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Nationell strategi för stärkt brandskydd 
(2010)

Vision

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand

Mål till år 2020

• Antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska minskas 

med minst en tredjedel.

• Medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i 

händelse av brand ska öka.

• Andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder 

ska öka.



Hur har det gått?
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Kommer målen nås?

1. Antalet döda ska minskas med minst en tredjedel

2. Antalet allvarligt skadade ska minskas med minst en tredjedel

3. Antal hushåll som fått hembesök ska öka

4. Förmågan att agera i händelse av brand ska öka

5. Andelen fungerande brandvarnare ska öka

6. Andelen handbrandsläckare ska öka

7. Andelen brandfiltar ska öka

Nej

Kanske

Ja



Kommer målen nås?

1. Antalet döda ska minskas med minst en tredjedel……………….

2. Antalet allvarligt skadade ska minskas med minst en tredjedel...

3. Antal hushåll som fått hembesök ska öka…………………………

4. Förmågan att agera i händelse av brand ska öka………………..

5. Andelen fungerande brandvarnare ska öka……………………….

6. Andelen handbrandsläckare ska öka………………………………

7. Andelen brandfiltar ska öka…………………………………………

Nej

Kanske

Ja

?



Mål 1. Antal omkomna i bostadsbränder

2018: 63 omkomna

(preliminärt) 



Mål 2. Antal allvarligt skadade



Mål 3. Antal hembesök ska öka



Mål 4. Förmågan att agera i händelse av 
brand ska öka

Forskning: ” 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 räddningstjänsten innan utrymning skett.”



Mål 5. Andel fungerande brandvarnare 

2018: 

94 % hade brandvarnare

88 % hade fungerande brandvarnare



Mål 6-7. Andel släckutrustning

Handbrandsläckare Brandfilt

15 %



Kommer målen nås?

1. Antalet döda ska minskas med minst en tredjedel……………….

2. Antalet allvarligt skadade ska minskas med minst en tredjedel...

3. Antal hushåll som fått hembesök ska öka…………………………

4. Förmågan att agera i händelse av brand ska öka………………..

5. Andelen fungerande brandvarnare ska öka……………………….

6. Andelen handbrandsläckare ska öka………………………………

7. Andelen brandfiltar ska öka…………………………………………

Nej

Kanske

Ja

?



Fler resultat inför framtida arbete…



Kan vi lära av 
andra länder?

Dödlighet i brand per 100,000 

invånare



Omvärldsfaktorer – en stor utmaning!!

Antal invånare i 

åldrarna 80 år och 

äldre…

…50 % fler om 10 år!



Tack!
Varsågoda att ta med 

rapporten hem!


