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Förord
Du håller nu i din hand den första uppföljningen av de indikatorer som togs fram 
för att långsiktigt följa utvecklingen inom den nationella strategin för att stärka 
brandskyddet för den enskilda människan. Rapporten redovisar och analyserar 
utvecklingen av antalet omkomna och allvarligt skadade samt för ett antal andra 
utpekade indikatorer. Syftet med arbetet är att underlätta uppföljning av det mål-
styrda arbetet och bidra till att sätta framtida mål inom brandområdet. 

Rapporten är framtagen av en arbetsgrupp bestående av analytiker och forskare 
från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Karlstads univer-
sitet. Följande personer har deltagit i arbetet: Henrik Jaldell (Karlstads universitet), 
Anders Jonsson, Linda Ryen, Mattias Strömgren och Björn Sund (MSB). 
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Sammanfattning 
Den svenska nationella strategin för att stärka 
brandskyddet för den enskilda människan från 
år 2010 har en nollvision: ”Ingen ska omkomma 
eller skadas allvarligt till följd av brand.” För 
arbetet med den nationella strategin har MSB 
satt upp tre mål som gäller fram till år 2020: 

1. Antalet döda och allvarligt skadade vid 
bränder i bostadsmiljö ska minskas med 
minst en tredjedel till år 2020

2. Medvetenheten hos enskilda om brand-
risker och hur man ska agera i händelse 
av brand ska öka

3. Andelen fungerande brandvarnare och 
brandskyddsutrustning i bostäder ska öka 

Vi redovisar och analyserar brandsäkerhets- 
utvecklingen utifrån antalet döda och allvarligt 
skadade samt för ett antal andra indikatorer. 
Syftet med indikatorerna är att göra det möjligt 
att följa upp det målstyrda arbetet inom brand-
området. Tabellen nedan visar hur indikato-
rerna utvecklats och en bedömning av om de 
förändrats i tillräcklig takt och i rätt riktning 
för att nå de uppställda målen. 

Indikator Utgångsläge 1 Nuläge 2 Mål 2020 3 Utveckling

Antal omkomna i bostadsbränder 102 79 68 Inte i linje med  
målsättningen

Antal avtransporterade till vårdenhet - 626 Minskning Svårt att bedöma

Antal slutenvårdade 630 470 420 Möjligen i linje med  
målsättningen

Andel hushåll med fungerande  
brandvarnare 4

79 % 88 % Ökning I linje med målsättningen

95 % Möjligen i linje med  
målsättningen

Andel av dokumenterade bostads- 
bränder där brandvarnare utlöstes 4

40 % 42 % Ökning Möjligen i linje med  
målsättningen

60 % Inte i linje med  
målsättningen

1. Utgångsläget skiljer sig åt för indikatorerna. I rapportens delkapitel framgår det avsedda året. 
2.	 Nuläget	är	beroende	av	det	sista	tillgängliga	året	för	datatidsserien.	I	de	flesta	fall	är	det	åren	2017	eller	2018	som	avses.	 

I rapportens delkapitel framgår det avsedda året. 
3.	 För	indikatormålen	brandvarnare,	handbrandsläckare	och	brandfilt	är	målåret	2022.	
4. Målsättningen ser olika ut för strategimål och indikatormål (mer om detta i kapitel 1.2). 

 Tabellen fortsätter 
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 Sammanfattning

Indikator Utgångsläge Nuläge Mål 2020 Utveckling

Andel hushåll med handbrandsläckare5 36 % 68 % Ökning I linje med målsättningen

75 % I linje med målsättningen

Andel	hushåll	med	brandfilt 4 % 44 % Ökning I linje med målsättningen

Andel försök till släckning  
(räddningsinsats)

40 % 40 % Ökning Svårt att bedöma

Andel försök på annat sätt  
(räddningsinsats)6

37 % 34 % Ökning Svårt att bedöma

Agerande av boende  
(utan räddningsinsats)

- - Ökning Mäts inte ännu

Antal insatser vid dokumenterade 
utvecklade bostadsbränder 

2 569 2 695 2 055 Svårt att bedöma

Försäkringsutbetalningar brand  
och åska (Mkr)

1 870 1 629 Minskning I linje med målsättningen

Antal insatser för brandorsak soteld 
som är begränsade till eldstad och 
rökkanal

1 102 613 882 I linje med målsättningen

Annan eldstadsrelaterad brand eller 
soteld, utvecklade bränder 

409 342 327 I linje med målsättningen

Antal räddningstjänstorganisationer  
med ”brett” samarbete 

18 12 Ökning Svårt att bedöma

Antal hembesök 21 151 27 280 Ökning Möjligen i linje med  
målsättningen

5. Målsättningen ser olika ut för strategimål och indikatormål (mer om detta i kapitel 1.2). 
6. Avser andra sätt att begränsa skador eller rädda människor (förutom försök till släckning). 

Antal omkomna och allvarligt 
skadade minskar 
Målsättningen i den nationella strategin är att 
antalet döda och allvarligt skadade ska mins-
kas med minst en tredjedel mellan år 2010 till 
år 2020. För omkomna innebär detta max 68 
personer (treårsmedelvärde) år 2020. Efter-
som nivån år 2018 preliminärt låg på 79 per-
soner (treårsmedelvärde), en minskning med 
20 %, bedöms målsättningen bli mycket svår 
att uppnå. För att mäta antal allvarligt skadade 
saknas ett tillförlitligt sätt, vilket gör bedöm-
ningen osäker. Måttet som används är ”Slu-
tenvårdade till följd av rök och öppen eld”. 
Under perioden har det skett en minskning 
med 25 % och för att målet ska nås till år 2020 
behöver det vara en fortsatt minskning på 3 % 
per år. Bedömningen är att det är möjligt. 

Antal äldre ensamboende  
kommer att öka 
Den omvärldsutveckling vi tydligast ser som 
en riskfaktor för brandsäkerhetsarbetet är 
att det absoluta antalet äldre ensamboende 
kommer att öka dramatiskt. Under år 2017 
fanns det 513 000 invånare som var 80 år eller 
äldre och om 10 år beräknas antalet i ålders-
gruppen vara 767 000. Det innebär en ökning 
med 50 %. Ensamboendet utgör också en 
riskfaktor. Vi bedömer att det sannolikt krävs 
särskilda insatser för den här gruppen om 
nollvisionens långsiktiga mål ska nås. Den 
ökande folkmängden i Sverige bör påverka 
nivån på de framtida målen, eftersom anta-
let omkomna och allvarligt skadade är satt i 
absoluta mått och inte i relation till befolk-
ningens storlek. 
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Det finns potential att lära  
av andra länder 
Internationellt ser vi att Sverige inte ligger 
lägst när det gäller antal omkomna i bränder. 
Det ger en indikation på att det finns möjlig-
heter att studera och lära av andra länder för 
att förbättra brandsäkerhetsarbetet. Sverige 
har traditionellt främst blickat på USA och 
Storbritannien, vilka onekligen har haft en 
god utveckling. Samtidigt ligger de nu på 
Sveriges nivå i antal omkomna medan länder 
som t.ex. Nederländerna och Schweiz har nått 
ännu lägre. Erfarenheter från länder som ligger 
på lägre nivåer än oss är intressanta. 

Att gå från ”massvaccinering” 
till individuella bedömningar 
I ett historiskt perspektiv är brandsäkerhets-
arbetet i Sverige lyckosamt. För att nå ännu 
längre är det viktigt att fokusera mer på 
de grupper som hittills inte nåtts av aktiva 
preventionsstrategier på samma sätt som 
befolkningen i övrigt. Dödsfall i bränder är i 
huvudsak ett socialt problem och det behövs 
många olika åtgärder för att nå effekt. Därför 
förordas ett ökat fokus på passiva/förlåtande 
system och kartläggning av individernas sår-
barhet och boendesituation. Hembesök och 
områdesbaserade arbetssätt är exempel på 
användbara verktyg. För ett framgångsrikt 
arbete måste många aktörer aktiveras och ett 
tvärsektoriellt arbetssätt vidareutvecklas inom 
kommuner och med centrala myndigheter. 

Utmaning att fortsätta öka  
innehavet av brandvarnare  
och släckredskap 
Allt fler bostäder har fungerande brandvarnare 
och släckredskap (handbrandsläckare och 
brandfilt). Förutom en fortsatt ökad andel 
rekommenderas fler och bättre brandvarnare 
hos de som redan har en. Med bättre avses 
både standard och utveckling av produkten. 
För de som i nuläget saknar brandvarnare 
och släckredskap återstår en utmaning då de 
inte bryr sig om sitt brandskydd i lika hög 
utsträckning. En möjlig väg att öka brand-
varnarförekomsten är därför att verka för att 
fastighetsägare i högre grad efterlever bygg-
regler och allmänna råd. 

Kunskapsspridning om lämpligt 
agerande till enskilda 
En avgörande faktor för utfallet av en brand 
är förmågan att agera hos den enskilda. 
Samtidigt visar erfarenheter att ett felaktigt  
agerande i värsta fall kan leda till fler omkomna 
och skadade. Kunskap hos allmänheten om 
sambandet mellan att agera och rätt agerande 
behöver stärkas. Särskilt viktigt är kunskap  
om att säkerställa att utrymning är möjlig innan 
ett släckningsförsök påbörjas, samt övrig 
informationsspridning om lämpliga ageranden 
och åtgärder. 

Ytlig och fördjupad kunskap  
om utvecklingen 
Det vi beskriver är ett samlat underlag på 
nationell nivå. Vi har en djupare kunskap om 
vissa av de utvecklingar vi ser, varför det ser 
ut som det gör och ibland också relativt kvali- 
ficerade underlag om hur utvecklingen kan 
påverkas. När det gäller egendomsskador till 
följd av bostadsbränder har vi en relativt ytlig 
kunskapsnivå. För miljöskador är kunskapen 
ännu mindre. För eldstadsrelaterade bränder 
ser vi en kraftig nedgång i antal bränder, men 
kan inte förklara varför. Flera av de områden 
vi beskriver i rapporten skulle kunna utvecklas 
med underlag för en fördjupad förståelse av 
de trender vi ser och hur trenderna kan för-
klaras och påverkas. 

Fortsatt uppföljning av brand- 
säkerhetsarbetet 
Resultatet i rapporten är inte bara en samman-
ställning av utvecklingen och nuläget, utan 
också till stor del en värdering och kvalitets-
säkring av indikatorerna och det dataunderlag 
som finns för att försörja dem. Flera är svåra 
att följa upp, dels till följd av definitionerna 
men ofta på grund av datatillgången. Längre 
tidsserier kommer att lösa en del av kvalitets- 
bristerna. Det finns även förslag från forsk-
ningen på att tillföra eller justera indikatorupp-
sättningen. Vi ser därför ett behov att se över 
några av indikatorerna för att i framtiden kunna 
mäta, beskriva och följa brandsäkerhetsutveck-
lingen på ett bättre sätt över tid. Syftet är att 
förbättra och motivera arbetet inom området. 



1. Inledning
Bränder i bostäder orsakar betydande sam-
hällskostnader i form av hälsa (dödsfall och 
personskador), egendom och miljö. Nationellt 
antogs en strategi år 2010 för hur brandskyd-
det kan stärkas genom stöd till enskilda och 
inom ramen för arbetet har en vision för 
brandskyddsområdet formulerats (MSB 2010): 

Ingen ska omkomma eller skadas 
allvarligt till följd av brand. 

För arbetet med den nationella strategin  
har MSB satt upp tre mål som gäller fram till 
år 2020: 

1. Antalet döda och allvarligt skadade vid 
bränder i bostadsmiljö ska minskas med 
minst en tredjedel till år 2020 

2. Medvetenheten hos enskilda om brand-
risker och hur man ska agera i händelse 
av brand ska öka 

3. Andelen fungerande brandvarnare och 
brandskyddsutrustning i bostäder ska öka 

Inom arbetet med den nationella strategin 
har också ett antal indikatorer tagits fram för 
att långsiktigt kunna följa upp den målstyrda 
utvecklingen inom området (MSB 2017). I 
detta perspektiv är det av stor vikt att ha kun-
skap om vilken trend som råder för olika rele-
vanta parametrar, såväl nuvarande trend som 
den historiska utvecklingen. De indikatorer 
som tagits fram är (förutom antal omkomna 
och allvarligt skadade vid bostadsbränder): 

1. Förekomst av fungerande brandvarnare 
2. Förekomst av släckredskap 
3. Agerande vid brand i bostad 
4. Antal utvecklade bostadsbränder 
5. Kostnad för egendomsskador vid 

bostadsbränder 
6. Andel bostäder med eldstäder med 

brister i brandskyddet 
7. Andel kommuner med utvecklat samar-

bete för att förebygga bostadsbränder 
8. Kunskap om brandrisker i bostadsmiljön 

Utvecklingen av antalet omkomna och all-
varligt skadade är inte endast beroende på 
dessa indikatorer, utan även på andra brand-
säkerhetsåtgärder, omvärldsfaktorer och 
slumpmässig variation. Indikatorerna, deras 
utveckling, målnivåer, måluppfyllelse, värde-
ring av dataunderlaget och analysgruppens 
bedömning beskrivs i kapitel 4. För en mer 
utförlig beskrivning av indikatorerna hänvisas 
till publikationen ”Indikatorer för ett stärkt 
brandskydd. Slutrapport från delprojekt 
inom den nationella strategin för att stärka 
brandskyddet för den enskilda människan. 
Reviderad version 170215” (MSB 2017). Som 
förebild för den här analysrapporten används 
Trafikverkets årliga analysrapport av trafiksä-
kerhetsutvecklingen (Trafikverket 2017). 

