ett 

tidigt larm och ta sig ut på egen hand. Det motiverar krav på att ha 
brandvarnare. Av diagrammet nedan framgår att över hälften av dödsfallen, 73 
% äger rum innan räddningstjänsten är på plats. Andelen dödsfall på sjukhus 

var 15 % under perioden.  
 

 

 
Andel döda fördelat på när dödsfallet inträffar, 1999 – 2008, riket 
Källa: Dödsbrandsdatabasen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
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Brand i byggnad  

De allra flesta dödsbränder inträffar i byggnader. Omkring nio av tio 
dödsbränder i byggnader inträffar i bostäder4. De fördelar sig ganska jämnt 

mellan flerfamiljshus respektive villor och andra småhus. Under 2008 omkom 
93 människor vid bränder i bostäder. 

 

Antal döda, brand i byggnad per objektstyp, 2008, riket 
Källa: Dödsbrandsdatabasen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Objektstyp Antal 

döda 
2008 

Medelvärde 
antal döda 
1999-2008 

Antal bränder med dödlig 
utgång per 100 bränder1 

1999-2008 

Flerbostadshus 38 38.2 1.34 

Villa 38 37.5 1.39 

Rad-/par-/kedjehus 7 3.7 1.96 

Fritidshus 3 3.5 1.10 

Delsumma bostäder 86 87.3 1.44 

Sjukhus  0.2 0.22 

Psykiatrisk vård  0.2 0.35 

Övrig vårdbyggnad  1.8 1.02 

Åldringsvård 4 4.4 1.70 

Delsumma vårdinrättning 4 6.6 1.13 

Handel 1 0.1 0.04 

Restaurang/danslokal  0.4 0.29 

Hotell/pensionat 2 0.5 0.54 

Försvarsbyggnad  0.1 1.39 

Förvaltn.byggn./kontor 1 0.5 0.42 

Metall-/maskinindustri  0.4 0.12 

Lager  0.2 0.25 

Reparationsverkstad 1 0.4 0.61 

Bensinstation  0.1 0.62 

Lantbruk, ej bostad  0.2 0.08 

Parkeringshus  0.1 0.09 

Rivningshus  0.3 0.56 

Avfall/avlopp/rening 1 0.1 0.10 

Annan industri2 1 0.1 0.36 

Annan övrig byggn.2 2 0.7 0.3 

Annat3  1.9 0.4 

Ej angivet  1.3 3.1 

Totalt 99 97.2 0.6 
1) Bränder rapporterade av Räddningstjänsten  

 

2) 2005-2008   
 

3) 1999-2004   
 

 

 

               
4 Bostad definieras som flerbostadshus,villa,rad-/par-/kedjehus, fritidshus
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Dödsbränder i bostäder 

 
Följande diagram gör en jämförelse mellan hur många räddningstjänstinsatser 
som gjorts per år till bränder i villor respektive till bränder i flerfamiljshus och 

hur stor procent av dessa bränder som har dödlig utgång. Av diagrammet 
framgår att ungefär en bostadsbrand av hundra resulterar i ett dödsfall.  

                       

 
Andel bränder med dödlig utgång i villa resp. flerbostadshus, 1999-2008, riket 
Källa: Dödsbrandsdatabasen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
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Av tabellen framgår att de flesta dödsbränder uppstår i de delar av bostaden 
där man mest uppehåller sig, det vill säga i vardagsrum, sovrum och kök.   
 
 
Antal döda, brand i bostad per startutrymme, 2008, riket 
Källa: Dödsbrandsrapporten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Startutrymme Antal döda 
2008 

Medelvärde antal döda 
1999-2008 

Vardagsrum 31 26,0 

Sovrum/sovsal 17 20,7 

Kök 15 16,4 

Hall 2 2,0 

Pannrum 3 1,4 

Badrum/toalett/bastu  1,2 

Balkong/altan/loftgång 2 0,9 

Källare 1 0,6 

Förråd  0,6 

Garage 2 0,4 

Vind  0,3 

Utomhus  0,2 

Tvättstuga  0,2 

Förråd/klädkammare  0,1 

Verkstad/hobbyrum  0,1 

Trapphus  0,1 

Annat 1 2,3 

Okänd 19 14,1 

Totalt 93 87,6 
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Antal döda, brand i bostad per startföremål, 2008, riket                                    
Källa: Dödsbrandsdatabasen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Startföremål Antal döda 2008 Medelvärde antal döda 
1999-2008 

