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Abstract 

In Sweden, more than 100 people die in fires every year and there is a 

societal goal of decreasing the risk of fire-related deaths. A goal-

orientated prevention approach needs to be credibly underpinned with 

an understanding of the extent of the problem, its causes and risk 

factors, aspects that have largely been missing in Sweden. Therefore, 

the purpose of this thesis was to analyze fatal fires and fatalities in 

Sweden from an epidemiological perspective.  

The historical trends show that the risk of dying due to fire has 

decreased by more than 50% over the last 60 years in Sweden, with the 

largest decline being seen amongst children. In Sweden today, the risk 

of young children dying in a fire is very low. However, the risk of dying 

in fires has not declined to the same extent among elderly. In light of 

the aging Swedish population, older people must therefore be a priority 

in future fire protection. To investigate fire fatalities, data from three 

different national registers were combined. By combining the three 

sources, it was clear that the present routine statistics systematically 

underestimate the true fire mortality situation. In-depth analysis 

regarding residential fires show that men and elderly are particularly 

at risk, as well as people living alone, those with low income, those on 

social security benefits and health-related early-retirement benefits. 

The most common cause of fire was smoking and the presence of 

alcohol among the victims was high. When combined, the extensive 

material can be simplified and described by well-defined clusters that 

each can be meet with relevant preventive efforts.  

Crucially, however, it is clear that mortality in residential fires is 

essentially a social problem and improving the protection of the most 

vulnerable people in society needs to be ascertained through sustained 

and holistic strategies, consisting of both social and technical 

measures. To establish and facilitate this, a cross-sectoral approach 

within municipalities and central government is needed. 
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Sammanfattning 

I Sverige omkommer drygt 100 människor varje år i bränder och det 

finns en tydlig målsättning i samhället att detta ska minska. Ett 

målstyrt arbete måste vägledas av kunskap om problemets omfattning, 

orsaker och riskfaktorer och syftet med denna avhandling är därmed 

att analysera det brandrelaterade dödsfallspanoramat i Sverige från 

dessa perspektiv.  

Resultaten visar att risken att omkomma genom brand har mer än 

halverats under de senaste 60 åren i Sverige. Det är idag mycket 

ovanligt att små barn omkommer i brand men samma positiva 

utveckling kan inte ses för de äldre. En åldrande befolkning som 

dessutom i ökande omfattning förväntas bo kvar hemma innebär att 

denna grupp måste prioriteras i framtida brandskyddsarbete. Genom 

att sambearbeta data från tre olika nationella register: 

Dödsbrandsdatabasen, Dödsorsaksregistret, och Registret över 

rättsmedicinska undersökningar kan det presenteras att rutinmässigt 

framtagen statistik från enskilda register systematiskt underskattar 

den verkliga situationen med 20-25 %. Vid fördjupad analys av 

bostadsbränder framträder att män och äldre är särskilt riskutsatta, 

liksom personer som bor ensamma, har låga inkomster, 

socialbidragsersättning och förtidspension. Den i särklass vanligaste 

brandorsaken är rökning och förekomst av alkohol bland offren är 

mycket vanligt.  

Trots att varje dödsbrand är unik kan materialet beskrivas av relativt 

få och tydligt avgränsade typer av händelser som var och en måste 

mötas med relevanta preventiva insatser för att lyckas. Det krävs dock 

att kunskapen också leder till insikt om att dödfall i bostadsbränder i 

huvudsak är ett socialt problem och att det inte finns någon 

universallösning på problemet. Arbetet med att förbättra skyddet för 

de mest riskutsatta och sårbara människorna i samhället måste ske 

genom uthålliga och breda strategier, bestående både av sociala och 

tekniska åtgärder. Därmed behöver ett tvärsektoriellt arbetssätt inom 

kommuner och med centrala myndigheter underlättas och stödjas. 
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1 Introduktion 

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att det globalt 

omkommer mer än 300 000 människor årligen till följd av brand, dvs. 

siffror i paritet med hur många som dör av drunkning och förgiftning. 

Risken för att omkomma i brand är dock ojämnt fördelad och 

dödligheten är nästan dubbelt så hög i låginkomstländer i Afrika och 

Sydostasien jämfört med länder i Europa och USA (WHO, 2004). Trots 

denna ojämna fördelning, är risken att omkomma i bränder också ett 

betydande problem i höginkomstländer. Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) som har ett sammanhållande 

ansvar för brandsäkerhetsarbetet och brandstatistik i Sverige, 

rapporterar att det årligen omkommer drygt 100 människor till följd av 

brandrelaterade händelser (MSB, 2016).  

I ett försök att minska antalet dödsbränder i Sverige har ett antal 

myndigheter, kommuner och andra organisationer arbetat utifrån en 

nationellt framtagen strategi (MSB, 2010) för hur brandskyddet kan 

stärkas genom stöd till enskilda. I denna nationella strategi har en 

vision formulerats som uttrycker att ”ingen ska omkomma eller skadas 

allvarligt till följd av brand”. Strategin och visionen kan ses som en 

förlängning av det mer omfattande fokusskifte från detaljstyrt mot 

målstyrt brandskyddsarbete som blev innebörden när den tidigare 

Räddningstjänstlagen ersattes av Lagen om skydd mot olyckor 2004. 

Förutsättningen för ett framgångsrikt systematiskt preventionsarbete, 

i synnerhet då en så kallad nollvision finns formulerad, är en utvecklad 

och ingående kunskap om problembilden (Andersson & 

Moniruzzaman, 2015). Det kanske tydligaste exemplet på vikten av en 

pålitlig problembild är vägtrafikens målmedvetna och långvariga 

satsning på att samla data om samtliga dödsfall i trafikmiljön. Genom 

förståelsen av vilka grupper som drabbas, vilka företeelser som lett till 

händelserna som sådana och vilka mekanismer som slutligen 

förorsakat dödsfallen, erhålls en rationell bas för formulering av 

strategier och utformning av åtgärdsförslag. 

Ett målstyrt förebyggande arbete inom brandområdet måste för att bli 

trovärdigt också vägledas av kunskap om problemets omfattning, 

orsaker och riskfaktorer. Trots ett förändrat arbetssätt med en 
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sammanhållen målstyrd verksamhet och en nollvision, finns det i 

Sverige grundläggande brister ifråga om dessa ingående komponenter 

vilket allvarligt försvårar möjligheten att minska antalet dödsfall till 

följd av i bränder i Sverige.  
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2 Syfte 

Det övergripande syftet med denna avhandling är att analysera det 

brandrelaterade dödsfallspanoramat i Sverige från ett epidemiologiskt 

perspektiv. 

Viktiga delsyften är att:  

 analysera den historiska utvecklingen och rådande trenden 

(delstudie 1, kapitel 7) 

 uppskatta och analysera problemets omfattning (delstudie 2, 

kapitel 8) 

 beskriva brand- och personkaraktäristika för bostadsbränder 

som lett till dödsfall (delstudie 3-4, kapitel 9) 

 identifiera typfall för dödsbränder i bostäder (delstudie 3, 

kapitel 9) 

 identifiera riskfaktorer för dödsfall vid bostadsbränder 

(delstudie 3-4, kapitel 10)  
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3 Avhandlingens delarbeten 

Denna avhandling omfattar fyra delstudier som tillsammans beskriver 

brandproblematikens utveckling, omfattning, orsaker och riskfaktorer. 

Två av delstudierna, delstudie 1 om den historiska utvecklingen och 

delstudie 2 om problemets omfattning, har tidigare publicerats i min 

licentiatuppsats (Jonsson, 2016). I delstudie 2 skapades ett 

kvalitetssäkrat material med förutsättningar för fördjupade studier. 

Delstudie 3 och delstudie 4 är därför en naturlig påbyggnad till den 

tidigare uppsatsen och baseras på det framtagna materialet för att 

specifikt studera bostadsbränder, dess omständigheter, orsaker och 

riskfaktorer. 

Följande fyra delstudier ingår i avhandlingen: 

1. Jonsson, A., Runefors, M., Särdqvist, S., & Nilson, F. (2016). 

Fire-related mortality in Sweden: temporal trends 1952 to 2013. 

Fire Technology, 52(6), 1697-1707.  

 

2. Jonsson, A., Bergqvist, A., & Andersson, R. (2015). Assessing the 

number of fire fatalities in a defined population. Journal of 

Safety Research, 55, 99-103. 

 

3. Jonsson, A., Bonander, C., Nilson, F., & Huss, F. (2017). The 

state of the residential fire fatality problem in Sweden: 

Epidemiology, risk factors, and event typologies. Journal of 

Safety Research, 62, 89-100. 

 

4. Jonsson, A., Jaldell, H. (2018). Identifying Socioeconomic risk 

factors associated with residential fire mortality in Sweden: A 

matched case-control study. Manuskript 

Tidigare publicerat material återpubliceras med tillåtelse av förlaget. 
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Författarnas bidrag  

Avhandlingens fyra delstudier har kommit till inom ramen för ett 

forskningsprojekt vid Centrum för Personsäkerhet, Karlstads 

universitet.  

Delstudie 1. Anders Jonsson (AJ) har ansvarat för utformning av 

studiedesign, genomförande av datainsamlingen, dataanalys och 

författande av artikelmanuskriptet. Marcus Runefors (MR) och Stefan 

Särdqvist (SS) har bidragit med brandteknisk kompetens vid 

författande av artikelmanuskriptet. Finn Nilson (FN) har bidragit i 

analys av data samt vid författande av artikelmanuskriptet. 

Delstudie 2. AJ har ansvarat för utformning av studiedesign, 

genomförande av datainsamlingen, dataanalys och författande av 

artikelmanuskriptet. Anders Bergqvist (AB) har bidragit i 

planeringsprocessen, genomförande av datainsamling samt vid analys 

av data. Ragnar Andersson (RA) har bidragit i planeringsprocessen och 

författande av artikelmanuskriptet. 

Delstudie 3. AJ har ansvarat för utformning av studiedesign, 

genomförande av datainsamlingen, dataanalys och författande av 

artikelmanuskriptet. Carl Bonander (CB) har bidragit vid analys av 

data och vid författande av artikelmanuskriptet. FN har bidragit vid 

författande av artikelmanuskriptet. Fredrik Huss (FH) har bidragit i 

planeringsprocessen och författande av artikelmanuskriptet. 

Delstudie 4. AJ har ansvarat för utformning av studiedesign, 

genomförande av datainsamlingen, dataanalys och författande av 

artikelmanuskriptet. Henrik Jaldell (HJ) har bidragit i 

planeringsprocessen, vid analys av data samt vid författande av 

artikelmanuskriptet. 
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4 Disposition 

Framför allt för att svara upp mot avhandlingens syfte men också för 

att göra kunskapen tillgänglig till en större grupp, är upplägget i denna 

avhandling något annorlunda än traditionellt. Avhandlingen inleds 

med en kort beskrivning kring hur svenskt brandskyddsarbete har 

förändrats över tid och vad denna förändring innebär i form av behov 

av kunskap. Det befintliga kunskapsläget kring det epidemiologiska 

brandrelaterade dödsfallspanoramat i Sverige och internationellt 

beskrivs samt hur olika typer av kunskap passar in ett 

preventionsinriktat skadeförebyggandearbete.  

Därefter följer fem kapitel som presenterar en specifik aspekt av 

problembilden eller epidemiologin, snarare än att presentera varje 

delstudie för sig. Detta innebär att medan delstudie 1 och delstudie 2 

hålls samman i sin helhet och presenteras som enskilda kapitel, delas 

resultat från delstudie 3 och delstudie 4 upp i relevanta delar med 

utgångpunkt i den sorts kunskap de genererar. Att delstudierna 

presenteras på detta sätt innebär att information om metod, statistiska 

analyser, med mera till stor del lämnas utanför kappan om inte 

informationen är viktig utifrån syftet. Istället hänvisas läsaren till de 

fullständiga artiklarna som bifogas i slutet av avhandlingen i frågor vad 

gäller metoder.  

Genom att presentera artiklarnas innehåll i detta format möjliggörs det 

också att presentera resultat som inte inkluderats i delstudierna till 

följd av ordbegränsningar, begränsningar i antal tabeller eller 

liknande. Slutligen i denna kappa diskuteras de kombinerade 

resultaten från delstudierna, kopplat till dagens brandskyddsarbete i 

Sverige. 
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5 Bakgrund  

Riskhantering involverar utvecklingen av en noggrann och detaljerad 

förståelse av de risker som samhället möter. För att uppnå detta är 

statistik och kunskap om problemet en central komponent. Detta gäller 

i alla dess faser: risker måste identifieras, mätas och bedömas innan 

beslut om åtgärder kan fattas och därefter behöver processen repeteras 

för att utvärdera effekten av åtgärden. För risker som inte kan 

accepteras behöver strategier, som inkluderar åtgärder för att minska 

sannolikheten samt minska konsekvenserna när de inträffar, utvecklas 

(Dickson, 1995). 

Inom brandområdet har bristen på statistik och kunskapsunderlag 

påtalats vid flera tillfällen historiskt. Under 1970-talets andra hälft 

konstaterades det i den statliga utredningen – kallad 

Brandriskutredningen (SOU 1978:30) – att det inte finns någon samlad 

bild över brandskadeutvecklingen i Sverige och att de kunskaper som 

finns är fragmentariska och ofta svårtolkade. I betänkandet lades ett 

förslag på sådan statistik fram. De statistiska underlag som fanns 

tillgängliga vid denna tidpunkt baserades på försäkringsstatistik 

(Rosenberg, 1999) och på uppgifter från brandförsvarens årsrapporter. 

Rapporter som Statens brandnämnd sammanställde till en årlig 

brandförsvarsstatistik. Vid samma period arbetade den så kallade 

”brännskadegruppen”1 med syfte att genom information försöka 

förebygga bränder och brännskador. De påpekade också att det i 

Sverige fanns mycket lite kunskap om inträffade bränder och 

brännskador (Westman, 1979).  

I mitten på 1980-talet utredde FOA, på uppdrag av Styrelsen för svensk 

brandforskning (Brandforsk), frågan om system för brandstatistik i 

Sverige (Ringström, 1985). Olika tänkbara källor för en kontinuerlig 

statistikinsamling belystes och det konstaterades att en central 

insamling och bearbetning av brandförsvarets utryckningsrapporter 

skulle vara den mest lämpliga. Det konstaterades samtidigt att det för 

framgångsrik riskbedömning krävs kompletterande uppgifter om 

                                                           
1 I brännskadegruppen ingick personer från Konsumentverket, Statens brandnämnd, Statistiska 
centralbyrån samt de plastikkirurgiska klinikerna vid Karolinska sjukhuset i Stockholm och 
Akademiska sjukhuset i Uppsala. 
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befolkning, bestånd och aktiviteter av olika slag (från t.ex. Statistiska 

centralbyrån). 

Några år senare redovisade Räddningsverket i en skrift (SRV, 1991) de 

diskussioner som pågick inom kommunal räddningstjänst. Det 

påtalades att det övergripande målet för räddningstjänsten är att 

minska sannolikheten att olyckor ska inträffa samt förhindra och 

begränsa skador på människor, egendom och miljö. Återigen 

konstaterades det att det saknades underlag för att på ett systematiskt 

sätt beskriva riskerna, till exempel bra statistik över varför olyckor 

inträffar. Räddningsverket påbörjade då, tillsammans med Statistiska 

centralbyrån, ett arbete med ett så kallat statistikförsörjningsprogram 

för räddningstjänst (SRV, 1995) vilket senare resulterade i att delar av 

programmets förslag realiserades och att en kontinuerlig insamling 

kunde påbörjas i mitten av 1990-talet – en insamling som fortfarande 

pågår.  

Tillgången till systematiskt insamlade uppgifter om personskador vid 

bränder har varit än mer (och är fortfarande) bristfällig (Szabo, 1988). 