En fördjupad version av denna rapport finns 
publicerad digitalt (MSB 2019). 
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Inledning

1.1 Syfte och mål 
Syftet med analysrapporten är att beskriva 
och analysera utvecklingen inom bostads-
brandsområdet. I rapporten redovisar och 
analyserar vi läget när det gäller antalet 
omkomna och allvarligt skadade, samt utveck-
lingen för var och en av de övriga indikato-
rerna för ett stärkt brandskydd (MSB 2017).

Sammantaget är målet med analysrapporten 
att ge svar på resultatet hittills och att ge en 
helhetsbild. Genomgången innebär även 
ett kvalitetssäkringsarbete av indikatorerna. 
Rapporten är tänkt att utgöra ett underlag för 
den fortsatta planeringen av säkerhetsarbetet 
inom bostadsbrandsområdet i Sverige och 
bidra till att sätta framtida etappmål. 

1.2 Utgångspunkter 
Analysen utgår från de indikatorer som lig-
ger till grund för det målstyrda arbetet inom 
bostadsbrandsområdet (MSB 2017). Indika-
torernas syfte är att ge en bild av om brand-
skyddet för den enskilde har förändrats och 
om utvecklingen inom brandskyddsområdet 
går mot de uppsatta målen. De är framtagna 
av en arbetsgrupp bestående av represen-
tanter från MSB, Sveriges Kommuner och 
Landsting, Boverket, Brandforsk, Svensk För-
säkring, Räddningstjänsten Syd, Brandkåren 
Attunda, Länsstyrelsen Uppsala, Länsstyrel-
sen Södermanland och Karlstads universitet. 
Slutrapporten levererades under år 2014 till 
beställaren Nationella samverkansgruppen för 
brandskyddsfrågor och reviderades år 2017. 

De målnivåer som vi jämför utvecklingen 
med utgår från två olika ”nivåer”. Dels finns 
det tre mål specificerade i den nationella stra-
tegin (se inledningen). Förutom strategimålen 
finns också indikatormål som är hämtade ur 
arbetet med att ta fram indikatorerna (MSB 
2017). De senare är mer att betrakta som 
förslag till målnivåer och har inte haft samma 
spridning och tyngd som strategimålen. När 
vi diskuterar målnivåer och måluppfyllelse 
utgår vi ifrån båda nivåerna på målen. 

Visionen inom brandskyddsområdet foku-
serar på personskador, men det är viktigt att 
inte glömma bort att bränder också orsakar 
stora skador på egendom och miljö. I rappor-
ten finns en indikator, kostnad för egendoms-
skador vid bostadsbränder, som följer det 
utfallsmåttet. Miljöskadorna är svåra att följa 
och har ingen motsvarande indikator. 



Antal  
omkomna  
och allvarligt 
skadade 
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2. Antal omkomna och  
allvarligt skadade

2.1 Omkomna

Mätstart  
2010

Nuläge  
2018

Mål  
2020

Bedömd utveckling 
mot mål

Antal omkomna i bostadsbränder 102 79 68 Inte i linje med 
målsättningen

I den nationella strategin för att stärka brand-
skyddet (MSB 2010) anges som mål att antalet 
omkomna i bostadsbränder ska minska med 
minst en tredjedel. Indikatorn baseras på 
statistik från MSB:s dödsbrandsdatabas och 
måttet ska tas fram som ett treårsmedelvärde 
där åren 2008 till 2010 utgör startvärdet. 
Måttet ska presenteras på undergrupper för 
olika åldrar och kön. Analysgruppens bedöm-
ning är att målet för år 2020 verkar mycket 
svårt att uppnå. 

Utveckling och framskrivning 
mot målet år 2020 
I figur 2.1 presenteras utvecklingen för indika-
torn. Faktiska värden, treårsmedelvärden och 
den nödvändiga utvecklingen för att nå målet 
år 2020. Jämförelse mellan treårsmedelvärdet 
vid startåret (år 2010) och senaste mätpunkten 
(år 2018) visade en minskning på drygt 20 %. 
För att nå målnivån (ett treårsmedelvärde på  
68 år 2020) får genomsnittligt antalet omkomna 
år 2019 och år 2020 inte överstiga 70 dödsfall 
per år. Preliminärt omkom 63 personer vid 
bostadsbränder år 2018. Det är den näst lägsta 
siffran sedan mätningen startade år 1999. 
Endast år 2004, då 49 dödsfall observerades, 
visar på ett lägre antal omkomna. 

Uppdelat på kön 
Figur 2.2 visar att män har en högre risk att 
omkomma i bostadsbränder än kvinnor.  
Hur stor andel av de omkomna som är kvinnor  
respektive män varierar mellan åren. Under den 
studerade perioden observerades den lägsta 
andelen kvinnor år 2018 (29 %) och den högsta 
andelen år 2016 (46 %). Treårsmedelvärdenas 
utveckling mellan år 2010 och år 2018 visade 
relativt oförändrat antal för kvinnor medan 
antalet för männen har minskat. 

Uppdelat på åldersgrupper 
I figurerna 2.3 till 2.5 delas statistiken upp  
i åldersgrupperna 0–24 år, 25–64 år respektive 
65+ år. Små tal och förhållandevis stora varia-
tioner innebär att det, på samma sätt som för 
det totala antalet dödsfall samt vid uppdelning 
på kön, är svårt att se några tydliga mönster. 
Särskilt gäller detta i åldersgruppen 0–24 år. 
För åldersgruppen 0–24 år och 25–64 år 
antyds en nedgång när tre-årsmedelvärdet 
studeras medan nivån för åldersgruppen 65+ 
år är oförändrad. 
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Antal omkomna och allvarligt skadade 

Figur 2.1. Antal omkomna i bostadsbränder 1999–2018. Grön linje beskriver nödvändig utveckling för att 
målet ska nås. Källa: MSB:s dödsbrandsdatabas. 

Figur 2.2. Antal omkomna i bostadsbränder 1999–2018 uppdelat på kön. Källa: MSB:s dödsbrandsdatabas. 
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Antal omkomna och allvarligt skadade 

Figur 2.3. Antal omkomna i bostadsbränder 1999–2018, Ålder 0–24 år. Källa: MSB:s dödsbrandsdatabas. 
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Figur 2.4. Antal omkomna i bostadsbränder 1999–2018, Ålder 25–64 år. Källa: MSB:s dödsbrandsdatabas. 
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Antal omkomna och allvarligt skadade 

Figur 2.5. Antal omkomna i bostadsbränder 1999–2018, Ålder 65+ år. Källa: MSB:s dödsbrandsdatabas. 

Analys och diskussion 
Antal omkomna i bostadsbränder uppvisar 
förhållandevis stora variationer från år till år.  
Det gör det mycket svårt att bedöma när ned-
gångar och uppgångar är verkliga riskföränd-
ringar eller en följd av slumpmässiga variationer. 
År 2009 inträffade en bostadsbrand i Rinkeby 
som fick katastrofala konsekvenser. En kvinna 
och sex barn omkom efter en lägenhetsbrand 
när de försökte ta sig ut genom trapphuset. 
Det är i Sverige mycket ovanligt att barn 
omkommer i bränder och det är även mycket 
ovanligt att fler än en person drabbas vid  
en och samma brand. En händelse som den  
i Rinkeby får naturligtvis därför stor inverkan 
på statistiken (se figur 2.3). 

Under tidsperioden (åren 1999–2018) som 
MSB noggrant följt dödsbrandsutvecklingen 
har ingen ytterligare bostadsbrand med lika 
stora konsekvenser för antal människoliv 
observerats. Det, tillsammans med att 2010 
är det år under perioden med flest antal 
omkomna, gör att valet av startår får en avgör- 
ande betydelse. Mot bakgrund av att utgång-
läget för indikatorn var högt borde möjlig- 

heterna att uppnå målet ha varit gynnsamma. 
Att minskningen till och med år 2018 endast 
varit drygt 20 % trots det höga utgångslä-
get och att 2018 var ett år med mycket få 
omkomna är stöd till bedömningen att målet 
inte kommer att uppnås. Ett ytterligare fak-
tum som talar emot att målet skulle nås är att 
de tre senaste årens mätvärden underskattar 
det faktiska antalet. Att nå målet förutsätter 
att antalet omkomna under både år 2019 och 
2020 hamnar i nivå med de åren under 20-års-
perioden (år 2004 och 2018) som uppvisat de 
lägsta siffrorna. 

Vid en fördjupad analys av dödsfall vid bostads-
bränder framträder att män och äldre är särskilt 
riskutsatta, liksom personer som bor ensamma, 
har låga inkomster, socialbidragsersättning och 
förtidspension. Den i särklass vanligaste kända 
brandorsaken är rökning och förekomst av 
alkohol bland offren är mycket vanligt. Nästan 
10 % av dödsfallen bedöms vara en följd av 
bränder som anlagts med avsikt (Jonsson 2018).  
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Eftersom insamling till en specifik databas 
om dödsfall vid bränder startade först år 1999 
behöver andra underlag användas för att få en 
bild över hur utvecklingen sett ut ur ett längre 
tidsperspektiv. I en studie, baserad på döds-
orsaksregistret DOR, framkommer att risken 
att omkomma vid brandrelaterade olyckor har 
mer än halverats under de senaste 60 åren  
i Sverige. Störst riskminskning har skett bland 
små barn. Det är sannolikt en följd av att 
barn inte lämnas utan övervakning i samma 
utsträckning som förr samtidigt som farlig 
exponering (t.ex. uppvärmning och matlagning 
med öppen eld) i princip försvunnit helt 
(Jonsson m.fl. 2016). 

Bilden av nedåtgående trender är inte unikt 
svensk utan kan ses i flera jämförbara länder. 
Samhällsförändringar och framgångsrika 
förebyggande åtgärder har lett till förbättrad 
brandsäkerhet. Riskminskningen har dock 
varit ojämnt fördelad i befolkningen vilket 
lett till dagens riskbild där de äldre och de 
socioekonomiskt svagaste grupperna uppvisar 
de högsta dödsriskerna. För att ytterligare 
förbättra brandsäkerheten och minska risken 

att omkomma vid bostadsbränder måste 
framtida åtgärder som sänker risken för de 
mest riskutsatta prioriteras. Strategier, arbets-
sätt och åtgärder behöver i många stycken 
utvecklas och utvärderas, vilket kommer att 
kräva omfattande forskning och nytänkande. 
I en omfattande översiktsstudie där man sys-
tematiskt gått igenom området presenteras 
liknande slutsatser (Gielen m.fl. 2018). 

Det kan konstateras att det i dagsläget finns 
en stor osäkerhet kring hur man effektivt 
möter den riskbild som presenteras genom 
befintlig kunskap om hur riskgrupperna ser 
ut i Sverige. Det innebär att situationen för de 
stora riskgrupperna troligen inte kommer att 
förbättras på kort sikt. Parallellt med outveck-
lade strategier och problemets tydliga sociala 
betydelse har Sverige samtidigt en åldrande 
befolkning som dessutom i ökande omfatt-
ning förväntas bo kvar hemma vilket snarare 
talar i motsatt riktning. Återkopplat till den 
nationella strategin och till den minskning av 
antalet omkomna som krävs så ger det ytter- 
ligare stöd till bedömningen att målet inte kan 
nås redan år 2020. 
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2.2 Allvarligt skadade 

Mätstart 2018 Mål 2020 Bedömd utveckling 
mot mål

Mått 1: Antal avtransporterade  
till vårdenhet

626  
(preliminärt)

En minskning 
med en 

tredjedel

Svårt att bedöma

Mätstart 2010 Nuläge 2017 Mål 2020 Bedömd utveckling 
mot mål

Mått 2: Antal slutenvårdade till följd 
av rök och öppen eld

630 470 420 Möjligen i linje med  
målsättningen

I den nationella strategin för att stärka brand-
skyddet (MSB 2010) anges som mål att antalet 
allvarligt skadade i bostadsbränder ska minska 
med minst en tredjedel. Allvarligt skadad mäts 
på två olika sätt 1) avtransporterad till vårdenhet 
efter bostadsbrand och 2) antal slutenvårdade 
till följd av rök och öppen eld. För det första 
måttet saknas heltäckande uppgifter före år 
2018 och en bedömning är därför inte möjlig. 
För det andra måttet bedöms det som möjligt 
att målet nås. 

Utveckling och framskrivning 
mot målet år 2020 
Mått 1: Antal avtransporterade  
till vårdenhet 
Som avtransporterad till vårdenhet med  
ambulans efter bostadsbrand räknas de personer 
som den kommunala räddningstjänsten upp-
gett i sina händelserapporter, vilket innebär att 
data endast finns för en kort tidsperiod. De 
preliminära uppgifterna för år 2018 är att 626 
personer transporterades till någon vårdenhet 
(akutmottagning eller vårdcentral). Uppskatt-
ningar för åren 2016 och 2017 kan ske genom 
att ta hänsyn till hur stor andel av rapporterna 
som har rapporterats enligt det nya respektive 
det gamla rapportformatet. I tabell 2.1 visas 
rapporterat antal samt uppskattningar för de 
ofullständiga åren. Siffrorna är förenade med 
stor osäkerhet, men samtidigt förhållandevis 
konstanta och rimliga. 

I en fördjupad analys studerades fem års 
ambulans- och räddningstjänstdata från 
bostadsbränder i Värmland för åren 2013 till 
2017 (Karlstads universitet 2018). Analysen 
visade att cirka en tredjedel av alla patienter 
som transporterades till akutmottagningar 
fick läggas in på sjukhus medan två tredjedelar 
kunde behandlas och åka hem från akutmot-
tagningen. Om fördelningen är giltig för  
Sverige som helhet skulle det innebära att det 
för år 2018 har lagts in drygt 200 personer 
(626 x 1/3) i slutenvård. Det stämmer väl 
överens med den fördjupade forskningsstudie 
som genomförts baserat på ett års (2010) 
patienter som behandlats i slutenvård efter 
brandrelaterade händelser i Sverige (Karlstads 
universitet 2018). I studien konstaterades att 
219 patienter kunde kopplas till bostadsbränder 
som inträffat under år 2010. 