Säng 10 13,2 

Annan lös inredning 7 11,5 

Soffa/fåtölj 10 8,4 

Spis 6 6,4 

Kläder 6 5,8 

Brandfarlig vätska  2,6 

TV  1,5 

Eldstad  1,1 

Andra elinstallationer  0,9 

Uppvärmningsanordning   0,7 

Kyl/frys 1 0,7 

Brandfarlig gas  0,4 

Elcentral  0,4 

Papper/kartong  0,4 

Bastuaggregat  0,3 

Rökkanal  0,3 

Glödlampa  0,2 

Skräp i container  0,2 

Stereo/video  0,1 

Tvättmaskin  0,1 

Annat 12 6,3 

Okänd 41 26,1 

Totalt 93 87,6 
 

 
Dödsbränder på grund av elektriska installationer eller tekniska fel på 
maskiner eller apparater blir allt mer ovanliga. Den största risken för brand 

finns i människans beteende. Här följer några exempel från 2008. 
 

• Glömd spisplatta orsakade brand i kök, två personer omkom. 
• Kvinna, 76, tappade cigarett och omkom då hennes kläder tog eld 
• Man, 70, omkom då han misslyckades att tända ett fristående 

fotogenelement. 
• Alkoholpåverkad man, 46, somnade framför datorn, cigarett antände 

inredningen. 
• Handikappad man omkom då han somnade ifrån cigarett i TV-fåtöljen 

• Glömd spisplatta orsakade en brand under natten. Branden 
uppmärksammades inte då batteriet var borttaget ur brandvarnaren. 
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Antal döda, brand i bostad per brandorsak, 2008, riket 
Källa: Dödsbrandsdatabasen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

Brandorsak Antal döda 2008 Medelvärde antal döda  
1999-2008 

Rökning 22 27,1 

Glömd spis 6 6,2 

Anlagd med uppsåt 6 6,1 

Värmeöverföring 2 5,3 

Levande ljus 5 4,1 

Tekniskt fel 4 2,7 

Barns lek med eld 3 0,6 

Gnistor 1 0,6 

Explosion  0,2 

Blixtnedslag  0,1 

Soteld  0,1 

Självantändning  0,1 

Annan 3 5,3 

Okänd 41 28,8 

Totalt 93 87,6 

 
Den vanligaste kända orsaken till dödsbränder i Sverige är rökning. En 

glödande cigarett som faller ner i en säng eller mellan sits och ryggstöd i en 
fåtölj vållar lätt en pyrande brand, som frigör giftiga brandgaser. Ett annat 

scenario är att rökaren råkar tappa en brinnande tändsticka som antänder 
kläderna. Händelser i samband med rökning svarar varje år för var fjärde 

brand med dödlig utgång.  
 
Under 2008 gjorde räddningstjänsten i Sverige sammanlagt 1 3415 

utryckningar på grund av att någon glömt eller av misstag slagit på en elektrisk 
spisplatta. De bränder som uppstod resulterade i sex dödsfall. Nästan lika 

vanligt förekommande är anlagda bränder som var orsaken till sex dödsfall 
2008. Sett till hela perioden inträffar i genomsnitt 6,1 dödsfall per år till följd 
av mord eller självmord.  

 
Misstag i samband med eldning med ved eller andra fasta bränslen kräver varje 

år flera människors liv. Under 2008 omkom två personer vid sådana bränder. 
De utsatta är ofta äldre män. Branden kan uppstå på olika sätt: Gnista eller 

värmeöverföring som orsakar brand i kläderna, påse med varm aska som 
placeras i brännbar omgivning, flammor i samband med tändförsök med 
brandfarlig vätska mm.  

 
En annan uppmärksammad brandorsak är bortglömda eller felaktigt placerade 

levande ljus. Adventsljusstakar eller andra stearinljus nerstoppade i brännbara 
dekorationer är en brandfarlig konstruktion. Under år 2008 krävde bortglömda 
eller illa placerade ljus fem personers liv. 

               
5 Källa: Insatsrapportdatabasen, MSB 
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Tekniska fel på maskiner eller apparater vållade under 2008 bränder som 
krävde fyra människors liv. En av dessa var på grund av ett startrelä till ett 
äldre frysskåp. Trots att tillverkare gått ut med varningar och erbjuder sig att 

byta ut reläerna orsakar de ibland dödsbränder.  
 

