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Abstract 

Changes and trends in residential fire safety in Sweden 

In 2009, the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) adopted a national strategy for 

fatal fires; that no one would die or be seriously injured by fire - a vision zero. Despite 

this vision the number of people who die in fire has not significantly decreased.  

The risk of decease is related to the individual's living conditions. These conditions are 

to some extent influenced by societal trends. This report identifies and analyzes 

temporal trends that affect the individual's risk of fatality as a result of fire. The report 

also aims at identifying which trends have not been sufficiently researched. Finally a 

forecast of societal factors affecting risk is given. 

With regard to detection and suppression in dwellings, much research has successfully 

been devoted to fire detectors. Recently smart systems have been introduced on the 

market in recent years. These have the potential to improve fire safety, but more 

research is needed. This also applies to other systems (except fire detectors); more 

research is needed to show a significant positive effect. 

Dwelling characteristics such as building materials and linings are continuously tested 

in standardized tests, and much research is conducted upon the prediction of fire 

spread over different material types. At the same time as new materials are being 

introduced in homes, new homes also tend have more open plan solutions than 30 

years ago, and apartments may contain smoke longer due to for example multi-pane 

windows and more insulation. This leads to an increased risk of rapid fire and smoke 

spread within the fire compartment, but combustible building materials can also result 

in increased fire spread outside the fire compartment if building regulations are not 

followed.  

Economic situation, age and lifestyle etc. decides which risk an individual is at. In 

terms of lifestyle, the number of smokers has not declined since 2005, while alcohol 

consumption increases. Both the number of single-family homes and the number of 

crowded homes increase, where both groups have an increased risk of fire fatalities. 

Fewer elderly people will live in care homes in the future. Older people are a 

particularly vulnerable group in fires, and therefore targeted efforts should be made for 

elderly to comply with MSB's vision zero.  
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Förord 
Denna rapport utgör en del i projektet Analys av brandsäkerhetens fysiska 

bestämningsfaktorer och tekniska åtgärder som stöd till nollvisionen, vilket är 

finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som tacksamt erkännes. 

Projektet som helhet söker svar på frågan om varför antalet personer som dör i 

bostadsbränder inte sjunker trots insatser som lett till att t.ex. fler hem innehar 

brandvarnare. Som del i den övergripande frågeställningen undersöker denna studie 

hur trendskiftningar i samhället kan ha haft en inverkan på dödsbrandsrisken. 

 

Förutom författarna har även Petra Andersson (RISE) och Marcus Runefors (LTH) 

hjälpt till att färdigställa rapporten, vilket vi tackar för. 

  



7 

Sammanfattning 
År 2009 antog Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) en nationell 

strategi för dödsbränder. Denna syftade till att ingen skulle omkomma eller skadas 

allvarligt till följd av brand i Sverige - en s.k. nollvision. Årligen dör nästan hundra 

personer av brandrelaterade skador i Sverige och antalet omkomna har under senare år 

hållit sig relativt konstant även om det har minskat över en längre tid. 

Risken för att omkomma i brand utgår ifrån individens förutsättningar och 

levnadsförhållanden. Dessa förutsättningar påverkas till viss del av trendskiftningar i 

samhället. Denna rapport syftar till att identifiera och analysera trender som har en 

påverkan på individens risk för att dö till följd av brand. Rapporten syftar också till att 

identifiera vilka trender som det inte har forskats tillräckligt på för att kunna dra några 

slutsatser om dödsbrandsrisken. Slutligen ges en framtidsutsikt för trender där en 

sådan kan skönjas.  

Vad gäller detektion och släckning har mycket forskning tillägnats brandvarnare. Nya 

smarta system har införts på marknaden de senaste åren. Dessa har potential att 

förbättra brandsäkerheten, men mer forskning behövs. Detta gäller även andra system 

(utom brandvarnare); mer forskning behövs för att kunna visa en signifikant positiv 

effekt. 

En hel del forskning existerar vad gäller prediktion av brand i olika typer av 

byggnadsmaterial. Samtidigt införs nya och ”nygamla” material på bostadsmarknaden 

och bostäderna blir ”tätare” mot brand pga. t.ex. flerglasfönster och mer isolering. Nya 

bostäder tenderar också att byggas med öppnare planlösning än för 30 år sedan, även 

om bostadsytan i snitt per person inte har ändrats de senaste åren. Detta medför en 

ökad risk för snabb brand- och rökspridning inom brandcellen, men brännbara 

byggnadsmaterial kan också medföra ökad brandspridning utanför brandcellen om 

byggnadsregler inte efterföljs. 

Det finns en del kunskap om samhällets funktioner och tjänster, såsom sjukvård efter 

brand, räddningstjänst mm. men effektivitet och trendskiftningar är svåra att mäta.  

Olika individer löper olika stor risk att dö i brand beroende på t.ex. ekonomisk 

situation, ålder och livsstil. Vad gäller livsstil har antalet rökare i varje åldersgrupp 

stabiliserats något sedan nedgången efter rökförbudet på uteserveringar infördes år 

2005. Däremot ökar alkoholkonsumtionen. Både antalet ensamboende och antalet 

trångbodda ökar, där båda grupperna har en förhöjd dödsbrandsrisk. Fler äldre med 

vårdbehov förutspås bo kvar i sina hem i framtiden. Äldre utgör en särskilt utsatt grupp 

vad gäller dödsbrand och därför bör riktade insatser göras vad gäller denna grupp för 

att uppfylla MSB:s nollvision.  
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1 Inledning 
Varje år inträffar över 20 000 bostadsbränder i Sverige, och den kommunala 

räddningstjänsten larmas till drygt 6 000 av dessa. De senaste åren har runt 90 

personer omkommit i bränder årligen och 80-90% av dessa omkom vid en brand i 

bostaden. Även om antalet omkomna i bränder minskat de senaste årtiondena så är det 

en långsam minskning. 

På uppdrag av regeringen antog Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) 

en nationell strategi för dödsbränder år 2009. Denna syftade till att ingen skulle 

omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand i Sverige - en s.k. nollvision. För att 

arbeta mot visionens mål infördes satsningar inom tre fokusområden; 

kunskapshöjande åtgärder, tekniska lösningar och lokal samverkan. 

För att kunna effektivisera åtgärderna och därmed minska antalet omkomna behövs 

kunskap kring vem/vilka som drabbas av bränder och varför dessa personer drabbas. 

Som ett komplement till denna kunskap bör yttre faktorer analyseras, såsom 

förändrade levnadsvanor eller inredningstrender, och hur dessa mekanismer kan ha 

haft en inverkan på de åtgärder som redan tagits. 

Jennings har kartlagt mekanismer som har betydelse för dödsbrandens uppkomst och 

vem som drabbas i en konceptuell modell för brandrisk. Denna återges i förenklad form 

i Figur 1 [1].   

 

Figur 1. Mekanismer av betydelse för en bostadsbrands uppkomst. Reproducerad efter Jennings 
[1]. 
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Av modellen framgår att faktorer som levnads- och samhällstrender, såväl som trender 

i byggnads- och boendemiljö spelar roll för uppkomsten av en bostadsbrand. De 

angivna komponenterna i modellen länkas samman med pilar, t.ex. väderförhållanden 

och gruppbeteende. Jennings framhåller att komponenterna är överlappande på så sätt 

att det kan vara svårt att skilja faktorer åt. Som ett exempel nämner han att förhöjd 

brandrisk kopplad till en grupps socioekonomiska status lätt kan förväxlas med 

etnicitet, ifall flertalet i denna grupp samtidigt tillhör en kulturell minoritetsgrupp. 

Denna rapport syftar till att beskriva hur brandsäkerheten i Sverige har förändrats över 

tid, kopplat till övergripande trendskiftningar i samhället. De bakomliggande faktorer 

och trender i samhället som kan ha en effekt på hur många som dör i bränder har valts 

ut via en litteraturstudie, brainstorming och gruppdiskussioner. De faktorer som tagits 

fram listas i Tabell 1. 

Tabell 1. Faktorer som påverkar brandsäkerheten i bostäder 

Detektion och  

släckning 

Individens 

beteende  

och situation 

Passiva system  

och bostaden 

Samhällstjänster 

 
Brandvarnare 
 

Alkohol Byggnadsmaterial Sjukvård efter brand 

Smart elektronik Rökning Uppvärmningssystem 
Informationskampanjer 
och hembesök 
 

Handbrandsläckare Polyesterkläder Brandceller 
Antal räddningstjänster 
och förmåga 
 

Automatiska släcksystem 
Bostadssituation 
(trångboddhet) 
 

Byggnadsår Barnomsorg 

Självslocknande cigaretter 

Bostadssituation 
(bo på 
landsbygd) 
 

Planlösning och 
rumsgeometri 

Äldreomsorg 

Spisvakt 
 

Matlagning Våningsantal  

  
Inredning 
 

 

 

I Tabell 1 relaterar rödmarkerad text till hur individen och samhället spelar roll för 

dödsbrandsrisken. Dessa faktorer diskuteras i Kapitel 3, Levnads- och 

samhällstrender. De blåmarkerade faktorerna avser hur byggnaden och dess innehåll 

påverkar dödsbrandsrisken. Dessa tas upp i Kapitel 4, Trender i byggnads- och 

boende-miljö. Inledningsvis skildras dock generella drivkrafter som har fört fram 

förändringar i brandskyddsarbetet i Sverige.  
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2 Drivkrafter bakom förändringar 
Flertalet faktorer spelar in för hur samhället i stort har arbetat med skydd mot 

brandrelaterade olyckor. Bland annat har lagstadgade krav på byggnaders utformning 

skiftat historiskt. Stora olyckor, såsom bränderna i Rinkeby och Staffanstorp, kan 

påverka hur föreskrifter, allmänna råd eller räddningstjänstens förebyggande arbete 

utformas. Omorganisationer inom myndigheter, eller omstrukturering av 

ansvarsområden mellan myndigheter kan också leda till ett förändrat fokus i 

brandskyddsarbetet. I detta kapitel beskrivs ett par drivkrafter bakom 

brandskyddsrelaterade förändringar och om det finns något samband för hur dessa har 

påverkat antalet dödsbränder.  

Ett stort antal myndigheter och organisationer har möjlighet att påverka 

brandskyddsarbetet i Sverige. Framförallt Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) och Boverket har avgörande roller i hur brandskyddsarbetet 

utvecklas, men även intressedrivna organisationer, kommuner och landsting och 

utbildningssäten m.m. har möjlighet att påverka utvecklingen. Olika myndigheters och 

organisationers roller beskrivs kort här. 

2.1 Lagar och förordningar 

De brandtekniska krav som finns för nya byggnader regleras i plan- och bygglagen 

(PBL) [2] och plan- och byggförordningen (PBF) [3]. Dessa ligger sedan till stöd för de 

brandskyddsföreskrifter som finns i Boverkets byggregler (BBR) enligt Figur 2. Därtill 

finns lagen om skydd mot olyckor (LSO) [4], som bl.a. behandlar vad som är ett skäligt 

brandskydd under en byggnads användande. Revisioner i lagar och förordningar har 

således en påverkan på de förskrifter och allmänna råd som Boverket tillhandahåller. 

Dessutom har ett harmoniseringsarbete vad gäller brandskydd pågått sedan Sverige 

gick med i EU och nya standarder utvecklas genom detta. Detta påverkar också hur 

brandskyddet i samhället utvecklats. Till exempel har det inneburit att Sverige har gått 

över från ett nationellt klassificeringssystem av egenskaper för brandskydd till ett 

europeiskt system.  

 

Figur 2. Uppbyggnad av regelverk kring brandskydd 
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Plan- och bygglagen (PBL) trädde i kraft 1987 och ersatte tidigare byggregelsystem. De 

förändringar som PBL utgjorde jämfört med tidigare regleringar var framför allt att ett 

större fokus lades på planeringsprocessen för byggande och förändring, men också på 

samordning. I en revidering av PBL 1995 infördes ett nytt system för bygglov, tillsyn 

och utförandekontroll, där kraven på granskning av byggnadsnämnden sänktes något. 

Ett större ansvar lades på byggherren och dennes egenkontroll. I 2011 års utgåva ökade 

återigen kraven på kontroll av byggandet med ökade krav på byggherren och med nya 

möjligheter för kommunen att bedriva sin tillsyn [5]. 

De första funktionsbaserade byggreglerna (BBR 1) utgavs år 1994 [6]. Reglerna har 

reviderats i flera omgångar, till exempel så infördes krav på brandvarnare i bostäder 

1999. År 2005 ikraftträdde BBR 11, vilken innehöll ett par stora revideringar i avsnittet 

om brandskydd. Den ena förändringen innebar att nyinförda europeiska standarder för 

brandklassificering lades till i föreskrifterna. Den andra förändringen innebar att 

avsnittet för brandskydd i alternativt boende ersattes med ett avsnitt med föreskrifter 

för brandskydd i särskilt boende för vårdbehövande [7].  

År 2011 kom BBR 19, vilken innebar den största förändringen i brandskyddskrav sedan 

BBR infördes. Syftet var att skapa ett verifierbart och tydligt regelverk, i enlighet med 

PBL, och brandskyddskraven skärptes. Boverket tog fram reglerna i samråd med 

brandkonsultbranschen och andra myndigheter. Den brandtekniska dimensioneringen 

delades upp i analytisk och förenklad dimensionering, där analytisk dimensionering 

ska tillämpas om de allmänna råden inte följs [8]. Motsvarigheten till analytisk 

dimensionering fanns redan 1994 men innan 2011 fanns inte formella krav på hur 

sådan dimensionering skulle utföras. Denna gick då under benämningen alternativ 

utformning. 

2.1.1 Lös inredning 

BBR reglerar endast den fasta inredningen i byggnader i samband med uppförande av 

nya byggnader och ändringar av befintliga byggnader. Vad gäller lös inredning, såsom 

stoppade möbler, bäddar och textilier, finns det idag många olika krav och regelverk. 

Vilka krav och standarder som är aktuella beror på vilken marknad de stoppade 

möblerna skall säljas på. Bland annat ser kraven olika ut i Sverige jämfört med övriga 

Europa, Storbritannien (som har hårdast krav i Europa) och USA. Regelverk och 

testmetoder för lös inredning presenteras i bilaga A och B. Det finns även specifika 

branschkrav inom exempelvis sjöfart, tåg och fordonsindustrin. Detta avsnitt tar dock 

främst upp de standarder som kan vara aktuella för den svenska marknaden. En 

beskrivning av brandkraven för stoppade möbler och bäddar i Storbritannien och USA 

redogörs också eftersom dessa länder är mycket aktiva på området. 