Det gäller särskilt för händelser med personskador utan dödlig utgång 

men även för dödsbränder saknas grundläggande kunskap om 

problemets omfattning, orsaker och riskfaktorer. Svenska 

brandförsvarsföreningen (SBF) gjorde tidigt sammanställningar över 

antal döda i bränder baserat på tidningsuppgifter. Statistiken 

presenterades under åren 1932-1946 i branschtidningen Brandskydd 

och senare med start på 1960-talet i tidningen Brandförsvar. Under 

rubriken ”Brand- och explosionsoffer” presenterades vissa år 

kortfattade beskrivningar av respektive händelse (med datum, ålder 

och kön på dödsfallet samt uppgift om brandens troliga orsak). Det 

förekom även årssammanställningar för det totala antalet dödsfall, ofta 

med särredovisning av antalet dödsfall orsakade av sängrökning och 

hur många av de omkomna som var barn. Denna särredovisning får ses 

som naturlig då 25-40% av dödsfallen under 1930- och 1940-talet 

rapporterades vara kopplade till sängrökning och mellan 15-35% av de 

omkomna var barn under 15 år (se t.ex. Brandskydd, juli, 1940), siffror 

som idag skulle ses som häpnadsväckande.  

Trots den bristande statistiken, fanns alltså likväl en viss kunskap om 

riskgrupper. Detta ses i beskrivningen från 1965 som var ett särskilt 
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mörkt år i svensk dödsbrandsstatistik och sannolikt det år som än idag 

skördat flest dödsoffer2 under efterkrigstiden. Förklaringen till de höga 

talen låg inte i att någon större katastrof med många offer inträffat. 

Istället var ett stort antal fall kopplade till sängrökning och det 

spekulerades i om nya stoppningsmaterial i madrasser, kuddar, täcken 

och möbler bidrog: 

”Något exakt svar härpå går f. n. ej att lämna, men påfallande är – 

som vanligt – att ett stort antal sängrökningsfall tycks kunna sättas i 

samband med spritförtäring.” (Brandförsvar 4, 1965, s. 73).   

Det fanns ett stort värde i dessa sammanställningar och försöken att 

härleda orsaker, de innehöll dock begränsad information som var 

användbar ur ett förebyggandeperspektiv. Dessutom var de beroende 

av fullständigheten och tillförlitligheten i de tidningsuppgifter de 

baserades på. En alternativ, och till synes mer tillförlitlig, källa till 

kunskap för att beskriva dödsfallen var Sveriges dödsorsaksregister. 

Brännskadegruppen, som beskrivits tidigare, initierade en analys som, 

baserat på data från dödsorsaksregister, studerade dödsfall vid bränder 

för perioden 1961 till 1976 (Westman, 1979). Förutom Sverige 

studerades även övriga skandinaviska länder samt England och Wales. 

Resultaten påvisade att Finland hade det högsta antalet dödsfall per 

capita och i Danmark den lägsta. Incidensen i Sverige var ungefär 

femton dödsfall per en miljon invånare, med ett medeltal på 119 

dödsfall per år. De flesta dödliga bränder inträffade under vintern och 

ca 70 % inträffade i bostäder. Ungefär två tredjedelar av offren var män 

och incidensen i åldrarna över 64 år var anmärkningsvärt högre än i 

lägre åldrar.  

Trots att Brännskadegruppens studie tillförde avsevärt mycket mer 

kunskap än vad som kunnat samlas genom tidningsurklipp, finns det 

svagheter. Den största svagheten med dödsorsaksstatistik, särskilt ur 

ett förebyggandeperspektiv, är dess begränsade information om 

olyckshändelsen. Det finns även potentiella svårigheter att söka fram 

de dödsfall som önskas studeras; även om dödsorsaksstatistiken i sin 

helhet kan betraktas som fullständig, kan kodningen innebära att 

dödsfall hamnar under fel kategori (Brooke et al., 2017).  

                                                           
2 Bortsett från 1998 då brandkatastrofen i Göteborg inträffade där 63 ungdomar omkom 
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Under 1980-talet inledde SBF ett samarbete med Rikspolisstyrelsen 

och landets polismyndigheter för att få bättre information om bränder 

där människor omkommit. Insamlingen som fortsatt baserades på 

tidningsbevakning kompletterades med uppgifter från polis och ledde 

till att en samlad bild av ett större material om dödsbränder (SBF, 

1995; 1996) kunde presenteras. Sammanställningar från materialet, 

som avsåg åren 1983 till 1994, visade bland annat att majoriteten av 

dödsoffer i bränder var män (69 %), många var ensamboende (60 %) 

och många dödsbränder orsakades av rökning (41 %). Äldre människor 

stod för en stor andel av dödsfallen och det framkom även att en stor 

andel (17 %) var fysiskt handikappade.  

Problembilden i USA verkade även vara lik den svenska under denna 

tidsperiod. I en studie (Berl & Halpin, 1978) från delstaten Maryland 

visades exempelvis att cigaretter var den vanligaste tändkällan, att 

sovrum och vardagsrum var de vanligaste startutrymmena, att flest 

dödsbränder i bostäder inträffade nattetid och att alkohol var vanligt 

förekommande hos offren. I studien diskuteras även att mycket få 

studier publicerats som detaljerat analyserat dödsbränder. Berl och 

Halpin menade att anledningen till det var svårigheter att skapa det 

djupgående samarbete mellan olika uppgiftslämnare som krävs för att 

få uppgifter om både branden och individen som omkommit, dvs. 

liknande problem som synts i det svenska dödsbrandförebyggande 

arbetet. 

Influerat och inspirerat av Vägverkets nollvision3, lämnade 

Räddningsverket 1997 ett brandförebyggande program (SRV, 1997) till 

regeringen där en nollvision gällande bränder föreslogs. I denna 

deklareras det att ”Riskerna för bränder skall fortlöpande minskas. 

Antalet döda och svårt skadade liksom antalet allvarliga skador på 

oersättlig miljö och egendom skall gå mot noll.”. Trots denna önskade 

nollvision, fanns det samtidigt en insikt kring att det, trots SBF:s 

ansträngning, saknades möjlighet att detaljstudera problemet på ett 

fullödigt sätt motsvarande det som byggts upp av Vägverket för att 

kontinuerligt studera och följa antalet omkomna i vägtrafiken. 

                                                           
3 Riksdagen beslutade hösten1997 i enlighet med regeringens förslag att det långsiktiga målet för 
trafiksäkerheten skall vara att ingen skall dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor inom 
vägtransport-systemet (nollvisionen) samt att vägtransportsystemets utformning och funktion 
skall anpassas till de krav som följer av detta. 
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Räddningsverket beslutade därför 1999 att tillsammans med landets 

räddningstjänster påbörja en systematisk insamling av mer fakta kring 

dödsbränder. Rapporter från insamlingen presenterades årligen under 

perioden 2000 till 2008 och resultaten visade stor samstämmighet 

med tidigare sammanställningarna från SBF (MSB, 2009). 

Från internationella studier vid denna tidpunkt rapporterades att 

dödligheten vid bränder i delstaten Alabama (McGwin, Chapman, 

Rousculp, Robison & Fine, 2000) var högst för svarta personer, män, 

barn och gamla. Rökning var den mest frekventa brandorsaken, det 

fanns sällan brandvarnare och över hälften av de vuxna hade alkohol i 

blodet. Holborn, Nolan och Golt (2003) studerade dödsfall i London 

med liknande resultat som i USA men tillförde att 

funktionsnedsättning, sjukdom och fattigdom var ytterligare 

riskfaktorer. På ekologisk nivå visade Duncanson, Woodward och Reid 

(2002) att det inträffade flest dödsbränder i de socioekonomiskt 

svagaste områdena. Diekman, Ballesteros, Berger, Caraballo och 

Kegler (2008) visade, också på ekologisk nivå, att dödligheten i 

bostadsbränder är hög i områden med en stor andel rökare även efter 

att hänsyn tagits till socioekonomiska faktorer. Den 1 januari 2004 

trädde lagen om skydd mot olyckor, LSO (SFS 2003:778), i kraft. I 

propositionen (prop. 2002/03:119) till LSO står det bland annat att 

regeringen vill minska detaljregleringen och införa målstyrning i den 

kommunala räddningstjänsten. I lagens förarbeten anges att syftet 

med lagen är att färre ska dö och skadas samt att mindre ska förstöras 

på grund av olyckor. Lagen innehåller två övergripande nationella mål 

för att uppnå detta syfte: 

 I hela landet ska människors liv och hälsa samt egendom och 

miljö beredas ett med hänsyn till de lokala förhållandena 

tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

 Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att 

räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och 

genomföras på ett effektivt sätt. 

Enligt LSO ska kommunerna utarbeta ett handlingsprogram för både 

det förebyggande arbetet inom sitt geografiska område och för den 

operativa verksamheten, det vill säga räddningstjänst. I proposition 

klargörs också att de nationella målen ska brytas ner i kommunala 
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verksamhetsmål som ska finnas med i kommunernas 

handlingsprogram.  

LSO ersatte den tidigare räddningstjänstlagen RäL (SFS 1986:1102), 

vilken i sin tur var en ersättning till bland annat brandlagen (SFS 

1974:80) och brandstadgan (SFS 1962:91). I propositionen till den nya 

lagen betonas det olycksförebyggande arbetet. Lagen vill stimulera till 

ett tvärsektoriellt arbete, där kommunen tar initiativet till att 

samordna det totala arbetet med skydd mot olyckor baserat på aktuella 

lokala riskanalyser. De lagstadgade detaljkraven för 

räddningstjänstplanen togs bort och ersattes av handlingsprogram 

som mer flexibelt lät kommunen själv välja organisation och medel.  

Vid en uppföljning (DS 2009:47) av reformen efter fem4 år 

konstaterades det att utvecklingen gått långsammare än förväntat och 

regeringen uppdrog därför åt MSB att, i samverkan med berörda 

myndigheter och organisationer, ta fram en nationell strategi  för hur 

brandskyddet kunde stärkas genom stöd till enskilda (MSB, 2010). 

Inom ramen för arbetet skapades också, över 10 år efter idéen om en 

nollvision inom brand först väckts, en vision för brandskyddsområdet: 

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

Att specifikt uttrycka en målsättning där ingen ska omkomma eller 

skadas allvarligt är inte unikt för brandområdet. Som nämnts ovan togs 

det 1997 inom det svenska trafiksäkerhetsarbetet ett innovativt grepp 

genom den så kallade ”Nollvisionen” (Belin, Tillgren & Vedung, 2012). 

Nollvisionen var bilden av en framtid där människor inte dödas eller 

skadas för livet i vägtrafiken och där mobiliteten var underordnad 

säkerheten (Tingvall, 1997). Nollvisionen anses innovativ genom sitt 

sätt att formulera problemet, genom sitt etiska förhållningssätt om att 

det är oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv och genom att 

policyn är antagen av riksdagen. Policyn tar sin utgångspunkt i att det 

är konsekvenserna i form av dödsfall och personskador som är 

problemet och inte trafikolyckorna som sådana. Samma etiska 

förhållningssätt och strategi för att forma säkra system och miljöer har 

                                                           
4 Det har även gjorts en uppföljning efter 10 år (MSB, 2015) med slutsatsen att utvecklingen i flera 
avseenden fortfarande går långsamt och att intentionerna inte infriats i den takt man skulle kunna 
förvänta sig. 
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senare beskrivits för flera andra områden (Kristianssen, Andersson, 

Belin & Nilsen, 2018).  

Nollvisionskonceptet har kritiserats och ifrågasatts sedan det 

introducerades (se t.ex. Elvik, 1999). Kritiken handlar framförallt om 

att målsättningen är förknippad med höga kostnader som tränger 

undan alternativa investeringar, med högre nytto-kostnadskvot inom 

andra olycksområden. Medan förespråkare som Zwetsloot, Kines, 

Wybo, Ruotsala, Drupsteen & Bezemer (2017) möter kritiken med att 

det handlar om missförstånd kring begrepp, menar Sherratt och Dainty 

(2017) att samma innovativa förhållningssätt kan finnas utan att ”Noll” 

nämns.  

Oavsett om ett förebyggande arbete uttalar en strävan att nå noll döda 

eller skadade eller om man snarare följer en mer traditionell 

preventionsansats är kärnan i målstyrning och processer för 

kontinuerligt förbättringsarbete ofta beskriven genom Demings ”plan-

do-check-act” (PDCA) loop (Deming, 1982). Resultaten är då en del av 

en iterativ process: en handlingsplan upprättas, åtgärder genomförs, 

åtgärder utvärderas och utifrån denna utvärdering kan nya 

åtgärdsbehov formuleras. Demings loop är också grunden för många 

metoder för ledningssystem och internationella standarder, till 

exempel ISO 9001: 1997 (Kvalitetsledning), ISO 14001: 2004 

(Miljöledning), OHSAS 18001: 2007 (Arbetsmilö), och ISO 31000: 

2009 (Riskhantering). Dessa principer har i hög grad influerat 

systematiskt säkerhetsarbete inom flera olika områden såsom 

arbetsmiljö, produktsäkerhet, patientsäkerhet och inte minst 

brandsäkerhetsarbete (Andersson, 2015). Systematiskt 

brandskyddsarbete beskrivet i termer av målstyrning och kontinuerligt 

förbättringsarbete (genom t.ex. PDCA-cykeln) har stora likheter med 

den ansats som används inom folkhälsoarbete (Public Health Model), 

vilken består av fyra steg (Robertson, 2007): 

1. Definiera problemet: Det första steget innebär att förstå 

problemet genom systematisk insamling av information kring 

omfattning, karaktäristika och konsekvenser i form av skador 

och dödsfall, dvs.. att definiera hur stort problemet är, vart det 

inträffar och vem som drabbas. Också kunskap om problemets 

förändring över tid är viktig att inkludera för att förstå rådande 
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trender och för att möjliggöra en utvärdering av effekten av olika 

förebyggande åtgärder.  

2. Identifiera risk- och skyddsfaktorer: Det andra steget fokuserar 

på att fastställa orsaker och samband; vilka är riskfaktorerna och 

vilka av faktorerna är modifierbara genom interventioner? Och 

omvänt, vilka faktorer skyddar människor från problemet? 

Denna information ger förutsättningar för att gå vidare och 

utveckla samt införa åtgärder som tar bort eller reducerar 

riskfaktorer samt förstärka skyddsfaktorer. 

3. Utveckla och testa preventionsstrategier: Det tredje steget är att 

skapa kunskap om vilka åtgärder som kan fungerar genom att 

utforma, genomföra och utvärdera interventioner i mindre skala. 

4. Införa och utvärdera: Det sista steget är att genomföra 

interventioner ”på bred front”. Åtgärdernas påverkan på 

riskfaktorer, skyddsfaktorer och utfallsvariabler ska följas, och 

deras effekter och kostnadseffektivitet ska utvärderas. 

Oavsett vilken av de systematiska modellerna som ett arbete baseras 

på är en grundläggande förutsättning för att vägleda mål- och 

resultatstyrning och arbete med policyutveckling och prevention av 

dödsbränder tillgång till tillförlitlig information om problemet. Det 

krävs tydliga definitioner av utfallsmåttet och konsistent kontinuerlig 

mätning med möjligheter att identifiera och följa riskgrupper och 

riskfaktorer. Som belysts ovan saknas dessa förutsättningar till stor del 

i Sverige för att kunna arbeta systematiskt med att minska 

dödsbränder. Denna brist utgör utgångspunkten för delstudierna som 

ingår i denna avhandling. 
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6 Etiska överväganden och sekretess 

Syftet med denna avhandling är att beskriva det brandrelaterade 

dödsfallspanoramat i Sverige från ett epidemiologiskt perspektiv. En 

förutsättning för att säkerställa hög kvalitet på underlaget samt ge 

möjlighet att samanvända information från olika dataregister är att 

materialet är personnummerbaserat. Personnummer infördes i Sverige 

1947 och sedan dess har alla invånare som varit bosatta i Sverige på 

permanent basis tilldelats ett unikt personnummer. Personnummer 

används i stor utsträckning i samhället i alla sammanhang där det är 

viktigt att kunna urskilja identiteten på individer. När det gäller hälso- 

och sjukvården motiveras användningen av personnummer av behovet 

av otvetydig identifiering av patienter för att främja en säker och 

effektiv hälso- och sjukvård för den enskilde. Dessutom gör 

användningen av personnummer det också möjligt att använda 

medicinska data i utbildningssyfte, forskning och kontinuerlig 

förbättring av kvaliteten på hälso- och sjukvård (Ludvigsson, 

Otterblad-Olausson, Pettersson & Ekbom, 2009). 