Mått 2: Antal slutenvårdade personer 
till följd av rök och öppen eld 
Det andra måttet, antal slutenvårdade till  
följd av rök och öppen eld, baseras på Social- 
styrelsens patientregister (PAR). I figur 2.6 
presenteras utvecklingen för indikatorn antal 
slutenvårdade till följd av rök och öppen eld. 
Faktiska värden, treårsmedelvärden och den 
nödvändiga utvecklingen för att nå målet år 
2020. Jämförelse mellan treårsmedelvärdet vid 
startåret (år 2010) och sista mätvärdet (år 2017) 
visade en minskning på cirka 25 %. För att nå 
målnivån (ett treårsmedelvärde på 420 år 2020) 
behöver antalet sjukhusvårdade, om man utgår 
från det faktiska antalet 2017 (444), minska 
med 2,7 % årligen 2018, 2019 och 2020. 



19Nationell strategi för stärkt brandskydd 

Antal omkomna och allvarligt skadade 

Uppdelat på kön 
Figur 2.7 visar att fler män vårdas på sjukhus 
än kvinnor till följd av rök och öppen eld. 
Relationen mellan män och kvinnor har varit 
relativt konstant över den studerade tids- 
perioden. Både vid startåret 2010 och vid sista 
mätvärdet år 2017 var andelen män 66 %. Jäm-
förelse mellan treårsmedelvärdet vid startåret 
och sista mätvärdet visade en drygt 25-procentig 
nedgång för både kvinnor och män. 

Uppdelat på åldersgrupper 
I figurerna 2.8 till 2.10 delas statistiken upp  
i åldersgrupperna 0–24 år, 25–64 år respektive 
65+ år. För åldersgruppen 0–24 år observe-
rades en nedgång på 38 %. För åldersgruppen 
25–64 år observerades en nedgång på 28 % 
och för åldersgruppen 65+ år observerades en 
nedgång på 7 %. 

2016 2017 2018

Antal personer som rapporterats avtransporterade till vårdenhet (A) 304 523 626

Andel av alla insatser som rapporterats (B) 52 % 84 % 100%

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

585 623 626

Tabell 2.1. Uppskattning av antal personer som avtransporterats till vårdenhet efter bostadsbrand  
enligt nya händelserapporten, 2016–2018

Figur 2.6. Antal slutenvårdade till följd av rök och öppen eld 1999–2017. Gul linje beskriver treårsmedel-
värde, grön linje den nödvändiga utvecklingen för att nå målet 2020. Källa: Socialstyrelsens patientregister. 
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Figur 2.7. Antal slutenvårdade till följd av rök och öppen eld 1999–2017 uppdelat på kön.  
Källa: Socialstyrelsens patientregister.
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Figur 2.8. Antal slutenvårdade till följd av rök och öppen eld 1999–2017, ålder 0–24 år.  
Källa: Socialstyrelsens patientregister.
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Figur 2.9. Antal slutenvårdade till följd av rök och öppen eld 1999–2017, ålder 25–64 år.  
Källa: Socialstyrelsens patientregister.

Figur 2.10. Antal slutenvårdade till följd av rök och öppen eld 1999–2017, ålder 65+ år.  
Källa: Socialstyrelsens patientregister.
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Analys och diskussion 
Det bristfälliga underlaget innebär att det är 
omöjligt att uttala sig om antalet allvarligt 
skadade vid bostadsbränder har minskat eller 
ökat. Heltäckande mätvärden från räddnings-
tjänsten blev tillgänglig från år 2018. 

Det alternativa måttet, att följa slutenvårdade 
till följd av rök och öppen eld, är mycket 
trubbigt. Dels är det känt från en tidigare 
studie att slutenvårdade efter bostadsbrand 
endast står för cirka en tredjedel av det totala 
antalet slutenvårdade till följd av brandrela- 
terade händelser, dels är ett administrativt 
mått som inskrivning på sjukhus känsligt för 
förändrad vårdpraxis (Karlstads universitet 
2018). Sjukvården i Sverige har under lång tid 
polikliniserats (behandling och ingrepp sker 
över dagen) vilket naturligtvis kan innebära 
att antalet slutenvårdade kan minska utan att 
skadorna och det underliggande behovet av 
sjukvård har minskat. 

I dagsläget är antalet inskrivna på sjukhus det 
bästa tillgängliga måttet. Indikatorn har mins-
kat med totalt 25 % under perioden (år 2010 
till 2017). Det krävs en fortsatt årlig nedgång 
på knappt 3 % av det faktiska antalet för att 
målet år 2020 ska nås. Den samlade bedöm-
ningen är därför att det är möjligt att målet 
nås, men att osäkerheten är stor. 

Ytterligare konsekvenser av att underlaget 
är bristfälligt när det gäller allvarligt skadade 
efter bostadsbränder är att det, till skillnad 
mot för omkomna, saknas tidigare svenska 
analyser och forskning som beskriver riskfak-
torer och riskgrupper för dem som skadas. 
De tendenser som har observerats visar en 
överrepresentation av män på samma sätt 
som för dödsfallen, men gruppen som skadas 
är i genomsnitt yngre. 

Hypotesen att skadade och omkomna kom-
mer från olika populationer har testats och 
bekräftats i en amerikansk forskningsstudie 
(Gilbert & Butry 2018). Det stödjer ett reso-
nemang om att de grupper av individer som 
har hög risk att omkomma mer sällan skadas 
och att de grupper som har hög risk att ska-
das mer sällan omkommer. 

2.3 Internationell  
jämförelse 

Forskning visar att dödligheten i brand gene-
rellt sett minskar över tid i takt med ökande 
ekonomiskt och socialt välstånd (Karlstads 
universitet 2018). Variationerna är dock stora 
mellan länder och världsdelar. Sverige intar en 
ställning något över medianvärdet i en jämfö-
relse med europeiska länder och ett urval av 
andra länder (figur 2.11). Flera av de länder 
som kännetecknas av hög risk för dödlighet i 
brand har en gemensam historik till följd av 
Sovjetunionens fall och effekterna för befolk-
ningens hälsa och säkerhet i samband med 
omvandlingen av dessa samhällen (ibid.). 

Utvecklingen av antalet omkomna över tid 
varierar stort för enstaka länder. I figur 2.12 
visas utvecklingen för de senaste 20 åren. För 
länder med ett större antal omkomna ser vi 
relativt stabila trender (ex. för Japan, EU287 
och USA), medan variationen är stor för 
övriga. Samtliga utvecklingar, utom den för 
Japan, har en statistiskt signifikant nedåtgå-
ende trend under perioden. Störst minskning 
har USA haft, följt av EU28, Sverige, Norden 
och Australien. Under de senaste 10 åren har 
Norden haft störst nedgång, följt av USA, 
EU28 och Japan. För Sverige och Austra-
lien finns inga statistiskt signifikanta trender 
under det senaste årtiondet.

7. Eu28 inkluderar Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbri-
tannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.
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Figur 2.11. Dödlighet i brand per 100 000 invånare för senaste tillgängliga 3 åren för EU28,  
Island, Schweiz, Ryssland, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Åldersstandardiserat.  
Källa: WHO:s Mortality Database (WHO, 2018) 
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Dödligheten i brand i de nordiska länderna 
visar olika nivåer med Finland högst och 
Sverige lägst (figur 2.13). Samtliga fyra länder 
har en statistiskt signifikant minskande trend 
under de senaste 20 åren. Störst minskning 
sett till hela tidsperioden har Sverige haft, 
följt av Finland, Norge och Danmark. Under 
de senaste 10 åren har Finland haft störst 
nedgång, följt av Norge och Danmark. För 
Sverige finns ingen statistiskt signifikant trend 
under det senaste årtiondet. 

När det gäller fördelningen på kön så är män 
mer riskutsatta i de flesta länder (Karlstads 
universitet 2018; Fire Service Academy 2018). 
Rökning och alkoholförtäring är två av förkla-
ringsvariablerna till det. Det finns länder där 
kvinnor är överrepresenterade och sannolikt 
har det att göra med löst sittande lättantändlig 
klädsel, men orsakerna kräver en djupare ana-
lys (Karlstads universitet 2018). För en mer 
djupgående presentation av internationella 
skillnader mellan kvinnor och män hänvisas 
till Karlstads universitet (2018).
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I en studie av riskfaktorer för dödlighet i 
brand i nio europeiska länder (inkl. Sverige) 
konstateras att risken att dö i bränder gene-
rellt sett ökar med en stigande ålder (Fire 
Service Academy 2018).8 Särskilt gäller det i 
åldersgrupper över 65 år. Andra egenskaper 
hos de drabbade individerna som bedöms 
öka risken i dessa länder är rökning, alko-
hol- och droganvändning, individer med 
nedsatt rörlighet och hushåll som på olika sätt 
definieras som ensamma (ensamstående för-
äldrar, bor ensamma eller ofta är ensamma). 
När det gäller egenskaper hos själva händel-
serna så ses en förhöjd risk i de europeiska 
länderna generellt sett då dödsbränder skett 
under natten, helgen eller vintermånaderna 
(Fire Service Academy 2018). Dödsbrandens 
egenskaper karaktäriseras av att den är orsa-
kad av rökning, ett elektriskt fel eller vårds-

löshet med öppen eld och att den startar i 
sovrummet eller vardagsrummet (genom att 
säng, madrasser, möbler eller kläder antänds). 
Boende i flerbostadshus är mer riskutsatta än 
i andra byggnadstyper. Ingen slutsats kan dras 
i underlaget när det gäller om bostaden är 
utrustad med brandvarnare eller inte.

För Nederländerna har en fördjupad analys 
av dödsbränder visat att brandvarnare utlösts 
i en stor andel av fallen, men trots varningen 
har individer med nedsatt rörlighet omkom-
mit i större utsträckning (Fire Service Aca-
demy 2018). Detta sker trots att individerna 
bedömdes vara medvetna och vakna i högre 
grad. Resultaten talar för att enbart brandvar-
nare inte är ett effektivt skydd för individer 
med nedsatt rörlighet. 

8. Länderna är Norge, Sverige, Finland, Danmark, Estland, Polen, Belgien, Nederländerna och Storbritannien.
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Figur 2.12. Dödlighet i brand per 100 000 invånare i Sverige, Norden (Danmark, Finland och Norge), EU 28 
(inkl. Sverige), Australien, Japan och USA 1995–2014. Löpande treårsmedelvärden (ej åldersstandardiserat). 
Källa: WHOs Mortality Database (WHO, 2018) 

Figur 2.13. Dödlighet i brand per 100 000 invånare för de nordiska länderna. Trender för åren 1996–2015. 
Löpande treårsmedelvärden. Åldersstandardiserat. Källa: WHOs Mortality Database (WHO, 2018) 
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3. Omvärldsfaktorer 
Med omvärldsfaktorer menar vi här trender 
som påverkar säkerheten inom bostads-
brandsområdet, men som ligger utanför det 
som påverkas av det direkta brandsäkerhets-
arbetet. Med trend menar vi förändringar i 
nuet som vi tror kommer att vara med och 
forma framtiden (Kairos Future 2016). De 
trender som är viktiga här är de som sanno-
likt orsakar konsekvenser för utvecklingen av 
antalet omkomna och allvarligt skadade. 

Rökning, alkohol, män och äldre är observe-
rade riskfaktorer för att omkomma vid brand, 
men också socioekonomiska faktorer som 
ensamboende, låg inkomst, socialbidragser-
sättning, förtidspension, bostadsbidrag och 
födda i Norden (men inte i Sverige) har bety-
delse (Karlstads universitet 2018). Faktorer 
som minskar risken är högskoleutbildning, 
boende i tätort, arbetar, är födda utanför 
Europa och att ha en partner. 

Sambandet mellan förändringar i ovan 
nämnda riskfaktorer och förändringar i antal 
omkomna och allvarligt skadade är osäker. 
Att minska t.ex. antal boende i glesbygd eller 
antal individer med förtidspension resulterar 
troligen inte direkt i färre antal omkomna 
eller allvarligt skadade. Därför har vi gjort ett 
urval av riskfaktorer som gäller ”bredare” 
grupper och där sambanden möjligen kan 
hålla. I en del fall följer vi utvecklingen fram 
till idag (historisk trend), medan vi i vissa fall 
har underlag som visar en möjlig framskriv-
ning av trenden. 

Befolkningsökningen i Sverige har varit snabb 
under de senaste åren (SCB 2018). 

I början av år 2017 nåddes en befolkning på 
10 miljoner och om 10 år (år 2028) beräk-
nas 11-miljonerstrecket passeras. Fördel-
ningen mellan kvinnor och män förändras 
något fram till år 2028 (från 50,22/49,78 % 
till 50,48/49,52 %). Under år 2017 fanns det 
513 000 invånare som var 80 år eller äldre 
(figur 3.1) och om 10 år (år 2028) beräknas 
antalet åldersgruppen vara 767 000, vilket 
innebär en ökning med 50 %. 

Ensamboende är en riskfaktor för att 
omkomma i brand. Fördelningen av hushål-
len i Sverige efter hushållsstorlek ser ungefär 
likadan ut för år 2012 som för år 1990 (SCB 
2014). Ensamstående utan barn utgör när-
mare 38 % av hushållen, men endast 16,5 % 
av befolkningen. Männen är ensamboende 
i betydligt högre utsträckning än kvinnorna 
fram till 60-årsåldern. Efter 60 år bor 39 % av 
kvinnorna och 23 % av männen i hushåll som 
består av en person. Andelen ensamboende i 
gruppen har minskat sedan år 1990, men det 
absoluta antalet har ökat något. 