2.1.1.1 Sverige 

Lös inredning som säljs på den svenska marknaden ska uppfylla 

produktsäkerhetslagen, vilken baseras på EUs produktsäkerhetsdirektiv 2001/95/EG. 

Direktivet och produktsäkerhetslagen ställer krav på att alla varor och tjänster som 

företag erbjuder konsumenter ska vara säkra men har inga exakta krav på hur det ska 

uppfyllas. I Sverige hanteras produktsäkerhetslagen med tillhörande förordning av 

Konsumentverket och det är de som i sin tur anger vilka brandkrav den lösa 

inredningen skall uppfylla. Tidigare reglerades dessa detaljkrav i riktlinjer från 
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Konsumentverket (KOVFS). För stoppade sittmöbler gällde KOVFS 1988:2 och för 

madrasser gällde KOVFS 1990:1. Konsumentverkets förskrifter för dessa produkter 

upphävdes dock 2007 [9, 10]. Anledningen till upphävandet av riktlinjen var att 

Konsumentverket av regering fått till uppgift att förenkla det regelverk som företagare 

har att följa. Riktlinjer som täcks in av annan reglering eller standard behöver inte 

längre finnas kvar. Då det inte finns någon annan reglering i dagsläget så hänvisas 

istället till EN-standarder på Konsumentverkets hemsida med testmetoder som bygger 

på att produkterna ska klara av att ha en glödande cigarett liggande på sig under en 

bestämd tid utan att börja brinna. Stoppade möbler ska uppfylla testet enligt standard 

SS-EN 1021-1 och stoppade sängar och madrasser ska uppfylla testet enligt SS-EN 597-

1 [11]. För beskrivning av provningsförfarande enligt dessa båda standarder, se bilaga 

A. 

2.1.1.2 Europa 

I Europa finns inga harmoniserade krav på stoppade möbler och madrasser, trots det 

gemensamma produktsäkerhetsdirektivet. Det är upp till varje land att sätta nivån på 

vilka brandkrav man anser sig behöva. Länder som exempelvis Storbritannien, Irland, 

Tyskland, Frankrike, Portugal, Spanien, Italien, Norge, Sverige och Finland har infört 

brandkrav. Dessa krav omfattar dock främst publik miljö eller vissa typer av publik 

miljö som exempelvis sjukhus, fängelser, teatrar och hotell. För hemmiljö däremot 

saknar de flesta länder krav helt och hållet. Det är bara Storbritannien, Irland och de 

nordiska länderna som har brandkrav för hemmiljö.  

För de länder som har brandkrav så är det vanligast att man kräver provning enligt EN 

1021-1 (cigarett) och EN 1021-2 (gaslåga motsvarande tändsticka) för stoppade möbler, 

i Sverige krävs dock endast EN 1021-1 (cigarett). För madrasser krävs oftast EN 597-1 

(cigarett) och EN 597-2 (gaslåga motsvarande tändsticka), i Sverige krävs endast EN 

597-1. Storbritannien och Irland är de länder som sticker ut jämfört med övriga Europa 

eftersom de har ett omfattande regelsystem för stoppade möbler och bäddar i 

hemmiljö. Nedan ges en beskrivning av detta. 

2.1.1.3 Storbritannien 

Storbritannien (gäller även Irland) är det land med det mest omfattande regelsystemet 

för brandkrav på stoppade möbler och madrasser i Europa. För hemmiljö måste de 

stoppningsmaterial som ingår i en möbel eller madrass uppfylla de brittiska 

konsumentkraven som kallas ”The Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) 

Regulations 1988” (med tillägg 1989, 1993 och 2010) (här kallat FFRs). FFRs infördes 

1988 efter att antalet inhemska bränder och dödsfall ökade i Storbritannien under 

1960- och 1970-talen. En stor del av dessa bränder involverade möbler med 

skumstoppning av polyuretan. Polyuretanskummet hade ersatt mer naturligt 

brandsäkra material såsom tagel och även tillhandahållit billigare möbler som alla hade 

råd med. Införandet av FFRs stärkte de befintliga kraven för att göra klädslar mer 

svårantändliga och införde även ett nytt brandkrav på skumstoppningar [12, 13]. En 

mer detaljerad beskrivning av FFRs och de provningsmetoder de hänvisar till återges i 

Bilaga A. 

Effektiviteten av FFRs för att minska antalet bränder i stoppade möbler och madrasser 

är väl dokumenterad sedan introduktionen 1988. Om man jämför tidsperioden innan 
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FFRs infördes (1981-1985) med perioden 2002-2007, så har antalet bränder, olyckor 

och dödsfall minskat kraftigt jämfört med andra typer av bränder, se [12]. Även om 

frekvensen och dödlighet av möbel-/madrass-relaterade bränder minskade efter 1988, 

är de fortfarande mer dödliga än andra bränder, och cigaretter/tändstickor har förblivit 

de vanligaste källorna till antändning. Ett antal antändningskällor är också vanligare än 

tidigare, t.ex. tändare, vilket tyder på att vissa riskfaktorer ökar snarare än minskar 

[12]. 

Tabell 2. Jämförelse av antalet bränder, olyckor och dödsfall för möbel/madrass relaterade 
bränder mellan 1981-1985 och 2002-2007 i Storbritannien [12]. 

Jämförelse mellan 1981-1985 

och 2002-2007 av antalet: 

Möbel-/madrass- 

relaterade bränder 
Övriga bränder 

Bränder -37 % -10 % 

Skadade -26 % +75 % 

Dödade -64 % -44 % 

 

På grund av framgången med FFRs har mycket lite forskning utförts för att identifiera 

svaga delar. Det faktum att FFRs är nästan 40 år gamla har dock gjort att British 

Standard Institute (BSI) har påbörjat en granskning för att se om reglerna fortfarande 

är ändamålsenliga eller om de behöver uppdateras. På senare år har oron för 

användningen av kemiska flamskyddsmedel ökat. Faktiska, potentiella och påstådda 

negativa effekter på hälsa och miljö, särskilt från bromerade flamskyddsmedel, har 

rapporterats och BSI vill därför uppdatera FFRs för att minska användningen av 

flamskyddsmedel. FFRs föreskriver egentligen inte användning av flamskyddsmedel i 

stoppade möbler, men i praktiken har detta blivit det mest kostnadseffektiva sättet för 

tillverkarna att uppfylla testkraven. BSI anser dock att de flamskyddsmedel som 

används i skumstoppning är av mindre farlig karaktär så arbetet har fokuserat på att 

minska flamskyddsmedel som används i klädslarna [13].  

2.1.1.4 Världen (USA) 

Utanför Europa är USA det land i världen som ställer högst krav på sin lösa inredning, 

framför allt på madrasser där det finns federala krav som gäller i samtliga delstater. För 

stoppade möbler finns inga federala krav utan det är upp till varje delstat att ställa krav. 

Kalifornien är den delstat som ställer hårdast krav på möbler, som ska brandprovas 

enligt Technical Bulletin 117 (TB 117). TB 117 endast är tvingande i Kalifornien men 

många andra delstater har även plockat in den i sitt regelverk [14]. 

2.1.1.5 Stoppade möbler 

I Kalifornien är det ”Bureau of Electronic och Appliance Repair, Home Furnishings and 

Thermal Insulation” som är ansvarig för att utveckla standarder (Technical Bulletins) 

för stoppade möbler. I oktober 1975 introducerades Technical Bulletin 117 (TB 117), 

med titeln "Requirements, Test Procedures and Apparatus for Testing the Flame 

Retardance of Filling Materials Used in Upholstered Furniture". TB 117 tillämpades på 

alla stoppade möbler som såldes i Kalifornien, oavsett vart de var tillverkade 

någonstans. Syftet med standarden var att begränsa och minska antalet bränder i 
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stoppade möbler, vilka står för en stor andel av brandrelaterade dödsfall och skador 

varje år. 

I den första versionen av TB 117 använde man sig av både en gaslåga motsvarande en 

tändsticka och en glödande cigarett som antändningskällor. Den 1 januari 2014 

publicerades en reviderad version av TB 117 (kallad TB 117-2013) som samtliga 

tillverkare av textila produkter för stoppade möbler var tvungna att uppfylla senast den 

1 januari 2015. I TB 117-2013 har antändning med tändstickslåga tagits bort. 

Antändning med glödande cigarett finns kvar och detta test bygger till stor del på 

teststandarden ASTM E-1353-08a, med vissa modifieringar [15]. Anledningen till att 

gaslågan togs bort i den nya versionen är en alltmer intensiv debatt gällande 

flamskyddmedel och deras risker gällande bland annat minskad fertilitet och ökad risk 

för cancer [16]. För att klara antändning med gaslåga så har producenter som regel 

tillsatt flamskyddmedel i skumstoppningen. Genom att ta bort kravet med gaslågan så 

öppnade man upp för en potentiellt kraftig minskning av användandet av dessa 

kemikalier.  

I TB 117-2013 provar man överdragstyger, flamskyddande barriärer (interliners), 

stoppningsmaterial och material som befinner sig under/bakom sits- och ryggdynor. 

All dessa produkter provas tillsammans med standardiserade material, man provar 

alltså inte materialkombinationen i slutprodukten utan de enskilda materialen var för 

sig. På det här viset så kan producenter av stoppade möbler plocka ihop valfria material 

till sin produkt så länge de uppfyller kraven i TB 117-2013 utan att sedan behöva prova 

den. För beskrivning av provningsförfarande enligt denna standard, se bilaga A. 

2.1.1.6 Sängar och madrasser 

För sängar och madrasser i hemmiljö finns federala standarder som är tvingande för 

hela USA. Dessa standarder heter 16 CFR 1632 och 16 CFR 1633 och behandlar olika 

antändningsförhållanden. Metoden 16 CFR 1632 är ett antändlighetstest där man 

använder sig av glödande cigarett som antändningskälla. 16 CFR 1633 är en storskalig 

provningsmetod där en madrass utsatts för en större tändkälla i form av en horisontell 

och en vertikal gasbrännare som tillsammans ger en effekt på 27 kW. Dessa brännare 

ska simulera brinnande sängkläder och under provet mäts den värmeeffekt som 

produkten avger när den brinner. 

Till skillnad från TB 117-2013 där man provar alla ingående delar separat tillsammans 

med standardiserade material så provas sängar och madrasser alltid i form av den 

slutliga kombinationen av material. Sängen eller madrassen skall också vara uppbyggd 

såsom slutprodukten, kompletta med exempelvis fjädersystem och ramstruktur samt 

vara skalenlig. För beskrivning av provningsförfarande enligt 16 CFR 1632 och 16 CFR 

1633, se bilaga A. 

2.2 Allvarliga brandincidenter 

Ett par nutida brandincidenter har haft inverkan på dagens brandskyddsarbete. 

2.2.1 Branden i Makedoniska föreningen i Göteborg 

1998 dog 63 personer i en brand under en fest arrangerad i en föreningslokal i 

Göteborg. I Statens haverikommissions undersökning lämnades ett tjugotal råd till 
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olika myndigheter. [17,18]. Trots detta satte branden inga djupa avtryck i kommande 

regelverk. Bland de fåtal förändringar som gjordes var att lagen om skydd mot olyckor 

(LSO), som trädde i kraft år 2004, gav Räddningstjänsten mandat att punktmarkera 

tillsynsverksamheten till lokaler där det finns ett större behov [19]. 

2.2.2 Bränderna i Rinkeby och Staffanstorp 

År 2009 inträffade två stora bostadsbränder som sammanlagt tog två vuxnas och tio 

barns liv. I Rinkeby började en lägenhet brinna på bottenvåningen av ett flerfamiljshus. 

En familj på femte våningen försökte utrymma genom det rökfyllda trapphuset, varpå 

de dog av kolmonoxidförgiftning. Hade de däremot stannat kvar i sin lägenhet hade de 

troligtvis varit säkra [20]. Senare på året, i en villa i Staffanstorp, utbröt en brand efter 

att en laptop blivit kvarlämnad i en soffa mitt i natten. Familjen, som låg och sov, dog 

också av kolmonoxidförgiftning av den kraftiga rökutvecklingen. Ingen fungerande 

brandvarnare fanns i villan [21]. 

Efter de båda bränderna gav regeringen MSB i uppdrag att stärka den enskildes 

brandskydd. Med hjälp av representanter från räddningstjänsten togs ett underlag för 

en ny nationell strategi fram [22]. Detta var startskottet för MSB:s nollvision för 

dödsbränder [23]. 

2.3 Myndigheter och ansvar 

De två stora myndigheter som i dag styr över det svenska brandskyddet är MSB och 

Boverket. Dessa två myndigheter jobbar båda för ett hållbart brandskydd i bostäder, 

men har samtidigt olika visioner kring brandskyddsarbete. I En nationell strategi för 

att stärka brandskyddet genom stöd till enskilda har MSB presenterat en nollvision för 

brandskyddsområdet [23]: 

”Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand”. 

Enligt visionen som antogs år 2010 ska bränder kunna uppstå, medan allvarliga 

konsekvenser för individens hälsa ska försvinna. MSB samarbetar med kommuner, 

myndigheter och organisationer för att jobba mot detta mål. Inom fyra områden görs 

satsningar för att uppfylla visionen: 

• Kunskap och kommunikation 

• Tekniska lösningar 

• Lokal samverkan 

• Utvärdering och forskning 
 

En skillnad mot Trafikverkets nollvision för vägtrafik är att nollvisionen för brand 

antogs av MSB själv, medan nollvisionen för vägtrafik beslutades i riksdagen. 

Trafikverkets nollvision har varit framgångsrik, medan det återstår att se huruvida en 

myndighetsbeslutad nollvision kan vara det. 

Boverkets uppdrag ges i Boverkets instruktion, regleringsbrev samt i regeringsuppdrag. 

Det övergripande uppdraget om brandskydd handlar om att skapa verifierbara 

funktionskrav i byggregler samt att utveckla och underhålla dessa regler [24]. 