I delstudie 1-3 har all bearbetning och statistikframställning skett på 

MSB (av författaren i sin roll som anställd på myndigheten). Det finns 

två rättsliga ramar att förhålla sig till när en myndighet använder 

hälsodata och personnummer i Sverige; Personuppgiftslagen, PUL 

(SFS 1998:204) och Offentlighets- och sekretesslagen, OSL (SFS 

2009:400). Personuppgiftslagen ger ett mycket högt skydd för 

hälsouppgifter, men användningen av hälsouppgifter är tillåten i 

forskning som har godkänts av en etisk kommitté och vid 

statistikproduktionen. Det bör noteras att personuppgiftslagen endast 

gäller levande personer. Lagen påverkar inte hur myndigheter 

använder uppgifter om personer som omkommit i bränder, men gäller 

när man t.ex. följer upp status för personer med potentiellt livshotande 

skador från en brand. 

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller mycket strikta regler om 

skydd av personliga och ekonomiska uppgifter om individer, oavsett 

om de är döda eller levande. I normalfallet skulle det vara otänkbart för 

de hälsovårdande myndigheterna eller RMV att lämna uppgifter till 

MSB eftersom uppgifterna där skulle bli tillgängliga för allmänheten. 

Genom en klausul om statistiksekretess i offentlighets- och 
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sekretesslagen ges dock statistikfunktionen vid MSB möjlighet att 

kunna skydda data. Denna klausul innebär en strikt sekretess för 

personliga och ekonomiska uppgifter i produktionen av statistik och 

liknande undersökningar, så länge som de särskilt anges i statliga 

regleringar som följer av lagen. Detta innebär att det för dessa delar i 

avhandlingsarbetet inte har behövts någon forskningsetisk prövning. 

En av förutsättningarna för att kunna genomföra delstudie 4 var att få 

tillgång till en slumpmässigt utvald kontrollgrupp som var vid liv vid 

tidpunkten för dödsfallet och alltså omfattas av personuppgiftslagen. 

En annan förutsättning var att kunna koppla samman 

studiepopulationen med sociodemografiska variabler från andra 

personnummerbaserade register. Regelverket i Sverige kräver att 

denna typ av registerbaserade studier granskas och godkänns av en 

etikprövningsnämnd. Delstudie 4 godkändes av 

etikprövningsnämnden i Uppsala (Dnr 2013/282). 
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7 Historisk utveckling  

Att studera antal döda i bränder över tid är en viktig komponent för att 

i förlängningen utveckla och implementera preventiva åtgärder. Det 

kan också göra det möjligt att upptäcka förändringar i riskmönster och 

därigenom förstå och kategorisera ett skeende. Kunskap om historisk 

utveckling och pågående trend ger dessutom förutsättningar att 

observera och bedöma effekten av genomförda förebyggande åtgärder. 

Utan denna kunskap kan enkla före-efter jämförelser lätt leda till 

felaktiga effektskattningar och slutsatser om det samtidigt oberoende 

av åtgärden pågår en uppåt eller nedåtgående trend. Därför, utifrån 

syftet med denna avhandling; att analysera det brandrelaterade 

dödsfallspanoramat i Sverige från ett epidemiologiskt perspektiv, 

inleds denna avhandling med att analysera den historiska utvecklingen 

och rådande trenden av brandrelaterade dödsfall. 

Att studera brandskadetrender i Sverige 

Uppgifter om antal dödsfall i samband med brand kan hämtas från 

olika källor. Ur ett nationellt perspektiv finns fyra källor5 som kan ge 

en samlad bild över utvecklingen i Sverige: Socialstyrelsens statistik 

över dödsorsaker, Brandskyddsföreningens sammanställningar, 

MSB:s statistik om dödsbränder och Rättsmedicinalverkets (RMV) 

rättsmedicinska undersökningar. De olika källorna samlar in data via 

olika informationskanaler och har startat vid olika tidpunkter. 

Dessutom samlar en av källorna (Brandskyddsföreningen) idag inte 

längre in några nya uppgifter. Nedan ges en kort beskrivning av 

respektive källa med avseende på hur uppgifterna samlas och vilken 

tidperiod som omfattas. 

 Statistik över dödsorsaker: Denna data baseras på 

bedömningen som gjorts av den läkare som har konstaterat 

dödsfallet. Denne utfärdar ett dödsbevis och ett dödsorsaksintyg 

som skickas till Skatteverket respektive Socialstyrelsen. 

                                                           
5 Det finns naturligtvis fler källor som innehåller uppgifter om dödsfall i samband med brand, t.ex. 
polis, ambulans och räddningstjänst. Dessa bedöms i detta sammanhang inte vara tillräckligt 
heltäckande för att vara relevanta. 
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Uppgifterna behandlas och samlas i dödsorsaksregistret (DOR) 

som innehåller historiska data sedan 19526. 

 Rättsmedicinska undersökningar: RMV har som uppgift 

att utreda onaturliga och misstänkt onaturliga dödsfall samt 

ansvarar för registret över rättsmedicinska undersökningar i 

Sverige (RättsBase). Rättsmedicinska data har samlats in sedan 

1992 om alla personer som genomgått rättsmedicinsk 

undersökning. 

 Brandskyddsföreningens dödsbrandsstatistik: Svenska 

Brandförsvarsföreningen (som 2004 bytte tillbaka till sitt 

tidigare namn Svenska Brandskyddsföreningen) samlade från 

mitten av 1960-talet till några år in på 2000-talet in uppgifter 

om dödsfall i samband med bränder. Insamlingen baserades på 

tidningsbevakning och under viss period även på ett utvecklat 

samarbete med polis. 

 MSB:s dödsbrandsstatistik: Statens räddningsverk 

(numera MSB) påbörjade 1999 tillsammans med landets 

räddningstjänster en systematisk insamling av mer fakta kring 

dödsbränder. Inledningsvis identifierades dödsfall av 

räddningstjänst och genom tidningsbevakning. För 

fullständigare identifiering har sedan 2009 ett utvecklat 

samarbete med polis och RMV initierats. 

Av källorna ovan så är det endast dödsorsaksstatistiken och 

brandskyddsföreningens sammanställningar som ger möjlighet att 

studera en längre tidsperiod. I en statlig utredning (SOU 1978) 

jämfördes de båda serierna och det konstaterades att 

överensstämmelsen inte var särskilt god och att avvikelsen enstaka år 

kunde uppgå till ±20-25 %. Det påpekades samtidigt att avgränsningen 

för redovisade dödsfallen i vissa avseenden kunde skilja sig åt mellan 

de båda serierna. Vidare gjordes bedömningen att statistiken från 

dödsorsaksregistret, genom den avstämning som sker mot 

befolkningsregistret, kunde anses fullständigt vad gäller antal döda och 

                                                           
6 Fakta om dödsfall och dödsorsaker har dock samlats i Sverige betydligt längre än så. Den tidigaste 
befolkningsstatistiken i Sverige inrättades 1749 och kallades för det Svenska Tabellverket. 
Kommissionen över tabellverket, en föregångare till statistiska centralbyrån, inrättades för 
bearbetning av uppgifterna. Sverige (tillsammans med Finland) har därmed världens äldsta 
befolkningsstatistik och faktum är att brand i något olika tappning har ansetts som tillräckligt 
intressant för att utgöra en egen redovisningskategori sedan insamlingen inrättades. 
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att underlaget för kodningen av skadans yttre orsak var 

tillfredsställande. Den senare bedömningen grundades på studier av 

olycksbeskrivningarna på dödsbeviset som visat att de gav en god bild 

av vilken typ av olyckshändelse som inträffat.  

En förutsättning vid studier av långa tidsserier är också att 

mätningarna varit konsistenta över tid. En rimlig bedömning är därför 

att brandskyddsföreningens insamling via dagstidningar är mer 

osäker, då kvaliteten är beroende av fullständighet och tillförlitlighet i 

tidningsuppgifter. Utöver dessa kvalitetsaspekter omfattar 

dödsorsaksregistret dessutom en längre tidsperiod och därmed kan det 

konstateras att dödsorsaksregistret bäst lämpar sig för att studera den 

historiska utvecklingen av omkomna i brand i Sverige.  

Dödsorsaksregistret 

Dödsorsaker i DOR kodas och klassificeras sedan 1997 enligt WHO:s 

tionde revision av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD-

10) (Socialstyrelsen, 2015). Tidigare dödsorsaker är kodade enligt den 

ICD-version som var gällande för respektive tidsperiod; ICD-6: 1952-

1957, ICD-7: 1958-1968, ICD-8: 1969-1986, ICD-9: 1987-1996, ICD-10: 

1997-. Förändringarna i ICD-klassificeringen har i första hand varit 

avsedda att förbättra kvaliteten. Till exempel, medan det för hela denna 

period finns information om kön, ålder och underliggande dödsorsak, 

finns information om primär skadediagnos endast för dödsfallen 

mellan 1972-2013. Statistiken omfattar personer som vid tidpunkten 

för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet 

inträffade i eller utanför Sverige eller om personen var svensk 

medborgare eller inte. 

Samtidigt som ICD-förändringarna förbättrat kvaliteten, har tidigare 

studier visat att dessa förändringar kan påverka observerade trender i 

sjuklighet och dödlighet både abrupt och långsiktigt i Sverige (Nilson, 

Bonander & Andersson, 2015; Jansson, Johansson, Rosén & 

Svanström, 1997). Dessutom har förändringarna även inneburit att 

vissa typer av skador eller diagnoser inte är direkt konverteringsbara 

mellan olika ICD versioner. När det gäller brandrelaterade dödsfall kan 

oavsiktliga händelser konverteras mellan alla ICD-versioner sedan 

1952. Brandrelaterade dödsfall som bedömdes vara avsiktliga 

(självtillfogade skador och våld), eller där avsikten var oklar, är inte 
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konvertibla. Den historiska utveckling som presenteras nedan avser 

därför endast oavsiktliga dödsfall. 

Dödsfall i bränder 1952-2013 

Den brandrelaterade dödligheten i Sverige har, i likhet med många 

andra höginkomstländer (Garbacz, 1991; Ahrens & Evarts, 2017; USFA, 

2011; Mulvaney et al., 2008), minskat betydligt under de senaste 60 

åren. Mellan 1952 och 2013 omkom 6232 svenskar till följd av 

oavsiktliga brandrelaterade händelser7 och det totala antalet dödsfall 

har minskat med 34 % (95 % CI: 28-39) mellan 1952 och 2013. Också 

den åldersstandardiserade8 dödligheten minskade under den 

studerade tidsperioden med 63 % (95 % CI: 52-71), vilket innebär en 

genomsnittlig årlig minskning på 1,6 % (figur 7.1). 

 
Figur 7.1. Trenden av åldersstandardiserad brand-relaterad dödlighet per miljon 

invånare. Streckad linje = regressionslinje. Skuggat område = 95 % konfidensintervall. 

                                                           
7 Baserat på ICD-koder: E916 ”Skada av eld och explosion i brännbart ämne (ej sprängämne) (även 
rökskador)” (ICD-6 och ICD-7), E890-E899 ” Olyckor orsakade av öppen eld” (ICD-8 och ICD-9) och 
X00-X09 ”Exponering för rök och öppen eld” (ICD-10) 
8 Brandrelaterade dödligheten varierar med ålder och åldersfördelningen ändras över tid. Det är 
därför lämpligt vid analys av längre tidsserier att ta hänsyn till förändringen av åldersstruktur 
genom att studera åldersstandardiserade dödstal i stället för att enbart ta hänsyn till 
befolkningsantal (Curtin & Klein, 1995). 
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Ett antal tekniska, sociala och ekonomiska framsteg har skett under 

tidsperioden som kan tjäna som potentiella förklaringar till den 

observerade minskningen. Den ekonomiska utvecklingen i ett land har 

tidigare i hög grad visat sig bidra till att minska risken för många typer 

av oavsiktliga skador (Moniruzzaman, 2006). Mellan 1952 och 2013 

har Sverige haft en betydande ekonomisk tillväxt, som har lett till en 

modernisering av till exempel elinstallationer, köksutrustning samt 

bygg- och möbelmaterial som alla har en inverkan på bränder. 

Dessutom har stora tekniska framsteg gjorts, med mer avancerad 

brandsläckningsutrustning samt en ökad förekomst av brandvarnare.  

Den stora ökningen av andel hushåll med brandvarnare skedde på 

1980-talet. När SBF genomförde den årliga intervjuundersökningen 

1989 (Brand & Räddning, 1989) hade nästan 60% av alla hem minst en 

brandvarnare jämfört med 1981 då siffran var 17%. Den stora ökningen 

skedde framför allt bland lägenhetshushåll som ökade från 3 % till 39 

%. Ökningen fortsatte under 1990-talet och SRVs enkätundersökning 

1996 (SRV, 1996) visade att 68 % hade brandvarnare. I den följande 

undersökningen 2001 (SRV, 2001) hade andelen ökat till 76 %. Den 

senaste mätningen genomfördes av MSB 2014 och då hade hela 94 % 

brandvarnare i hemmet (MSB, 2014). 

Som syns i tabell 7.1 har minskningen vad gäller den 

åldersstandardiserade risken varit signifikant i alla ålders- och 

könsspecifika grupper med undantag för kvinnor i åldersgruppen 5-19 

år. Den största minskningen sågs i den yngsta åldersgruppen (0-4 år) 

med en minskning på hela 91 % (95 % CI: 88-94). Dessa stora 

förändringar kan antyda att sociala framsteg som till exempel allmänt 

tillgänglig barnomsorg och förbättrad socialtjänst, kan ha påverkat de 

historiska trenderna.  
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Tabell 7.1. Åldersstandardiserad brand-relaterad dödlighet (per miljon 

invånare) 1952 - 2013  

 Incident rate ratioa Incident rateb 

 1952-2013 per år 1952 2013 

     

Total 0.37 (0.29-0.48) 0.984** 21.1 8.0 

     

Kön     

Män 0.37 (0.30-0.45) 0.984** 28.7 10.7 

Kvinnor 0.39 (0.29-0.53) 0.985** 13.7 5.5 

     

Ålder     

0-4  0.09 (0.06-0.12) 0.961** 21.7 2.0 

5-19 0.86 (0.53-1.39) 0.998 3.5 3.0 

20-44  0.28 (0.20-0.40) 0.980** 12.8 3.7 

45-64  0.39 (0.31-0.49) 0.985** 21.3 8.4 

65-79  0.43 (0.36-0.51) 0.987** 38.0 16.6 

80+ 0.33 (0.29-0.37) 0.982** 96.9 32.1 

     

Män, ålder     

0-4  0.08 (0.06-0.12) 0.961** 24.8 2.2 

5-19 0.63 (0.40-0.98) 0.993* 4.8 3.0 

20-44  0.25 (0.20-0.33) 0.978** 20.9 5.4 

45-64  0.38 (0.31-0.46) 0.984** 29.5 11.3 

65-79  0.45 (0.39-0.52) 0.987** 51.9 23.8 

80+ 0.42 (0.38-0.46) 0.986** 119.5 50.5 

     

Kvinnor, ålder     

0-4  0.09 (0.06-0.13) 0.962** 18.4 1.7 

5-19 1.39 (0.82-2.38) 1.005 2.2 3.1 

20-44  0.41 (0.25-0.68) 0.986** 4.6 1.9 

45-64  0.42 (0.31-0.56) 0.986** 13.4 5.7 

65-79  0.39 (0.31-0.48) 0.985** 26.4 10.5 

80+ 0.28 (0.24-0.32) 0.980** 81.7 23.2 

     

 1972-2013 per år 1972 2013 

Primär skadediagnos     

Brännskador 0.31 (0.24-0.38) 0.972** 9.6 3.0 

Toxisk effekt av kolmonoxid 0.54 (0.43-0.69) 0.986** 7.5 4.1 

     

Män, skadediagnos      

Brännskador 0.27 (0.18-0.41) 0.970** 12.9 3.7 

Toxisk effekt av kolmonoxid 0.42 (0.29-0.61) 0.979** 12.3 5.3 

     

Kvinnor, skadediagnos     

Brännskador 0.37 (0.22-0.62) 0.976** 6.5 2.5 

Toxisk effekt av kolmonoxid 1.03 (0.56-1.87) 1.001 3.0 3.1 

     

  
a Incident rate ratio, uppskattad från regressionen (95 % CI)  
b Incident rate, uppskattad från regressionen  

* p<0.05 **p<0.01  
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På 1950- och 60-talet var organiserad barnomsorg eller förskolor 

sällsynta och 1965 var endast 3 % av små barn (0-5 år) delaktiga i 

organiserad barnomsorg. Barn var istället, i stor utsträckning, antingen 

hemma med sina mödrar eller togs om hand av släktingar (Bergqvist & 

Nyberg, 2013). Sedan dess har en gradvis förändring skett och år 2015 

vistades 83 % av små barn (1-5 år) vid organiserade förskolor eller 

barnomsorg (Skolverket, 2017). Denna samhällsförändring har 

sannolikt påverkat branddödlighetsrisken för små barn, inte minst på 

grund av brandföreskrifter i skolor och offentliga byggnader, men 

också i det att barn övervakas i större utsträckning samt spenderar 

mindre tid i hemmet. I de tidiga sammanställningarna kring omkomna 

i brand framkommer det ofta fallbeskrivningar som tyder på att 

bristande övervakning (samt vedeldning) var en ofta förekommande 

orsak till att barn dog i bränder: 

”Hammarlid den 18 nov. Två minderåriga barn hade lämnats 

ensamma för en kort stund. Ett av barnen fick tag i en tändsticksask 

och försökte förmodligen tända ett ljus.” (Brandskydd juli, 1940, s. 