Dödsbränder i servicehus och andra särskilda boenden för äldre var mer 
frekventa under perioden 1999 – 2003 jämfört med senare år. Efter några 

uppmärksammade bränder på sjukhus och andra vårdanläggningar 
anordnades över hela landet mängder av brandskyddskurser för vårdpersonal. 
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Brand ej i byggnad 

Varje år inträffar det flera dödsbränder i fordon. Orsaken är ofta en 
trafikolycka där människor blivit skadade och/eller fastklämda så att de inte 

kunnat ta sig ut ur fordonet när det uppstod en brand.  
 

En annan återkommande orsak till dödsbrand är när äldre män tidigt på våren 
försöker bränna bort torrt fjolårsgräs från ängar och hagar. När elden plötsligt 
sprider sig okontrollerat lyckas de inte släcka. Deras kläder blir antända och de 

omkommer. 
 
Antal döda, brand ej i byggnad per brandobjekt, 2008, riket 
Källa: Dödsbrandsdatabasen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Brandobjekt Antal döda 2008 Medelvärde antal döda 
1999-2008 

Personbil 4 5,2 

Övriga vägfordon 1 0,9 

Fartyg/båt 2 0,5 

Lastbil  0,1 

Husvagn/husbil6 2 0,6 

Ej trädbevuxen mark 2 1,0 

Produktiv skog 2 0,2 

Annat  2,2 

Ej angivet  0,7 

Totalt 13 11,4 
 

 
 
 

 
 

 
 

               
6 Varav fyra i husvagn som användes som permanent bostad 
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Dödsbrändernas fördelning över 
tid och plats 

Dödsbrändernas fördelning över landet 

 

Antal döda, per län, 2008 respektive 1999-2008, riket                                             
Källa: Dödsbrandsdatabasen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

 
 

Län  Antal döda 
2008 

Medelvärde antal 
döda 1999-2008 

Antal döda per 
Milj. invånare 

Stockholms län 22 19,2 10,3 

Uppsala län 6 2,9 9,6 

Södermanlands län 3 1,7 6,5 

Östergötlands län 9 6,5 15,6 

Jönköpings län 2 3,4 10,3 

Kronobergs län 6 3,2 17,9 

Kalmar län 4 4,6 19,6 

Gotlands län 1,3 22,6 

Blekinge län 1 1,3 8,6 

Skåne län 10 10,5 9,1 

Hallands län 3 2,9 10,3 

Västra Götaland 17 15,6 10,3 

Värmlands län 3 4,8 17,5 

Örebro län 2 4,0 14,6 

Västmanlands län 1 3,2 12,4 

Dalarnas län 7 5,1 18,4 

Gävleborgs län 5 3,8 13,7 

Västernorrlands län 2 4,5 18,3 

Jämtlands län 2 2,4 18,7 

Västerbottens län 4 2,6 10,1 

Norrbottens län 4 3,0 11,8 

Okänt 2 2,1  

Totalt 115 108,6 12,0 
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Månad 

 
Statistiken för en längre period visar att antalet omkomna vid bränder är större 
under vintermånaderna än under sommaren. 

 
Antal döda per månad, 2008 respektive 1999-2008, riket 
Källa:Dödsbrandsdatabasen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

 

Veckodag 

 
Dödsbrändernas fördelning över veckodagarna visar normalt en höjning över 

veckoslut. I likhet med fördelningen på månader och klockslag kan underlaget 
från ett enskilt år varierar ganska kraftigt från medelvärdet för perioden som 
helhet. 
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Antal döda per veckodag, 2008 respektive 1999-2008, riket 
Källa:Dödsbrandsdatabasen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

 

 

Tid på dygnet 

 
Tiderna anger när larmet kom in till kommunens räddningstjänst. Vid några 

tillfällen blev räddningstjänsten inte larmad alls eller larmades först efter att 
branden slocknat. Tidpunkten har för dessa händelser uppskattats eller 

noterats som okänd. 
 

 
Antal döda per tidpunkt, 2008 respektive 1999-2008, riket 
Källa:Dödsbrandsdatabasen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
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Skydd mot brand i hemmet 

År 1996 och 2001 genomfördes undersökningar om vilket skydd mot brand 
som man har i hemmet. Nu kan förändringar över tiden redovisas. Den senaste 

undersökningen (2007) visar att ungefär 90 procent har installerat 
brandvarnare i bostaden. Ca 95 procent anser att det är ganska eller mycket 

viktigt att ha fungerande brandvarnare i bostaden. Detta kan jämföras med att 
det är ca 90 procent som angett att de har installerat brandvarnare i bostaden. 
Drygt 75 procent anser att det är viktigt att ha handbrandsläckare i bostaden 

medan det endast är ca 45 procent som verkligen har skaffat 
handbrandsläckare. Förutom för brandvarnare är andelen som anser att det är 

ganska eller mycket viktigt med säkerhetsåtgärder i bostaden högre än den 
andel som verkligen har infört motsvarande säkerhetsåtgärder7. 