Byggreglernas mål formuleras i PBL och PBF där det framgår och ger ramarna för 

Boverkets regeluppdrag. Därtill kan specifika uppdrag ges i årliga regeringsuppdrag 
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och regleringsbrev [25]. Boverket genomförde en utredning 2007 och konstaterade att 

de har befogenhet att reglera miljö- och egendomsskydd, men inte krav på 

räddningstjänst [26]. Beslut togs dock att inte specifikt reglera någon av dessa tre 

aspekter. Boverket poängterade att industrin, och i synnerhet försäkringsbranschen, 

skulle kunna ta ett större ansvar i dessa frågor. Implicit ges dock ett visst miljö- och 

egendomsskydd av de krav som ställs i PBL på att begränsa brand- och 

brandgasspridning. Boverket har inte någon specifik vision för brandskydd. 

Sammanfattningsvis har Boverket ett stort tryck på sig att skapa byggnader och 

bostäder som är kostnadseffektiva, hållbara och som uppfyller alla olika egenskapskrav. 

MSB har ett mer specifikt uppdrag kopplat till säkerhet vilket innebär en stor skillnad i 

målfokusering. Det innebär att Boverkets arbete i att förbättra brandskydd är begränsat 

till åtgärder som inte innebär stora kostnader eller konflikter med andra 

egenskapskrav. I praktiken innebär det att de myndigheter som har störst ansvar för 

brandskyddsfrågorna, MSB och Boverket, har olika målbilder. Trots att en nationell 

strategi har tagits fram finns det därmed målkonflikter vilket kan begränsa 

möjligheterna till förbättrad brandskydd. 

2.4 Utbildning 

En av MSB:s visionssatsningar är området ’kunskap och kommunikation’. Ett flertal 

nivåer av utbildning kan agera som drivkraft bakom förändringar av 

brandskyddsarbetet i samhället, bl.a. 

• Information i skolor och arbetsplatser 

• Utbildning av sakkunniga 

• Forskning 
 

Räddningstjänsten informerar även allmänheten, däribland de grupper som inte nås på 

arbetsplatsen/skolan, genom hembesök. Detta är beskrivet i avsnitt 3.11. 

2.5 Samhällsekonomi och konjunkturcykler 

Samhällets rådande ekonomiska tillstånd kan påverka både antalet dödsbränder och 

brandskyddsarbetet. Det sker till exempel fler dödsfall och skador till följd av brand i 

ekonomiskt svaga länder än i rika länder [27]. Dödsbrandsrisken är också högre i 

ekonomiskt utsatta områden, där genomsnittsmänniskan är fattigare, lägre utbildad 

och trångbodd [1,28]. Med andra ord kan ökade klassklyftor bidra till att denna 

riskgrupp blir mer utsatt eller växer sig större.  

En lågkonjunktur kan förutom försämrad ekonomi hos individen innebära minskad 

konsumtion, färre nybyggnationer och färre renoveringar av äldre hus i samhället i 

stort [29]. Samtidigt bidrar lågkonjunkturer till att fler människor påbörjar 

utbildningar och även till att fler doktorerar, vilket i sin tur leder till ökad kunskap och 

ett möjligt större brandskyddsarbete [30]. Högkonjunktur kännetecknas istället av hög 

sysselsättningsgrad och att fler spenderar dagarna på sin arbetsplats. Därtill sker en 

större konsumtion och produktion i samhället [31]. För brandsäkerheten kan detta 

inverka till att fler bostäder byggs och bostadsbeståndet förnyas [32]. Huruvida nya 

bostäder är brandsäkrare än äldre finns dock ännu inte ett entydigt svar på. Forskning 

på brandrisk beroende på byggnadens ålder beskrivs i avsnitt 4.7. 
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2.6 Företags- och organisationsintresse 

I Sverige finns ett par intresseorganisationer som arbetar för ett stärkt brandskydd. 

Brandskyddsföreningen är t.ex. en ideell verksamhet som tar fram normer och 

riktlinjer för ett stärkt brandskydd. De verkar också för att samla, utveckla och sprida 

kunskap inom området brandsäkerhet [33]. En annan av de stora aktörerna är 

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV), vilken är en svensk avdelning 

av Society of Fire Protection Engineers (SFPE). Inom ramen för arbetet arrangerar BIV 

konferenser mm. för att höja kompetensen bland brandingenjörer [34]. 

Vad gäller räddningstjänsterna finns ett par organisationer som samverkar för att 

påverka samhällets brandskydd. Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) påverkar 

utvecklingen av samhällskyddet genom att lämna yttranden i sakfrågor och remisser 

vad gäller brandskydd och regleringar [35]. Föreningen räddningskårer i samverkan 

(FRIS) arbetar också för en förbättrad kunskap i samhället inom området brandskydd 

[36].  
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3 Levnads- och samhällstrender 
Förändrade levnadsvanor hos befolkningen ger nya förutsättningar för 

brandskyddsarbetet. Befintliga studier har t.ex. tidigare visat att alkoholkonsumtion i 

samband med tobaksrökning leder till en förhöjd dödsbrandsrisk. För populationen i 

stort kan det innebära färre dödsbränder i bostäder om färre personer röker eller 

dricker.  

Likaså spelar mer generella samhällstrender roll för det arbete som drivs för att 

förhindra dödsbränder. Politik kring bl.a. barn- och äldreomsorg samt sjukvård 

påverkar sannolikheten för dödsfall till följd av brand. 

Detta kapitel sammanfattar data och befintliga studier kring levnadsvanor och 

samhällstrender i Sverige och hur dessa har haft en inverkan på dödsbrandsstatistiken. 

3.1 Alkohol/läkemedel/droger 

Sedan 1990 har alkoholkonsumtionen i Sverige ökat. Från att alkoholkonsumtionen per 

person (>15 år) och år var 8.4 liter ren, registrerad alkohol år 1996, ökade 

konsumtionen till 10.2 liter år 2005 [37]. Trenden är ökande för både män och kvinnor. 

Andelen invånare med riskkonsumtion av alkohol ligger på en relativt stabil nivå, enligt 

Figur 3. För den äldre populationen (65+) ökar andelen riskkonsumenter något [38]. 

 

Figur 3. Riskkonsumtion av alkohol [38] 
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Jonsson m.fl. [39] har kartlagt grupper av människor där risken för att dö till följd av 

brand är förhöjd. I studien associeras ett par grupper med alkoholintag. Första 

riskgruppen består av rökande män i åldern 45-64. En annan grupp som associeras 

med alkoholintag är de som dör i bränder orsakade av torrkokning. För detta kluster 

finns ingen information om ålder eller kön. En tredje riskgrupp karaktäriseras av 

personer i åldern 45-64 som dör av brand nattetid på vardagar. Denna riskgrupp har 

ett dåligt dataunderlag vad gäller brandorsak och var branden startade.  

En svårighet med att utföra en studie på alkoholrelaterade dödsbränder är att 

alkoholintag inte är en binär fördelning (full/nykter) utan mäts i promillehalt alkohol i 

blodet. En annan är att läkemedel och andra droger kan ha liknande effekter, och 

möjligtvis också förvärra effekten av alkohol om de kombineras. 

En amerikansk studie utförd 1978 visade att över hälften av de undersökta dödsoffren 

hade mer än 1 ‰ alkohol i blodet. Studien visade också att annan drogpåverkan inte 

spelade någon roll för risken att omkomma vid brand [40]. Andra epidemiologiska 

studier bekräftar en förhöjd dödsbrandsrisk vid förekomst av alkohol i samband med 

tobaksbruk [41]. 

Det är viktigt att påpeka att alkoholhalten i blodet höjs post mortem och att den 

amerikanska studien som hänvisas till här inte har tagit detta i beaktning. Anledningen 

till att alkoholhalten i blodet höjs efter döden är dels att kroppens glukos och laktat 

omvandlas till alkohol på grund av bakteriell nedbrytning, och dels att den alkohol som 

finns naturligt i magsäcken diffunderar ut i kroppen [42]. Därför kan teknisk mätning 

av alkoholhalt post mortem ge missvisande svar, speciellt om det gått en betydande tid 

efter brandincidenten. 

3.2 Rökning 

Rökning är den vanligaste kända orsaken till dödsbränder i Sverige och står för 27 % av 

dessa. I Figur 4 återges trender för andelen rökare i Sverige och antalet dödsfall till 

följd av rökning, efter data sammanställd av Andersson m.fl.[43]. Av figuren framgår 

att rökningen drastiskt minskade för alla åldersgrupper strax efter 2005, i samband 

med att rökförbudet i restauranger och andra serveringsställen infördes [44, 45]. Trots 

denna drastiska nedgång har inte antalet rökningsrelaterade dödsbränder till synes 

minskat. Delas antalet döda upp i två tidsperioder (före och efter nedgången i rökare 

2006) bekräftar ett statistiskt test att ingen skillnad föreligger mellan tiden före 2006 

(M=24, SD=6)och tiden efter (M=19, SD=4); t(11)=1.66, p=0.12.  
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Figur 4. Rökning. (a) andelen rökare i poulationen1999-2014, och (b) antal döda till följd av 
bostadsbrand orsakad av rökning 

 

I Figur 4 framgår också att rökning samvarierar med personens ålder. Men även 

socioekonomisk grupp (utbildningsnivå och inkomst) och kön har en påverkan på vem 

som röker. Därtill finns ett samband mellan rökning och alkohol [1]. Det statistiska 

testet indikerar alltså snarare att en djupdykning är nödvändig för att identifiera de 

grupper av människor som troligare dör till följd av brand orsakad av rökning. Detta 

har bland annat gjorts av Jonsson m.fl. [39], som har kartlagt riskgrupper för vilka det 

är troligare att dö av brand. En riskgrupp som associeras till rökning är äldre kvinnor 

(80+) där cigaretten har antänt kläder eller närliggande papper. En annan riskgrupp är 

män i åldern 45-64, där cigaretten har antänt en möbel eller säng i bostaden. Ofta har 

dessa personer också druckit alkohol.  

3.2.1 Självslocknande cigaretter 

Självslocknande cigaretter utvecklades för att minska sannolikheten för antändning av 

stoppade möbler och madrasser, vilket svarar för en stor andel av alla 

dödsbränder [46]. Självslocknande cigaretter är konstruerade för att slockna av sig 

själv om ingen aktivt röker den. I USA har flera olika benämningar använts för denna 

typ av cigarett; Fire Safe Cigarette (FSC) var den första benämningen som användes för 

att beskriva cigaretten men detta är något missvisande eftersom cigaretten inte 

nödvändigvis måste vara ”brandsäker”. Andra benämningar är Fire Standard 

Complient (FSC) och Reduced Ignition Propensity (RIP). 

I Europa regleras kraven på självslocknande cigaretter i EN 16156 som hänvisar till 

provning enligt ISO 12863:2010/Cor 1:2011. Provningsstandarden är funktionsbaserad, 

dvs. det finns inga preskriptiva regler om hur cigaretten ska utformas. Det är upp till 

tillverkaren att bestämma vilken utformning som är lämplig för att uppfylla kriterierna. 

Den tillverkningsmetod som används är tunna pappersband inuti cigaretterna, som 

fungerar som ett slags farthinder. Dessa band begränsar cigarettens brinnhastighet och 

reducerar luftpermabiliteten (genomsläpningen av luft/syre) till glödfronten, vilket gör 

att cigaretten blir mer benägen att självslockna, speciellt om ingen aktivt drar luft 

genom den. 

Trots att alla cigaretter som saluförs på den svenska markanden ska vara 

självslocknande visar svenska brandutredningar och statistik att cigaretter fortfarande 
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orsakar ett stort antal dödsbränder. I en studie utförd av RISE [47] undersöktes 

orsakerna till detta och man fann då att de cigaretter som såldes på svenska markanden 

visserligen uppfyllde kraven enligt EN 16156 men trots detta glödde sin fulla längd när 

de placerades på olika möbelkombinationer. En av slutsatserna var att 

provningsmetoden som används för att bestämma om cigaretter är självslocknande 

korrelerar dåligt med verkligheten. Ur antändningssynpunkt ses ingen större skillnad 

på självslocknande cigaretter jämfört med konventionella cigaretter. Faktorer som 

stoppningsmaterial, yttertyg och möbelns konfiguration har större påverkan på 

antändningen än vad typen av cigarett har. Denna slutsats stöds även ett flertal andra 

studier [48, 49]. 

3.3 Kläder 

Antändning i kläder är ett problem som främst drabbar äldre. I regel är cigaretter är 

den vanligaste antändningskällan och stearinljus den näst vanligaste (~40 %) [50]. 

Antändning av klädesplagg beror på vilket material kläderna består av och hur löst 

sittande de är. Flertalet studier visar att kläder bestående av rena syntetiska fibrer 

generellt sett är mindre antändningsbenägna än naturliga fibermaterial, eftersom de 

smälter undan från antändningskällan [51, 52]. Blandmaterial bestående av 

bomull/syntet-mix kan avvika något från denna trend [51, 53]. Kläder med syntetiska 

textilfibrer har dessutom visats ge lindrigare brännskador än kläder med naturliga 

fibrer [54].  

Det finns inget för författarna känt underlag för att fastställa hur klädtrender och mode 

har inverkat på antalet dödsbränder. 

3.4 Kvarboende äldre och äldreomsorg 

För de äldre människor som inte bor kvar i sin bostad finns olika typer av 

specialanpassade bostäder. På marknaden erbjuds bl.a. senior- och trygghetsboenden 

specifikt till den äldre populationen. Dessa är funktionella lägenheter som den friska 

och aktiva senioren kan bo i. Ett annat boendealternativ är äldreboende (också kallat 

särskilt boende). Detta är en valmöjlighet för de äldre som behöver service och vård 

dygnet runt. 

De olika typerna av boenden omfattas av olika s.k. verksamhetsklasser i Boverkets 

Byggregler (BBR). Seniorboenden tillhör verksamhetsklass 3A, dvs. den 

verksamhetsklass som de flesta bostäder tillhör. Äldreboenden däremot inryms i 

verksamhetsklass 5B. Till de olika verksamhetsklasserna hör särskilda krav på 

brandsäkerheten. I vanliga bostäder, t.ex. seniorboenden (vk 3A) finns krav på 

anordning för tidig upptäckt och varning i händelse av brand. För äldreboenden (vk 5B) 

är brandkraven högre. Skillnaden utgår ifrån att Boverket bedömer att ökat skydd är 

kopplat till människors behov snarare än ålder. I vk 5A finns personal närvarande som 

kan underlätta vid utrymning. Dessa förutsättningar har gjort att antalet dödsbränder i 

just äldreboenden har minskat [55]. 