104)  

”Släthult, Vireda, den 25 januari. En treårig flicka som lämnats 

ensam hemma medan modern gått ut för att hämta ved, kom för nära 

en öppen brasa, så att kläderna fattade eld.” (Brandskydd juli, 1944, 

s. 67) 

”2 december. Arjeplog. En 2-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand i 

Laisvall utanför Arjeplog. Den lilla flickan hade lämnats ensam 

hemma för att sova middag medan modern var ute och handlade.” 

(Brandförsvar 3, 1964, s. 68)  

”3 april. Göteborg. Tre barn i åldern 1-3 år omkom vid en 

lägenhetsbrand. Branden hade troligen uppkommit genom att 3-

åringen hade kopplat till ett el-element istället för TV-apparaten. 

Barnen var ensamma i hemmet.” (Brandförsvar 9, 1965, s.194) 

En annan grupp som är viktigt att lyfta fram från ett historiskt 

perspektiv är den äldre delen av befolkningen. Även om risken för att 

dö i en brand minskat även i den äldre befolkningen, så är äldre 

fortfarande den åldersgrupp som har den högsta risken att dö i brand. 

Förbättringarna i sjukvården och utvecklingen av medicinsk teknik 
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som har skett under de senaste 60 åren har lett till en allt större grupp 

multisjuka, äldre människor (Nilson, 2014). Denna grupp förväntas 

också öka ytterligare (OECD, 2007) och bör därför vara en prioriterad 

målgrupp för brandskyddsarbetet i Sverige.  

Eggert och Huss (2017) visar i en kartläggning, med syfte att hitta 

medicinska och biologiska förklaringar till vad som gör äldre mer 

sårbara vid en brand, att hjärt- och kärlsjukdomar, i synnerhet 

åderförkalkning, ökar sårbarheten avsevärt mot kolmonoxid och 

troligtvis även mot andra kvävande gaser. Hjärt- och kärlsjukdomar 

och bristande fysisk kondition kan också öka sårbarheten mot värme. 

Brännskadade äldre patienter har högre risk att omkomma än yngre 

patienter, men det är omdiskuterat om det är ålder i sig själv eller om 

det är de redan existerande sjukdomarna som kommer med ålder som 

ökar risken.  

Uppdelat på den primära skadediagnosen har dödligheten minskat 

både för brännskador och för kolmonoxidförgiftning. Vid slutet av 

tidsperioden (2013), var dödligheten lägre för brännskador än för 

kolmonoxid (3,0 dödsfall per miljon invånare [pmi] (95 % CI: 2,6-3,4) 

jämfört med 4,1 dödsfall pmi (95 % CI: 3,5-4,9)). I början av 

tidsperioden (1972) var relationen den omvända, med högre dödlighet 

för brännskador (9,6 dödsfall pmi (95 % CI: 8,5 till 10,8) jämfört med 

7,5 dödsfall pmi (95 % CI: 6,7-8,4)). 

Liknande förändringar i förhållandet mellan brännskadade och 

rökskadade har observerats i USA under perioden 1979-1992 (Hall, 

1996) och det finns ett antal möjliga förklaringar till förändringen. 

Även om inträdet av syntetiska polymerer i våra bostäder påbörjades 

cirka 20 år innan den studerade perioden (Alarie, 2002) är det 

sannolikt att en betydande del stoppade möbler i ett typiskt hem på 

1970-talet innehöll naturliga fibrer av något slag (t.ex. ull och bomull). 

Förekomsten av stoppade möbler med syntetisk fyllning har ökat och 

med det även bränder med syntetiska polymerer inblandade. Bränder 

i möbler med syntetfyllning uppvisar en betydligt högre 

brandtillväxttakt än möbler med naturfibrer (Kerber, 2012; Särdqvist, 

1993) och ger människor kortare tid att fly eller försöka släcka branden. 

Därför är det troligt att överlevnadsgraden i dessa fall har minskat över 

tid och eftersom offren i dessa fall är längre bort från branden, kommer 
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de sannolikt att i första hand omkomma till följd av inandning av rök 

vilket överensstämmer med den observerade trenden. 

Vidare kan den tekniska utvecklingen av material i kläder ha bidragit 

till både minskningen i den totala dödligheten och till minskningen 

bland de brännskadade i synnerhet. Tester har visat att både 

antändningsbenägenheten och sannolikheten för brännskador givet en 

brand är lägre för de flesta moderna syntetiska textilier jämfört med 

bomull (Babrauskas, 2003). Bränder i kläder är en av de vanligaste 

orsakerna till dödsbränder med brännskaderelaterade offer (Fredrik 

Huss, MD, docent, Centrum för brännskador, Akademiska sjukhuset, 

Uppsala, Sverige, Personlig kommunikation 3 Juni 2015) och 

förekomsten av mer syntetiska fibrer i kläder kommer därför sannolikt 

att minska antalet av brännskaderelaterade dödsfall. Därmed kommer 

det också påverka förhållandet mellan brännskador och rökskador i 

den observerade riktningen.  

Slutligen har förbättringar i vården under den studerade tidsperioden 

varit betydande. Dödligheten på sjukhus i Sverige till följd av 

brännskador har minskat avsevärt under de senaste decennierna (Svee, 

Jonsson, Sjöberg & Huss, 2016). Det är dock okänt om liknande 

utveckling har skett när det gäller dödlighet vid sjukhus på grund av 

kolmonoxidförgiftning. Dessa omkommer oftast på olycksplatsen, 

medan dödsfall till följd av brännskador vanligen inträffar efter 

åtminstone någon behandling. Även om förbättrad sjukvård också har 

resulterat i minskad dödlighet vid sjukhus på grund av 

kolmonoxidförgiftning, kan det antas att de brännskaderelaterade 

dödsfallen minskar i större utsträckning medan de rökrelaterade 

dödsfallen är mer oförändrade. 

Sammanfattningsvis visar den historiska utvecklingen att risken för att 

omkomma till följd av brand har mer än halverats under de senaste 60 

åren i Sverige. Den största minskningen noterades bland små barn (0-

4 år) och det är idag mycket ovanligt att små barn omkommer till följd 

av brand. Dödsrisken har dock inte minskat i samma utsträckning 

bland äldre. I ljuset av en åldrande befolkning innebär detta att de äldre 

måste prioriteras i framtida brandskyddsarbete om målen med färre 

omkomna ska nås.  
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8 Problemets omfattning  

Trots att statistik från dödsorsaksregistret (DOR) ger en unik möjlighet 

att studera dödsfall till följd av brandrelaterade händelser ända tillbaka 

till tidigt 1950-tal så är den i andra avseenden bristfällig. Dödsorsaker 

kodas och klassificeras enligt WHO:s internationella klassifikation 

vilket ger förutsättningar att jämföra dödsrisker mellan olika länder 

och över tid inom ett land. Samtidigt innehåller koderna mycket 

begränsad information om själva brandhändelsen vilket skapar 

svårigheter att kategorisera, förstå och söka ut den önskade 

populationen. Det innebär också att materialet har begränsad nytta för 

arbetet med att förebygga dödsbränder. Registret över rättsmedicinska 

undersökningar (RättsBase) liknar i dessa avseenden DOR. Båda 

registren har fokus på dödsfallen och innehåller inga förutsättningar 

att hålla samman personer som dött vid samma händelse.  

För MSB:s dödsbrandsdatabas är den största bristen att det är 

problematiskt att bedöma om alla bränder och dödsfall verkligen 

uppmärksammas genom de kanaler och uppgiftslämnare som 

insamlingen bygger på. Avsaknaden av en heltäckande insamling av 

personnummer i Dödsbrandsdatabasen försvårar dessutom 

möjligheten att kontrollera uppgifterna mot DOR och RättsBase, samt 

möjligheten att i efterhand utöka informationen genom koppling till 

andra personnummerbaserade register i samhället. 

Skillnader i definitioner, klassifikationer och insamlingsrutiner mellan 

olika register resulterar i att antalet dödsfall som rapporteras av olika 

myndigheter inte överensstämmer. Detta har stor betydelse, för utan 

tydliga definitioner och klassifikationer kommer resultatmätning, 

uppföljning och forskning att bli svårare och mindre meningsfull. 

Förhållandet, som inte är unikt för Sverige, har uppmärksammats från 

flera håll och det har påtalats en bristande samstämmighet i hur olika 

länder registrerar och rapporterar brandrelaterade dödsfall (DCLG, 

2012). Detta faktum har även fått till följd att det vid vissa 

redovisningar och internationella jämförelser publiceras uppgifter 

både från brandspecifika data och från ländernas dödsorsaksregister 

(Harrami & McIntyre, 2006; DSB, 2010a; Geneva Association, 2014).  
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För att trovärdigt uppskatta problemets omfattning krävs alltså tydliga 

definitioner. Definitionen som är gällande för Dödsbrandsdatabasen är 

en relativt generell definition där kraven för att klassificeras som 

omkommen i en brand är följande: 

 Personen har omkommit på grund av direkta skador till följd av 

en brand eller explosionsartad förbränning. 

 Dödsfallet har inträffat senast inom 30 dagar efter branden. 

 Dödsbranden har skett i Sverige. 

Enligt denna definition inkluderas både oavsiktliga bränder (olyckor) 

och avsiktliga bränder (anlagda med uppsåt). Det spelar inte heller 

någon roll i vilket land den omkomne är folkbokförd (till skillnad från 

DOR som endast innehåller uppgifter om omkomna som är 

folkbokförda i Sverige9); alla personer som omkommer i bränder som 

sker i Sverige ska inkluderas. Eftersom det i definitionen ställs ett krav 

på att skadan ska ha skett som en direkt10 konsekvens av branden ingår 

inte dödsfall som är en indirekt följd av branden (till exempel efter 

hopp från balkong eller rasande byggnadsmaterial). 

För att få en kvalitetssäkrad uppskattning av omfattningen och en 

heltäckande bild av problemet, som i förlängningen kan användas för 

att bedriva ett effektivt olycks- och skadeförebyggande arbete mot 

dödsbränder, är det en förutsättning att det finns tillgång till en 

kombination av kvalitetssäkrad information om både händelsen 

(branden) och om den eller de personer som omkommit vid denna 

händelse. Detta kan endast uppnås genom att information från de olika 

registren sambearbetas, ett arbete som beskrivs nedan. Då viktig 

information, från ett preventivt perspektiv, finns i samtliga 

uppgiftslämnande register kan ett nytt sambearbetat register svara upp 

mot betydligt fler frågeställningar än vad som är fallet med enskilda 

register. 

Ett grundläggande problem vid sambearbetningen är dock att 

säkerställa att samma individ identifieras i alla register samt att 

säkerställa att en person endast förekommer en gång i materialet. 

                                                           
9 Från och med 2012 inkluderas även personer som inte är folkbokförda i Sverige.  
10 Dessa kriterier förändrades 2015. Numera inkluderas även indirekta dödsfall. Dessutom 
inkluderas dödsfall som inträffat inom 90 dagar efter brandhändelsen. Variabler har skapats för att 
möjliggöra urval enligt tidigare kriterier för jämförbarhet över tid. 
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Personnummer introducerades i Sverige 1947 och sedan dess har alla 

folkbokförda tilldelats ett unikt personnummer. Personnummer 

används i hela samhället inom områden där det är viktigt att inte 

blanda upp identiteten hos individer (Ludvigsson et al., 2009). Medan 

både RättsBase och DOR använder personnummer som identifierare 

saknar Dödsbrandsdatabasen i de flesta fall personnummer på de 

omkomna för den studerade tidsperioden.  

För att sambearbeta alla tre register utgick därför processen från den 

bakgrundsinformation som fanns i Dödsbrandsdatabasen om datum, 

plats, ålder, kön, och i vissa fall för- och efternamn på den omkomna. 

Därefter kunde RMV, på uppdrag av MSB, söka efter matchande 

personer i RättsBase och komplettera dödsfallen med personnummer. 

I samband med detta arbete identifierade RMV genom fritextsökning 

och sökord som t.ex. brand och rök dessutom eventuella nya fall i 

RättsBase som inte var kända av MSB.  

I ett andra steg genomförde Socialstyrelsen en sökning i DOR efter 

eventuellt ytterligare brandrelaterade dödsfall som inte existerade i 

Dödsbrandsdatabasen eller i RättsBase. Denna sökning skedde 

kodbaserat (ICD-10: X00-X09, X76, X97, Y26) och med hjälp av datum 

för dödsfallet (satt i relation till datum för branden) samt information 

om dödsfallet inträffat i Sverige eller utomlands kunde dödsfall som 

uppfyllde de uppsatta kriterierna läggas till.  

Den slutgiltiga listan med omkomna kompletterades av RMV och 

Socialstyrelsen med uppgifter om varje giltig fall (baserat på 

personnummer) från sina register. Genom att samtidigt betrakta data 

från alla källorna kontrollerades sedan att de ovannämnda kriterierna 

var uppfyllda.  

Genom denna sambearbetning kunde det konstateras att för perioden 

1999-2007 omkom 1171 personer till följd av brand, vilket motsvarar i 

genomsnitt 130 dödsfall per år. Av dödsfallen fanns 947 (81 %) 

registrerade i Dödsbrandsdatabasen. Endast ett av dessa var unikt, dvs. 

kunde inte hittas i varken RättsBase eller DOR. Totalt 1110 dödsfall (95 

%) fanns i RättsBase och av dessa kunde 12 fall inte återfinnas i något 

av de två andra registren. I DOR återfanns 1130 dödsfall (96 %), varav 

32 inte kunde hittas i något av de två andra registren.  
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Som syns i figur 8.1 kunde 890 dödsfall (76 %) identifierades i samtliga 

tre register, medan ytterligare 236 dödsfall (20 %) återfanns i två 

register och de återstående 45 dödsfallen (4 %) endast hittades i ett 

register.  

 

Figur 8.1. Venn-diagram av täckningen från Dödsorsaksregistret, Rättsbase och 

Dödsbrandsdatabasen med avseende på branddödade i Sverige (1999-2007). 

Av de 1171 dödsfallen var dödsfall till följd av bostadsbrand den i 

särklass vanligaste kategorin (77 %) följt av bränder efter trafikolyckor 

(10 %). Andelen dödsfall till följd av avsiktliga bränder varierade 

betydligt mellan kategorierna. I bostadsbränder var 92 % av dödsfallen 

en följd av oavsiktliga bränder medan bränderna var avsiktliga för 8 % 

av dödsfallen. I kategorierna "brand i parkerad bil" och "brand i 

person" observerades den omvända relationen, det vill säga fler 

dödsfall i avsiktliga bränder än i oavsiktliga (tabell 8.1).  
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Tabell 8.1. Uppskattat antal dödsfall i Sverige till följd av brand, 1999-2007, samt grad 

av under-rapportering och exklusivt bidrag per register, uppdelat per brandkategori. 