 
Trots att 90 procent av hushållen uppger sig ha brandvarnare saknades det hos 
drygt 50 procent av de omkomna. Bara i 20 procent av dödsfallen är det 

fastställt att det fanns en fungerande brandvarnare i bostaden. I 
insatsrapporter finns uppgifter om brandvarnare. Vid kontroll av bränder som 

under 2007 och 2008 startat i kök, sovrum och vardagsrum noteras att:  
 

• brandvarnare funnits och fungerat vid 42 procent av bränderna 

• brandvarnare funnits men inte fungerat vid fem procent av bränderna 
• brandvarnare inte funnits vid 22 procent av bränderna 

 
Fördelningen är i stort sett lika för flerfamiljshus och villor. I underlaget ingår 

4 700  rapporter, varav 30 procent som saknade uppgifter.  
 
 

Brandvarnarförekomst 

 

Antal döda, brand i bostad efter brandvarnarförekomst, 2008, riket              
Källa: Dödsbrandsdatabasen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

Brandvarnarförekomst Antal döda 
2008 

Medelvärde antal döda 
1998-2008 

Brandvarnare fanns inte 40 49,3 

Brandvarnare fanns -fungerade 20 16,8 

Brandvarnare fanns -fungerade inte 6 4,2 

Brandvarnare fanns -okänd funktion 10 5,2 

Okänt om brandvarnare fanns 14 11,8 

Totalt 90 87,3 

               
7 Trygghet och säkerhet i vardagsmiljön SRV /NCO I99-163/07 
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Sett över hela tioårsperioden har andelen utan brandvarnare sjunkit med mer 

än tio procent. Andelen med fungerande brandvarnare har legat runt 20 % hela 
denna period vilket visar att det finns en grupp människor som är i behov av 
annan hjälp än brandvarnare.  

 
 

 
Andel döda, brand i bostad efter brandvarnarförekomst, 2008, riket            
Källa: Dödsbrandsdatabasen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

 
Fungerande brandvarnare är inte alltid en garanti för en lyckad utgång av ett 

brandtillbud. En sjuk eller funktionshindrad person som får eld i sina kläder 
kanske inte kan värja sig även om faran upptäcks i ett tidigt skede. En person 

som är berusad eller sover djupt av annan orsak kanske inte vaknar av ljudet 
från en tjutande brandvarnare.    
 

Som redovisats tidigare i rapporten är rökning och ”glömd spis” de vanligaste 
kända brandorsakerna vid dödsbränder. Enskilda människors beteende bidrar 

med andra ord till att bränder uppstår. Det kan handla om glömska, uppsåt, 
slarv eller oförstånd men även oförmåga att agera. Agerandet kan förvärra eller 

förbättra situationen när det börjat brinna. En del är mer benägna att ta risker 
än andra.8. Förutom brandvarnare är det därför motiverat med förlåtande 
system. Ett sätt att förebygga bränder orsakade av glömd spis är genom att 

installera en spisvakt, en timer som automatiskt slår av spisen. Rökning som är 
den största kända orsaken till bränder kan förebyggas med självslocknande 

cigaretter. Dessa är ännu ej godkända inom EU men förväntas bli ett krav inom 
de närmsta åren. Den självslocknande cigaretten utvecklades från början i USA, 
där många delstater nu har förbjudit andra icke självslocknande cigaretter.   

 

Dödsbrandrapporterna visar att minst var fjärde person över 65 år som omkom 
vid brand i sin bostad var känd av socialförvaltning, hemtjänst eller andra 

förvaltningar. De sociala myndigheterna har en viktig roll när bränder hos 

               
8 Ann Enander på FOI :s studier avt riskbeteenden i livsformsanalyser
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äldre ska förebyggas. Det kommer att bli allt mer viktigare då trenden framtida 

boende innebär att fler ska bo kvar hemma med stöd från hemtjänst och 
anpassning av bostaden.  
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Exempel på dödsbränder 2008 

Värmedyna antände säng  

 