Antalet platser på äldreboenden har minskat de senaste åren. Var fjärde plats på 

äldreboende har försvunnit sedan år 2000. Detta har inneburit att andelen 
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vårdbehövande kvarboende äldre har ökat. Mellan 2008 och 2013 ökade andelen 

kvarboende äldre med stort vårdbehov från 67 till 74 % [56]. 

Äldre personer löper större risk att omkomma vid en bostadsbrand än populationen i 

stort. Nästan 60 % av de som omkommer i bränder är över 65 år [57]. I Sverige ökar 

både populationens medellivslängd och andelen äldre, samtidigt med det minskande 

antalet platser på särskilt boende [58]. Därför är det av intresse att veta hur 

boendesituationen påverkar dödsbrandsrisken för äldre. Figur 5 visar antal döda (65+) 

i bränder och andel av den äldre befolkningen som bor på äldreboende. Figuren visar 

ett monotont negativt samband (-0.80, där -1 innebär en perfekt monoton funktion). 

Med andra ord indikerar Figur 5 att fler äldre kan avlida till följd av brand då färre är 

bosatta på äldreboende [59,60]. Det är viktigt att poängtera att detta också kan vara ett 

falskt samband, eller att det finns andra faktorer som kan vara avgörande för att denna 

trend kan urskiljas.  

Y-axeln i Figur 5visar det totala antalet äldre som dör till följd av brand. En lämpligare 

utgångspunkt hade varit att titta på vårdbehövande äldre, men denna statistik fanns ej 

att tillgå i siffror. Därför förklarar sambandet inte heller i vilken omfattning 

dödsbrandstalen de facto sjunker om just vårdbehövande äldre får tillgång till 

äldreboende. En fall-kontroll studie skulle bättre kunna besvara frågan om 

äldreboendens riskreducerande effekt.  

 

Figur 5. Antal döda i brand och andel av den äldre befolkningen (%) som bor på äldreboende 
(2004-2012). 
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Även för äldre är rökning den vanligaste orsaken till att bränder med dödlig utgång 

sker. Trots att äldre i regel dricker mindre än övrig befolkning, är ca 40 % av männen 

och 20 % av kvinnorna som omkommer påverkade av alkohol [61]. Därtill är 3o % av 

kvinnorna och 20 % av männen påverkade av någon form av smärtstillande, 

antidepressivt eller lugnande/ sömnreglerande läkemedel [61]. 

3.5 Tid i hemmet 

Risken för att omkomma i brand kan, till viss del, bero på hur mycket tid som man 

vistas i sitt hem. Antal timmar som en person vistas i hemmet per dag är beroende av 

ett flertal faktorer, såsom årstid, väder, ålder, kön, kulturell bakgrund, om personen 

jobbar, studerar eller är hemmavarande, ledighet, veckodag, trångboddhet, mm. 

Det finns endast övergripande statistik för den tid en person spenderar i hemmet. 

Generellt sett spenderar äldre personer (65+) mer tid i hemmet. Kvinnor lägger en 

större del av dagen på hemarbete än män, medan män har mer fri tid. Fri tid innebär 

bl.a. att surfa på internet, träna, titta på TV m.m. Statistiken visar alltså inte om denna 

fria tid är förlagd i eller utanför hemmet. Det finns inga tecken på en starkt förändrad 

trend i tidsanvändande, förutom att kvinnor jobbar mer med förvärvsarbete än tidigare 

(är hemifrån mer) och män gör mer i hemmet [62]. 

Dödsbränder inträffar med varierande frekvens beroende på tid på dygnet, veckodag 

och årstid. I december och januari inträffar flest dödsbränder, liksom under helgen. 

Även då de flesta bränder initieras under dagtid, inträffar merparten av dödsbränderna 

på natten [43]. Att merparten av dödsbränderna sker dessa tider tyder på att tid 

spenderad i hemmet kan vara en svag faktor i förhållande till trendskiftningar över en 

tidsperiod, eftersom det inte finns förändringar i dessa levnadsmönster.  

3.6 Trångboddhet 

Det finns flera sätt att definiera trångboddhet. I Sverige används tre normer (grader) av 

trångboddhet. Norm 2 och 3 är de som används oftast idag, bl.a. av Boverket och 

Statistiska Centralbyrån (SCB). Enligt norm 2 ska varje rum bebos av max två personer. 

Därtill ska det finnas kök, badrum och ett vardagsrum för att hemmet inte ska räknas 

som trångbott.  

Nästan 20 % av Sveriges befolkning är trångbodd idag enligt norm 3. Trångboddheten 

är mest utbredd i storstadsregionerna. Medianinkomsten bland de som är trångbodda 

är betydligt lägre än medianinkomsten bland alla invånare i respektive region, vilket 

indikerar att trångboddhet i hög utsträckning är förknippat med socioekonomiskt 

utsatta grupper. Trångboddheten har minskat sedan 60-talet, vilket ses i Figur 6. På 

senare tid märks en ökning, framför allt i storstäderna [63]. 
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Figur 6. Trångboddhet [63] 

 

I projektet Bostadsbränder i storstadsområden har forskarna hittat samband mellan 

trångboddhet och högre frekvens för vissa typer av bränder, t.ex. bränder orsakade av 

matlagning/glömd spis [64]. Denna svenska studie är i linje med vad flertalet 

amerikanska studier visar. Enligt dessa löper trångbodda familjer flera gånger högre 

risk att drabbas av brand än icke trångbodda. Samma studier fastlade också samband 

mellan fattigdom och lägre levnadsstandard med ökad brandrisk i hemmet [1]. 

3.7 Ensamboende 

Fler och fler bor själva. Idag ingår ca 40 % av befolkningen i gruppen ’ensamstående 

utan barn’, varav 20 % av befolkningen bor i enpersonshushåll. Framför allt består 

enpersonhushållen, dels av unga personer (~20 år), och dels av den äldre 

befolkningen [65].  

Dödsbrandsrisken för personer som bor själva är högre än för sammanboende. Även 

gruppen ensamstående med barn är mer drabbade av bränder [66]. Två tredjedelar av 

de som omkommer i bränder är ensamstående, vilket är en betydligt högre siffra än för 

befolkningen i stort [23]. 

3.8 Matlagning 

I ett examensarbete har Eklöf [67] undersökt vilken typ av mat som är 

antändningsbenägen och vilken mat som producerar mest hälsovådliga gaser vid 
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torrkokning. Slutsatserna har dragits ur en kombination av statistiska analyser och 

experiment. Av resultaten framgår att det finns ett högt mörkertal i MSB:s 

insatsstatistik när det gäller torrkokning. Även i de fall då räddningstjänsten inkallas är 

enbart 30 % av fallen en initierad brand. I merparten av insatserna har bara 

rökutveckling skett. Olja och annat fett är de vanligaste livsmedlen som leder till brand, 

medan ägg, pasta, kött och nappflaskeinnehåll är vanliga livsmedel som torrkokas. 

Stärkelse är det näringsämne som producerar mest CO. Ofta är det äldre personer som 

glömmer mat på spisen.  

Examensarbetet förmedlar inte om det finns en ökande eller minskande trend vad 

gäller användande av olika typer av livsmedel och inte heller om antalet dödsfall till 

följd av torrkokningar ökar eller minskar. I denna rapport presenteras antalet döda 

pga. torrkokning i Figur 15 under rubriken Spisvakt. Jordbruksverket presenterar 

statistik över livsmedelskonsumtionen i Sverige. Av denna framgår att konsumtionen 

av råvaror (potatis, mjöl etc.) har minskat sedan 1960, medan färdiggjorda livsmedel 

har ökat i försäljning (t.ex. bröd, läsk, diverse halvfabrikat). Av Figur 7 framgår att 

matfett som råvara konsumeras i lägre utsträckning nu än på 60-talet [68]. Sedan 2005 

har konsumtionen ökat något. Detta tros bero på att det finns ett ökat intresse för 

matlagning och att det funnits en debatt kring att äta ”äkta” mat [69]. 

 

Figur 7. Konsumtionen av råvaran matfett 1960-2005 [68] 
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3.9 Barnomsorg 

På 50- och 60-talet var enbart 3 % av alla små barn (0-5 år) delaktiga i någon form av 

organiserad barnomsorg. Sedan dess har trenden ökat årligen och 2016 var 84 % av alla 

små barn delaktiga i en förskola. Samtidigt har antalet brandrelaterade dödsfall för små 

barn minskat sedan 1952, med en genomsnittlig minskning på 0.08 dödsfall per 

år [70]. Jonsson tillskriver det högre brandskyddet på förskolor i jämförelse med 

bostäder som en trolig anledning till minskningen av dödsfall för barn [71]. 

Sedan 1999 har trenden för antalet döda barn till följd av brand ebbat ut. I genomsnitt 

dör numer 1.9 barn per år till följd av brand, och trenden är inte nedåtgående, varken 

för dödsbränder i stort eller för dödsbränder dagtid då förskolan är öppen, vilket kan 

ses i Figur 8. Samtidigt har andelen hemmavarande barn sjunkit från 48 % 1995 till 

16 % 2016. Det högra diagrammet visar att merparten av dödsbränderna under den 

analyserade tidsperioden skedde nattetid. Observera att det statistiska underlaget är 

mycket litet, och att trenderna därför bör analyseras med stor försiktighet. Vid mycket 

små statistiska underlag kan Fishers exakta test användas. I detta fall jämförs antalet 

döda småbarn dagtid 1996-2006 med det antal som dött 2007-2015. Anledningen till 

detta val är att andelen barn i förskola understeg 80 % innan 2006, medan andelen 

därefter var över 80 %. En jämförelse med Fishers exakta test ger 𝑝 = 0.37, dvs. 

skillnaden mellan variablerna är inte stor nog för att statistiskt kunna säkerställa att ett 

förskoledeltagande på >80 % spelar roll för hur många barn som dör dagtid till följd av 

brand. 

 

Figur 8. Barnomsorg och dödsfall till följd av brand för små barn. 

 

Figur 8 indikerar svagt att fokus möjligtvis bör riktas in mer på bostadsbränder nattetid 

än på förskoledeltagande och förskolemiljö, för att uppfylla MSB:s nollvision för 
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gruppen små barn. Av statistiken framgår dock inte om bränderna nattetid skett i 

bostaden eller på en nattöppen förskola. 

3.10 Sjukvård efter brand 

Jonsson [70] har undersökt primära skadediagnoser vid sjukvård efter brand i 

Socialstyrelsens dödsorsaksregister mellan 1972 och 2013. I denna kodas majoriteten 

av skadorna efter brand som antingen brännskador eller som toxiska effekter av 

brandgaser. I början av denna tidsperiod var brännskada den vanligaste dödsorsaken. 

Sedan dess har trenderna gradvis skiftat till att den primära skadediagnosen var 

kolmonoxidförgiftning år 2013 [71]. 

Kerber listar ett antal faktorer som gör att tiden till övertändning minskat avsevärt de 

senaste decennierna. Dessa faktorer kan spela roll för hur den primära skadediagnosen 

förändrats [72]: 

• Bostäderna har blivit större. Med större boendeyta kan en brand initieras längre bort 

från de som påverkas av branden. På så vis kan skadepåverkan förskjutits från 

brännskada till rökskada. 

• Planlösningen i bostäder har förändrats. På 70-talet påverkade den dåvarande 

energikrisen hur bostäder byggdes: Små rum, små fönster och välisolerade väggar. 

Sedan dess har öppna planlösningar vunnit i popularitet, vilket innebär att rökgaser kan 

spridas snabbare över en större yta. 
 

Därtill kan sjukvården av brännskador ha förbättrats, samt att majoriteten av små 

barn, som tidigare var en riskgrupp för just brännskador, nu spenderar dagarna på 

förskola. Förskolemiljön kan anses vara mer riskanpassad för barn än bostadsmiljöer, 

varpå risken för att barn brännskadas möjligtvis sjunker [71]. 

3.11 Informationskampanjer och hembesök 

MSB och andra aktörer har de senaste decennierna påbörjat olika förebyggande 

projekt, däribland projekt som åsyftar både riktade och generella 

informationskampanjer. 

Under åren 2008-2010 genomförde MSB tre olika kommunikationsinsatser i 

Stockholm, Göteborg och Malmö. Kommunikationsinsatserna i Malmö och Göteborg 

bestod framför allt av hembesök. Uppföljningen av dessa besök är baserad på enkäter 

och intervjuer, med en kontrollgrupp bestående av personer som inte haft hembesök. 

Av uppföljningen framkom att hembesöket haft en positiv påverkan på reflektioner 

kring vad man kan göra för att skydda sig mot brand. En större andel av de som haft 

hembesök än de som inte haft det angav brandvarnare, brandsläckare och filt som 

möjliga skyddsåtgärder. Dessutom angav en lägre andel av de som haft hembesök att de 

skulle försöka utrymma genom ett rökfyllt trapphus [73]. Därtill har antalet 

bostadsbränder i Malmö minskat med 30 % sedan 2010 [74]. 

I Storbritannien har informationskampanjer till viss del använts som förebyggande 

strategi sedan 1999. Enligt uppgifter har dödsfallen till följd av bränder sjunkit med 

57 % på två år efter införandet av riktade hembesök [23,75]. 
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Av en kanadensisk studie kring preventivt arbete framkom att fyra samverkande 

faktorer uppnår en särskilt riskreducerande effekt [76]: 

• Förmedling av säkerhetsutrustning, och rådgivning av hur utrustningen ska användas, 

ska ske i hemmet 

• Säkerhetsutrustningen ska vara gratis och användarvänlig 

• Hjälp att installera säkerhetsutrustningen ska tillhandahållas 

• Ett flertal uppföljningssamtal ska planeras in. 
 

År 2012 inleddes kampanjen ”Aktiv mot brand”, ur MSB:s nationella strategi för stärkt 

brandskydd. Mer än 200 organisationer har anslutit sig till kampanjen [74] och den har 

nått ut till 1.5 miljoner personer. Kampanjen har bland annat resulterat i att folk har 

testat och bytt ut batterier i sina brandvarnare [77]. 

3.12 Antal räddningstjänster och förmåga 

Antalet räddningstjänster i Sverige och effektiviteten i insatserna kan ha en inverkan på 

hur många personer som dör till följd av en brand. Det är dock mycket svårt att mäta 

räddningstjänstens antal och effektivitet.  