    

Brand i 

bostad 

Brand efter 

trafikolycka 

Brand i 

parkerad bil 

Brand i 

person 

Annan 

brand 
Totalt antal 

             

Uppskattat antal dödsfall 903 (77 %) 115 (10 %) 44 (4 %) 34 (3 %) 75 (6 %) 1171 (100 %) 

  Oavsiktliga 833 [92 %] 100 [87 %] 14 [32 %] 3 [9 %] 69 [92 %] 1019 [87 %] 

  Avsiktliga 70 [8 %] 15 [13 %] 30 [68 %] 31 [91 %] 6 [8 %] 152 [13 %] 

             

Under-rapportering          

  Dödsbrandsdatabasen 82 (37 %) 58 (26 %) 25 (11 %) 21 (9 %) 38 (17 %) 224 (100 %) 

  RättsBase 37 (61 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (2 %) 23 (38 %) 61 (100 %) 

  DOR 19 (46 %) 12 (29 %) 1 (2 %) 4 (10 %) 5 (12 %) 41 (100 %) 

           

Exklusivt bidrag          

  Dödsbrandsdatabasen                  -                        -                        -       - 1 1 

 RättsBase 2 6 1 2 1 12 

 DOR 12 - - - 20 32 

             

Av dödsfallen som inte återfanns i Dödsbrandsdatabasen (n = 224) 

tillhörde 37 % bostadsbrandskategorin följt av brand efter trafikolyckor 

(26 %) och annan brand (17 %). Detta innebär, uppdelat på 

brandkategori, att Dödsbrandsdatabasen underrapporterat 9 % av 

dödsfallen från bostadsbränder (82 av 903) (totalt rapporterades 86 % 

av bostadsbränder i samtliga register), men mer än hälften av alla 

dödsfall i de övriga kategorierna. När det gäller brandrelaterade 

dödsfall i samband med trafikolyckor har tidigare forskning påvisat 

svårigheter i att bedöma om personen dött av branden eller om andra 

trauman orsakat dödsfallet (Viklund, Björnstig, Larsson & Björnstig, 

2013) vilket kan vara en orsak till underrapportering i 

Dödsbrandsdatabasen.  

Att dödsfall saknas i Dödsbrandsdatabasen kan också vara en följd av 

den insamlingsmetod som MSB använder. MSB uppmärksammas på 

brandrelaterade dödsfall huvudsakligen genom samarbete med den 

kommunala räddningstjänsten och mediabevakning. Bränder i 

personer (utomhus), bränder i parkerade bilar, dödsfall i brand efter 

trafikolyckor och andra bränder (t.ex. gräsbrand) tycks saknas i större 

utsträckning än bostadsbränder. För dessa kategorier, särskilt bränder 

i parkerade bilar och bränder i personer, finns det en större andel av 

avsiktliga händelser. Dessa händelser leder mer sällan till insatser från 
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räddningstjänsten, vilket i sin tur kan vara en förklaring till varför de 

saknas i databasen. 

Dödsbrandsdatabasens insamlingsmetod kan också förklara varför 

ungefär dubbelt så många (30 %) av de saknade dödsfallen i 

Dödsbrandsdatabasen dog på sjukhus jämfört med de som 

rapporterats i DOR (15 %). Detta tyder på en bristande kommunikation 

mellan sjukvård och räddningstjänst och kan förklara en del av 

underrapporteringen. 

Av dödsfallen som inte återfanns i RättsBase (n = 61), så var 61 % 

kategoriserade som bostadsbrand och 38 % som annan brand. 

Uppdelat på brandkategori, missade RättsBase 4 % av dödsfallen i 

bostadsbränder (37 av 903), men 31 % av dödsfallen (23 av 75 bränder) 

kategoriserade som annan brand. Likaså, av dödsfallen som inte 

återfanns i DOR (n = 41), var 46 % kategoriserade som bostadsbrand 

följt av brand efter trafikolyckor (29 %). Det innebär att DOR missade 

endast 2 % av dödsfallen klassificerade som bostadsbrand (19 av 903), 

men cirka 10 % av alla dödsfall i brand efter trafikolyckor och brand i 

person (tabell 8.1). 

Undertäckningen i RättsBase och DOR beror sannolikt i hög grad på 

att den omkomne antingen inte varit folkbokförd i Sverige (DOR) eller 

på att ingen obduktion utförts (RättsBase). Bland de saknade 

dödsfallen i RättsBase, var medelåldern 81 år och i dessa fall kan det ha 

konstaterats att en obduktion inte krävdes. 

Undertäckningen i både DOR (41/1171 = 3,1 %) och RättsBase (61/1171 

= 5,2 %) (visas i tabell 8.1) är liten. Dock är undertäckningen i DOR 

hela 25 % om ett urval endast baserat på yttre orsakskoder används. 

Det beror på att det finns dödsfall som bedömts uppfylla kriterierna 

men som inte varit kodade med en brandrelaterad yttre orsak som 

underliggande dödsorsak. I stället kan koden förekomma som en 

bidragande dödsorsak eller inte alls. Från närliggande 

forskningsområden har det rapporterats att kodningsfel och olika sätt 

att göra ICD-urval resulterar i olika svar (Jansson, 2005; Wilhelms, 

Huss, Granath & Sjöberg, 2010; Krishnan, Frew, Green, Martin & 

Dziewulski, 2013) och att detta kan innebära betydande problem. 
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I förhållande till de uppsatta kriterierna observerades även en 

övertäckning, både i Dödsbrandsdatabasen och i ICD-urvalet från 

DOR. I Dödsbrandsdatabasen fanns 18 dödsfall rapporterade som inte 

uppfyllde kriterierna (dubbletter (n = 3), dödsfall före branden (n = 

10), och händelser som inte var brandrelaterade (t.ex. elolycka) (n = 5). 

I DOR fanns 37 dödsfall som inte uppfyller kriterierna (dödsfallet 

inträffat utanför Sverige (n = 10), offret dog mer än en månad efter 

branden (n = 21), och att händelsen inte var brandrelaterad (n = 6).  

Sammanfattningsvis, genom att sambearbeta tre register kan det 

konstateras att det årliga antalet brandrelaterade dödsfall i Sverige är 

betydligt högre än vad som tidigare rapporterats från 

Dödsbrandsdatabasen eller från DOR. Dessutom kan det konstateras 

att den rutinmässigt framtagna statistiken från enskilda register 

underskattar systematiskt den verkliga situationen med cirka 20-25 %. 

Sambearbetningen tydliggör därmed svårigheten i att uppskatta det 

verkliga antalet brandrelaterade dödsfall i Sverige med tidigare 

rutinmässiga registerurval. Analysen belyser även vikten av att 

använda olika datakällor för att få en mer fullständig, och ur ett 

förebyggande perspektiv mer relevant bild av dödsfallen och dess 

omständigheter. 
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9 Brand- och personkaraktäristika (bostadsbrand)  

Det framtagna materialet, som beskrivits i kapitel 8, kan ses som en 

startpunkt för en kvalitetssäkrad statistik till stöd för faktabaserat 

brandpreventivt arbete mot dödsbränder i Sverige. Genom en 

kombination av person- och brandrelaterad information erhålls unika 

möjligheter att analysera omständigheter och samband utförligt. 

Analyser, som vilar på en tillförlitligare grund än tidigare, kan 

underlätta för berörda myndigheter och den kommunala 

räddningstjänsten i deras strävan att förstå och utveckla förebyggande 

strategier och program mot dödsbränder.  

I och med att det sambearbetade materialet som beskrivits i kapitel 8 

är personnummerbaserat finns förutsättningar att samanvända 

uppgifterna med andra personnummerbaserade register. 

Datamaterialet kunde därmed kompletteras med uppgifter om 

alkoholkoncentration i blodet (BAC ‰) och karboxyhemoglobin 

(COHb %) från RMV:s register över toxikologiska analyser (Toxbase) 

samt med sociodemografiska uppgifter om bland annat familjetyp, 

sysselsättning och olika typer av bidrag från SCB.  

I tabell 9.1 presenteras övergripande uppgifter om alla dödsbränder 

från datamaterialet. De miljöer och sammanhang som dödsbränderna 

i de olika brandkategorierna representerar skiljer sig avsevärt åt. 

Utöver att bränderna i de olika kategorierna skett i olika miljöer finns 

stora skillnader i ålders- och könsfördelningen samt om händelsen 

bedömts som avsiktlig eller inte. Detta pekar på att bränder i olika 

miljöer har olika bakomliggande orsaker vilket i sin tur ställer skilda 

krav på förebyggande insatser och att olika typer av bränder därför bör 

analyseras skilt.  

I likhet med andra länder som t.ex. USA (USFA, 2017), står 

bostadsbränder för en majoritet (76 %11) av alla dödsfall som inträffat i 

Sverige till följd av brand. Från Norge rapporteras att 85 % av alla 

dödsbränder skett i bostäder (Sesseng, Storesund & Steen-Hansen, 

2017) men, som påpekats i kapitel 8, är jämförelser mellan länder 

osäkra till följd av olika källor och definitioner. Trots den höga andelen 

                                                           
11 I tabell 8.1 angavs siffran 77 %. Skillnaden beror på att 10 dödsfall har klassificerats om från 
”brand i bostadsmiljö” till ”annan brand” på grund av tillkommande information.  
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lyfts bränder i bostäder fram som ett eftersatt forskningsområde inom 

brandsäkerhet (Babrauskas, 2013). Babrauskas menar att 

vetenskapliga studier i större utsträckning bör fokusera på 

bostadsbränder för att avsevärt minska dödligheten efter brand och att 

studier kring mänskliga faktorer är speciellt relevanta. Babrauskas 

menar också att forskning idag, med fokus på fordonsbränder och 

bränder i höga hus, står i omvänd proportion till var problemen finns 

och att detta skulle kunna bero på en rädsla för negativ publicitet hos 

offentliga tjänstemän. Om denna hypotes stämmer för Sverige är 

osäkert men även i Sverige har bostadsbränder varit ett eftersatt 

område. 

Tabell 9.1. Sammanställning, dödsbränder och dödsfall per brandkategori, Sverige, 1999-2007  

  
Bostadsbrand 

Brand i person 

(utomhus) 

Brand efter 

trafikolycka 

Brand i 

parkerad bil 
Annan brand Alla  

Antal bränder(%) 830 (78%) 34 (3%) 84 (8%) 41 (4%) 80 (7%) 1069 (100%) 

Antal dödsfall (%) 893 (76%) 34 (3%) 116 (10%) 44  (4%) 85 (7%) 1172 (100%) 

Dödsfall per brand 1.08 1.00 1.38 1.07 1.06 1.10 

Oavsiktlig:avsiktlig-kvot 11.9 0.1 6.7 0.5 11.5 6.7 

Man:Kvinna-kvot 1.6 2.4 3.6 13.7 3.7 1.9 

Medianålder (IQR12) 65 (29) 53 (28) 28 (21) 46 (18) 66 (37) 61 (33) 

I tabell 9.1 visas att det för alla dödsfall efter brand, oavsett kategori, 

var nästan dubbelt så vanlig att de omkomna var män (66 % vs 34 %).  

I Norge (Sesseng et al., 2017) observeras en lägre andel män (56 % vs 

44 %) och från Finland (Haikonen, Lillsunde, Lunetta & Kokki, 2016) 

rapporteras en högre andel män (76 % vs 24 %). Vidare framkommer 

att medianåldern var 61 år för dödsfallen i Sverige vilket är ungefär 

detsamma som för Norge (59 år). I Finland däremot var medelåldern 

52 år för män och 57 år för kvinnor och andelen över 65 år endast 24 % 

(Haikonen et al., 2016), vilket kan jämföras med Sverige där 

motsvarande andel var 44 %.   

  

                                                           
12 Interquartile range (IQR): Ett mått på spridningen uttryckt som skillnaden mellan 75:e 
percentilen och den 25:e percentilen. 
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Beskrivning av bostadsbränderna 

Utifrån beskrivningarna av dödsbränderna skedde dessa ungefär lika 

ofta i villor som i lägenheter. Flest bränder startade i vardagsrum (27 

%) eller i sovrum (23 %) och möbler eller kläder var det material som 

först antänts. I en stor del (40 %) av bränderna hade branden redan 

spridit sig utanför startutrymmet vid räddningstjänstens ankomst. 

Bränderna var till största del en följd av olyckshändelser men cirka 10 

% utgjordes av avsiktliga händelser där branden hade anlagts med 

uppsåt. Flest dödsbränder inträffade under december (14 %), men även 

under övriga vintermånader observerades högre frekvenser än under 

de varmare månaderna. Fredag, lördag och söndag hade högre andel 

dödsbränder än övriga veckodagar och timmar under nattetid högre 

andel än timmar under dagtid. Rökning var den absolut vanligaste 

angivna brandorsaken (32 %) (tabell 9.2).  
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Tabell 9.2 Dödsbränder i bostäder, Sverige 1999-2007 per bostadstyp, startutrymme, 

startföremål, brandorsak, brandens storlek vid räddningstjänstens ankomst och 

brandspridning. 

Bostadstyp Antal bränder (%)   Brandorsak Antal bränder (%) 

Villa/radhus/kedjehus 376 (45%)  Rökning 263 (32%) 

Flerbostadshus 363 (44%)  Anlagd med uppsåt 85 (10%) 

Fritidshus 18 (2%)  Värmeöverföring 58 (7%) 

Äldreboende  56 (7%)  Glömd spis 58 (7%) 

Annan (husvagn, husbil) 17 (2%)  Levande ljus 42 (5%) 

Startutrymme Antal bränder (%)  Tekniskt fel 31 (4%) 

Kök 165 (20%)  Annan 46 (6%) 

Vardagsrum 224 (27%)  Okänd/saknas 247 (30%) 

Sovrum 194 (23%)  Brandens storlek vid 

räddningstjänstens ankomst 
Antal bränder (%) 

Badrum/toalett 13 (2%)  Branden släckt/slocknad 58 (7%) 

Annat (hall, vind, källare) 90 (11%)  Endast rökutveckling 41 (5%) 

Okänt/saknas 144 (17%)  Brand i startföremålet 90 (11%) 

Startföremål Antal bränder (%)  Brand i startutrymmet 199 (24%) 

Säng 134 (16%)  Brand i flera rum i samma brandcell 294 (35%) 

Soffa/fåtölj 76 (9%)  Brand i flera brandceller 41 (5%) 

Annan lös inredning 97 (12%)  Okänd/saknas 107 (13%) 

Kläder 96 (12%)  Brandspridning Antal bränder (%) 

Papper/kartong 10 (1%)  Startföremålet 110 (13%) 

Spis 57 (7%)  Startutrymme 206 (25%) 

Elektriska installationer 50 (6%)  Startbrandcellen 117 (14%) 

Brandfarlig vätska/gas 45 (5%)  Startbyggnaden 276 (33%) 

Skorsten, eldstad 29 (3%)  Branden spred sig till andra byggnader 14 (2%) 

Annan  30 (4%)  Okänd/saknas 107 (13%) 

Okänt/saknas 206 (25%)        
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Beskrivning av dödsfallen 

Under den studerade tidsperioden (1999-2007) omkom totalt 893 

personer i bostadsbränder, vilket innebär ett årsmedelvärde på 99 

dödsfall per år. Av dessa var 554 (62 %) män och 339 kvinnor (38 %) 

vilket innebär en kvot på 1,6:1 mellan män och kvinnor. Medianåldern 

i hela urvalet var 65 år, och visade sig vara något högre för kvinnor 

(median 69 år) jämfört med män (median 62 år). Figur 9.1 visar antalet 

dödsfall i olika åldersgrupper för män respektive kvinnor. Jämfört med 

kvinnor var antalet dödsfall högre eller lika för män i alla åldersgrupper 

förutom bland personer äldre än 85 år. 

 
Figur 9.1. Fördelning av dödsfall till följd av bostadsbränder i Sverige från 1997 till 2007, 

per åldersgrupp och kön. svarta staplar - män, grå staplar - kvinnor. 

Vid en majoritet av dödsfallen (53 %) hade toxisk effekt (främst 

kolmonoxid men även andra toxiska gaser) angivits som den primära 

dödsorsaken medan brännskador angivits i 37 % av fallen. Vid 

resterande dödsfall (10 %) förekom annan eller okänd dödsorsak. Det 

framträder inga statistiskt signifikanta skillnader avseende dödsorsak 

mellan kvinnor och män dock var det vanligare med brännskador bland 

de äldre. Högst andel brännskador observerades för kvinnor 60+ år. 
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I vilken grad rökförgiftning påverkade utfallet är svårt att uppskatta 

enbart med utgångspunkt i primär dödsorsak. Ofta är dödsfall efter 

bränder resultatet av en kombination av både brännskador och 

rökförgiftning. Den kolmonoxid som bildas vid bränder ger redan vid 

mycket små mängder i inandningsluften symptom. Symptomen beror 

framför allt på syrebrist och kan indikeras genom hur stor andel av 

kroppens hemoglobin som utgörs av karboxyhemoglobin (COHb). 