Kvinnan bodde ensam i en lägenhet på översta våningen i ett åttavåningshus. 
Hennes lägenhet bestod av vardagsrum, sovrum, kök, badrum och hall. Brand 

uppstod. Just när räddningstjänsten anlände sprack en ruta i sovrummets 
fönster och lågor slog ut. Kvinnan påträffades medvetslös på golvet i hallen. 
Hennes rollator låg kullvält bredvid. Hon var vid liv men avled senare på 

sjukhuset. En utredning visar att branden startade i en gammal värmedyna 
som låg påslagen i kvinnans säng. Hon hade själv försökt att släcka genom att 

bära ut ett brinnande täcke i badrummet och spola med duschen. Brandvarnare 
fanns men batteriet var borttaget. 

 
Erfarenheter: 

Bränder i värmedynor eller bäddvärmare är tyvärr ganska vanliga. Ha dem inte 

påslagna då du sover.  
     

Gamla människor är ofta angelägna att själva reda ut situationen och släcka ett 
brandtillbud. Lär dem att i första hand sätta sig själva i säkerhet. 
En brandvarnare utan batteri gör naturligtvis ingen nytta. Gamla, sjuka eller 

handikappade människor bör regelbundet få hjälp med kontroll av sin 
skyddsutrustning. 

 

 

Nattlig brand på kursgård 

 
Två arbetare från Finland bodde för några veckor i var sitt gästrum på en 

kursgård. Byggnaden var från början en gammal loge som byggts om till 
konferenslokal och några övernattningsrum. De var de enda boende på 

anläggningen. En av dem vaknade av att en brandvarnare tjöt. Han lyckades 
väcka sin kamrat som tog sig ut genom ett fönster i sista stund. Själv 
övermannades han av rök och lågor och föll ihop medvetslös. Även kursgårdens 

ägare vaknade av brandvarnaren. Med hjälp av sammanlagt 11 
handbrandsläckare försökte han bekämpa branden och undsätta den skadade. 

Tyvärr kom hans insats för sent och den 40-årige gästen omkom. 
Brandutredningen visar att branden startat i ett flyttbart elektriskt element av 

en modell som tidigare vållat flera brandtillbud. Elementet är numera 
återkallat av tillverkaren.   
 

Erfarenheter: 

I byggnaden fanns ett stort antal brandvarnare. Men tyvärr var de varken 

sammankopplade eller anslutna till någon larmcentral. Det försenade 
upptäckten på ett avgörande sätt. 
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Apparater och andra föremål som vållar bränder måste kartläggas och följas 

upp på ett systematiskt sätt så att de kan förhindras att vålla allvarliga skador. 

 

Torrkokning  

 
Ett tiotal personer hade varit på fest hemma hos en 40-årig man. När de andra 

gick vidare för att fortsätta festen i en annan lägenhet stannade 40-åringen 
kvar. Någon timme senare kände en granne att det luktade rök och slog larm 

till 112. Rökdykare fann mannen medvetslös strax innanför den låsta 
lägenhetsdörren. Trots återupplivningsförsök avled han senare. Av allt att 
döma hade mannen slumrat till i en soffa och inte uppmärksammat att en 

påslagen spisplatta antände lite matrester i en stekpanna. Fungerande 
brandvarnare fanns inte.  

 
Erfarenheter: 

Den vanligaste orsaken till bränder i bostäder är ”glömd spis”. Varje år gör 

räddningstjänsten i Sverige mer än tusen utryckningar för att rök och värme 
från en het spisplatta har vållat ett larm. Även dödsbränder är vanliga av denna 

orsak. Enligt statistiken omkommer i genomsnitt sex personer varje år på 
grund av torrkokning. En brandvarnare är ett utmärkt hjälpmedel för att du 

ska upptäcka ett tillbud i tid. Brandrök är ofta giftig och påverkar människor så 
att de blir omtöcknade och inte förmår att sätta sig i säkerhet.   

 

Brand i flerfamiljshus 

 

En kvinna och en man, båda i 50-årsåldern, bodde i en lägenhet på 
bottenvåningen i ett flerfamiljshus med åtta lägenheter i två våningar. Branden 
startade i en soffa i vardagsrummet och hade förmodligen legat och pyrt länge 

innan den blossade upp. När den upptäcktes var rummet helt övertänt. Den 
omkomne mannen hittades omedelbar innanför ytterdörren. Intill honom låg 

en oanvänd handbrandsläckare. Kvinnan påträffades i sin säng i sovrummet. 
Båda var rökare och storkonsumenter av alkohol. Polisens tekniker har 

konstaterat att branden har uppstått i en soffa i samband med rökning. 
Brandvarnare fanns inte.  
 