Kommunerna har enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) möjlighet att utforma 

skyddet mot brand enligt de förutsättningar som finns lokalt. Flertalet kommuner har 

valt att idag bedriva räddningstjänst via kommunalförbund. År 2000 fanns 234 

räddningstjänstkommuner med 22 samarbetande förbund. År 2010 fanns jämförelsevis 

185 räddningstjänstkommuner med 35 kommunalförbund. Dessa kommunalförbund 

har möjliggjort en effektivisering av de personella resurserna. Det är däremot svårt att 

avgöra vilken inverkan omfördelningen av resurser haft på antalet människor som 

avlidit till följd av brand. 

Jaldell har i avhandlingen Essays on the Performance of Fire and Rescue Service 

föreslagit s.k. produktionsfaktorer som mått på räddningstjänstens produktivitet och 

effektivitet [78]. I beräkningsmodellen bestäms effektiviteten genom att jämföra de 

räddningsresurser varje kommun har tillhanda (input) med hur möjliga konsekvenser 

av en brand kan förhindras eller begränsas (output). Ett exempel på output är t.ex. 

dödsfall eller personskador. Av resultaten bedömer Jaldell att tätbefolkade kommuner 

har de mest effektiva räddningstjänsterna, medan glesbygd har de minst effektiva 

[78,79]. 

3.13 Urbanisering 

I Sverige har en större del av befolkningen bott i tätort än på landsbygden sedan 1930-

talet (Figur 9). Omflyttningen från landsbygd till stadsområden var stor under 1930- 

till 1970-talet. De senaste 30 åren har dock befolkningen i tätorterna fortsatt att öka 

samtidigt som landsbygdsbefolkningen har varit oförändrad. Detta mönster visar att 

inrikes omflyttningar inte längre är den främsta faktorn i dagens urbaniseringsprocess, 

utan att andra faktorer såsom att fler barn föds i tätorter än på landsbygden är större. 

Med andra ord avfolkas inte landsbygden. 
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Figur 9. Urbanisering i Sverige 1900-2010 [80] 

 

Flera rapporter påvisar en relativt högre insatstid för räddningstjänsten på 

landsbygden än i tätorter, vilket också styrks i Figur 10. Detta är naturligt då 

utkörningssträckan är längre på landsbygden. 
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Figur 10. Fördelning av responstid i tätbefolkade och glesbefolkade områden 

 

En längre responstid för räddningstjänsten kan innebära att brandförloppet hinner 

längre och att dödsbrandsrisken därför ökar. Figur 11 visar att brandförloppet i 

bostäder relativt sett faktiskt hinner längre i glesbefolkade områden än i tätbefolkade 

innan räddningstjänsten anländer. För enkelhetens skull har kategorierna 

glesbefolkade och tätbefolkade områden i Figur 10 och Figur 11 skapats som en 

sammanslagning av MSB: s kommunkategorier, där glesbefolkade områden utgörs av 

• Glesbygdskommuner  

• Kommuner i glesbefolkad region 

• Turism- och besöksnäringskommuner  

• Varuproducerande kommuner.  
 

Tätbefolkade områden utgörs av underkategorierna 

• Förortskommuner till storstäderna 

• Kommuner i tätbefolkad region 

• Pendlingskommuner 

• Storstäder 

• Större städer 

 
Trendkurvan i Figur 9 indikerar alltså att landsbygdens räddningstjänster generellt inte 

kommer att möta större utmaningar framöver än vad de gör i dagsläget förutsatt att 

inte fler räddningstjänster försvinner. Det är dock viktigt att notera att risken att 

omkomma i brand är större i glest befolkade områden än i tätbefolkade områden [43].  
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Figur 11. Brandens storlek vid räddningstjänstens ankomst 
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4 Trender i byggnads- och boende-

miljö 
Vår byggnads- och boendemiljö ändras över tid och en del av dessa förändringar kan ha 

påverkan på brandsäkerheten. Produktutvecklingen går snabbt framåt, samtidigt som 

samhället ställer stora krav på hållbart byggande. Detta leder till att nya material 

introduceras i bostäder. Både de fasta konstruktionerna och materialet som finns i 

byggnaden och den lösa inredningen som bostaden möbleras med påverkar ett 

brandförlopp och eventuellt antalet döda i bostadsbränder. Även varnande och 

förlåtande system kan påverkan antalet döda. 

4.1 Brandvarnare 

Sedan 1999 har brandvarnare i nyproducerade bostäder varit ett krav [81]. Sedan 2001 

finns också krav från MSB och dess föregångare Räddningsverket på brandvarnare i 

befintliga bostäder [82]. Brandvarnare måste dessutom vara CE-märkta enligt SS-EN 

14604 för att få säljas i Sverige och resten av den europeiska harmoniserade 

marknaden [83]. 

Brandvarnare har ökat kraftigt i användning sedan 70-talet. 1996 hade cirka 70 % av 

hushållen brandvarnare [84] och uppgick till 85 % 2014 [85]. I Boverkets inventering 

av byggnadsbeståndet från 2009 konstaterades att 74 % av hushållen uppskattas ha en 

fungerande och korrekt installerad brandvarnare men att ytterligare 6 % -enheter hade 

fungerande brandvarnare som inte var korrekt installerad [86]. MSB:s studie byggde på 

en enkätundersökning och Boverkets på besiktningar på plats av sakkunniga. 

Den riskreducerande effekten för brandvarnare med hänsyn till risken för brännskador 

har i en metaanalys av sjutton studier uppskattats motsvara s.k. odds ratio 1.81. Med 

andra ord är det 1.81 gånger troligare att bli brännskadad i en brand om brandvarnare 

inte finns i hemmet [87]. Av studierna som ingick var flera av typen randomised control 

trial och det sammanlagda konfidensintervallet [95 %] var 1.30 till 2.52. Evidensen för 

att brandvarnare har en riskreducerande effekt mot skador på grund av brand förefaller 

därmed stark. En förändring har också skett i fastställande av primär skadediagnos. 

Sådan diagnos har fastställts sedan 1970-talet, och från att ha varit övervägande 

brännskador är det sedan 2013 kolmonoxid som är den primära dödsorsaken. Jonsson 

[71] menar att det är osannolikt att denna förändring beror på brandvarnare då 

brännskador inträffar när man är nära branden. Brandvarnaren torde ha bäst effekt 

långt ifrån branden. Parallellt med ett ökat användande av brandvarnare kan andra 

trender haft påverkan på trenden i skadediagnos. Som exempel kan nämnas att 

material i kläder har förändras över tid, möbelmaterial har förändrats och sjukvården 

har också utvecklats. 

För dödsfall och brandvarnare finns det färre högkvalitativa studier som för 

undersökningar av brännskador. Detta beror delvis på att det är ovanligare med 

dödsfall än skador på grund av brand och att dataunderlaget följaktligen är mer 

begränsat. Att genomföra en randomised control trial skulle för dödsfall vara mycket 

kostsamt och svårt att genomföra rent praktiskt. Det har dock genomförts flera andra 
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typer av studier som ger en uppfattning om den riskreducerande effekten av 

brandvarnare. 

Budnick, (1984) och Hall (2004) [88, 89] har genomfört scenarioanalyser utifrån 

statistik för att uppskatta den maximala potentiella riskreducerande effekten av 

brandvarnare. Utgångspunkten var statistik över brandscenarioer kombinerat med 

bedömningar av den effekt en brandvarnare kan förväntas ha givet karakteristika för 

branden, personerna och boendemiljön. Bägge författarna kom fram till en maximal 

potentiell riskreducerande effekt på 50 %. Vissa scenarier kunde uteslutas av skäl 

såsom att brandvarnare inte torde rädda personer som inte kan sätta sig själv i säkerhet 

eller scenarier där kläder börjar brinna. 

Case-control studier har genomförts, se t.ex. Marshall et al. (1998); Runyan, 

Bangdiwala, Linzer, Sacks, & Butts (1993); Xiong, Bruck, & Ball (2015) [90,32 ,91] och 

samtliga konstaterar en riskreducerande effekt av brandvarnare. De tre studierna 

bestod av analyser av 190, 186 och 177 dödsfall vilket innebär att osäkerheterna är 

ganska stora. Den riskreducerande effekten för risken att dö i brand fastställdes till 

61 % av (Marshall et al., 1998) [90]. Odds ration givet att man inte har brandvarnare 

fastställdes av Runyan et al. (1993) [32] till 3,4 och av Xiong et al. (2015) [91] till 5,57 

vilket innebär att det enligt författarna är 3.4 respektive 5.57 gånger troligare att dö av 

brand om brandvarnare inte finns. 

Utöver nämnda studier har det gjorts ett stort antal deskriptiva studier varav nästan 

alla visar på en riskreducerande effekt av brandvarnare avseende risken att omkomma i 

brand. MSB gjorde en sammanvägd bedömning av den riskreducerande effekten av att 

inneha en fungerande brandvarnare och effekten bestämdes till 45 % för användning i 

en kostnadsnyttoanalys [92]. 

Något som kan begränsa effekten av en brandvarnare är att den är beroende av att 

någon hör den och kan agera korrekt givet att de varnats. Om brandvarnaren inte 

uppfattats av den boende finns också flertalet fall i MSB: s insatsdatabas som beskriver 

hur grannar reagerat och agerat på ljudet av brandvarnaren.  

4.2 Elsystem 

Förutom de risker som är kopplade till individen är elsystemet en av de stora 

riskfaktorerna för bostadsbränder. Elbränder kan uppstå på flera olika sätt (se t.ex. 

Widlund [93]). Till de vanliga sätten hör glappkontakt vilket innebär att man får en 

ljusbåge eller värmeutveckling i en del av kretsen där det är dålig kontakt. Ljusbågar är 

relativt ovanliga och kortvariga med de spännigar som finns i våra bostäder, men 

övergångsmotstånd kan finnas pga. t.ex. oxidskikt i anslutningen. Det extra 

övergångsmotståndet innebär att man får en värmeutveckling som i sin tur kan orsaka 

en brand. Det finns dock en övre gräns för värmeutvecklingen i en glappkontakt och det 

är att den aldrig kan vara större än ¼-del av den anslutna lasten. Det innebär att i en 

krets med en 40 W glödlampa kan effektutvecklingen i ett övergångsmotstånd 

maximalt bli 10 W medan för motsvarande LED-lampa, som har 7 W förbrukning, så 

kan värmeutvecklingen maximalt bli knappt 2 W. Detta får stor påverkan på 

temperaturen i anslutning till glappkontakten och därmed dess möjligheter att leda till 

brand. Lågenergiprodukter minskar även risken att brand ska uppkomma på grund av 

överbelastning av ledaren eller överhettning av produkten. Dock används det i dagens 
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elprodukter ofta snäpplintar istället för skruvplintar. Kontaktytan i en snäpplint blir i 

regel mycket mindre än i en skruvplint vilket innebär en större risk för 

värmeutveckling. 

I takt med att mer lågenergiprodukter används i våra hem kan man därför förvänta sig 

en minskad brandrisk. Denna trend kan redan skönjas för t.ex. TV-apparater där 

antalet TV-bränder nästan helt försvann under perioden 1998-2014 (Figur 12). Det 

minskade antalet TV-bränder kan även till viss del bero på att man numera har tunna 

TV-apparater som det inte går att ställa något på som t.ex. levande ljus. Även 

elrelaterade bränder generellt, har minskat med 29 % i absoluta tal och 19 % som andel 

av alla bränder under motsvarande period. 

 

  

Figur 12. Antal insatser till bränder med brandorsak ”TV” (blå linje). Orange cirklar motsvarar 
omkomna med samma orsak. 

 

Övriga orsaker till elrelaterade bränder är vagabonderande strömmar och överledning. 

Detta innebär att strömmen inte tar den tänkta vägen utan leds via andra flödemål eller 

direkt från fas till jord eller nolla. Förutom fallet vid överledning från fas till nolla så 

finns det en annan förändring i elsystemen i byggnaderna som påverkar och det är 

installationen av jordfelsbrytare som har skett löpande under de senaste decennierna 

[94]. En jordfelsbrytare detekterar om det finns ström som kommer in i byggnaden 

som inte lämnar via den ledaren som är tänkt (nollan) utan istället har letts till jorden 

eller via något annat i byggnaden. Om detta inträffar så bryts strömmen omedelbart 

innan någon brand kan uppstå. Vid överledning från fas till nolla så blir strömmen ofta 

stor vilket gör att säkringen (proppen) i kretsen går. Man kan dock tänka sig fall där det 

blir ett sådant motstånd i överledningen att strömmen är tillräckligt stor för att orsaka 

betydande värmeutveckling, men för liten för att säkringen ska lösa ut. En sådan 

brandorsak är svår att förebygga utöver att hålla elsystemet och produkter i gott skick. 

Arvidsson m.fl. [94] poängterar att det ännu inte finns fördjupade studier kring 

jordfelbrytares effektivitet vad gäller att förhindra uppkomst av brand.  
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4.3 Isolering 

Hiemstra [95] har i en modelleringsfallstudie undersökt betydelsen av isolering för 

brandförloppet vid brand. I arbetet är bostäder indelade efter traditionella byggnader, 

renoverade byggnader och nybyggnationer. Slutsatsen är att renoverade byggnader och 

nybyggda hus har en så god isolering idag, samtidigt som fönster är byggda så att de 

spricker vid högre temperaturer, att en brand kan bygga upp en betydligt högre 

temperatur i brandgaslagret än i traditionella byggnader. Kritiska nivåer uppnås 

snabbare vid en brand för dem som bor i nybyggda och renoverade hus/lägenheter.  

4.4 Smarta hem 

I smarta hem ingår teknologi som används för att fjärrstyra tekniksystem i hemmet. 

Vad gäller brandskydd erbjuder smarta hem ett högre aktivt brandskydd än 

traditionella hem. Ett system för smarta hem kan t.ex. varna husägaren och kalla på 

räddningstjänsten. Vissa utvecklade system kan till och med avgöra var branden är 

belägen och vidarebefordra denna information till räddningstjänsten. I enklare smarta-

hem-system finns det möjlighet att från distans stänga av strömtillförsel till elektrisk 

apparatur, t.ex. vattenkokare, plattång m.m. Det går också att styra t.ex. brandvarnare 

från distans [96]. Ännu finns inte någon forskning som kan kvantifiera hur 

dödsbrandsrisken förändras med smarta system. 