Nivåer på 10 % visar att offret inandats rök och att kolmonoxid kan ha 

varit en bidragande faktor till dödsfallet och vid cirka 20 % COHb 

framträder, enligt Widdop (2002), tecken som svår huvudvärk, 

illamående och kräkning, yrsel, suddig syn och svimning.  

För nästan 85 % av alla dödsfall i det studerade materialet fanns en 

toxikologisk mätning av COHb. Medianhalten var 42 % och vid två 

tredjedelar av dödsfallen var halten över 20 %. Andel dödsfall med 

COHb ≥ 50 % (vilket indikerar kolmonoxidförgiftning som den 

primära dödsorsaken), som presenteras i tabell 9.3, visar hög 

samstämmighet med andelen dödsfall med toxisk effekt som primär 

dödsorsak. Tabell 9.3 visar att det vid 36 % av dödsfallen uppmättes en 

dödlig COHb halt. Resultat i samma storleksordning har rapporterats 

från andra studier, både från Sverige (Stamyr, Thelander, Ernstgård, 

Ahlner, & Johanson, 2012) och till exempel Australien (Yeoh, & 

Braitberg, 2004).  

De rättskemiska analyserna påvisade att offren väldigt ofta hade 

alkohol i blodet. Av alla dödsfall hade 43 %13 en koncentration större 

eller lika med 0,2 promille. Resultat från en tidigare studie i Sverige 

(Sjögren, Eriksson & Ahlm, 2000) visar att förekomsten av alkohol 

bland brandolycksfall var 49 %. Holborn et al. (2003) presenterar 

liknande siffror (50 %) från London. Högst andel återfanns bland män 

i åldersspannet 20-59 år (72 %). Stora skillnader mellan olika typer av 

bränder identifierades där till exempel fler offer hade alkohol i blodet 

vid bränder som orsakats av glömd spis jämfört med andra orsaker. 

Andelen var även större för bränder där fler än en person dött jämfört 

                                                           
13 Denna siffra är en minimisiffra och sannolikt en underskattning då de som obducerats men ej 
analyserats för alkohol samt de omkomna som inte har obducerats (n=82 (9 %)) ingår i nämnaren 
vid beräkning av andelen. Samtidigt är majoriteten av de omkomna som ej obducerats över 80 år 
vilket är en åldersgrupp där förekomst av alkohol är ganska ovanlig. Om förekomsten av alkohol 
för de omkomna som ej obducerats fördelas enligt samma fördelning (köns- och åldersspecifikt) 
som de omkomna med mätning blir den uppskattade förekomsten av alkohol 46 %. 
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med bränder där endast en person dött. Vidare var andelen offer med 

alkohol i blodet högre för bränder som inträffar under helgnätter 

jämfört med bränder som inträffat under övriga tider. Bland de 

omkomna med alkohol i blodet (n=385) observerades stora variationer 

av alkoholkoncentration med en median på 2,2 promille vilket antyder 

att det i många fall förekom mycket höga koncentrationer hos offret.  

Totalt var cirka 90 % av dödsfallen bedömda som olyckshändelser. 

Avsiktliga händelser var vanligast bland män i åldern 20-59 år (Tabell 

9.3).  

Tabell 9.3. Avsikt, förekomst av alkohol och kolmonoxid samt primär skadediagnos per 

åldersgrupp och kön. 

  Andel % (95% CI) 

 
Antal 

(%) 
Oavsiktliga 

Alkohol 

≥0.2 ‰ 

COHb 

≥50% 

Flyktiga 

(Cyanid) 

Toxisk 

effekt 
Brännskada 

Män            

  0-19 år 20 90 (68-99) 10 (1-32) 65 (41-85) 30 (12-54) 75 (51-91) 25 (9-49) 

  20-59 år 225 79 (73-84) 72 (66-78) 41 (35-48) 31 (25-38) 66 (59-72) 26 (20-32) 

  60+ år  309 95 (92-97) 37 (31-42) 31 (26-37) 18 (14-23) 45 (40-51) 41 (36-47) 

  Alla åldrar 554 88 (85-91) 50 (46-54) 37 (33-41) 24 (21-28) 55 (50-59) 34 (30-38) 

Kvinnor          

  0-19 år 12 92 (62-100) 17 (2-48) 42 (15-72) 33 (10-65) 67 (35-90) 25 (5-57) 

  20-59 år 109 87 (79-93) 61 (51-70) 52 (43-62) 21 (14-30) 70 (60-78) 23 (15-32) 

  60+ år  218 94 (90-97) 18 (13-24) 24 (19-31) 16 (11-22) 39 (32-46) 50 (43-56) 

  Alla åldrar 339 92 (88-94) 32 (27-37) 34 (29-39) 18 (14-23) 50 (44-55) 40 (35-46) 

Båda könen          

  0-19 år 32 91 (75-98) 13 (4-29) 56 (38-74) 31 (16-50) 72 (53-86) 25 (11-43) 

  20-59 år 334 82 (77-86) 69 (63-74) 45 (39-50) 28 (23-33) 67 (62-72) 25 (20-30) 

  60+ år  527 94 (92-96) 29 (25-33) 28 (25-33) 17 (14-21) 43 (38-47) 45 (40-49) 

  Alla åldrar 893 90 (87-92) 43 (40-47) 36 (32-39) 22 (19-25) 53 (50-56) 37 (33-40) 

När sociodemografiska variabler tillfördes påvisades flera intressanta 

resultat. Av männen (i åldern 20-59 år) var 75 % ensamstående och 60 

% förvärvsarbetade inte. Dessutom fick knappt en tredjedel 

förtidspensionsersättning och drygt en fjärdedel fick 

socialbidragsersättning. För kvinnor i samma ålder var andelen 

ensamstående lägre (56 %) medan andel som inte förvärvsarbetade var 

lika stor som för männen. En högre andel kvinnor fick förtidspension 

(40 %) medan andelen med socialbidrag var lika för män som för 

kvinnor. Bland de omkomna som var 60 år eller äldre var andelen 

ensamstående ungefär lika stor för kvinnor och män (86 % respektive 

83 %).  
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Typhändelser 

I de två föregående avsnitten beskrevs bränder och brandoffers 

karaktäristika för enskilda variabler. Trots den uppenbara 

kunskapstillförseln om olika egenskapers omfattning från studier av 

enskilda variabler innebär det faktum att variablerna ofta samvarierar 

att intressanta variationer mellan olika subgrupper riskerar att döljas 

av genomsnittssiffran. Till exempel så är inte bränders startföremål 

slumpmässigt fördelade i olika startutrymmen, brandorsaker är inte 

slumpmässigt fördelade mellan olika inblandade personer, och så 

vidare. 

Genom en klusteranalys baserad på data från både individ- och 

brandnivå kan ett stort antal variabler ges en förenklad beskrivning i 

form av typhändelser då grupper av bränder liknar varandra. Runefors, 

Johansson och Van Hees (2016, 2017) har visat att effekten av olika 

interventioner varierar för olika grupper av individer och det är rimligt 

att anta att så även är fallet för olika typhändelser. Typhändelser kan 

därför ha stor relevans vid planering av brandförebyggande arbete och 

möjliggöra mer framgångsrik prevention. För att skapa dessa 

typhändelser användes multipel korrespondensanalys (MCA) med 

agglomerativ hierarkisk gruppering (AHC), ett angreppssätt som har 

använts för andra typer av skador och olyckor (Hasselberg, Vaez & 

Laflamme, 2005; Hasselberg & Laflamme, 2009; Riviére & Marlair, 

2010).  

Eftersom denna typ av analys förutsätter att data är på samma nivå 

behövde, i de fallen där fler än en omkom vid en specifik brand (cirka 

7 %), data omvandlas från individnivå till brandnivå. Det yngsta offret 

fick därför representera brandoffrets ålder och för kön skapades tre nya 

kategorier: endast manliga dödsfall, endast kvinnliga dödsfall och en 

kategori med både kvinnor och män. För alkohol skapades två 

kategorier: inget dödsfall över 0,2 ‰ och minst ett offer över eller lika 

med 0,2 ‰. För primärskadediagnos skapades tre kategorier: 

brännskador (alla offer), toxiska effekter (alla offer) och en kategori för 

dödsfall med både brännskador och toxiska effekter. 

Vid den valda klusteranalysmetoden kan variabler antingen inkluderas 

i analysen som aktiva eller supplementära. Aktiva variabler påverkar 

klusterbildningen medan supplementära variabler endast stödjer 
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tolkningen. Åtta aktiva variabler inkluderades: bostadskategori, orsak 

till brand, startföremål, startutrymme, ålder, kön, alkohol i blodet och 

primärskada diagnos. Variablerna valdes som aktiva då de ansågs 

beskriva händelsens omständigheter, de involverade individerna samt 

vara relevanta ur ett förebyggande perspektiv. De andra variablerna, 

med avseende på tidsmässiga och geografiska aspekter, brandens 

storlek vid räddningstjänstens ankomst och brandspridning, 

inkluderades som supplementära variabler. 

Utifrån denna metod identifierades sex olika typhändelser. För att 

karaktärisera en viss typ av händelse och därigenom underlätta 

tolkningen jämfördes typhändelsens olika egenskapers andelar med 

hela populationens andel (dvs. genomsnittet av samtliga som 

omkommit i bränder). I figur 9.1 presenteras hur det totala antalet 

dödsbränder i bostäder fördelas på de sex olika typhändelserna. 

 

Figur 9.1. Andel (%) dödsfall till följd av bostadsbränder per typhändelse  

  



45 
 

Typhändelse 1 och 2 

Av de sex typhändelserna är både typhändelse 1 (17 % av det totala 

antalet dödsbränder) och typhändelse 2 (30 % av det totala antalet 

dödsbränder) rökningsrelaterade. De två rökningsrelaterade 

typhändelserna utgör  nästan hälften av alla dödsbränder i bostäder 

och påvisar den oerhört stora risken med cigaretter som värmekälla. 

Även om rökning är en mycket vanlig orsak till dödsbränder, delas den 

genom klusteranalysen in i två mycket olika typer av bränder. Den 

första (rökningsrelaterat, brand i kläder) är bränder som startat i 

samband med att en cigarett antänt kläder under dagtid med liten 

brandspridningen. I en majoritet av fallen var brännskador angivna 

som den primära skadediagnosen för offret. I den andra gruppen 

(rökningsrelaterat, säng/soffa) startade branden med att möbler 

antänts först, oftast i sovrum eller vardagsrum. Dödsfallen skedde ofta 

till följd av rökförgiftning. Sociodemografiskt skiljer sig också 

grupperna åt väsentligt. Den första gruppen handlar främst om äldre 

kvinnor, sällan berusade, medan medelålders män, ofta berusade, är 

överrepresenterade i den andra gruppen. I båda rökningsrelaterade 

typhändelser så var hela 9 av 10 offer ensamstående. I det avseendet 

skiljer de sig också från övriga typhändelser. 

Typhändelse 3: 

Denna typhändelse innefattade spisrelaterade bränder som inträffade 

i kök (cirka 8 % av händelserna). Offren hade oftare rökförgiftning som 

primär skadediagnos och oftare alkohol i blodet jämfört med 

genomsnittsbranden. Vad gäller sociodemografiska variabler fanns 

inga statistiskt signifikanta fynd jämfört med övriga typhändelser.  

Typhändelse 4: 

Den fjärde typhändelsen omfattade cirka 7 % och utgjordes nästan 

uteslutande av bränder som anlagts med uppsåt. Det material som först 

antändes var oftare än genomsnittet brandfarlig vätska och bland 

offren var män och personer i åldern 20-64 år överrepresenterade. Den 

absoluta majoriteten av de avsiktliga bränderna var självmordsbränder 

(cirka 9 av 10). 
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Typhändelse 5:  

I den femte typhändelsen var äldre (+80 år) och ungdomar (5-19 år) 

särskilt utsatta och jämfört med genomsnittet inträffade dessa bränder 

oftare i villor. Tekniska fel och värmeöverföring var 

överrepresenterade brandorsaker och elektroniska installationer och 

eldstäder var överrepresenterade startföremål. För en mycket stor del 

av offren var rökförgiftning den primära skadediagnosen. I denna typ 

av händelse, som omfattade cirka 13 % av alla dödsbränder, påvisades 

förekomst av alkohol hos offret mer sällan än genomsnittligt. 

Typhändelse 6: 

Vid cirka en fjärdedel av alla bränder fanns ingen känd brandorsak. 

Dessa bränder inträffade oftare än genomsnittet i villor och på nätter 

och offer i åldern 45-64 år var överrepresenterade.  

Typhändelse 5 och typhändelse 6 bestod båda av relativt omfattande 

bränder i enbostadshus. En hypotes skulle därmed kunna vara att 

dessa två scenarier egentligen tillhör samma typ av händelse. I den ena 

typen startade branden av elektriska orsaker och värmeöverföring, till 

exempel på grund av att en lampa har fallit ner i en säng eller att kläder 

antänts av elelement (typhändelse 5) medan den andra typhändelsen 

kännetecknades av att en stor del av uppgifterna om brandens 

karaktäristika saknades eller var okänt. Typhändelse 6 visar dock även 

likheter, vad gäller åldersgrupp, könsfördelning och 

alkoholkonsumtion, med det manligt dominerade rökningsrelaterade 

scenariot (typhändelse 2) och med köksbrandsscenariot (typhändelse 

3). Detta talar för att alla eller en viss del av bränderna i typhändelse 6 

tillhör något av de tre nämnda händelsetyperna men uteblir i 

klusteranalysen till följd av bristande datakvalitet. 

Tidigare studier från brandområdet med samma angreppssätt som 

ovan har inte hittats vilket försvårar jämförelser med tidigare 

forskning. Dock genomförde Särdqvist (2004) en manuell 

klusteranalys baserad på analys av sammanfattade texter från alla olika 

kategorier av dödsbränder i Sverige. Analysen resulterade i sexton 

olika kluster med tydliga skillnader avseende ålder, förekomst av 

fungerande brandvarnare, alkohol och antal döda per brand. Särdqvist 

visade bland annat att fungerande brandvarnare var ovanligt i en grupp 
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av händelser som beskrevs av alkoholrelaterad rökning och att brand i 

kläder i huvudsak var ett problem bland de äldre. 

Med liknande syfte korstabulerar Graesser, Ball och Bruck (2009) tre 

olika åldersgrupper (barn, vuxna och äldre) dels med startutrymme, 

dels med brandorsak. Resultatet visar att bland annat att medelålders 

män som röker och dricker mycket har hög risk att omkomma vid 

bränder och förutom att rökning och alkohol är riskfaktorer även för 

de äldre så är bränder orsakade matlagning och brännbara material för 

nära en värmekälla särskilt kopplade till denna grupp. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att vid analys av 

bostadsbrändernas karaktäristika framträder att av kända 

brandorsaker så var rökning den absolut vanligaste orsaken och av 

kända startföremål så var säng det vanligaste föremålet. Under den 

studerade tidsperioden inträffade bränder lika ofta i lägenheter som i 

småhus och vid många bränder hade branden redan spridit sig utanför 

startutrymmet när räddningstjänsten ankom till olycksplatsen. 

Bränderna inträffade oftare under vintern, under helger och under 

nätter jämfört med andra årstider, veckodagar och tidpunkter. Offren 

var oftare män än kvinnor, en stor andel av dödsfallen var över 60 år 

och de allra flesta levde ensamma. Många av offren hade mycket låga 

inkomster, socialbidragsersättning och förtidspension. Det 

observerades ofta förekomst av alkohol i blodet bland offren och en 

majoritet omkom av rökförgiftning.  