När det gäller rökning så har andelen indi-
vider i åldern 16–84 år som uppger daglig 
tobaksrökning minskat från 14 % till 9 % 
mellan åren 2006–2016 (Folkhälsomyn-
digheten 2018a). Minskningen har skett i 
samtliga åldersgrupper. Andelen är något 
högre för kvinnor (10 %) än för män (8 %). 
Socioekonomiska faktorer som t.ex. inkomst 
och utbildning är betydande när det gäller 
skillnader i rökning, vilket innebär att risk-
faktorerna för dödsfall och svåra skador vid 
bostadsbränder till stor del sammanfaller med 
riskfaktorerna för rökning. 
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Figur 3.1. Antal invånare i åldrarna 80 år och äldre mellan åren 1970–2017 samt framskrivning 2018–2070. 
Källa: SCB (2018a) 

Trenden när det gäller riskkonsumtion av 
alkohol är tämligen konstant under perio-
den 2006–2016 med en andel på cirka 17% 
av befolkningen (Folkhälsomyndigheten 
2018b)9. Skillnader finns mellan könen, där 
andelen kvinnor och män var 13 % respek-
tive 20 % under år 2016. Andelen med risk-
konsumtion minskade bland yngre (16–29 
år) under perioden 2006–2016, men ökade 
bland äldre (65–84 år). Riskkonsumtionen för 
olika utbildningsnivåer visar att den är högst 
i gruppen med gymnasial utbildning (18 %) 
under år 2016, medan förgymnasial utbild-
ning respektive eftergymnasial utbildning lig-
ger på 12 % och 15 %. 

På längre sikt är teknikutvecklingen en 
omvärldsfaktor som kan ha stor betydelse för 
risken att dö eller skadas vid en bostadsbrand. 
Exempelvis kan utveckling och ny teknik 
minska risken för att en brand får stora kon-
sekvenser på grund av en glömd spis. För 
spridning av tekniken påverkar också funk-
tion och ekonomi. Mer visionära teknikområ-
den är exempelvis ökad möjlighet att effekti-
visera samverkan mellan allmänheten 

och räddningstjänst genom smarta telefoner 
(foto, film, stöd vid insats), räddningsinsatser 
med mer eller mindre självstyrande bilar, drö-
nare och släckrobotar, samt användning av AI 
(artificiell intelligens) för att analysera risker 
och föreslå åtgärder (Kairos Future 2016). 

Sammanfattningsvis ser vi både positiva och 
negativa omvärldsfaktorer som kommer 
att påverka riskerna för att omkomma eller 
skadas i en bostadsbrand. Den tydligaste risk-
faktorn vi ser är att det absoluta antalet äldre 
ensamboende kommer att öka. Här krävs  
sannolikt särskilda insatser riktade till den 
äldre befolkningen om nollvisionens fram-
tida mål ska nås. Den ökande folkmängden 
i Sverige bör påverka nivån på de framtida 
målen, eftersom antalet omkomna och allvar-
ligt skadade är satt i absoluta mått och inte  
i relation till befolkningens storlek. I övrigt 
ser vi en kombination av socioekonomiska 
faktorer som betydelsefulla att följa. Där är 
det troligt att en generell trend i samhället, som 
minskad andel rökare och riskkonsumtion av 
alkohol, inte speglar utvecklingen för den mest 
riskutsatta gruppen. 
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9.	 Riskkonsumenter	identifieras	utifrån	ett	summaindex	där	respondenterna	svarar	på	frågor	om	hur	ofta,	hur	mycket	vid	varje	
tillfälle och hur ofta en konsumtion av mer än sex ”glas” alkohol konsumerades (Folkhälsomyndigheten 2018c). 



29Nationell strategi för stärkt brandskydd 

Omvärldsfaktorer 



Uppföljning  
av tillståndsmål 
– indikatorer 



31Nationell strategi för stärkt brandskydd 

4. Uppföljning av tillståndsmål  
– indikatorer 

4.1 Förekomst av fungerande brandvarnare 

Mätstart 
2010

Nuläge  
2018

Mål  
2020/2022

Bedömd utveckling 
mot mål

Andel hushåll med fungerande  
brandvarnare

79 % 88 % Ökning I linje med målsättningen

95 % Möjligen i linje med  
målsättningen

Mätstart  
2016

Nuläge  
2017

Mål  
2020

Bedömd utveckling  
mot mål

Andel av dokumenterade  
bostadsbränder där brandvarnare 
utlöstes

40 % 42 % Ökning Möjligen i linje med  
målsättningen

60 % Inte i linje med  
målsättningen

I den nationella strategin för att stärka brand-
skyddet anges att andelen fungerande brand-
varnare och brandskyddsutrustning ska öka 
till år 2020. För indikatormålen är målsätt-
ningarna mer specifika och anger att ”Andel 
hushåll med fungerande brandvarnare” ska nå 
95 % år 2022 och att ”Andel av dokumente-
rade bostadsbränder där brandvarnare utlös-
tes” ska nå 60 % år 2020. Strategimålen om 
en ökning ligger i linje med målsättningen, 
medan indikatormålen för brandvarnare 
möjligen kan nås för fungerande brandvar-
nare, men troligen inte för dokumenterade 
bostadsbränder där brandvarnare utlöstes. 

Utveckling och framskrivning 
mot målet år 2020/2022 
Det finns tre infallsvinklar när det gäller mät-
ning av brandvarnarförekomst. För det första 
kan man mäta förekomsten av brandvarnare, 
för det andra förekomsten av fungerande 
brandvarnare och för det tredje förekomsten 
av fungerande brandvarnare vid en brand. 

I figur 4.1 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. I en jämförelse 
med år 2014 var det då lika många som hade 
en brandvarnare, men andelen ”Vet inte” var 
högre år 2018 än år 2014. Om man drar en 
trendlinje för fungerande brandvarnare från 
år 2010 och framåt kommer 95 % att nås år 
2024, om ökningen på 1,2 procentenhet per 
år håller i sig. Osäkerheten i dragningen av 
trendlinjen är dock så brett att målet skulle 
kunna uppnås redan år 2022. Det kan också 
noteras att det enligt enkätsvaren år 2014 
fanns tio kommuner (av 64 med tillräckligt 
många enkätsvar) där målet redan då var nått: 
Forshaga, Grums, Karlskrona, Kil, Laxå, 
Luleå, Motala, Norberg, Piteå, Tingsryd och 
Örnsköldsvik. 
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Figur 4.1. Förekomst av brandvarnare (lila punkter) och fungerande brandvarnare (röda staplar) i svenska 
hushåll år 1996–2018 och uppskattad trend (år 2010–2022). Källa: MSB:s trygghetsundersökning. 

Figur 4.2.	Andelar	kring	förekomsten	av	brandvarnare	vid	utvecklade	bostadsbränder	år	2007‒2017.	 
Källa: Räddningstjänsternas insats- och händelserapporter. 
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Figur 4.3. Förekomst av brandvarnare vid utvecklade bostadsbränder år 2007–2017 där ”okänt om brand-
varnare fanns” inte räknas in. Källa: Räddningstjänsternas insats- och händelserapporter. 
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I räddningstjänstens insats- och händelserap-
porter finns uppgifter om det vid insatsen 
fanns en brandvarnare och om den fungerade, 
eller inte. I figur 4.2 visas om brandvarnare 
fungerade, fanns eller inte fanns. I ungefär en 
tredjedel av insatserna till utvecklade bostads-
bränder konstaterades att brandvarnare inte 
fanns. Andelen har varit konstant över åren 
trots att brandvarnarfrekvensen ökar. 

Fördelningen mellan olika objektstyper är 
ganska lika förutom att vid flerbostadshus 
anges oftare ”brandvarnare fanns ej” och att 
”brandvarnare fungerade” anges mer sällan 
vid fritidshus. I figur 4.2 framgår att det vid 
många räddningsinsatser noteras antingen att 
det var ”okänt om brandvarnare fanns” (36 % 
år 2017) eller att om det fanns en brandvar-
nare att det var ”okänt om den fungerade” 
(4 % år 2017). 

I figur 4.3 visas andelen av räddningsinsats-
erna till bostäder där brandvarnare fungerade 
eller utlöstes där ”okänt om brandvarnare 
fanns” är borträknat. Av figuren framgår dels 
att rapporteringssättet verkar påverka resul-

tatet, dels att det inte finns något som talar 
för att målet om att öka procentsatsen från år 
2016 med 20 procentenheter kommer att nås. 
Sammanvägt konstateras en svag uppgång 
från 40 till 42 % mellan åren 2016 och 2017. 
En jämförelse är dock svår att göra på grund 
av byte från insats- till händelserapport. 

Analys och diskussion 
Vilken evidens finns för olika tillvägagångs-
sätt att öka brandvarnarfrekvensen? I en 
metaanalys från år 2012 (ingår i Cochranes 
systematiska uppföljningar) av insatser för 
att öka säkerhetstänkandet i hemmet inklu-
derades 17 studier om hur brandvarnarfrek-
vensen förändras. Där dras slutsatsen att det 
finns evidens för en positiv effekt av dem 
(Kendrick m.fl. 2012). Det noteras dock att 
spridningen är ganska stor mellan studierna. 
Effekten var större i insatser där man delade 
ut brandvarnare än där man endast informe-
rade om nyttan med brandvarnare. I samma 
studie redovisas också en samlad analys av 
fyra studier som handlade om byte och kon-
troll av batteri i brandvarnaren, men det kon-
stateras inte någon evidens av sådana insatser 
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på batteribyte eller batterikontroll. I en ameri-
kansk uppföljningsstudie konstaterades att två 
år efter utdelandet av brandvarnare fungerade 
den för över 90 %, men efter tio år fungerade 
den bara för 20 % (McCoy m.fl. 2014). 

Finns det någon evidens på att brandvarnare 
minskar risken att omkomma eller skadas? 
Svaret är att det inte finns så väldigt många 
studier kring det, men de som finns pekar i en 
tydligt effektiv riktning. I en metaanalys från 
år 2016 anses endast fyra studier vara intres-
santa vad gäller samband mellan brandvarnar-
frekvens och omkomna, och endast tre vad 
gäller samband mellan brandvarnarfrekvens 
och skadade (Rohde m.fl. 2016). Slutsatsen 
är att brandvarnare minskar risken för att 
omkomma med hälften, medan ingen skillnad 
kunde hittas för skadade. 

I en sammanfattning av Jaldell (2011) noteras 
att riskminskningseffekten mellan olika studier 
varierar mycket från 10 upp till 70 %. De lägre 
effekterna uppmättes i studier över längre 
tidsperioder och över större populationer 
och områden (så kallade ekologiska studier), 
medan de med högre effekt uppmättes med 
hjälp av data från direkta insatser. Runefors 
m.fl. (2016, 2017) har nyligen försökt upp-
skatta brandvarnares riskreducerande effekt. 
De kom fram till att den riskreducerande 
effekten av en fungerande brandvarnare ligger 
på 40–45 % med båda ansatserna. De fann 
dock skillnader över åldern hos den drabbade. 
Effekten av brandvarnare uppskattades till 
endast 13 % vad gäller riskminskning av att 
omkomma för dem som är äldre än 85 år. 

I USA har det gjorts beräkningar på vad en 
lag om obligatorisk brandvarnare skulle med-
föra (Jensen m.fl. 1989). Resultatet visade på 
en låg kostnad, kostnaderna för ett räddat liv 
skulle vara endast 65 000 dollar. Beräkningar 
av hembesök med utdelning av brandvarnare 
i USA visade att en kostnad på 0,5 miljoner 
dollar skulle ge en nytta till värdet av 15 mil-
joner dollar, vilket gör det till en mycket sam-
hällsekonomiskt lönsam åtgärd (Haddix m.fl. 
2001; Mellonees m.fl. 1996). En liknande 

undersökning gjordes på brittiska hushåll 
där Ginnelly m.fl. (2005) undersökte om det 
var kostnadseffektivt med ett program för 
att dela ut brandvarnare till britter som bor i 
innerstäder. Slutsatsen från experimentet var 
att det inte var kostnadseffektivt, eftersom 
andelen fungerande brandvarnare efter ett tag 
inte var högre där de delades ut än där de inte 
delades ut. 

I Sverige har Juås (1994a; jfr Mattsson, 
2004) och Jaldell (2011; jfr även Jaldell 2018) 
funnit att brandvarnare är samhällsekono-
miskt lönsamma för svenska enbostads- och 
flerbostadshus. I den senare studien antogs 
en riskreducerande effekt på 45 % för att 
omkomma. Batteridrivna brandvarnare har en 
högre kvot mellan nytta och kostnad jämfört 
med nätanslutna. Batteridrivna brandvarnare 
var samhällsekonomiskt lönsamma så länge 
effekten var högre än 7 %. 

Vad gäller frågan om hur man kan öka andelen 
med fungerande brandvarnare borde man utgå 
från vilka det är som inte har en brandvarnare, 
respektive vilka som har men inte uppger att 
den fungerar. Huvudproblemet med dem som 
inte har brandvarnare verkar vara att de i min-
dre grad oroar sig över bränder och därför i 
mindre grad bryr sig om sin säkerhet i hemmet 
(MSB 2019). Dessa grupper utmärker sig också 
genom att bo i lägenhet, vara ensamboende 
och vara födda utomlands. 