4.5 Uppvärmningssystem 

Eldstadsrelaterade bränder är relativt vanligt förekommande i småhus, medan 

flerbostadshus sällan brinner på grund av uppvärmningsfel. Detta syns inte i statistik 

från SCB [97], eftersom eldstäderna i dag inte utgör den huvudsakliga 

uppvärmningsformen utan snarare är till för hemtrevnad [98]. Majoriteten av 

flerbostadshusen värms upp av fjärrvärme och småhusen av el (Figur 13). Soteld står 

dock endast för ett dödsfall i Sverige sedan 1996, vilket i nuläget gör 

uppvärmningssystem till en svag faktor för dödsbrandsrisken [60]. Dock är orsaken 

okänd i 50 % av alla branddödsfall i villor [43], det går inte att utesluta att en andel 

eldstadsrelaterade bränder kan finnas där.  

 

Figur 13. Uppvärmningsform i (a) småhus och (b) flerbostadshus, 2002-2014 
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National Fire Protection Association (NFPA) undersöker för närvarande hur framtida 

energilagring med batterier i bostäder påverkar risken för bränder. Tanken är att 

bostäder ska kunna generera förnybar energi med lokala sol- eller vindkraftverk för att 

sedan lagra energin lokalt i batterier. Batterisystem i bostäder kan leda till helt nya 

utmaningar för det framtida brandsäkerhetsarbetet [99]. Även i Danmark pågår arbete 

med att ta fram danska riktlinjer för installation av batterilager i bostäder [100]. 

4.6 Brandceller 

Flerbostadshus delas in i separata brandceller för att förhindra brandspridning om en 

brand skulle uppstå. Vilket brandmotstånd de avskiljande elementen ska ha enligt BBR 

beror på vilken typ av byggnad det är. Brandmotståndet avgörs i standardiserade 

brandtest. Brandcellsindelningen är mycket viktig för att förhindra att dödsfall inträffar 

över ett större område och statistiken visar att dödsfall i annan brandcell än den där 

branden startade är mycket ovanligt.  

4.7 Byggnadsår 

Tre funna studier har granskat byggnadsår som en riskfaktor för dödsbrand i bostäder. 

I en fallkontrollstudie utförd av Runyan m.fl. 1993 [32] visades att för bostäder som var 

äldre än 20 år dubblerades risken för att en brand skulle resultera i ett dödsfall. 

Resultaten tros vara sammanlänkade med andra förklarande faktorer som påverkar 

dödsbrandsrisken. Till exempel var förekomsten av brandvarnare vanligare i nyare 

byggnader pga. ett lagkrav på brandlarm i bostäder byggda efter år 1976. Därtill kan 

andra s.k. confounders spela roll för utfallet. 

I den andra studien, utförd av Marshall m.fl. hittades inget samband mellan bostadens 

byggnadsår och dödsbrandsrisk. Däremot är det inte beskrivet i artikeln huruvida 

denna slutsats var byggd på statistik data eller om slutsatsen snarare drogs pga. 

databrist [90]. 

Johansson [101] har likt Runyan dragit slutsatsen att färre dödsbränder inträffar i 

bostäder byggda efter 1990 i rapporten Dödsbränder i bostäder 2012- 2015 En studie 

av fastighetsinformation. Johansson observerade även att vissa byggperioder var 

överrepresenterade vad gäller dödsbränder, det har dock inte gått att utesluta att denna 

skillnad beror på vilka grupper av människor som bor i de olika bostadskategorierna.  

4.8 Planlösning och rumsgeometri 

Kerber [72] beskriver att bostäderna i USA i genomsnitt ökat 56 % i ytstorlek mellan 

1973 och 2008. I tillägg har fler och fler bostäder byggts som tvåplansbostäder. Nya 

hem inkluderar också stora rumsgeometrier, tvåplansrum, hög takhöjd och luftiga 

utrymmen. Kerber förmodar att dödsbrandsrisken ökar med dessa faktorer, eftersom 

den totala mängden bränsle i bostaden ökar med ökad ytstorlek, samtidigt som öppen 

planlösning bidrar till en snabbare rökgasspridning. 

I Sverige finns via SCB information om bostäders genomsnittsarea mellan 2012 och 

2016. Lägenheter har en genomsnittlig boyta på 37 m2 per person och småhus har en 

genomsnittlig bostadsarea på 42 m2 per person [102]. Ingen trend i förändrad 

bostadsyta kan urskiljas för den korta tidsperioden. En inblick i Folk- och 



38 

bostadsbeståndet visar ändå på en trend där vi bor rymligare idag jämfört med 1960-

talet. Samtidigt fick lägenheter med öppen planlösning ett genombrott i 

nybyggnationer på 90-talet [103,104]. 

Det finns ingen, för författarna känd statistik över hur sannolikheten av dö i brand 

påverkas av olika planlösning och rumsgeometrier. I ett exjobb av Philip och Stagnebo 

[105] har risken för människors hälsa och liv evaluerats med 

branddynamiksimuleringar av bostäder med olika planlösning och rumsgeometri. 

Deras resultat bekräftar hypotesen om att ökad takhöjd och stängd rumsindelning tycks 

ha en riskreducerande effekt. På samma sätt har ökad dörr–höjd och –bredd samt 

öppen planlösning en negativ inverkan på dödsbrandsrisken.  

4.9 Våningsantal 

Hasofer & Thomas [106] har bl.a. tittat på om dödsbrandrisken påverkas av vilken 

våning man bor på. Dock sorterades denna faktor bort innan en djupare analys, då 

studien visade att våningsnummer var en av de minst signifikanta faktorerna. 

Svensk statistik visar att den vanligaste startvåningen är första våningen i ett hus både 

för bostadsbränder generellt och för bostadsbränder med dödlig utgång [43]. Detta 

beror till stora delar på att alla hus har en första våning. Den enda signifikanta 

skillnaden beroende på startvåning som Andersson m.fl. [43] fann var att det är en 

större andel icke dödliga bränder i källare och dylikt, detta antagligen beroende på att 

det inte bor några människor där. 

4.10 Byggnadsmaterial 

Varje tidsepok präglas av sin speciella arkitektur och därmed också av de material som 

använts i bostadsbyggandet. Val av material i en byggnad kan påverka brandförloppet 

vid brand. Det finns perioder då tilläggsbyggande varit vanligt, t.ex. under energikrisen 

på 1970-talet. Tilläggsisolering, rivning av innerväggar eller andra ombyggnationer kan 

också påverka brandförloppet. 

Hur byggnadsmaterial påverkar brandförloppet och därmed också den påföljande 

risken för att dö i brand är ett omtvistat ämne. Många studier presenterar dessutom 

resultat för ett koncept, såsom ”trähus”, utan att tydligt specificera vilken byggnadsdel 

som avses. Här har en indelning gjorts i byggnadsmaterial som kan sprida brand och 

rök och mer skyddade byggnadsmaterial vars huvudsakliga uppgift är att bära 

byggnaden. 

4.10.1 Fasad och isolering 

Under första halvan av 1900-talet byggdes de flesta småhus i trä och flerbostadshus i 

tegel med en eventuell putsbeklädnad. På 1960-talet introducerades nya material, 

såsom betongelement, lättmetallplåt och skivmaterial, vilka underlättade transitionen i 

bostadsbyggandet från hantverk till industriell massproduktion [107, 108]. 

Trendmässigt verkar marknaden för miljövänliga material öka i försäljning, och högre 

krav ställs på värmetäthet mm. Flertalet av de värmetätare isoleringsmaterialen är 

brännbara och kan potentiellt sprida brand, speciellt om materialkombinationen i 
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byggnadselementen inte uppfyller satta brandkrav. Branden i Grenfell Tower i London 

2017 (ca 70 döda) och den s.k. Lacrosse-branden i Melbourne 2014 (0 döda) är två 

nyligen inträffade exempel i höghus. I båda fallen bedömdes fasadskivorna 

(aluminiumbeklädd polyetylenplast) vara orsaken till den snabba brandspridningen. 

Inte i något av fallen hade fasadskivorna i aktuell kombination klarat att uppfylla 

regelverket [109]. 

Fasaders byggnadselement får endast utveckla en begränsad mängd värme och rök 

enligt BBR. I höga byggnader (Br1) t.ex. ska ytterväggar klara följande krav 

1. Avskiljande funktion mellan brandceller 

2. Begränsad brandspridning inuti väggen 

3. Begränsad brandspridning längs fasadytan 

4. Begränsad storlek av nedfallande delar 
 

Fasader ska därför enligt det svenska regelverket utföras med antingen obrännbart 

material (A2-s1.d0), eller klara ett brandtest i stor skala (SP Fire 105). Utrymme finns 

också för att ingenjören eller tredje part gör ett utlåtande vid verifiering av 

brandskyddet av yttervägg [109]. Ett utlåtande kan t.ex. innebära att en brandkonsult 

gör en ingenjörsbedömning kring en mindre förändring av ett brandprovat 

byggnadselement. En enkätstudie utförd av Strömgren har visat att det är mycket 

vanligt med utlåtande vid brandskyddsverifiering (se Figur 14) och att detta kan 

påverka ytterväggens brandskydd avsevärt [110]. Poängteras bör dock att dödsfall till 

följd av fasadbrand är mycket ovanligt i Sverige. 

 

 

Figur 14. Enkätresultat: Verifiering av brandskyddsegenskaper i yttervägg (Br1) i Sverige (n=113) 
[110] 

 



40 

4.10.2 Ytskikt  

En uppsjö studier har gjorts för att påvisa hur olika ytskiktsmaterial i väggar och tak 

påverkar brandförloppet [111]. Trots mycket forskning finns ingen helhetsbild. 

Strömgren visar att det finns en stor diskrepans mellan forskning på brandförloppet 

och konsekvenserna av brand [112]. Med andra ord är effekten av materialval på 

dödsbrandsrisken i byggnader inte klart fastställd [72].  

4.10.3 Stomme 

Stommen i en byggnad ska ha en bestående bärförmåga under en brand. Vissa studier 

kopplar även risken för brand och dödsfall till byggnadens stomme, framför allt vad 

gäller brandpersonals säkerhet [113]. Väldigt få (ingen) dör av byggnadskollaps till följd 

av brand i Sverige. Störst risk löper brandpersonal, som internationella studier hävdar, 

på grund av att dessa befinner sig i byggnaden under ett senare skede i branden.  

I Kina är kollaps av byggnad orsaken till ca 35 % av dödsfallen för 

räddningstjänstpersonal [114] och i USA är motsvarande siffra runt 10 %. 

Incidentrapporter från USA år 2013 visar att merparten av dödsfallen hände som följd 

av att taket över dem kollapsade, och en dog av att golvet kollapsade. Vid två av dessa 

dödsfall fanns en stomme av trä, de övriga hade okänd stomme [115]. Underlaget är 

dock alldeles för litet för att dra någon annan slutsats än att byggnader kan kollapsa till 

följd av brand. 

4.11 Handbrandsläckare 

Enligt en enkätundersökning utförd på uppdrag av MSB [85] hade cirka 50 % av 

hushållen 2010 och cirka 59 % av hushållen 2014 minst en handbrandsläckare. Hur 

tillgången till handbrandsläckare i hemmet reducerar risken för dödsfall eller allvarlig 

skada är en fråga som inte verkar vara besvarad i litteraturen. Potentialen för att släcka 

en brand i ett tidigt skede kan eventuellt vägas upp av ökad risk för personskada vid ett 

felaktigt användande [92]. Mer forskning behövs inom området för att klargöra om 

handbrandsläckare har en riskreducerande effekt i bostäder. 

4.12 Automatiska släcksystem 

Till automatiska släcksystem för bostäder räknas boendesprinklersystem och mobila 

sprinklersystem.  

Boendesprinklers började användas i småhus i USA under 1970-talet, enligt 

anvisningar från National Fire Protection Association (NFPA). Eftersom dessa 

sprinklersystem, som kopplas till husets vattenledningssystem, fick stort genomslag, 

utvecklades tekniken under 1980-talet till att även kunna tillämpas i flerbostadshus.  

I Sverige togs boendesprinkler i bruk först under 2000-talet. Då BBR 19 började 

användas år 2012 infördes det första lagstadgade kravet på boendesprinkler; särskilda 

boenden och sjukhus. Det finns mycket lite information om boendesprinklers 

riskreducerande effekt i Sverige. Arvidson m.fl. [94] tar upp ett par lyckade exempel då 

boendesprinklersystem troligtvis har förhindrat bränder från att sprida sig vidare i 

flerbostadshus.  
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Amerikanska studier, där boendesprinkler används mer frekvent, har kunnat påvisa 

boendesprinklers effektivitet. NFPA har visat på nationell nivå att antalet dödsfall per 

tusen bränder var 85 % lägre för de bränder där boendesprinkler var installerat jämfört 

med de bränder där sprinkler inte funnits. Denna studie bekräftar att boendesprinkler 

är effektivt för att reducera dödsfall och skador till följd av brand. Däremot säger 

studien inget om andra faktorer som spelar roll i analysen, t.ex. vilken typ av 

bostadsområden där sprinkler finns och inte finns, eller om bostäderna har haft 

brandvarnare eller inte. För en sådan analys hänvisas här till Butry [116]. 

Tre andra amerikanska rapporter har också tagit upp effektiviteten av sprinklersystem 

för bostäder [88, 106, 117]. Bland annat visar en studie av Budnick att 20- 30 % av de 

omkomna inte skulle ha kunnat räddas även om det funnits släcksystem.  

Thomas har utfört fallstudier, där sprinklersystem verkade ge en positiv effekt på 

riskreduceringen, även om resultaten inte var statistiskt signifikanta. En senare studie 

av Hasofer och Thomas beskriver sprinklersystems effektivitet på dödsbrandsrisk som 

lågsignifikanta. 

Det finns även mindre traditionella sprinklersystem avsedda för bostäder, däribland 

mobila sprinklersystem. Dessa har framför allt utvecklats och använts i Norden. Den 

data som existerar påvisar en god riskreducerande effekt vad gäller dödsfall [118]. 