Genom att på detta sätt betrakta enskilda variabler och relevanta 

subgrupper erhålls värdefull kunskap om problemets omfattning till 

nytta för förståelse om möjlig potential. Kunskap som kan användas till 

att tydliggöra inriktning och prioritering av preventivt arbete. Då det 

visade sig att många av variablerna var starkt korrelerade fanns dock 

goda förutsättningar att förenkla bilden. Resultatet från 

klusteranalysen gjorde att materialet kunde beskrivas i form av sex 

olika typer av händelser. Två av händelsetyper var tydligt 

rökningsrelaterade, en händelsetyp var relaterad till kök- och 

spisbränder, en händelsetyp var relaterad till avsiktliga bränder och två 

händelsetyper var relaterade till småhus.  
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10 Riskgrupper, riskfaktorer (bostadsbrand) 

Riskfaktorer för att omkomma vid bränder är alla de mätbara 

egenskaper som är relaterade till en högre sannolikhet att drabbas. 

Connor (2004), delar in riskfaktorer i olika två olika typer efter deras 

karaktär: riskmarkörer/riskindikatorer och bestämningsfaktorer, där 

riskmarkörer är faktorer som är relaterade till problemet via andra 

kausala riskfaktorer. Ett exempel skulle kunna vara att män är 

överrepresenterade bland dödsfall vid brand men att man inte tror att 

vara man i sig är en kausal faktor. Om det enbart är ett resultat av att 

män är starkare associerade till de kausala riskfaktorerna bör kön 

kallas för en riskmarkör eller riskindikator snarare än en riskfaktor. 

I kapitel 9 presenterades beskrivningar av dödsbränder och dödsfall 

vid bostäder, totalt och uppdelat på olika undergrupper. Därigenom 

erhålls värdefull kunskap om problemets omfattning inom olika 

områden vilket är viktigt vid inriktningen av ett förebyggande arbete. 

Att ett område eller en grupp har större eller mindre omfattning än ett 

annat område eller någon annan grupp säger dock ingenting om risken 

dem emellan. I detta kapitel ställs därför omfattningen i relation till 

exponering för att på så sätt beskriva risken. 

Det kan ofta vara ett problem, både på brandområdet och inom andra 

områden, att hitta relevanta uppgifter om exponering. Svårigheter som 

kan finnas på både brand- och individnivå. Ett exempel kan vara 

förekomst av alkohol i blodet. Som påvisades i kapitel 9, har en stor del 

(43 %) av dödsfall i bostadsbränder alkohol i blodet men eftersom det 

i det analyserade materialet inte finns några motsvarande uppgifter 

undersökta för befolkningen i sin helhet vid samma tidpunkt eller för 

individer inblandade i bostadsbränder generellt, kan risken inte 

beskrivas på ett tillförlitligt sätt. Därför, även om det verkar högst 

sannolikt att omkomna i brand har en högre promille alkohol i blodet 

än normalbefolkningen, kan inte detta säkerställas. För många andra 

faktorer kan dock risken beräknas, både med avseende på relationen 

till befolkningen i stort men också i relation till risken givet en brand. 

Följande typer av riskberäkningar genomfördes i analysen: 
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 För ålder, kön och typ av kommun finns motsvarande uppgifter 

i registret över totalbefolkningen (RTB) och i dessa fall kan 

dödligheten beräknas som antal dödsfall per invånare.  

 Sociodemografiska variabler kan jämföras med en slumpmässigt 

utvald kontrollgrupp, från RTB där fyra kontrollpersoner med 

samma ålder och kön som offret matchats. Eftersom barn inte 

har några ”egna” sociodemografiska uppgifter inkluderades 

endast individer som var 20 år eller äldre14 i analysen. 

Riskfaktorer för bostadsbränderna 

Som visats tidigare finns tydliga mönster avseende dödsbränders 

karaktäristika som brandorsaker, startutrymme, startföremål och 

tidpunkter. En brandorsak som är vanligt förekommande för 

dödsbränder behöver dock inte vara en vanlig orsak bland bränder i 

allmänhet. Därför, för att undersöka om olika typer av bostadsbränder 

skiljer sig åt avseende risken att det resulterar i en dödsbrand behövs 

uppgifter för alla bränder av samma typ. Frågeställningen blir därför: 

betingat en viss typ av bostadsbrand, hur ofta blir utfallet att någon 

person omkommer? Hur många bostadsbränder som inträffar totalt är 

okänt då många bränder inte kommer någon myndighet till känna 

vilket försvårar denna typ av analys. Däremot finns nationell statistik 

om bränder som föranlett räddningstjänst, vilket kan fungera som en 

god approximation för antal bostadsbränder. 

Som nämnts tidigare är rökning en mycket vanlig brandorsak vid 

dödsbränder. I tabell 10.1 visas att hela 12 % (119,7 per 1 000 bränder) 

av bostadsbränderna som orsakades av rökning resulterade i att 

personer dog. För bränder som orsakats av glömd spis var motsvarande 

andel endast 0,7 % vilket ska tolkas som att det är mer än 17 gånger 

vanligare att brand orsakad av rökning leder till dödsfall än en brand 

orsakad av glömd spis. 

Analysen visar att bränder som inträffade i äldreboenden oftare 

innebar att någon omkom jämfört med övriga boendekategorier medan 

det inte observerades någon riskskillnad mellan enbostadshus och 

flerbostadshus. Johansson (2017) har dock, genom att ta hänsyn till 

hur många personer som i genomsnitt bor olika boendekategorier, 

                                                           
14 Under den studerade 9-årsperioden var det endast 32 (3,6 %) omkomna som var under 20 år.  
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kunnat visa att risken per boende är högre i flerbostadshus än i småhus. 

Störst dödsrisk observerades för bränder som startat i sovrum, följt av 

vardagsrum. Risken för dödsfall var cirka fem gånger högre för bränder 

som startat i sovrum eller vardagsrum jämfört med när startutrymmet 

var kök. Det framträder även stora skillnader när det gäller föremål 

som branden startat i, med kläder och säng som mest riskfyllda följt av 

soffa/fåtölj. Ju större branden var vid räddningstjänstens ankomst 

desto större var också risken för att det resulterade i en dödsbrand. 

Analogt konstaterades även att om brandens totala omfattning blev 

stor var risken högre att någon person omkommit i branden.  

Från Sverige rapporteras liknande resultat som ovan av Andersson, 

Johansson och Strömgren (2015) och från Texas och Kalifornien 

rapporterar Anderson och Ezekoye (2013) att bränder som startar i 

vardagsrum, bränder där startföremålet är brandfarlig vätska och 

bränder som orsakats av rökning har signifikant högre odds att 

resultera i dödsfall. Baserat på polisrapporter från 

Köpenhamnsområdet visar Leth, Gregersen och Sabroe (1998) att 

bränder som startar i kläder oftare leder till dödsfall än andra bränder. 

Troitzsch (2016) har sammanställt statistik från Storbritannien och 

USA och visar för båda länderna att bränder som startat av rökning är 

de bränder som oftast blir en dödsbrand. 
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Tabell 10.1 Dödsbränder per 1 000 bränder som föranlett räddningstjänst. Sverige 1999-2007, 

uppdelat på bostadstyp, startutrymme, startföremål, brandorsak, brandens storlek vid 

räddningstjänstens ankomst och brandspridning. 

Bostadstyp per 1 000 bränder   Brandorsak per 1 000 bränder 

Villa/radhus/kedjehus 14.5 (13.0-16.0)  Rökning 119.7 (105.7-135.1) 

Flerbostadshus 14.1 (12.7-15.7)  Anlagd med uppsåt 18.8 (15.0-23.2) 

Fritidshus 6.2 (3.7-9.8)  Värmeöverföring 14.9 (11.3-19.3) 

Äldreboende  24.2 (18.3-31.4)  Glömd spis 6.9 (5.2-8.9) 

Annan (husvagn, husbil) -  Levande ljus 17.7 (12.7-23.9) 

Startutrymme per 1 000 bränder  Tekniskt fel 6.2 (4.2-8.9 

Kök 11.1 (9.5-12.9)  Annan 2.5 (1.8-3.3) 

Vardagsrum 46.9 (40.9-53.4)  Okänd/saknas 20.5 (18.1-23.3) 

Sovrum 62.7 (54.2-72.2)  Brandens storlek vid 

räddningstjänstens ankomst 
per 1 000 bränder 

Badrum/toalett 11.2 (6.0-19.2)  Branden släckt/slocknad 5.0 (3.8-6.4) 

Annat (hall, vind, källare) 3.1 (2.6-3.8)  Endast rökutveckling 2.8 (2.0-3.7) 

Okänt/saknas 67.6 (57.0-79.6)  Brand i startföremålet 5.2 (4.2-6.4) 

Startföremål per 1 000 bränder  Brand i startutrymmet 26.4 (22.8-30.3) 

Säng 359.2 (301.0-425.5)  Brand i flera rum i samma brandcell 64.0 (57.0-71.8) 

Soffa/fåtölj 248.4 (195.7-310.9)  Brand i flera brandceller 54.8 (39.3-74.4) 

Annan lös inredning 16.0 (13.0-19.6  Okänd/saknas - 

Kläder 359.6 (291.2-439.1)  Brandspridning per 1 000 bränder 

Papper/kartong 12.7 (6.1-23.4)  Startföremålet 3.0 (2.5-3.6) 

Spis 6.2 (4.7-8.0)  Startutrymme 17.4 (15.1-20.0) 

Elektriska installationer 7.8 (5.8-10.3)  Startbrandcellen 44.9 (37.2-53.8) 

Brandfarlig vätska/gas 104.9 (76.5-140.4)  Startbyggnaden 51.4 (45.5-57.9) 

Skorsten, eldstad 2.0 (1.3-2.8)  Branden spred sig till andra byggnader 34.6 (18.9-58.0) 

Annan  2.2 (1.5-3.1)  Okänd/saknas - 

Okänt/saknas 34.7 (30.1-39.8)        
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För att variabler av tidskaraktär skulle kunna jämföras på ett relevant 

sätt beräknades riskmått även genom att dividera med antal dagar eller 

antal timmar. Per tidsenhet var vintern den mest riskfyllda årstiden 

men satt i relation till antal bränder totalt framträder däremot vintern 

inte som en period där en brand oftare resulterade i en dödsbrand 

jämfört med andra årstider. Per tidsenhet framträder även helgnätter 

som extra riskfyllda men i relation till antal bränder observerades 

ingen högre risk för helgnätter jämfört med vardagsnätter. Det var 

dock tydligt att bränder som inträffade under nattetid oftare 

resulterade i en dödsbrand än bränder som inträffade under dagtid då 

nätter hade nästan dubbelt så hög risk jämfört med dagtid (tabell 10.2). 

Tabell 10.2 Dödsbränder per tidsenhet och per 1000 bränder som föranlett 

räddningstjänst. Sverige 1999-2007, uppdelat på årstid och tid under veckan.  

Årstid per dag per 1000 bränder 

Vår (Apr-Maj) 0.25 (0.21-0.29) 15.1 (12.7-17.9)  

Sommar (Jun-Jul) 0.15 (0.12-0.18) 11.8 (9.8-14.0) 

Höst (Sep-Nov) 0.25 (0.21-0.28) 16.7 (14.5-19.2  

Vinter (Dec-Mar) 0.34 (0.30-0.37) 14.6 (13.1-16.1)  

Veckodag/Timme per 1000 timmar per 1000 bränder 

Vardag-dag (06-22) 8.2 (7.3-9.2) 10.3 (9.2-11.5)  

Vardag-natt (22-06) 10.3 (8.9-11.8) 23.8 (20.5-27.4) 

Helg-dag (06-22) 11.0 (9.4-12.8) 12.1 (10.4-14.1)  

Helg-natt (22-06) 15.8 (13.1-18.9) 22.7 (18.8-27.1)  

Kommuner med få invånare, glesbygdskommuner och kommuner med 

en åldrande befolkning, låg genomsnittlig inkomst och låg 

genomsnittlig utbildningsnivå hade fler dödsbränder per invånare än 

andra kommuner. Sett som risk uttryckt per 1000 bränder 

observerades dock inga skillnader vad gäller kommunstorlek eller 

kommungrupp (tabell 10.3). 
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Tabell 10.3 Dödsbränder per miljon invånare och per 1 000 bränder som föranlett 

räddningstjänst. Sverige 1999-2007, uppdelat på kommuntyp. 

Kommungrupp 1 per miljon invånare. per 1 000 bränder 

Kommuner med hög inkomst och hög 

utbildningsnivå 
7.2 (5.5-9.2) 16.9 (12.9-21.7) 

Traditionella medelklasskommuner 9.2 (8.3-10.2) 14.3 (12.9-15.8) 

Kommuner med turismrelaterad ekonomi 9.2 (7.6-10.9) 12.4 (10.3-14.8) 

Traditionella industrikommuner 12.8 (10.8-15.0) 14.6 (12.3-17.2) 

Små kommuner med låg inkomst, låg 

utbildningsnivå och negativ populationstillväxt 
19.8 (16.3-23.8) 17.8 (14.7-21.4) 

Kommungrupp 2 per miljon invånare. per 1 000 bränder 

Storstäder  10.3 (8.7-12.2) 15.7 (13.2-18.5)  

Förortskommuner till storstäder  7.5 (6.1-9.2) 14.9 (12.1-18.3) 

Större städer  8.6 (7.5-9.9) 13.6 (11.8-15.6) 

Förortskommuner till större städer  11.9 (8.1-16.7) 16.5 (11.3-23.3) 

Pendlingskommuner  10.9 (8.4-13.8) 14.1 (10.9-17.9)  

Turism- och besöksnäringskommuner  15.7 (11.2-21.3) 15.1 (10.8-20.5) 

Varuproducerande kommuner  13.0 (10.5-15.8) 14.3 (11.6-17.5) 

Glesbygdkommuner  21.6 (15.0-30.2) 17.4 (12.0-24.3) 

Kommuner i tätbefolkad region  10.3 (8.2-12.9) 13.7 (10.9-17.2)  

Kommuner i glesbefolkad region  13.9 (10.0-18.8) 14.9 (10.7-20.2) 

Kommunstorlek  per miljon invånare. per 1 000 bränder 

0-19999 invånare 13.2 (11.5-15.1) 14.7 (12.8-16.8) 

20000-99999 invånare 9.4 (8.5-10.4) 14.4 (13.0-15.9) 

100000+ invånare 9.6 (8.4-10.9) 14.8 (13.0-16.9) 

 

Riskfaktorer för dödsfallen 

Som visats i tidigare kapitel finns en överrepresentation av män och 

äldre bland de omkomna i bränder och figur 10.1 visar tydligt att antalet 

dödsfall inte är slumpmässigt fördelat i befolkningen. Risken att 

omkomma är högre för män än för kvinnor och högre för den äldre 

delen av befolkningen än för den yngre. I genomsnitt är dödligheten 

nästan 70 % högre för män. Detta mönster liknar resultat från Norge 

(Sesseng et al., 2017) och även andra delar av världen (t.ex. Xiong, 

Bruck & Ball, 2015). En stor skillnad jämfört med flera andra länder, 

framför allt låginkomstländer men även exempelvis USA (Ahrens, 

2014; USFA, 2017), är att små barn inte utgör någon högriskgrupp i 

Sverige. Andelen små barn (under 5 år) som omkommer i bränder är 

dock betydligt lägre i USA idag jämfört med tidigare. År 1980 var 

andelen 18 % jämfört med 6 % år 2011 (Ahrens, 2014). 
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Figur 10.1. Dödlighet per miljon invånare till följd av bostadsbränder i Sverige från 1997 

till 2007, per åldersgrupp och kön. (cirklar - män, trianglar - kvinnor). 

I figur 10.2 presenteras justerade oddskvoter för de studerade 

sociodemografiska variablerna. Med justerade menas att oddskvoterna 

uppskattats i en modell där alla variabler betraktats samtidigt, till 

skillnad mot ojusterade oddskvoter där varje variabel analyseras 

enskilt. I dessa analyser jämfördes alltså de omkomna till följd av brand 

med kontrollpersoner i befolkningen. Av de som omkommit var risken 

tre gånger så hög för personer med socialbidrag (jämfört med personer 

utan), nästan dubbelt så hög för personer med inkomst i den lägsta 

kvartilen och 80 % högre risk för personer med förtidspension.  

Liknande samband har visats tidigare där personer som har låg 

inkomst (Ballard, Koepsell & Rivara, 1992; Xiong et al., 2015), låg 

utbildningsnivå (Ballard et al., 1992) och är arbetslösa (Xiong et al., 

2015) har högre risk att omkomma. En ytterligare identifierad 

riskfaktor (60 % högre risk) var för personer födda i Norden (annat än 

Sverige).  