Försöken med hembesök av räddningstjäns-
ten kan vara en väg framåt. Det är ett sätt 
att göra människor mer säkerhetsmedvetna. 
Hembesöken skulle också kunna användas 
för datainsamling kring fungerande brand-
varnare där svar av typen ”Vet ej” inte skulle 
vara möjliga. Samverkan med fastighetsäga-
ren kring brandskydd är viktigt enligt Malmö 
universitet & Lunds universitet (2018). Det 
räcker dock inte att bara dela ut/sätta upp 
brandvarnare eftersom det är stor risk att man 
inte byter batteri eller om man plockar ner 
den inte sätter upp den igen. 
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Sedan 1999 har det funnits krav i byggreg-
lerna på att brandvarnare ska finnas i alla 
bostäder vid nybyggnation och vid ändring 
i befintlig byggnad (BFS 2018). Det finns 
dessutom ett allmänt råd från Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, MSB, som 
säger att det bör finnas brandvarnare i alla 
bostäder (SRVFS 2007:1). Det allmänna rådet 
gäller alla bostäder, oaktat när byggnaden är 
uppförd eller senast ändrad. Allmänna råd 
har en annan juridisk status än föreskrifter. 
Allmänna råd är inte tvingande, deras funk-
tion är att förtydliga innebörden i en lag, i en 
förordning eller myndighetsföreskrifter och 
att ge generella rekommendationer om deras 
tillämpning. En möjlig väg att öka brandvar-
narförekomsten är därför att verka för att 
fastighetsägare i högre grad efterlever ovan-
stående normering. 

Vad gäller frågan om vilka man ska rikta sig 
till är den dock inte helt klar. Nilson m.fl. 
(2015) konstaterar att det inte är samma 
grupp av människor det brinner hos som dör 
i bränder. Det tyder på att många kan hantera 
bränder själva. När det gäller dödsbränder 
uppskattar Runefors m.fl. (2017) att den risk-
minskande effekten av brandvarnare, som 
sagt, är högre för åldrar upp till 50 år (jämfört 
med äldre) och för bränder i villor (jämfört 
med lägenheter). 

Karlstads universitet (2018) poängterar att 
”Förekomst av brandvarnare och släckredskap 
är gynnsamt för boende med goda förmågor, 
men säger mycket lite eller inget om brand-
skyddet för de som saknar egna förmågor att 
agera i händelse av brand”. Detta problem 
skulle kunna växa med en åldrande befolkning. 

Analysgruppens samlade bedömning inom 
detta analysområde är att: 

• Andelen hushåll med fungerande brand-
varnare var 88 % i enkäten år 2018 och 
är möjligen i linje med utvecklingen för 
att nå målet om 95 % år 2022. 

• De kommuner där målet redan har nåtts 
skulle kunna ses som goda exempel. 

• Ett problem med att nå målet är att 
de som saknar en brandvarnare i min-
dre utsträckning är oroliga för brän-
der, anser sig ha mindre möjlighet att 
påverka sin brandsäkerhet, i mindre grad 
känner ansvar för att säkerhetsåtgärder 
vidtas i hemmet, samt i mindre grad tar 
information om risk och säkerhet på 
allvar. Över tiden har fungerande brand-
varnare ökat mer hos de som är födda 
i Sverige, jämfört med de som inte är 
födda i Sverige. Andelen av dokumen-
terade bostadsbränder där brandvarnare 
utlöstes är inte på väg mot målet om en 
ökning med 20 procentenheter mellan 
åren 2016 och 2022. 

• Sammanfattningsvis visar evidensen att 
brandvarnare har en riskreducerande 
effekt för att omkomma. Storleken på 
denna effekt är osäker, men verkar ligga 
kring 40–50 % med data från händelser. 
Däremot finns ingen konstaterad evi-
dens för samband mellan brandvarnare 
och skadade. 

• Evidensen talar för att köp och instal-
lation av brandvarnare är samhällseko-
nomiskt lönsamt. Att nå de som ännu 
inte har brandvarnare blir dock troligen 
dyrare, men samtidigt kanske effekten är 
större där. 
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4.2 Förekomst av släckredskap 

Mätstart  
2010

Nuläge  
2018

Mål  
2022

Bedömd utveckling 
mot mål

Andel hushåll med handbrandsläckare 36 % 68 % Ökning I linje med målsättningen

75 % I linje med målsättningen

Andel	hushåll	med	brandfilt 4 % 44 % Ökning I linje med målsättningen

I den nationella strategin för att stärka 
brandskyddet (MSB 2010) anges som mål att 
andelen med brandskyddsutrustning i hem-
met ska öka. Ett indikatormål är att 75 % av 
hushållen ska ha handbrandsläckare år 2022. 
Som stöd i analysen av indikatorns utveckling 
finns nationella enkätdata. Vid den första 
mätningen år 1996 svarade 29 % av hushållen 
att de har handbrandsläckare i hemmet. Vid 
senaste mätningen år 2018 var motsvarande 
siffra 68 %. Analysgruppens bedömning är att 
målet som är satt till år 2022 kommer att nås 
med nuvarande utvecklingstakt. 

En ytterligare indikator för förekomsten 
av släckredskap som anges i den nationella 
strategin är andelen hushåll med tillgång till 
brandfilt. Jämförbara data finns från natio-
nella enkätundersökningar. År 2005 angav 
enbart 4 % av hushållen att de hade tillgång 
till brandfilt. Vid den senaste mätningen år 
2018 var siffran 44 %, vilket är en mycket 
kraftig ökning. Dock har långt ifrån alla hus-
håll tillgång till brandfilt. Inget kvantifierbart 
mål har angetts för indikatorn, men en ökning 
är i linje med strategimålet. 

Utveckling och framskrivning 
mot målet år 2020/2022 

Figur 4.4 visar andelen hushåll som uppgett att 
de har handbrandsläckare för åren 1996–2018. 
Där visas också en trendlinje fram till år 2022 
skattad med hjälp av de fem senast enkätresul-
taten. Enligt trendlinjen kommer målet om att 
75 % av hushållen har tillgång till handbrand-
släckare att nås redan år 2021. Det kan också 
noteras att det enligt enkätsvaren år 2014 fanns 
14 kommuner där målet redan var nått (av de 
med tillräckligt många enkätsvar): Askersund, 
Bengtsfors, Borgholm, Ekerö, Forshaga,  
Gotland, Habo, Heby, Knivsta, Norberg, Tierp, 
Tingsryd, Ydre och Östhammar. 

I figur 4.5 visas att andelen med brandfilt 
har ökat från 4 % år 2005 till 44 % år 2018. 
Trenden är positiv med en ökning på drygt 
tre procentenheter per år. I figur 4.5 redo-
visas också hur stor andel av hushållen som 
uppgivit att de inte har några släckredskap 
alls (varken handbrandsläckare, brandfilt, 
vattenslang eller annan). Andelen som inte 
har några släckredskap alls har minskat sedan 
år 2005 och låg år 2018 på 20 %. Trenden är 
nedåtgående med en minskning på kring två 
procentenheter per år sedan år 2005. 
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Figur 4.4. Andel hushåll med tillgång till handbrandsläckare år 1996–2018 och uppskattad trend  
(år 2005–2022). Källa: MSB:s Trygghetsundersökning. 

Figur 4.5.	Andel	hushåll	med	tillgång	till	brandfilt	och	andel	hushåll	som	inte	har	några	släckredskap.	 
Källa: MSB:s Trygghetsundersökning. 
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Analys och diskussion 
Vilken evidens finns det för effekter av hand-
brandsläckare och brandfilt? Den släckutrust-
ning som är utvärderad tidigare är handbrand-
släckare, även om det finns mycket få sådana 
studier gjorda. I en undersökning av bränder 
på landsbygden fann Allareddy m.fl. (2007) att 
handbrandsläckare hade en positiv effekt. I en 
metaanalys ifrån 2012 (ingår i Cochranes syste-
matiska uppföljningar) inkluderades fyra studier 
om hur handbrandsläckarfrekvensen förändras 
av olika insatser. Där dras slutsatsen att de finns 
evidens för en positiv effekt (Kendrick m.fl. 
2012). Det noteras dock att spridningen är gan-
ska stor mellan studierna. Effekten var positiv 
där man delade ut handbrandsläckare. 

Juås (1994b, jfr Mattsson 2004) fann att hand-
brandsläckare var samhällsekonomiskt lön-
samma för svenska enbostadshus, men inte 
för flerbostadshus. Effekterna som användes 
i studien togs fram av Juås med hjälp av norsk 
insatsstatistik. Med hjälp av den kom hon fram 
till att effekten för egendomsskador var 26 % 
för enbostadshus och 16 % för flerbostadshus. 
Någon effekt på personskador kunde dock 
inte urskiljas. Jaldell (2011) kom i en samhälls- 
ekonomisk studie fram till att handbrandsläck-
are var lönsamma för villor och radhus med 
fördelar 4,8 större än kostnaderna, medan 
fördelarna dividerat med kostnaderna var lägre 
för flerbostadshus (1,4). Detta gällde trots att 
han endast räknade med en effekt på minskade 
egendomsskador och inte någon effekt vad 
gällde minskade personskador. 

Liksom i fallet med brandvarnare visar en för-
djupad analys att de som inte har släckredskap 
i mindre utsträckning bryr sig om sitt skydd i 
hemmet (MSB 2019). 

De som är födda i Sverige och eller har barn 
har oftare handbrandsläckare, vid en jämfö-
relse mellan åren 2005 och 2014. För de som 
har uppgett att de har brandfilt finns inte 
någon specifik grupp som sticker ut. De som 
inte har något släckredskap representeras 
däremot oftare av inte födda i Sverige och 
eller bor i lägenhet. 

Analysgruppens samlade bedömning inom 
detta analysområde är: 

• Andelen hushåll med handbrandsläckare 
var i enkäten 68 % år 2018 och är i linje 
med målsättningen för att nå målet om 
75 % år 2022. 

• De kommuner där målet för hand-
brandsläckare redan är nått kan ses som 
goda exempel. 

• För andelen hushåll med brandfilt har 
inget mål angetts, men i enkäten år 2018 
var det 44 % som uppgav att de hade 
brandfilt. En kraftig ökning över åren 
konstateras. 

• Analysen av enkätsvaren visar att de 
som inte har släckredskap även i mindre 
utsträckning bryr sig om sitt skydd i 
hemmet. Det blir då en stor utmaning 
att nå dessa på något sätt. 

• Det har endast gjorts ett fåtal studier 
kring evidensen av släckredskapens 
effekt. Givet de få effektstudier som är 
gjorda verkar det finnas evidens för att 
handbrandsläckare är en samhällsekono-
miskt lönsam åtgärd. 
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4.3 Agerande vid brand i bostad 

Mätstart  
2016

Nuläge  
2018

Mål  
2020

Bedömd utveckling 
mot mål

Andel försök till släckning  
(räddningstjänst)

40 % 40 % Ökning Svårt att bedöma

Andel försök på annat sätt  
(räddningstjänst)

37 % 34 % Ökning Svårt att bedöma

Agerande av boende  
(utan räddningstjänst)

- - Ökning Mäts inte ännu

I nationella strategin för ett stärkt brandskydd 
(MSB 2010) är ett mål: ”Medvetenheten hos 
enskilda om brandrisker och hur man ska 
agera i händelse av brand ska öka.” Detta 
tillstånd mäts genom att beskriva om och 
på vilket sätt boende har agerat vid bostads-
brand, såväl vid brand som lett till en insats av 
kommunal räddningstjänst som vid utebliven 
sådan insats. Målsättningen är att förmågan 
att agera i händelse av brand ska öka. De mått 
vi kan följa är hur stor andel som gjort ett för-
sök till släckning samt hur stor andel som för-
sökt begränsa skador eller rädda människor 
på annat sätt (vid en räddningsinsats), men 
måtten ger en ofullständig bild av utveck-
lingen av förmågan att agera. 

Utveckling och framskrivning 
mot målet år 2020 
Räddningstjänsternas händelserapporter 
beskriver om någon försökte släcka branden 
innan deras ankomst till olycksplatsen. Om 
det skett så finns ett antal tillvägagångssätt 
som alternativ. Vilken påverkan som tillväga- 
gångssättet hade på brandens utveckling 
beskrivs också. Dessutom ska det rapporteras 
om någon försökte begränsa skador eller rädda 
människor på annat sätt innan räddnings-
tjänstens ankomst. 

Agerande av boende vid bränder utan insats 
från räddningstjänsten är tänkt att ske via 
enkäter till de som anmält skada till försäk-
ringsbolag, men någon sådan har inte utförts. 

Om det skett ett försök till släckning och om 
det skett något annat försök till att begränsa 
skador eller rädda människor på annat sätt går 
att följa i figur 4.6 och figur 4.7 under åren 
2016–2018.10 Trenden är tämligen konstant 
för andel släckningsförsök. En glidning på 
några procentenheter har skett mellan alter-
nativen ”Nej” och ”Vet ej”. För andra sätt 
att begränsa skador eller rädda människor 
är trenden en svag, men osäker minskning i 
andelen ”Ja”. 

Förmågan att agera beror inte enbart på om 
någon agerar utan också på den metod som 
används. I händelserapporten finns informa-
tion om tillvägagångssätt och vilken påverkan 
som tillvägagångssättet hade på brandens 
utveckling. Detta redovisas i den fördjupade 
analysen (MSB 2019). 

10. Frågan infördes i händelserapporten. Underlaget är inte heltäckande före år 2018 (se tabell 2.1). För år 2018 täcker  
dataunderlaget rapporterade händelser fram till och med 15 november.
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Figur 4.6. Försökte någon släcka branden innan räddningstjänstens ankomst?  
Källa: Räddningstjänsternas händelserapporter. 
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Figur 4.7. Försökte någon begränsa skador eller rädda människor på annat sätt innan räddningstjänstens 
ankomst? Källa: Räddningstjänsternas händelserapporter. 
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Analys och diskussion 
Forskning visar att det inte uppstår brand 
oftare hos grupper med högre risk att 
omkomma i brand (ex. äldre individer), men 
att förmågan att hantera branden är avgö-
rande för chansen att undvika att omkomma 
eller skadas allvarligt (Karlstads universitet 
2018). Att agera vid en brand är alltså vik-
tigt, men det är lika viktigt att agera på rätt 
sätt. Ungefär 20 % av dem som omkommer 
vid bostadsbränder har haft en möjlighet att 
utrymma, men valt att inte göra det (Runefors 
m.fl. 2016). I 82 % av fallen har de boende 
försökt släcka branden, i 9 % försökt rädda 
andra boende eller djur och i 9 % larmat rädd-
ningstjänsten innan utrymning skett. Sanno-
likt har de omkomna missbedömt brandens 
utveckling och därmed den tid som fanns till 
förfogande att rädda sig själv.