4.13 Spisvakt 

I genomsnitt dör fem personer varje år i Sverige till följd av brand orsakad av glömd 

spis (Figur 15) [119]. För att förhindra torrkokning kan en spisvakt installeras. En 

spisvakt är en teknisk anordning som övervakar spishällen och som vid risk för brand 

larmar, bryter spänningen till spisen eller aktiverar ett släcksystem. Spisvakter kan ha 

detektorer som reagerar på rök, värme, rörelse eller en kombination av dessa. 
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Figur 15. Antal döda per år där brandorsaken är glömd spis 

 

Det finns en del dokumenterade försök med spisvakter men eftersom 

teknikutvecklingen har gått snabbt de senaste åren är resultaten inte säkert relevanta 

för dagens teknik. Det finns få dokumenterade praktiska erfarenheter och inga analyser 

baserat på statistik som visar om spisvakter reducerar antalet omkomna vid brand. 

Under 2015 publicerades en harmoniserad EU-standard (SS-EN 50615) för provning av 

spisvakter. Vid proven är en utmaning för tillverkarna att spisvakten skall klara att 

skilja en begynnande farlig situation, till exempel när ett kokkärl med varm olja närmar 

sig självantändningstemperaturen, från normal matlagning. Om spisvakten ofta bryter 

spänningen till spisen vid normal drift kan brukaren tappa förtroende för tekniken som 

blir ett irritationsmoment [94]. Med förbättrad teknik kan spisvakter ändå vara en 

potentiell riskreducerande åtgärd. 

4.14 Inredning 

4.14.1 Polyuretanens intåg 

På 1950-talet blev plast det nya materialet att använda i alla tänkbara applikationer och 

så även i den lösa inredningen. Tidigare använde man sig av naturmaterial såsom tagel, 

hampa och lin [120] i möbler. Plastanvändningen ökade ännu mer under 70-talet [121]. 

I samband med plastens intågande i hemmen så började man också använda 

polyuretan som stoppning i möbler såsom soffor och fåtöljer. Med det nya materialet 

polyuretan kunde möblerna göras mer komfortabla och till ett billigare pris än tidigare. 

Det här gjorde att fler hade möjlighet att köpa möbler och många bytte också ut sina 
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gamla obekväma möbler mot nya [122]. Innan polyuretan gjorde sitt intåg använde 

man sig även av latex för att stoppa möbler. Latex används än idag för exempelvis 

madrasskärnor och det finns både naturlig och syntetisk latex.  

Den ökade användningen av polyuretan i stoppade möbler och sängar medförde dock 

även problem. Statistik från denna tid visar att antalet dödsfall kopplade till 

möbelbränder ökar och i Storbritannien står antändning av möbler för nästan två 

tredjedelar av dödsbränderna mellan 1962-1972 [124]. Polyuretan är en oljebaserad 

produkt som är relativt lättantändlig redan för små tändkällor som exempelvis 

cigaretter och tändstickor. Naturmaterial som tagel, lin och bomull är oftast bättre på 

att stå emot denna typ av tändkällor, och möbler innehållande dessa material brinner 

generellt långsammare än möbler innehållande polyuretan. En brand som startar i en 

stoppad möbel innehållande polyuretan kan snabbt växa till sig och leda till 

övertändning i ett rum inom några minuter [123]. Detta gjorde att tiden till 

övertändning i ett rum minskade radikalt jämfört med tiden innan då man mest hade 

tagel och dylikt i möblerna [124].  

Förutom att polyuretan har ett snabbare och kraftigare brandförlopp, blir även 

rökutvecklingen kraftig och svart vilket försvårar möjligheten att undfly en 

bostadsbrand. Ett annat problem är att vid upphettning och brand frigörs isocyanater 

från materialet, vilka kan orsaka svår astma redan i små mängder. Isocyanaterna är 

misstänkt cancerframkallande och har skadliga långtidseffekter för vattenlevande 

organismer och uppfyller därmed urvalskriterier för farliga kemikalier [125, 126].  

På grund av det ökade antalet bränder och dödsfall under 1960- och 1970-talen, införde 

Storbritannien och USA högre brandkrav på skumstoppningar och det ställdes även 

svårantändlighetskrav på klädslar [127, 128, 129]. Det vanligaste sättet bland tillverkare 

blev då att tillsätta flamskyddsmedel i sina produkter för att uppfylla brandkraven. Med 

tiden har det dock visat sig att många av de flamskyddsmedel som använts har varit 

skadliga både för hälsa och för miljö [130] och det råder idag en stor samhällsdebatt 

där nyttan med flamskyddsmedlens ställs mot hälso-och miljöfarorna. I många fall, 

exempelvis inom sjukvården, ställs höga brandkrav samtidigt som flamskyddsmedel 

inte får användas. Utvecklingen idag går därför mot att finna alternativa ”säkra” 

flamskyddsmedel, men även att hitta andra innovativa material och metoder för att 

förbättra stoppade möblers brandegenskaper. Ett vanligt sätt är att använda sig av en 

interliner, som fungerar som en barriär mellan stoppning och tyg och skyddar 

stoppningen från antändning. 

4.14.2 Dagens inredningsmaterial 

Vanligt förekommande material i dagens möbler, förutom polyuretan, är exempelvis 

polyester, polyamid, ull och bomull, ofta i kombination med varandra såsom 

bomull/polyester eller ull/polyamid. Att blanda ut naturmaterialen med syntetiska 

material kan göra en produkt billigare eller mer slittålig. Dock, i en klädsel där man 

blandat natur- och syntetfibrer som exempelvis polyester/bomull får man en vek-effekt 

där bomullen fungerar som en veke och polyestern som stearin. Bomullen hindrar 

polyestern från att smälta bort från lågan och istället underhålls branden effektivt även 

när antändningskällan avlägsnats. 
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Ett material som polyester kan flamskyddas på molekylnivå vilket gör att flamskyddet 

inte tvättas ur. Ett exempel på en sådan produkt är Trevira CS [131] som är en vanlig 

fiber i textiler för användning i offentlig miljö där man ställer högre brandkrav. I nyare 

möbler är det vanligt att man lägger en fibervadd mellan stoppning och klädsel för att 

få mjukare former och högre komfort på möbeln. Denna fibervadd är ofta tillverkad i 

polyester som är ett oljebaserat syntetmaterial. Syntetmaterial i klädslar och fibervadd 

smälter ofta undan vid applicering av en antändningskälla, framförallt om de utsätts för 

en öppen låga. Det gör att underliggande stoppningsmaterial blottläggs och utsätts på 

så vis direkt för antändningskällan. Klädsel eller fibervadd i naturmaterial såsom 

bomull eller ull däremot smälter inte utan förkolnar vilket gör att ett skyddande skikt 

bildas mellan klädsel och underliggande material. Ull är ofta är relativt svårantändligt 

medan antändligheten av bomull varierar beroende på ytvikt och behandling.  

Det är dock inte enbart de ingående materialen som är avgörande för hur lättantändlig 

en stoppad möbel är och hur snabbt brandförloppet går. Även möblers geometri har 

inverkan på brandutvecklingen. Madrasser med i huvudsak horisontella ytor är 

exempelvis svårare att antända jämfört med en soffa eller fåtölj som även har vertikala 

ytor [123].  
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5 Diskussion 
 

Denna rapport beskriver några faktorer och trender i samhället som kan ha en effekt på 

hur många som dör i bränder. Ett antal faktorer har valts ut via en litteraturstudie, 

brainstorming och gruppdiskussioner. Naturligtvis finns ytterligare faktorer som kan 

ha missats i den inledande sammanställningen. Författarna har dock i så stor 

utsträckning som möjligt försökt täcka de parametrar som undersöks av forskarvärlden 

idag. 

I Sverige dör runt 100 personer om året till följd av brand. Detta innebär att det 

statistiska underlaget inte är särskilt stort – speciellt inte då dessa dödsfall delas in i 

undergrupper, såsom ålder på de avlidna, socioekonomisk tillhörighet el. dylikt. Därtill 

är inte korrelationerna till de identifierade trenderna alltid direkt kvantifierbara. 

Flertalet faktorer är sammanlänkade och det är enbart för brandvarnare som fall-

kontrollstudier gjorts med signifikanta resultat. Rapporten är därför begränsad till att 

kvalitativt beskriva drivkrafter bakom förändringar och hur olika trender kan påverka 

antalet människor som dör i bostadsbränder. 

Eftersom de trender som har undersökts i denna studie påverkar dödsbrandsrisken på 

olika sätt, och att tillvägagångssättet för att reducera risken skiljer sig åt, har faktorerna 

grupperats i grupperna: Detektion och släckning, Passiva system och bostaden, 

Samhällstjänster samt Individens beteende och situation. De olika faktorerna i varje 

grupp har sedan graderats efter hur stor betydelse de har för att reducera antalet 

dödsbränder som redovisas i Tabell 3. Varje faktor är bedömd efter 

 

Relevans Beskriver om faktorn har en positiv (+), ingen/okänd (0), eller 

negativ (-) påverkan på brandsäkerheten. 

 

Kunskap Beskriver om signifikanta studier finns om faktorns betydelse 

för dödsbrandsrisken. 0 = inga studier, eller studier med 

motsägande resultat. + = kunskapsunderlag finns. 

 

Samvarians Beskriver om det finns ett tydligt beroende-förhållande till 

andra faktorer, där 1 indikerar ett tydligt beroendeförhållande 

och 0 att ett beroendeförhållande till andra variabler är okänt 

eller inte finns. 

 

Framtid Beskriver om det finns underlag för att bedöma en förväntad 

framtida förändring för faktorn. + innebär en framtidstrend 

som är positiv för brandsäkerheten, 0 = underlag saknas, -

 innebär en negativ trend. 

 

 



46 

Tabell 3. Faktorer som påverkar brandsäkerheten i bostäder 

Detektion och släckning 
Faktor Relevans Kunskap Samvarians Framtid 

Brandvarnare + + 0 0 

Smart elektronik 0 0 0 0 

Handbrandsläckare 0 0 0 0 

Automatiska släcksystem + + 0 + 

Självslocknande cigaretter 0 + 1 0 

Spisvakt + + 0 + 

 

Passiva system och bostaden 
Faktor Relevans Kunskap Samvarians Framtid 

Isolering - + 1 - 

Uppvärmningssystem 0 + 1 - 

Brandceller + + 0 0 

Byggnadsår 0 0 1 + 

Planlösning och rumsgeometri - + 0 0 

Våningsantal 0 0 1 0 

Byggnadsmaterial 0 0 1 - 

Inredning - + 0 - 

 

Samhällstjänster 
Faktor Relevans Kunskap Samvarians Framtid 

Sjukvård efter brand 0 + 1 0 

Informationskampanjer och hembesök + + 0 + 

Antal räddningstjänster och förmåga 0 + 1 0 

Barnomsorg 0 + 0 0 

Äldreomsorg - + 0 - 

 

Individens beteende och situation 
Faktor Relevans Kunskap Samvarians Framtid 

Alkohol - + 1 - 

Rökning - + 1 + 

Polyesterkläder + + 0 0 

Bostadssituation (trångboddhet) - + 1 - 

Bostadssituation (bo på landsbygd) - + 1 0 

Matlagning - + 1 0 
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5.1 Relevans 

Kolumnen ”relevans” i Tabell 3 kan agera som beslutsunderlag för vilka åtgärder som 

ska sättas in för att stärka brandskyddet i bostäder. Av MSB:s egna undersökningar 

framgår det t.ex. att förebyggande arbete i form av informationskampanjer och 

hembesök har en positiv effekt på brandskyddet i bostäder [23]. En stor del av 

faktorerna har inte kunskapsunderlag nog för att avgöra huruvida de har en positiv 

eller negativ påverkan på brandsäkerheten. 

5.2 Kunskap 

Av Tabell 3 framgår att mer forskning behöver läggas på bostaden och dess aktiva och 

passiva brandskyddssystem för att få en djupare förståelse för varför människor dör i 

brand. Av särskilt intresse är att få kunskap kring hur handbrandsläckare påverkar 

dödsbrandsrisken, då detta är ett billigt brandskydd som kan införskaffas av gemene 

man. Ett annat aktivt system av intresse är smarta hem med smarta system som gör att 

mycket kan fjärrstyras. Eftersom dessa nyligen införts på marknaden är det svårt att 

fastslå deras faktiska effektivitet för att minska brandrisken. Smarta system kan även, 

precis som handbrandsläckare, komma att bli en billig försäkring mot brandrisk. Ett 

tredje identifierat område där mer forskning behövs är energilagring med hjälp av 

batterier i bostäder. 

5.3 Samvarians 

När det kommer till individen och dess risk för att dö till följd av brand finns ett flertal 

samvarierande faktorer. Exempel på detta är ekonomisk utsatthet – rökning – 

alkoholbruk, och ålder – torrkokning. Så kallade confounders försvårar analysen av 

vilka som dör i brand och varför. Jennings [1] skriver att geografiska 

informationssystem (GIS) är en väg framåt för att bättre beskriva socioekonomiska 

aspekter av dödsbrandsrisken. Sådana studier är ännu ovanliga i Sverige, även om 

Räddningstjänsten Syd har pågående GIS-projekt. 

5.4  Framtid 

För vissa faktorer kan en framtidstrend förutspås med hjälp av den litteratur och 

statistik som finns tillgänglig. 

• Ökat antal äldre och ökat kvarboende 

Den äldre populationen är överrepresenterad bland de som dör i bränder. Jonsson m.fl. 

[39] beskriver bland annat äldre kvinnor (80+) som en av de riskgrupper som uppvisar 

en högre risk för att dö i brand. För denna riskgrupp är rökning oftast orsaken till 

branden, och cigaretten antänder ofta personens kläder. 

 

I denna rapport framgår att populationen äldre förväntas öka medan andelen rökare 

legat på en relativt stabil nivå sedan nedgången efter rökförbudet på restauranger 

infördes 2005 (Figur 4). En möjlig framtida utveckling är därför att denna riskgrupp 

fortsätter att öka i storlek om inga åtgärder sätts in. 

 

Samtidigt med en ökande äldre population, minskar antalet platser på särskilt boende. I 

praktiken innebär detta att de äldre med omsorgsbehov inte får tillsyn av vårdpersonal i 
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samma utsträckning som tidigare. Brandtillbud i form av både rökning och torrkokning 

kan vara möjliga konsekvenser. Då äldre ofta har en nedsatt släck- och 

utrymningsförmåga kan automatiska släcksystem och spisvakt vara två lämpliga 

åtgärder för att motverka den potentiella trenden.  