Erfarenheter: 

I genomsnitt har minst var fjärde dödsbrand i Sverige samband med rökning.  

Ofta är det någon som har somnat ifrån en brinnande cigarett. 
Andra gånger är det någon som tappat en brinnande tändsticka och fått eld i 
sina kläder när han eller hon skulle tända en cigarett 
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Koloxidförgiftning 

 
En 90-årig man var handikappad och hade svårt att röra sig. Trots detta 
värmde han sitt hus genom att elda med ved. En dag när han nyss hade tänt i 

en kakelugn lämnade han eldstadsluckorna på glänt. En gnista hoppade ut och 
orsakade en pyrande brand i en låda med tändved som stod bara ett par 

decimeter från öppningen. En granne upptäckte att det rök från huset och slog 
larm. När brandmännen bröt sig in satt den gamle mannen med telefonluren 

avlyft och med en telefonkatalog uppslagen på 112. Däremot hade han inte 
hunnit slå larmnumret. Mannen var djupt medvetslös av koloxidförgiftning och 
avled strax därefter. 

 
Erfarenheter: 

Utsätt dig inte för röken från en brand om det inte gäller livet. Brandgaserna 
påverkar ditt omdöme och plötsligt kan du bli medvetslös utan att du märker 
vad som är på gång.  

 

Brand i kläder 

 
Kvinnan var rökare och steg upp mitt i natten för att ta sig ett bloss. När hon 

skulle tända cigaretten med en ask reklamtändstickor bröts en sticka av och 
antände hennes nattlinne av syntet. Hennes dotter och svärson som också 
bodde i en annan lägenhet i huset upptäckte att det brann och fick ut den gamla 

kvinnan. Hon hade svåra brännskador och avled nästa dag på sjukhuset. 
 

Erfarenheter: 

Gamla och/eller handikappade människor har ofta svårt att använda 
tändstickor. Om de trots allt måste hantera öppen eld bör man se till att de har 

tillgång till en bra cigarettändare eller annat lätthanterligt tändredskap.  
På servicehem och liknande institutioner kan ett rökförkläde eller någon form 

av sprinkleranläggning vara ett alternativ till bevakande personal. 
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Bilaga 1. Brandorsak fördelat på 
åldersgrupp och kön 

Antal döda per åldersgrupp och kön fördelat på brandorsak, 1999-2008. 

Källa: Dödsbrandsdatabasen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Brandorsak Åldersgrupp 20-64 Åldersgrupp 65+ 

 Män Kvinnor Män Kvinnor 

Anlagd med uppsåt 47 9.0 6 2 

Barns lek med eld 2 1.0   

Glömd spis 23 15.0 10 12 

Rökning 89 36.0 86 75 

Levande ljus 6 9.0 8 16 

Tekniskt fel 7 3.0 9 12 

Blixtnedslag 2   1 

Fyrverkerier   1  

Explosion 2  1  

Soteld  1.0   

Värmeöverföring 12 2.0 23 16 

Gnistor 2  4  

Självantändning 1    

Heta arbeten 1    

Annan 16 4.0 20 16 

Okänd 100 57.0 87 41 

Totalt 310 137.0 255 191 
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Antal döda per Milj. invånare per åldersgrupp och kön fördelat på brandorsak, 

1999-2008. 

Källa: Dödsbrandsdatabasen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Brandorsak Åldersgrupp 20-64 Åldersgrupp 65+ 

 Män Kvinnor Män Kvinnor 

Anlagd med uppsåt 17.5 3.4 8.9 2.3 

Barns lek med eld 0.7 0.4   

Glömd spis 8.6 5.7 14.8 13.5 

Rökning 33.1 13.8 127.6 84.4 

Levande ljus 2.2 3.4 11.9 18.0 

Tekniskt fel 2.6 1.1 13.4 13.5 

Blixtnedslag 0.7   1.1 

Fyrverkerier   1.5  

Explosion 0.7  1.5  

Soteld  0.4   

Värmeöverföring 4.5 0.8 34.1 18.0 

Gnistor 0.7  5.9  

Självantändning 0.4    

Heta arbeten 0.4    

Annan 6.0 1.5 29.7 18.0 

Okänd 37.2 21.8 129.1 46.1 

Totalt 115.3 52.5 378.3 215.0 
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