Med det som ingångsvärde är det svårt att 
dra slutsatser utifrån utvecklingen av ande-
len händelser där någon agerar. En ökad 
andel som agerar kan i värsta fall leda till fler 
omkomna eller skadade. Kunskap om sam-
bandet mellan att agera och rätt agerande 
behöver stärkas. Om en stor majoritet av de 
som agerar kan sägas agera rätt, eller i alla fall 
inte förvärrar skadorna, kan andelen som age-
rar ändå utgöra en indikator på en ökad för-
måga hos enskilda. Styrkan i detta samband är 
oklart i nuläget.

Samtidigt finns ett beroende mellan andelen 
som agerar i de fall en räddningsinsats skett 
och i de fall en räddningsinsats inte skett. En 
ökad förmåga att agera leder sannolikt till 
färre räddningsinsatser, vilket kan öka de 

kvarstående händelsernas allvarlighetsgrad 
som i sin tur kan leda till en mindre andel 
agerande vid räddningsinsatser. Sambanden 
i dessa fall bygger på hypoteser och är inte 
klarlagda. Båda datakällorna behövs för en 
fullständig beskrivning av andelen som agerar. 
Det saknas också underlag för att bedöma om 
rätt tillvägagångssätt verkligen används. Vi 
kan se vilket eller vilka sätt som används och 
vilken påverkan det haft, men att bedöma om 
det var rätt metod att släcka branden är inte 
möjligt (MSB 2019). Att t.ex. 91 % av brän-
derna där tillvägagångssättet ”ställa i diskho, 
handfat eller motsvarande och släcka med 
vatten” fick branden att slockna har sanno-
likt mer att göra med brandens karaktär (ex. 
storlek, brandföremål, utrymme) än att just 
det tillvägagångssättet generellt sett är det 
mest effektiva. Vi ser möjligheter att fördjupa 
analysen av detta dataunderlag i kombination 
med data om brandens karaktär. 

Analysgruppens samlade bedömning inom 
det aktuella analysområdet är: 

• Dataunderlaget ger en alltför osäker 
och ofullständig bild för att bedöma 
hur förmågan hos enskilda att agera vid 
händelse av brand utvecklas. 

• En högre andel agerande av enskilda är 
inte alltid bra, utan kan leda till en ökad 
risk att omkomma eller skadas. 

• Möjligheten att fördjupa kunskapen 
om tillvägagångssättet för att släcka och 
dess påverkan på brandens utveckling 
med hänsyn till brandens karaktär bör 
undersökas. 
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4.4 Antal utvecklade bostadsbränder 

Mätstart  
2010

Nuläge  
2017

Mål  
2020

Bedömd utveckling 
mot mål

Antal insatser vid dokumenterade 
utvecklade bostadsbränder

2 569 2 695 2 055 Svårt att bedöma

MSB har angett som ett indikatormål att det 
till år 2020 ska ske en minskning av antalet 
utvecklade bostadsbränder med minst 20 % 
mellan treårsgenomsnitten 2008–2010 och 
2018–2020 (MSB 2017). Antalet utvecklade 
bostadsbränder ligger klart högre för år 
2016–2017 jämfört med tidigare. Det skulle 
kunna bero det på att den förändrade rap-
porteringen har medfört att andra typer av 
utvecklade bostadsbränder inkluderas nu 
jämfört med tidigare. Även om den nya rap-
porteringen medför en kvalitativ förbättring 
medför det att en jämförelse över tiden blir 
svår att genomföra. Analysgruppens bedöm-
ning är därför att det inte går att avgöra om 
utvecklingen går mot målet eller inte. 

Utveckling och framskrivning 
mot målet år 2020 
Definitionen av utvecklad bostadsbrand är 
en brand i boende, som spridit sig utanför 
startföremålet eller pågått vid räddnings-
tjänstens ankomst (SKL 2008). För soteldar 
och bränder i skorsten krävs dessutom att 
branden spridit sig utanför sotet respektive 
skorstenen. I figur 4.8 visas utvecklingen av 
indikatorn baserade på samtliga bostadsbrän-
der (flerbostadshus, villor, rad- par- kedjehus, 
fritidshus och andra boendeformer (inklusive 
åldringsvård)), respektive endast flerbostads-
hus, villor, samt rad- par- och kedjehus. Tre-
årsmedelvärden har beräknats fram till och 
med år 2015. För åren 2016 och 2017 har ett 
tvåårsmedelvärde beräknats.

Trenderna för båda serierna är mycket lika. 
Utvecklingen har i princip varit oförändrad 
fram till år 2012 då en viss nedgång verkar ha 

skett fram till år 2015. Dock ligger värdena 
för år 2016 och 2017 klart högre, vilket tro-
ligen beror på övergången från insats- till 
händelserapporten. Det är också därför de två 
åren har beräknats separat och det är därför 
också svårt att dra slutsatser om utvecklingen 
över tiden av utvecklade bostadsbränder. Det 
går då heller inte att avgöra om den ”äldre” 
tidsseriens nedgång skulle ha kunnat leda mot 
målet för år 2020. 

Av figur 4.9 framgår att nedgången fram till 
och med år 2015 främst berodde på färre 
utvecklade bränder i flerbostadshus och i 
villor. Ökningen åren 2016–2017 jämfört 
med åren 2013–2015 beror främst på fler 
utvecklade bränder i flerbostadshus och i 
andra boendeformer (inkl. åldringsvård). Om 
ökningen beror på övergången från insats- 
till händelserapporten kan vara intressant att 
utvärderas. Antal utvecklade bränder som 
andel av samtliga räddningsinsatser till bostä-
der legat konstant kring 40 % över åren. 

Analysgruppens samlade bedömning inom 
det här analysområdet är att:

• Det finns problem vad gäller främst relia-
biliteten för indikatorn. Problemet beror 
på att dataserierna från insats- respektive 
händelserapporter inte verkar vara direkt 
jämförbara för utvecklade bostadsbränder. 

• Det går inte att avgöra om målet med en 
nedgång med minst 20 procentenheter 
av antalet utvecklade bostadsbränder 
skulle kunna nås. 
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Figur 4.8. Antal utvecklade bostadsbränder år 2009–2015 (treårsmedelvärden), år 2016–2017 (tvåårsmed-
elvärde), samt beräknade mål för år 2020. Källa: Räddningstjänsternas insats- och händelserapporter. 

Figur 4.9. Antal utvecklade bostadsbränder uppdelade på verksamheter (bostadstyper).  
Källa: Räddningstjänsternas insats- och händelserapporter. 
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4.5 Kostnad för egendomsskador vid bostadsbränder

Mätstart  
2010

Nuläge  
2017

Mål 
2020

Bedömd utveckling  
mot mål

Försäkringsutbetalningar brand  
och åska (Mkr)

1 870 1 629 Statistiskt 
säkerställd 

nedåtgående 
trend

I linje med  
målsättningen

Notering: Kostnaderna uttrycks i 2017 års prisnivå.

I indikatorarbetet för ett stärkt brandskydd 
(MSB 2017) föreslås som mål att kostnaden 
för egendomsskador till följd av bostadsbrän-
der ska uppvisa en statistiskt säkerställd ned-
åtgående trend. Indikatorn baseras på statistik 
avseende försäkringsutbetalningar från hem- 
(lägenhet), villahem- (egnahem, villor och 
radhus) och fritidshusförsäkringar för skade-
kategorin brand och åska. Ingen hänsyn har 
tagits till antalet försäkringar eftersom det inte 
är en del av indikatorn. Utifrån hur indikatorn 
är definierad är bedömningen att målet för år 
2020 verkar kunna uppnås. Dock har valet av 
startår avgörande betydelse. 

Utveckling och framskrivning 
mot målet år 2020 
Tyvärr saknas i stor utsträckning tillförlitliga 
data avseende omfattningen på egendomsska-
dor som årligen orsakas av bostadsbränder. 
Det som finns tillgängligt är statistik över 
utbetalda försäkringsersättningar. Här har 
data hämtats från Svensk Försäkrings statis-
tikdatabas. För att underlätta jämförelsen över 
tid har försäkringsutbetalningar för brand 
och åska inom hem-, villahem- och fritids-
husförsäkringar räknats om till ett index med 
basår år 2010 (indikatorns startår) i figur 4.10. 
Jämfört med 2010, med index 100, är utbetal-
ningarna 13 % lägre år 2017 (index 87). Under 
de första fem åren låg dock utbetalningarna 
på en jämn nivå. 

Figur 4.11 visar utbetalningarna inom skade-
kategorin brand och åska från år 1985 till och 
med år 2017 i löpande och fasta priser samt 
antalet skador som lett till utbetalningar. Som 
synes har valet av startår för indikatorn avgö-
rande betydelse för möjligheterna att uppnå 
målet om en statistiskt säkerställd nedåtgå-
ende trend år 2020. 

Utvecklingen mellan de olika försäkringsty-
perna skiljer sig åt. Den största andelen av 
utbetalningarna görs inom ramen för villahem-
försäkringar (ca 1,4 miljarder kr), medan hem-
försäkringar (lägenhet) och fritidshusförsäk-
ringar ligger på ungefär samma nivå (0,2 miljar-
der kr). Utbetalningarna för bränder i fritidshus 
har ökat något jämfört med startåret 2010. 

Analys och diskussion
I tidigare analyser (se t.ex. MSB 2009) har 
det framhållits att mycket av variationen i 
försäkringsutbetalningar kan förklaras med 
att mängden skador till följd av åska i hög 
utsträckning varierar mellan åren. Från och 
med år 2017 presenterar Svensk Försäkring 
statistiken fördelad på trolig brandorsak, 
vilket gör att det framöver kommer gå att sär-
skilja exempelvis åska från andra skadeorsaker 
inom brand.
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Försäkringsutbetalningar är det mått som 
använts för att skatta egendomsskador till 
följd av bränder i Sverige. När det handlar om 
just bostäder är metoden mer tillförlitlig än i 
många andra sammanhang, eftersom exem-
pelvis offentlig egendom inte alltid försäkras 
i så hög utsträckning som bostäder. Interna-
tionellt finns exempel på uppföljningar från 
Australien (skattning baserad på årlig rapport 
till regeringen om byggnadsbränder) och USA 
(National Fire Protection Agency, NFPA, gör 
en uppskattning baserad på inrapporterade 
uppgifter från räddningstjänster).

Analysgruppens bedömning är att utveck-
lingen sker i linje med den målsättning som 
satts. Det är dock viktigt att vara medveten 
om att trenden är beroende av vilket startår 
som valts för mätningen. Det kommer också 
att bli intressant att under de kommande åren 
studera utvecklingen när olika orsaker till 
brand kan särskiljas. Främst möjligheten att 
se hur stor andel skador som orsakas av åska 
kan vara av betydelse. 
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Figur 4.10. Utbetalningar brand och åska, sammanslagning av hem-, villahem- och fritidshusförsäkringar 
med linjär regressionslinje. Indexerade med basår 2010. Källa: Svensk Försäkring.

Figur 4.11. Utbetalningar brand och åska samt antal skador, fasta och löpande priser, samt linjära trender 
för utbetalningar och antal skador. Källa: Svensk Försäkring.
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4.6 Antal eldstadsrelaterade bränder 
Mätstart  

2010
Nuläge  

2015
Mål  

2020
Bedömd  

utveckling mot mål

Antal insatser enligt händelse- 
rapporter för brandorsak soteld som är 
begränsade till eldstad och rök- 
kanal (syfte rengöring/sotning).

1 102 613 882 I linje med  
målsättningen

Annan eldstadsrelaterad brand,  
eller soteld som fått spridning  
utöver a, utvecklade bränder  
(syfte brandskyddskontroll).

409 342 327 I linje med  
målsättningen

I indikatorarbetet för ett stärkt brandskydd 
(MSB 2017) är målet att det till år 2020 ska 
ske en minskning av antalet eldstadsrelaterade 
bostadsbränder för de båda ”brandkatego-
rierna” med minst 20 % baserat på genom-
snittet åren 2008–2010 och gälla för åren 
2018–2020. Det har skett en stor minskning 
för båda kategorierna, vilket gör att utveck-
lingen bedöms vara i linje med målsättningen. 

Utveckling och framskrivning 
mot målet år 2020 
Statistiken utgörs av alla insatser till brand 
eller brandtillbud i verksamhetskategorin 
boende (dvs. inklusive elevhem och åldrings-
vård) där brandorsaken varit soteld eller start-
föremålet varit eldstad eller rökkanal. Antalet 
räddningsinsatser vid soteld i bostäder låg 
på en relativt jämn nivå med omkring 1000 
insatser per år under perioden 2005–2008 
(figur 4.12). Därefter ökade antalet insatser 
och nådde en topp på nästan 1200 år 2010 för 
att sedan minska markant. Under perioden 
2011–2015 har antalet insatser minskat från 
cirka 800 per år ner till under 500 per år. Det 
är ännu oklart vad som ligger bakom den 
stora minskningen sett över hela perioden 
2005–2015. Även antalet räddningsinsatser 
vid eldstadsrelaterade bränder i bostäder där 
brandspridning skett utanför startföremålet 
följer ungefär samma utveckling (figur 4.13). 
Under perioden 2005–2010 pendlade antalet 
bränder omkring 400 per år. Därefter så har 
antalet bränder minskat och låg strax under 
300 bränder år 2015. 