 

• Stoppade möbler och flamskyddsmedel 

I Sverige ställer Konsumentverket krav på att en stoppad möbel eller madrass för 

hemmiljö skall motstå antändning av en glödande cigarett. För att klara dessa tester 

krävs vanligtvis ingen tillsats av flamhämmande medel. Storbritannien och USA har 

antändnings- och i vissa fall brandutvecklingskrav. Dessa krav möts ofta genom att 

tillföra flamskyddsmedel i stoppade möbler och madrasser. De senaste åren har dock 

flamskyddmedlens vara eller inte vara diskuterats både i USA och i Europa. 

 

En av riskgrupperna för att omkomma i brand är 45-64 åriga rökare, för vilka cigaretten 

antänder lös inredning. Experimentella studier har emellertid visat att självslocknande 

cigaretter inte har en önskvärd riskreducerande effekt. En potentiell riskreducerande 

åtgärd för denna riskgrupp skulle kunna vara att ställa krav på lös inredning, eller att 

rikta speciella förebyggande insatser mot riskgruppen. I övrigt är det svårt att reducera 

risken med hjälp av de aktiva system som finns i dag. Denna grupp är dessutom ofta 

påverkad av alkohol vid dödsbrandstillfället och detta är en uppåtgående trend. 

 

• Elektrisk apparatur och nya innovationer 

Ytterligare en av riskgrupperna som har identifierats av Jonsson m.fl. är yngre (5-19 år) 

eller äldre (80+) som dör av brand orsakad elektrisk apparatur eller eldstad.  

 

Elrelaterade bränder har minskat de senaste åren och kan också i fortsättningen 

förväntas minska i antal. Enligt avsnitt 4.2 Elsystem har lågenergiprodukter lägre 

brandrisk än äldre likartade produkter. Dock används numera snäpplintar istället för 

skruvplintar vid infästning, vilket ger en högre risk för liten kontaktyta och därmed 

ökad värmeutveckling och  ökad brandrisk. 

 

Samtidigt som bättre elsystem införs, ökar också användningen av elektrisk apparatur 

och tekniska leksaker, t.ex. hoverboards. Vid felanvändning eller överhettning, som vid 

branden i Staffanstorp, behövs ett skyddssystem. För dessa bränder är ett ökat 

användande och underhåll av brandvarnare en lösning. Smarta system kan också 

komma att bli av värde för denna riskgrupp, då t.ex. temperaturmätande strömbrytare 

och ihopkopplade varningssystem finns på marknaden. 
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6 Slutsatser 
Denna rapport utgör en litteraturstudie som sökt svara på frågan om hur 

brandsäkerheten i Sverige har och kommer förändrats över tid, kopplat till 

övergripande trendskiftningar i samhället. Faktorerna som belysts i rapporten har 

graderats efter relevans, kunskap, samvarians och framtidsutsikter. 

Baserat på presenterad data kan slutsatser dras huruvida olika samhällsfaktorer har en 

positiv, ingen/okänd eller negativ påverkan på risken för att dö i brand. Generellt sett 

finns i de flesta fall ett relativt litet kunskapsunderlag att bygga dessa slutsatser på.  

Vad gäller detektion och släckning har smarta system införts på marknaden de senaste 

åren. Dessa har potential att förbättra brandsäkerheten, men mer forskning behövs. 

Detta gäller även andra system (utom brandvarnare); mer forskning behövs för att 

kunna bevisa en signifikant positiv effekt. 

Nya bostäder tenderar att byggas med öppnare planlösning än för 30 år sedan, även om 

bostadsytan i snitt per person inte har ändrats de senaste åren. Samtidigt införs nya 

och ”nygamla” material på bostadsmarknaden och bostäderna blir ”tätare” mot brand 

pga. t.ex. flerglasfönster och mer isolering. Detta medför en ökad risk för snabb 

brandspridning inom brandcellen, men brännbara byggnadsmaterial kan också 

medföra ökad brandspridning utanför brandcellen om byggnadsregler inte efterföljs. 

Samhällets funktioner och tjänster, såsom sjukvård efter brand, räddningstjänst mm. 

finns en del kunskap kring men effektivitet och trendskiftningar är svåra att mäta.  

Olika individer löper olika stor risk att dö i brand beroende på t.ex. ekonomisk 

situation, ålder och livsstil. Vad gäller livsstil har antalet rökare i varje åldersgrupp 

stabiliserats något sedan nedgången efter rökförbudet på uteserveringar infördes år 

2005. Däremot ökar alkoholkonsumtionen. Både antalet ensamboende och antalet 

trångbodda ökar, där båda grupperna har en förhöjd dödsbrandsrisk. Fler äldre med 

vårdbehov förutspås bo kvar i sina hem i framtiden. Äldre utgör en särskilt utsatt grupp 

vad gäller dödsbrand och därför bör riktade insatser göras vad gäller denna grupp för 

att uppfylla MSB:s nollvision.  
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Bilaga A - Provningsmetoder 

A1 Sverige 

Vid provning av stoppade möbler enligt EN 1021-1 kläs en provningsrigg i stål med 

klädsel och stoppning för att efterlikna en liten soffa, se Figur 16. Själva provningen 

äger rum i ett dragskåp med kalibrerat luftflöde. Cigaretten placeras i vecket, i den 90-

gradiga vinkel, som bildas mellan sits och rygg. Under den timme testet pågår får inte 

öppen låga (flaming ignition) uppstå. Fortskridande glödbrand (progressive smouldering) 

får inte heller bildas i provkroppen som inte självslocknar inom en timme. Skadans 

utbredning får inte nå kanterna eller genom provkroppen. 

 

Figur 16. Vid brandprovning enligt SS-EN 1021-1 (cigarettest) används en provningsrigg i stål. 
Den kläs med prov av tyg och stoppningsmaterial för att efterlikna en liten soffa. 
Antändningskällan placeras sedan i vecket mellan sits och rygg. Gaslågan som syns på bilden 
används vi provning enligt SS-EN 1021-2 

 

Provning av stoppade bäddar och madrasser enligt SS-EN 597-1 genomförs normalt i 

liten skala men kan även genomföras på en fullstor madrass. Cigaretten placeras på 

madrassen, som i sin tur ligger på en stålrigg, se Figur 17. Liksom för stoppade möbler 

är kriterierna att fortskridande glödbrand och öppen låga inte får uppstå under 

provning.  
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Figur 17. Vid brandprovning av madrasser enligt SS-EN 597-1 (cigarettest) används en 
provningsrigg i stål. Madrassen placeras på riggen och cigaretten appliceras sedan på madrassen. 
På bilden syns även gaslågan som används vid provning enligt SS-EN 597-2. 

 

A2 Storbritannien 

FFRs är uppdelade i fem avsnitt som handlar om brandprovning (Schedule 1-5), se 

Tabell 4, men reglerna innehåller också tre avsnitt som handlar om märkning 

(Schedule 6-8). För varje typ av stoppning hänvisas det till en provningsmetod samt typ 

av antändningskälla. Blixtlås, kantband, träramar mm. som inte anses vara stoppning 

behöver inte provas. I FFRs så hänvisas till brandprovningar enligt BS 5852:Part 

1:1979, BS 5852:Part 2:1982 och BS 6807:1986. I vissa fall har man dock modifierat 

provningsmetoder och bedömningsregler. Vid exempelvis provning av polyuretanskum 

enligt Schedule 1, Part I så hänvisar detta avsnitt till provning med antändningskälla 5 

(crib 5) enligt BS 5852:Part 2. I BS-standarden tillåts inte genombränning av 

provkroppen men i FFRs är detta krav borttaget och ersatt med en mätning av 

viktförlust under provet.  

Tabell 4. Innehållet i Storbritanniens konsumentregler ”The Furniture and Furnishings (Fire) 
(Safety) Regulations 1988” (inclusive tillägg från 1989, 1993 och 2010). 

SECTION COMPONENT TEST 

METHOD/STANDARD 

Schedule 1, Part I Polyurethane foam – slab or 

cushion form 

BS 5852:Part 2, Ignition 

source 5 

Schedule 1, Part II Polyurethane foam in crumb 

form 

BS 5852:Part 2, Ignition 

source 2 
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Schedule 1, Part III Latex Rubber form BS 5852:Part 2, Ignition 

source 2 

Schedule 2, Part I Ignitability test for non-foam 

filling materials singly 

BS 5852:Part 2, Ignition 

source 2 

Schedule 2, Part II Ignitability test for composite 

fillings for furniture other 

than mattresses, bed bases, 

cushions and pillows 

BS 5852:Part 2, Ignition 

source 2 

Schedule 2, Part III Composite test for ignitability 

of pillows and cushions with 

primary covers 

BS 5852:Part 2, Ignition 

source 2 

Schedule 2, Part IV Ignitability test for composite 

fillings of mattresses and 

bed-bases 

BS 6807, Ignition source 2 

Schedule 3 Ignition resistance test for 

interliner 

BS 5852:Part 2, Ignition 

source 5 

Schedule 4, Part 1 Cigarette test applied to 

upholstery composites 

BS 5852:Part 1, Ignition 

source 0 (smouldering 

cigarette) 

Schedule 4, Part II Cigarette test applied to 

“invisible covers”, such as 

covers underneath cushions 

etc. 

BS 5852:Part 1, Ignition 

source 0 (smouldering 

cigarette) 

Schedule 5, Part I Match test applied to all 

visible covers 

BS 5852:Part 1, Ignition 

source 1 (match flame 

equivalent) 

Schedule 5, Part II Match test for stretch covers BS 5852:Part 1, Ignition 

source 1 (match flame 

equivalent)  

Schedule 5, Part III Match test for invisible parts 

of covers 

BS 5852:Part 1, Ignition 

source 1 (match flame 

equivalent)  

 

De testmetoder som hänvisas till i Tabell 4 är BS 5852-1, BS 5852-2 and BS 6807. 

BS 5852-1 använder samma provningsrigg och samma typ av antändningskällor som 

EN 1021-1 (antändningskälla 0 = cigarett) och EN 1021-2 (antändningskälla 1 = gaslåga 

motsvarande tändsticka), se Figur 16. Provningsmetoderna är således mycket lika men 

det finns vissa skillnader såsom exempelvis tiden för hur länge gaslågan ska appliceras 

mot provkroppen eller hur många delförsök som ska utföras. Även kraven skiljer sig 

något åt.  
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Tester enligt BS 5852-2 utförs på ett liknande sätt som för BS 5852-1 men testriggen 

och antändningskällorna (antändningskälla 2-7) är större, se Figur 18. 

 

Figur 18. Provuppställning för test enligt BS 5852-2. Bilden visar också exempel på tändkällor som 
används för BS 5852-2. Antändningskälla 7, 5 och 2 kan ses från vänster till höger. 

 

Tester enligt BS 6807:1986 utförs på madrasser på samma sätt som för EN 597-1 och 

EN 597-2, se Figur 17. Antändningskällorna skiljer sig dock och istället för cigarett och 

liten gaslåga används samma större antändningskällor som BS 5852: Part 2; antingen 

större gaslågor eller träribbstaplar (Antändningskälla 2-7), se Figur 18.  

A3 Världen (USA) 

A3.1 Provning av möbler 

Det material som skall testas enligt TB 117-2013 monteras i en testrigg, tillverkad i trä, 

tillsammans med tillämpbart standardmaterial, se Figur 19. En glödande cigarett 

placeras i övergången mellan sits och rygg. Cigaretten täcks därefter med en bit 

lakansväv i bomull/polyesterblandning. Under de 45 minuter som testet pågår får inte 

öppen låga (flaming ignition) uppstå. Fortskridande glödbrand (progressive 

smouldering) får inte heller bildas i provkroppen som inte självslocknar inom 45 

minuter. Det finns också krav på skadans utbredning i vertikal ledd (gäller stoppning, 

barriärmaterial och överdragstyger) samt horisontell ledd (gäller material placerat 

under/bakom sits- och ryggdynor). 
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Figur 19. Exempel på provuppställning vid provning av stoppningsmaterial tillsammans med 
standardtyg enligt TB 117-2013. En glödande cigarett placeras i övergången mellan sits och rygg. 
En bit lakansväv placeras sedan över cigaretten. 

 

A3.2 Provning av madrasser 

Totalt provar man sex stycken madrasser för ett godkännande enligt 16 CFR 1632. Har 

man provat produkten enligt 16 CFR 1633 med godkända resultat så räcker det dock att 

prova 2 stycken sängar/madrasser.  

Vid provning enligt 16 CFR 1632 placerar man ut minst 9 cigaretter direkt på sängen 

eller madrassen. Dessa skall placeras på alla ytor som avviker från varandra, det kan 

handla om sömmar, plana ytor, veck, tofsar, kantband, etc. Minst 3 cigaretter per 

avvikande yta skall appliceras. Samma provningsförfarande skall också genomföras då 

sängen eller madrassen täckts med lakansväv. Cigaretterna placeras då mellan två lager 

av lakansväven, se Figur 20. 

Sängen eller madrassen får inte antända (flamma eller glödbrand) under provningens 

gång och det finns krav på utbredningen av skadan i materialen runt de applicerade 

cigaretterna. 
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Figur 20. Exempel på provuppställning vid provning av madrass enligt 16 CFR 1632. Halva 
madrassen täcks med två lager lakansväv. Glödande cigaretter placeras på alla avvikande ytor på 
båda sidor av madrassen. Cigaretterna som appliceras på den täckta delen placeras emellan de två 
lagren av lakansväven. 

 

Vid provning enligt 16 CFR 1633 antänder man sängen eller madrassen med en dubbel 

gasbrännare (en vertikal samt en horisontell) på ena långsidan av produkten, se Figur 

21. Beroende på hur hög sängen/madrassen är samt vart skarven mellan säng och 

madrass befinner sig (vid provning av exempelvis kontinentalsängar) så placeras 

brännaren olika.  

Provningen sker under en kalorimeter som fångar in rökgaserna som bildas vid 

förbränning av produkten. Dessa rökgaser analyseras för att beräkna den värmeeffekt 

som sängen eller madrassen avger när den brinner. Godkännandekriteriet gäller den 

maximala värmeeffekt som produkter ger under provets gång samt den ackumulerade 

värmeeffekten under provningens första 10 minuter. Totalt provar man tre stycken 

sängar eller madrasser för ett godkännande. 
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Figur 21. Exempel på provuppställning vid provning av en säng enligt 16 CFR 1633. En 
dubbelbrännare placeras på mitten av ena långsidan.  
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