Analys och diskussion 
I redovisningen ovan används data för perio-
den 2005–2015 då det bedömdes finnas stabil 
kvalitet på data för denna period. Förklaring-
arna till de kraftiga minskningarna av ovanstå-
ende typer av bränder kräver fördjupad ana-
lys. Det finns data även för åren 2016–2017, 
men kvaliteten är osäker. Under perioden 
infördes händelserapporten parallellt med att 
insatsrapporten fortfarande användes och de 
data som finns från de båda rapportsystemen 
avseende eldstadsrelaterad brand bedöms i 
dagsläget inte vara användbara för analys. 

En del av de olycksutredningar som rädd-
ningstjänsterna genomför handlar om eld-
stadsrelaterade bränder (Ljungby kommun 
2016; Storstockholms brandförsvar 2016, 
2017). Några erfarenheter från dem är: 

• För hård eldning. Det finns flera exem-
pel där alltför kraftig eldning har inne-
burit för hög belastning på eldstad eller 
rökrör. Vanligast tycks vara brandstart 
via värmeöverföring till brännbart mate-
rial i närheten via värmeledning genom 
isolering eller strålningsvärme. 

• Tekniska brister i eldstäder och skorste-
nar. Det kan röra sig om både brister i 
utförande och underhåll av eldstad och 
rökrör. Det är även vanligt med brister i 
isolering vid genomföringar av bjälklag 
och yttertak. Exempel på sådana brister 
är montering för nära brännbara bygg-
nadsdelar, felaktig (ibland brännbar) 
eller otät isolering kring rökrör, otäta 
anslutningar eller otäta skarvar i rökrör. 
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• Användning av nyinstallerade eldstäder 
utan besiktning. En del bränder har 
uppstått relativt snart efter en nyinstal-
lation eller ändring i eldstaden och utan 
att den har besiktigats. I vissa fall har 
uppenbara installationsfel gått att se 
efter branden. 

• Felaktig hantering av aska. En del brän-
der inträffar när aska med kvarvarande 
glöd tömts och förvaras på eller intill 
brännbart material. Den typen av brän-
der inträffar oftast inte i direkt anslut-
ning till eldstaden eller rökröret men har 
ändå en koppling till eldstäder.

• Eldstadsrelaterade bränder leder till 
några dödsfall varje år. Exakt antal 
omkomna är svårbedömt då brandor-
saken är okänd i omkring hälften av 
alla dödsbränder. Bedömningen är att 
ett antal av de bränder där brandorsa-
ken är okänd har en eldstadsrelaterad 
brandorsak. Ett relativt vanligt scenario 
är en brand i ensligt belägen villa eller 
fritidshus som upptäcks så sent att det 

redan är en totalbrand. Ofta slutar det 
med att endast skorstenen står kvar efter 
branden och det är då i princip omöj-
ligt att fastställa brandorsaken. Vid en 
del sådana bränder kan man misstänka 
eldstadsrelaterad brandorsak, t.ex. i de 
fall det är mycket kallt ute och man vet 
att den boende eldade med ved, eller 
där det helt saknades el till huset. Vid 
en dödsbrand i Tidaholm 2012 omkom 
sex personer i ett fritidshus och utred-
ningen kom fram till att det sannolikt 
var värmeöverföring från en eldstad till 
kläder, alternativt soteld och otätheter i 
en rökkanal (Räddningstjänsten Falkö-
ping–Tidaholm 2012).

Dödsbränder förekommer också vid tändning 
av eldstäder. I en del fall används brandfarlig 
vätska (t.ex. bensin eller tändvätska) och spill 
på personens kläder har antänts och personen 
har då blivit svårt brännskadad och omkom-
mit. Även felaktig hantering av aska har lett 
till dödsbränder. 



50 Nationell strategi för stärkt brandskydd 

Uppföljning av tillståndsmål – indikatorer  

Figur 4.12. Antal räddningsinsatser mot brand i bostad per år för brandorsak soteld som är begränsad  
till eldstad och rökkanal. Källa: Räddningstjänsternas insatsrapporter.

Figur 4.13. Antal räddningsinsatser mot eldstadsrelaterad brand i bostad (alla brandorsaker) per år som fått 
spridning utanför startföremålet. Källa: Räddningstjänsternas insatsrapporter.
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4.7 Andel kommuner med utvecklat samarbete  
för att förebygga bostadsbränder 

Mätstart  
2016

Nuläge  
2017

Mål  
2020

Bedömd utveckling 
mot mål

Antal räddningstjänstorganisationer  
med ”brett” samarbete

18 12 Ökning Svårt att bedöma

I indikatorarbetet för ett stärkt brandskydd 
(MSB 2017) föreslås som mål: ”En över tid 
statistiskt säkerställd ökning av antalet for-
maliserade samarbeten i syfte att förebygga 
bostadsbränder med utgångspunkt i LSO.” 
Detta tillstånd mäts genom ”antal kommuner 
med samarbete mellan två eller flera verksam-
hetsområden för att förebygga bostadsbrän-
der”.11 Hittills finns endast mätpunkter från 
år 2016 och 2017 och det är svårt att tolka 
dataunderlaget. Hos de räddningstjänstorga-
nisationer som svarat båda åren (35 st.) ser vi 
en minskning, men underlaget är för osäkert 
för att bedöma utvecklingen. 

Utveckling 
Datakvaliteten för att bedöma indikatorns 
utveckling är bristfällig. Det beror delvis på att 
mätningen startade år 2016 och att det bara 
finns två års observationer, men också på att 
svaren sannolikt inte fångar utvecklingen på 
ett tillförlitligt och fullständigt sätt. Frågan 
som ställs i LSO årsuppföljning bedöms som 
svår att tolka och endast begränsade jämförel-
ser har kunnat utföras mellan åren. 

Trenden inom området spåras genom att 
följa de räddningstjänstorganisationer som 
på undersökningen svarat att de samarbetar 
med andra förvaltningar under både år 2016 
och 2017. 15 av de totalt 35 har svarat att de 
inte har samarbete med fler än en förvaltning 
under något av åren. Antalet räddnings-
tjänstorganisationer med samarbete mellan två 
eller fler förvaltningar (ett ”brett” samarbete) 
har minskat från 18 till 12. Tio räddnings-
tjänstorganisationer har ett ”brett” samarbete 
båda åren. 

Av de förvaltningar som nämns av de 70 
räddningstjänstorganisationerna som under 
år 2017 svarat att de arbetar med individan-
passat brandskydd anger 40 st. socialtjänst/
socialförvaltningen, 25 st. vård och omsorg, 
samt 10 st. hemtjänst/hemvård. Detta resul-
tat stämmer med tidigare studier (Jönsson & 
Gustavsson 2017). Övriga med fler än någon 
enstaka notering är förvaltningar för teknik 
och fastigheter (8 st.), barn- och utbildning  
(7 st.), samt kommunala fastighetsbolag (6 st.). 

11. I detta sammanhang innefattar kommuner såväl kommunalförbund och gemensamma nämnder som enskilda kommuner. Detta 
beror på hur räddningstjänsten är organiserad. Vi väljer att använda termen ”räddningstjänstorganisation” istället för kommun.



52 Nationell strategi för stärkt brandskydd 

Uppföljning av tillståndsmål – indikatorer  

Analys och diskussion
Frågan som ställs i LSO årsuppföljning lyder: 
”Om ni valt Individanpassat brandskydd: 
Vilka andra förvaltningar har ni samarbetat 
med?” Bedömningen är att frågan är svår att 
tolka av flera anledningar och bör anpassas 
till lydelser i indikatorns målsättning för att 
underlätta uppföljning. 

Erfarenheter visar att samverkan mellan olika 
kommunala förvaltningar är utmanande när 
det gäller individanpassat brandskydd, att det 
kan vara svårt att förankra frågan i kommunen 
och att ingen anser sig helt äga frågan (Jönsson 
& Gustavsson 2017). Resultaten pekar på att 
många kommuner har en vilja att införa ett 
arbete inom individanpassat brandskydd inom 
en snar framtid och att de har ett behov av ett 

systematiskt arbetssätt inom området. Det indi-
kerar att antalet samarbeten med andra aktörer 
inom kommunerna kommer att öka. Samar-
bete över organisationsgränserna pekas också 
ut som en framgångsfaktor för att lyckas att 
bekämpa ”vardagsdöden” i framtiden (Kairos 
Future 2016). 

Analysgruppens samlade bedömning inom 
analysområdet är:

• Frågeställningen i LSO Årsuppföljning 
bör anpassas till lydelser i indikatorns 
målsättning för att underlätta uppföljning 

• Samarbete med andra aktörer är en 
utmaning och samtidigt avgörande för 
ett framtida framgångsrikt arbete inom 
bostadsbrandsområdet 
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4.8 Kunskap om brandrisker i bostadsmiljön 

Mätstart  
2016

Nuläge 
 2017

Mål  
2020

Bedömd utveckling 
mot mål

Antal hembesök 21 151 27 280 Ökning Möjligen i linje med  
målsättningen

I nationella strategi för att stärka brandskyd-
det (MSB 2010) anges som ett mål avseende 
säkerhetstillstånd att: ”Medvetenheten hos 
enskilda om brandrisker och hur man ska 
agera i händelse av brand ska öka.” Tillståndet 
mäts genom antal hushåll som fått infor-
mation om brandrisker genom hembesök. 
Hittills finns endast mätningar från 2016 och 
2017 och kvaliteten på den insamlade datan 
är låg. Hos de räddningstjänstorganisationer12 
som svarat båda åren (52 st.) ser vi en ökning, 
men underlaget är för osäkert för att säkert 
bedöma utvecklingen. 

Utveckling och framskrivning 
mot målet 2020 
Källan till antal hushåll som fått information 
om brandrisker genom hembesök är MSB:s 
och länsstyrelsernas årsuppföljning och data 
finns på nationell, regional och kommunal 
nivå13. Frågan som ställs i årsuppföljningen 
lyder: ”Om ni valt Riktade kommunikationsin-
satser: Hur många hembesök har genomförts 
under 2017? Ange antal.” Datakvaliteten för att 
bedöma indikatorns utveckling är bristfällig. 
Trenden inom området spåras genom att följa 
de räddningstjänstorganisationer som svarade 
att de arbetade med riktade kommunikations-
insatser under både år 2016 och 2017. Det är 
52 stycken och tolv av dem har angett att de 
inte utfört några hembesök något av åren. De 
som har svarat att de gjort något hembesök 
under år 2016 och/eller 2017 (40 st) visar att 
antalet hembesök i gruppen har ökat från 
21 151 till 27 280 (30 %). Många räddnings-
tjänstorganisationer uppvisar stora variationer 
mellan åren. 

Det är ett fåtal räddningstjänstorganisationer 
som står för en stor andel av den totala mäng-
den hembesök. Av de 79 räddningstjänster 
som rapporterat att de arbetar med riktade 
kommunikationsinsatser under år 2017 är 
de som utfört över 1000 hembesök: Rädd-
ningstjänsten Syd (10 100), Räddningstjänsten 
Östra Götaland (7700), Brandkåren Attunda 
(3885), Luleå (3071), Eskilstuna (2177), 
Umeå (2141), Räddningstjänsten Väst (2000), 
Strängnäs (1509) och Landskrona (1461). 
Antalet hembesök bör också relateras till antal 
hushåll när datakvaliteten förbättrats. 

Analys och diskussion 
I MSB:s utvärdering av hembesök och uppsö-
kande verksamhet med brand- och säkerhets-
värdar eller brandinformatörer visas att åtgär-
den i en del fall leder till en kunskapshöjning 
(som sprids vidare inom och utanför familjen), 
samt ett förändrat beteende (MSB 2012). Effek-
terna kan i huvudsak konstateras i Malmö och 
utvärderingen tolkar detta som en indikation på 
att det är av betydelse att det är räddningstjäns-
ten själv som genomför delar av arbetet och de 
har en betydande roll i processen. 

I den nationella strategin (MSB 2010) beskrivs 
också att hembesök kan initieras av andra 
aktörer än räddningstjänsten, t.ex. social- eller 
hemtjänsten. Det är då viktigt med samverkan 
som möjliggör delning av information och 
data. Genom denna samverkan kan särskilt 
utsatta grupper identifieras och det möjlig-
gör även att räddningstjänsten kan utbilda de 
aktörer som regelbundet träffar dessa grupper 
i att göra individuella riskbedömningar.

12. I detta sammanhang innefattar räddningstjänstorganisationer såväl kommunalförbund och gemensamma nämnder som 
enskilda kommuner. Detta beror på hur räddningstjänsten är organiserad.

13. https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Tillsyn--tillsynsvagledning/Skydd-mot-olyckor/Tillsynsvagledning/Arsuppfoljning-LSO/ 



54 Nationell strategi för stärkt brandskydd 

Uppföljning av tillståndsmål – indikatorer  

Mellan åren 2010–2016 har i huvudsak hel-
tidsbrandmän och brandmän i beredskap  
i Räddningstjänsten Syd (Burlöv, Eslöv,  
Kävlinge, Lund och Malmö) genomfört över 
78 000 förebyggande hembesök för att minska 
skadorna vid bostadsbränder. Åtgärden har 
utvärderats i två studier. I Sund m.fl. (2018) 
konstateras att bränder och utvecklade brän-
der i Räddningstjänsten Syds område minskat 
med 6–8 % per år efter år 2010, men hembe-
sökens direkta bidrag till nedgången är osäker. 
Även andra åtgärder kan ha bidragit. För en 
positiv samhällsekonomisk effekt, dvs. att nyt-
tan är större än kostnaden för åtgärden, behö-
ver hembesökens bidrag vara 10 % av den 
minskning som hittats i R-Syd. Bedömningen 
är därför att det är rimligt att anta att hembe-
söken är samhällsekonomiskt lönsamma.

Resultaten från den andra studien (Nordgren 
m.fl. 2018) indikerar att effekten av hembesök 
är störst i områden där det brinner mycket. 
Antalet besökta hushåll i områdena, inte ande-
len, är det som i första hand är betydelsefullt. 
Minskningen utgörs till stor del av att antalet 
anlagda bränder minskar. Resultaten visar även 
att det finns svårigheter att nå de som bäst 
behöver brandskyddsinformation. Inriktning 
av anpassade hembesök till riskgrupper, oav-
sett typ av bostadsområde, rekommenderas. 

Internationella erfarenheter från förebyggande 
hembesök finns främst från Storbritannien, 
Nordamerika och Australien. I Storbritan-
nien har staten satsat pengar för att stimulera 
räddningstjänsterna att utföra hembesök i stor 
skala. Utvärderingen från England, där sats-
ningen pågick mellan åren 2004–2008, visar att 
hembesöken minskade antalet dödsbränder, 
skadade och bränder (Williams m.fl. 2009). 

Den samhällsekonomiska utvärderingen av 
hembesöken resulterade i att nyttan uppgick 
till 14–30 gånger större än kostnaderna. En 
liknande utvärdering i Wales kunde inte hitta 
statistiskt signifikanta effekter på antalet döda, 
skadade eller bränder, men dataunderlaget var 
mindre och omfattade en kortare tidsperiod 
(Greenstreet Berman Ltd 2013).

Erfarenheterna från Storbritannien talar för 
att inriktning av hembesöken mot särskilt 
utsatta grupper är att rekommendera, samt 
en nära samverkan med andra myndigheter i 
samhället, central förvaltning och utformning 
av utförandet, utbildning av personalen och 
uppföljning av åtgärden (ibid.). Hembesök 
räknas nu som en del av kärnverksamheten i 
räddningstjänsternas förebyggande uppdrag.

Utvärderingarna i Australien och Kanada avser 
hembesöksförsök i mindre skala och med 
inriktning på särskilt utsatta hushåll. Resultaten 
visar att andelen hushåll med brandvarnare 
ökade med 6 % jämfört med en kontrollgrupp 
(Tannous m.fl. 2016). En andra studie visar 
att nyttan med hembesök hos särskilt utsatta 
hushåll översteg kostnaderna med 4–12 gånger 
(Tannous m.fl. 2017). I Kanada visar resultaten 
en minskad frekvens och svårighetsgrad av 
bostadsbränderna (Clare m.fl. 2012). Minsk-
ningen i förekomsten av bränder var i studien 
cirka 49 % jämfört med en kontrollgrupp.

Dataunderlaget för att beskriva utvecklingen 
av indikatorn är bristfälligt. Möjligen kan ana-
lysen i framtiden kompletteras med statistik 
från webbverktyget KUB (Kunskapsbaserat 
brandförebyggande arbete) Hembesök som 
är skapat av Brandskyddsföreningen med 
stöd av MSB.14 

14. https://www.brandskyddsforeningen.se/hembesok/
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I formuläret registreras bl.a. typ av hembesök, 
bostadstyp, hushållstyp, geografisk position, 
om besöket gick att genomföra, antal delta-
gare och könsfördelning, förekomst av brand-
varnare och släckutrustning, kunskapsnivå 
om agerande vid brand, om brandskyddet 
bedöms tillfredsställande, samt vilka behov 
som finns (tillsyn, fördjupat hembesök, infor-
mation till hyresvärd, annat).

Målformuleringen i den nationella strategin 
är vagt formulerat och anger endast att en 
ökning i antal hushåll som fått information 
om brandrisker genom hembesök ska ske. En 
mer precis målformulering i form av t.ex. en 
procentuell ökning skulle sannolikt ge mer 
motivation i arbetet.

Analysgruppens samlade bedömning inom 
detta analysområde är:

• Frågeställningen i LSO Årsuppföljning bör 
tydliggöras för att underlätta uppföljning.

• Indikatorn ger en begränsad bild av 
området (kunskap). I kombination med 
dataunderlag från KUB Hembesök skulle 
en mer fullständig bild kunna skapas.

• Hembesök har sannolikt en minskande 
effekt på antal döda, antal skadade och 
antal bränder i bostäder. Åtgärden är 
troligen samhällsekonomiskt effektiv.

• Erfarenheter pekar på att inriktning av 
hembesöken mot särskilt utsatta grup-
per är effektivt. 



Slutsatser och 
diskussion 
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5. Slutsatser och diskussion 

För att uppnå målsättningen i den nationella 
strategin ska antalet döda och allvarligt ska-
dade minskas med minst en tredjedel till år 
2020. För omkomna innebär detta max 68 
personer år 2020 (treårsmedelvärde). Efter-
som nivån år 2018 låg på 79 personer (tre-
årsmedelvärde) bedöms målsättningen bli 
mycket svår att uppnå. För att nå målnivån 
år 2020 får antalet omkomna inte överstiga 
70 per år under år 2019–2020. Män är över-
representerade bland dem som omkommer, 
men skillnaden mellan könen har minskat 
från år 2010 och framåt. Nivån för kvinnor 
är relativt oförändrad under tidsperioden. 
Ingen nivåskillnad kan heller observeras för 
gruppen med högst ålder (65+). De övriga 
åldersgrupperna, 0–24 år och 25–64 år, visade 
på nedgångar. Skillnaderna mellan kvinnor 
och män och åldersgrupper är fortsatt intres-
santa att följa. Eftersom antalet omkomna är 
satt i absoluta mått och inte relativt till Sveri-
ges befolkning bör den ökande folkmängden 
påverka vad de framtida målen blir. 

Det saknas ett tillförlitligt sätt att mäta för 
allvarligt skadade i bostadsbränder, vilket gör 
det svårare att följa utvecklingen för denna 
utfallsvariabel. Det mått som använts, slu-
tenvårdade till följd av rök och öppen eld, är 
trubbigt och osäkert. Allvarligt skadade har 
minskat med totalt 25 % under perioden och 
vid en fortsatt årlig nedgång på knappt 3 % av 
det faktiska antalet är bedömningen att målet 
2020 ska nås. En intressant observation är 
att omkomna och skadade sannolikt kommer 
från olika populationer, dvs. de grupper av 
individer som har hög risk att omkomma mer 
sällan skadas och att de grupper som skadas 
mer sällan omkommer. 

I den internationella utblicken av antal 
omkomna i bränder ser vi att Sverige inte är 
”bäst i klassen”. Snarare något lägre än medi-
anen. Den observationen ger en indikation 
på att det finns möjligheter att studera och 
lära av andra länder för att förbättra brand-
säkerhetsarbetet. Sverige har blickat en del 
mot USA och Storbritannien under senare 
år och de har onekligen haft en god utveck-
ling. Samtidigt ligger de nu på Sveriges nivå i 
antal omkomna och länder som t.ex. Neder-
länderna och Schweiz har nått ännu längre. 
Erfarenheter från de länder som lyckats bättre 
än oss är intressanta. 

Den omvärldsutveckling vi tydligast ser som 
en riskfaktor är att det absoluta antalet äldre 
ensamboende inom tio år kommer att öka 
med 50 %. För denna grupp krävs sannolikt 
särskilda insatser om nollvisionens långsik-
tiga mål ska nås. Forskning pekar på att de 
grupper som nu återstår att skydda mot att 
omkomma eller skadas allvarligt inte är nåbara 
för aktiva preventionsstrategier på samma 
sätt som befolkningen i övrigt, att dödsfall i 
bränder i huvudsak är ett socialt problem och 
att det behövs många olika åtgärder för att 
nå effekt (Karlstads universitet 2018; Jonsson 
2018; RISE & Lunds universitet 2018). Ett 
ökat fokus på passiva och förlåtande system 
och att kartlägga individernas sårbarhet och 
boendesituation förordas. I arbetet måste 
många aktörer aktiveras och ett tvärsektoriellt 
arbetssätt vidareutvecklas inom kommuner 
och med centrala myndigheter. 
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Fungerande brandvarnare och handbrand-
släckare minskar risken att omkomma vid en 
brand.15 Utvecklingen visar att andelarna av 
befolkningen som innehar brandskyddsut-
rustning hemma ökar. Forskning rekommen-
derar också en fortsatt satsning på brandvar-
nare i hemmet, både i form av fler och bättre 
brandvarnare (RISE & Lunds universitet). 
Med bättre avses både standard och utveck-
ling av produkten. En utmaning för att ytter-
ligare öka andelen ligger i att de som i nuläget 
saknar brandvarnare i mindre utsträckning är 
oroliga för bränder, anser sig ha mindre möj-
lighet att påverka sin brandsäkerhet, i mindre 
grad känner ansvar för att säkerhetsåtgärder 
vidtas i hemmet, samt i mindre grad tar infor-
mation om risk och säkerhet på allvar. En 
möjlig väg att öka brandvarnarförekomsten är 
därför att verka för att fastighetsägare i högre 
grad efterlever byggregler och allmänna råd. 

Även de som inte har släckredskap bryr sig i 
mindre utsträckning om sitt skydd i hemmet. 
För dem som saknar förmåga att agera vid en 
brand är förekomsten av skyddsåtgärder inte 
relevant. För den riskgruppen krävs andra 
typer av lösningar som passivt kompenserar 
för bristen i denna förmåga. 

Utveckling av olika gruppers förmåga att 
agera vid brand bedöms som värdefull att 
följa (Karlstads universitet 2018). Det till-
gängliga dataunderlaget för indikatorn ger 
tyvärr en alltför osäker och ofullständig bild 
för att bedöma utvecklingen. En högre andel 
agerande av enskilda är inte alltid bra, utan 
kan leda till en ökad risk att omkomma eller 
skadas (Runefors m.fl. 2016). Kunskap om 
vikten av att säkerställa att utrymning är möj-
lig innan ett släckningsförsök är därför viktig, 
samt övrig informationsspridning om lämp-
liga ageranden och åtgärder (RISE & Lunds 
universitet 2018). Inom området bedömer vi 
att det finns ett kunskapsbehov. 

Hembesök bedöms som ett lämpligt verktyg 
för att sprida kunskap och öka förekomsten 
av fungerande brandvarnare (Sund m.fl. 2018; 
Nordgren m.fl. 2018). Vi rekommenderar 
att hembesöken fortsätter att genomföras 
hos särskilt utsatta grupper. Forskningen 
rekommenderar också ett mer utvecklat och 
områdesbaserat arbetssätt inom det förebyg-
gande brandskyddsarbetet (Malmö universitet 
& Lunds universitet 2018). Kartläggning av 
bostadsområdens brandhistorik, människors 
levnadsvillkor samt boendeformer kan ligga 
till grund för fördjupade analyser. 

Dataunderlaget vi utgått från påverkas i flera 
fall av skiftet mellan den kommunala rädd-
ningstjänstens insatsrapport (åren 1998–2017) 
respektive händelserapport (år 2016-). Några 
indikatorer har bara något eller några års data, 
medan skiftet också verkar påverka jämför-
barhet över tid (t.ex. för utvecklade bränder). 
Validiteten för indikatorn utvecklade bostads-
bränder kan också ifrågasättas. Karlstads uni-
versitet (2018) har visat att många omkommer 
redan i brandens inledande stadium, i bränder 
som självslocknat innan räddningstjänst anlän-
der eller att räddningstjänsten inte ens kallas. 
Branden behöver alltså inte ha spridit sig från 
startföremålet eller pågått vid räddningstjäns-
tens ankomst för att vara dödlig. 

För några indikatorer är valet av startår bety-
delsefullt när utvecklingen beskrivs. Exempel-
vis ser vi att totala skadebeloppet vid egen-
domsskador minskar från 2010 och framåt, 
men i ett längre tidsperspektiv är trenden helt 
motsatt. För antalet omkomna är startåret 
också viktigt, eftersom variationerna mellan 
olika år kan vara stora. 

15.	För	brandfilt	finns	ingen	evidens	för	samband	mellan	innehav	och	minskad	risk.	Inte	heller	finns	evidens	mellan	dessa	 
åtgärder och risken att skadas vid en brand. 
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Inom några områden har vi identifierat att 
det finns kunskapsbehov. Det gäller t.ex. 
utvecklingen av allvarligt skadade, agerande 
av enskilda vid en brand (se ovan) samt eld-
stadsrelaterade bränder. För eldstadsrelate-
rade bränder ser vi en stor minskning i antalet 
insatser under senare år. Anledningen till ned-
gången är oklar och det skulle kunna följas 
upp i djupare analyser med bättre data. 

Vi tror att brandsäkerhetsarbetet kan för-
bättras och motiveras av att utvecklingen 
mäts, beskrivs och följs över tid. Resultatet 
speglar därför inte bara en sammanställning 
av utvecklingen och nuläget, utan också till 
stor del en värdering och kvalitetssäkring av 
indikatorerna och det dataunderlag som finns 
för att försörja dem. Vi ser ett behov av att se 
över några av indikatorerna. 

Flera är svåra att följa upp, dels till följd av 
definitionerna men delvis på grund av brist på 
data och mätning som inte kunnat starta som 
arbetet med indikatorerna föreslog. Det finns 
även förslag från forskningen att tillföra indi-
katorer som följer utvecklingen av aktiviteter 
syftande till individanpassat brandskydd och 
förbättrad responstid, inkl. ökat utnyttjande 
av ”första insatsperson” (Karlstads universitet 
2018). 

Sammantaget hoppas vi att analysrapporten 
kan ge vägledning till vilka utvecklingar och 
åtgärder som är viktiga att påverka för att öka 
säkerheten inom bostadsbrandsområdet. Vi 
hoppas också att arbetet kan bidra till ett för-
bättrat underlag för den fortsatta inriktningen 
och till att sätta framtida etappmål i det natio-
nella strategiarbetet. 
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