I flera studier har handikapp eller funktionsnedsättningar identifierats 

som en riskfaktor (Runyan, Bangdiwala, Linzer, Sacks & Butts, 1992; 

Marshall, Runyan, Bangdiwala, Linzer, Sacks & Butts 1998; Xiong et 

al., 2015). Data om handikapp eller funktionsnedsättningar var inte 

tillgängligt och det data som fanns tillgängligt avseende  individers 

handikappersättning kunde inte stödja tidigare observationer. Någon 

förhöjd risk kunde heller inte observeras för personer boende i hyrda 
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bostäder vilket presenterats i tidigare forskning (Goodsman, Mason & 

Blythe, 1987; Runyan et al., 1992; Xiong et al., 2015). 

Med avseende på skyddsfaktorer var den största skyddsfaktorn att ha 

en partner, en aspekt som belysts tidigare med risken med 

ensamboende (Runyan et al., 1992; Xiong et al., 2015). Minskad risk 

att omkomma i bostadsbränder observerades även för personer födda 

utanför Europa, personer i sysselsättning (förvärvsarbetande), 

personer boende i tätort samt personer med högskoleutbildning.  

Det fanns faktorer som när de studerades var och en för sig (ojusterade) 

visade statistiskt signifikant förhöjd risk eller skyddande effekt. Bland 

de omkomna hade en större andel arbetslöshetsersättning, 

handikappersättning, endast grund-/folkskola och bodde i hyresrätt 

jämfört med kontrollgruppen. Det var däremot färre bland de 

omkomna som levde med hemmaboende barn. När faktorerna 

betraktades samtidigt (justerade) visade dessa faktorer dock ingen 

riskskillnad vilket kan förklaras av att de samvarierar starkt med någon 

annan faktor och därför representeras genom den faktorn. 

 

 

Figur 10.2. Oddskvoter för sociodemografiska förhållanden för fall-gruppen (döda i 

bränder) jämfört med kontroll-gruppen (övriga befolkningen med samma kön och ålder) 

95% konfidensintervall. 
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Sammanfattningsvis visar detta kapitel att människor som omkommer 

i bränder avviker från den generella befolkningen. Resultaten visar, 

utöver de i Sverige tidigare kända aspekterna att män och äldre är 

överrepresenterade, på en mycket stark sociodemografisk gradient 

med ensamstående och ekonomiskt svaga grupper som särskilt 

riskutsatta. Dessutom belyser detta kapitel de stora skillnaderna i 

risken att omkomma beroende på brandorsak, startutrymme, 

startföremål och tidpunkt. Aspekter som uppenbarligen har stor 

betydelse i etiologin för risken att omkomma i bostadsbrand.  

Vid diskussioner kring riskfaktorer är det viktigt att påminna sig om att 

det inte alltid är samma riskfaktorer för bränder där människor 

omkommer som för bränder i allmänhet. I en systematisk kartläggning 

om riskfaktorer till oavsiktliga bostadsbränder, skador och dödsfall 

konstaterar Turner, Johnson, Weightman, Rodgers, Arthur, Bailey och 

Lyons (2017) att ensamboende och äldre människor är mer 

förknippade med bränder som leder till personskada än med bränder 

generellt. Liknande observationer har även gjorts i Sverige (Nilson, 

Bonander & Jonsson, 2015). 
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11 Diskussion 

Denna avhandling har avsett att analysera och vidareförädla befintliga 

datamaterial för att på så sätt besvara grundläggande frågor om 

dödsbränder i Sverige. Frågor som: Hur många och vilka människor 

omkommer? När, vart och varför inträffar dödsbränder? Vilka är 

riskgrupperna? Vilka är riskfaktorerna? Hur har utvecklingen sett ut 

över tid? 

Trots att problemet intresserat många under en lång tid och att det 

funnits uttalade målsättningar kring att antalet döda i bränder bör 

minska tycks kraften att bygga upp nödvändig kunskap ha saknats. 

Ideella organisationer och statliga myndigheter har, främst genom 

olika eldsjälar, gjort periodvisa nedslag som kastat ljus över frågan men 

frågetecken kring materialens fullständighet och tillförlitlighet har 

alltid varit närvarande. Finns det dödsfall som man inte vet om? Om 

det finns ett bortfall, är det systematiskt? En annan stor brist handlar 

om uthålligheten att kontinuerligt orka samla data över tid.  

En anledning till den över tid bristande uthålligheten och att data har 

samlats med olika definitioner, med olika krav på kvalitet och av olika 

aktörer, kan vara att brandstatistik och statistik om döda i bränder inte 

omfattas av Sveriges officiella statistik. I Sverige ska det enligt lag 

finnas officiell statistik för allmän information, utredningsverksamhet 

och forskning (SFS 2001:99). Det är regeringen som beslutar om vilka 

områden som ska ingå och även vilka myndigheter som ska ansvara för 

den officiella statistiken, så kallade statistikansvariga myndigheter 

(SFS 2001:100). Insamlingar som omfattas av officiell statistik 

underlättas genom uppgiftslämnarskyldighet och borgar för 

långsiktighet. 

Det råder inget tvivel om att SBF:s tidigare sammanställningar (SBF, 

1995, 1996) varit värdefulla och genererat insikter som på olika sätt 

implementerats i svenskt brandskyddsarbete. Den stora bristen, som 

tidigare påpekats, var osäkerheten kring materialens fullständighet och 

tillförlitlighet. Tveksamheter avseende om dödsbränder fångas i lika 

stor utsträckning för alla typer och över tid gör det problematiskt att 

bedöma den totala omfattningen och trender. Eftersom de 

beskrivningsvariabler som ingick oftast utgick från vad som kunde 
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härledas från tidningsuppgifter blev antalet variabler av naturliga skäl 

begränsade och dessutom behäftade med stora partiella bortfall. Det 

har inneburit att beskrivningar från materialet varit för en variabel i 

taget och att samvariation mellan olika variabler inte kunnat studeras 

i någon större utsträckning. 

I denna avhandling har det kunnat påvisas att tidigare rutinmässigt 

rapporterad statistik om brandrelaterad dödlighet i Sverige baserad på 

enskilda register har underskattat problemet. Efter sambearbetning av 

uppgifter från tre olika registren (Dödsbrandsdatabasen, DOR och 

Rättsbase) framträder att det under den studerade tidsperioden (1999-

2007) inträffade i genomsnitt cirka 130 dödsfall per år, vilket innebär 

att Dödsbrandsdatabasen underskattade antalet med cirka 20 % och 

ett kodbaserat urval från DOR med 25 %.  

Förutom en mer säkerställd kunskap om antalet döda i bränder leder 

sambearbetningen även till en större bredd i kunskapen. För en stor 

del av dödsfallen (75 %), fanns information från alla tre registren, vilket 

ger en god grund för att bedöma att uppställda kriterier för att ingå i 

populationen är uppfyllda samt avsevärt förbättrade möjligheter att 

beskriva dödsfallen. Från ett preventivt perspektiv innebär det bättre 

och mer detaljerad förståelse av risken och därmed också en möjlighet 

att skapa strategier, som för att vara effektiva, måste riktas mot de 

individer som har högst risk (Barillo & Goode, 1996).  

Enligt den sambearbetade datamängden inträffar tre fjärdedelar av alla 

dödsbränder i bostäder. Den absolut vanligast angivna brandorsaken 

vid dödsbränder i bostäder var rökning och i relation till 

bostadsbränder i allmänhet var det rökning som allra oftast ledde till 

att någon omkom. Liknande överrisker för dödsfall vid 

rökningsrelaterade bränder har tidigare visats i studier från andra 

länder t.ex. Storbritannien och USA (Troitzsch, 2016) och Kanada 

(Yung & Lougheed 2001). Försök att minska risken med cigaretter har 

genomförts, framför allt genom införandet av självslocknande 

cigaretter. Trots att dessa verkade lovande har utvärderingsforskning 

påvisat att införandet inte har fått önskad effekt vare sig i Sverige 

(Bonander, Jonsson & Nilson, 2015).) eller i USA (Bonander, 

Jakobsson & Nilson, 2017). Varför effekten har uteblivit är inte helt 

klarlagt men det har spekulerats kring att standarden innehåller för 
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låga krav, något som stöds av resultat från tester i realistiska miljöer 

där inte något entydigt svar på om självslocknande cigaretter faktiskt 

skiljer sig från vanliga cigaretter med avseende på 

antändningsbenägenhet kan visas (Metha, 2012; Larsson & 

Bergstrand, 2015; Sasaki, Matsuyama, Yanai, Nagawa, Matsufuji & 

Sekizawa, 2013; Matsuyama, Uyama, Sasaki, Ogino, Nagawa & 

Sekizawa, 2013). 

Genom klusteranalysen framträder två typer av händelser som var 

relaterade till rökning och dessa svarade för närmare hälften av alla 

dödsbränder i bostäder. Den stora omfattningen och den bristande 

effekten av självslocknande cigaretter, antyder att förebyggande 

insatser även bör inriktas mot de specifika högriskgrupperna parallellt 

med fortsatt forskning om självslocknande cigaretter och en eventuell 

utveckling av hårdare krav om det ska vara möjligt att uppnå någon 

större påverkan på antalet döda. Den första gruppen med äldre kvinnor 

har sannolikt haft kontakt med kommunens vård- och 

omsorgsförvaltning, antingen på grund av att de har stöd från 

hemtjänst eller för att de bor på ett äldreboende. Här kan 

kunskapshöjande åtgärder riktade mot t.ex. vård-och omsorgspersonal 

och anhöriga sättas in för att skapa bättre förståelse och vägledning vid 

val av lämpliga kombinationer av tekniska lösningar och 

beteendeförändringar som skulle kunna bidra till minskat antalet 

omkomna. För denna grupp är det ytterst angeläget att vård- och 

omsorgspersonal involveras och bidrar i det förebyggande arbetet 

(Huss, Erlandsson & Sjöberg, 2003). 

Riskindivider i den andra typen av rökningsrelaterade händelser kan 

vara svårare att identifiera och här krävs sannolikt mer komplexa 

förebyggande strategier. En stor andel i denna grupp var ensamstående 

medelålders män och alkohol var mycket vanligt förekommande. 

Objekt som först antändes var en säng eller en soffa. Vid denna typ av 

dödsbränder bör åtgärder som minskar risken att sängkläder och 

stoppade möbler börjar brinna, t.ex. flamskyddsmedel, kunna ha effekt 

(Troitzsch, 2016). Sedan de hälso- och miljömässiga konsekvenserna 

började diskuteras har många giftiga flamskyddsmedel förbjudits inom 

EU. Utvecklingen av ofarliga alternativ är omfattande och produkter 

som på sikt kan få effekt börjar komma ut på marknaden (Troitzsch, 

2016).  
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En stark koppling till alkohol observerades också för spisrelaterade 

bränder och här kan de riskutsatta individerna vara än svårare att 

identifiera. Förutom effektivare varseblivning kan tekniska system som 

till exempel spisvakt15 effektivt minska antalet dödsfall (Lushaka & 

Zalok, 2014). I Norge är det sedan 2010 lag på att på att alla nybyggda 

bostäder (och sommarstugor) ska ha spisvakt (DSB 2010b). I Sverige 

finns det inte någon lag som säger att man är skyldig att ha spisvakt i 

sin bostad även om LSO anger att man som ägare eller 

nyttjanderättshavare till byggnad eller annan anläggning är skyldig att 

i skälig omfattning hålla viss utrusning för brandskydd. Skälig 

utrustning i en bostad innebär i praktiken brandvarnare och 

brandsläckare men troligen inte spisvakt på grund av den relativt höga 

investeringskostnaden. Det är dock möjligt för personer med 

funktionsnedsättning att få bostadsanpassningsbidrag av kommunen 

för anpassning av bostadens fasta funktioner (till vilken spisvakt 

betraktas) i syfte att kunna leva i en egen bostad (SFS 1992:1574).  

Det finns ingen samlad sammanställning över vilka eller hur många 

som fått bostadsanpassningsbidrag för just spisvakt men statistik visar 

att mer än 70 % av de som tar del av bidragen är över sjuttio år 

(Boverket, 2016). Resultaten visar dock att spisrelaterade dödsbränder 

drabbade alla åldrar vilket innebär att det finns en stor andel som 

aldrig söker eller skulle blivit aktuella för bostadsanpassningsbidrag. 

Samtidigt visar analysen på en tydlig socioekonomisk gradient, vilket 

minskar sannolikheten för att personliga investeringar i 

säkerhetshöjande utrustning prioriteras. Enligt ”Fundamental cause 

theory” (Mackenbach et al., 2017; Naimi, 2016) finns en större 

socioekonomisk skillnad för sjukdomar och skador som går att 

förebygga. Mycket talar för att spisvaktsfunktionen bör vara inbyggd i 

förväg i alla nytillverkade spisar (jmf krockkuddar) och på så sätt på 

längre sikt byta ut spisbeståndet. Detta skulle då vara en intervention 

som involverar få beslutsfattare och som fanns inbyggd i systemet. 

Därmed skulle den också ha större förutsättningar att få effekt jämfört 

med beslut som måste fattas av varje enskild individ (Haddon, 1974).  

                                                           
15 En spisvakt kan förutom att bryta strömmen efter en viss förinställd tid också detektera 
brandfara genom rök, värme, rörelse, eller en kombination av dessa. En spisvakt kan dessutom 
vara kompletterad med ett släcksystem som ska släcka eventuella bränder som trots allt uppstått 
på spisen (Bexander, 2011) 
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En annan strategi för att minska risken att omkomma i en 

bostadsbrand är att varna människor och på så sätt skapa bättre 

förutsättningar för individen att avlägsna sig från den farliga miljön 

(Haddon, 1980). Förekomsten av fungerande brandvarnare har i flera 

studier visat sig ha en livräddande effekt vid bostadsbränder (Rohde, 

Corcoran, Sydes & Higginson, 2016; Jaldell, 2011; Garbacz, 1991). Dock 

visar Bruck, Ball & Thomas (2011) att brandvarnare inte lyckas varna 

alkoholpåverkade människor på ett effektivt sätt. Med tanke på den 

höga andelen alkoholpåverkade i denna specifika grupp men också 

generellt bland alla omkomna i bränder, måste detta tas i beaktande. 

För de individer som trots allt skulle varit kapabla att fly undan 

branden kan dödsrisken minska genom användande av brandvarnare 

med andra typer av larmsignaler som visats sig mer effektiva för 

påverkade eller djupt sovande personer (Bruck et al., 2011).  

Utöver de diskuterade strategierna med brandvarnare, spisvakter, 

självslocknande cigaretter, svårantändliga möbler, madrasser och 

sängkläder presenterar Arvidson, Larsson, Bergstrand och Franzon, 

(2015) i en kartläggning att det finns en rad tekniska system och 

produkter på marknaden som på olika sätt bidrar till att minska risken 

för brand, varna vid uppkomst av brand och minska konsekvensen av 

en brand. Förutom de redan nämnda tar Arvidsson et al. upp 

jordfelsbrytare, självslocknande ljus, ljussläckare och sprinklersystem. 

Arvidson et al. menar vidare att om dessa system och produkter fick en 

ökad användning i bostäder bör dödsbränderna kunna minska och 

närma sig noll. Vid en utvärdering av spisvakt och portabelt 

sprinklersystem visar Runefors och Frantzich (2017) att ingen av dessa 

åtgärder är samhällsekonomiskt lönsamma när de riktas mot hela 

befolkningen men att åtgärderna kan bli mycket kostnadseffektiva om 

de riktas mot högriskgrupper. 

Dödsbränder där någon avsiktligt anlagt en brand för att ta sitt liv 

skiljer sig genom just detta faktum från de övriga dödsbränderna. 

Självmordsproblematik är ytterst komplext och kopplingen till brand 

behöver studeras ytterligare. Sociodemografiskt var tre av fyra 

omkomna män och medianålder var 48 år. Cirka 90 % var i 

åldersintervallet 20-64 år och av dessa fanns en stor andel som inte 

förvärvsarbetade och en stor andel med socialbidragsersättning. Det 

tillsammans med att alkohol var vanligt förekommande indikerar en 
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socioekonomisk gradient. Denna grupp kan ha varit i kontakt med till 

exempel psykiatriska kliniker eller sociala förvaltningar, vilket 

förstärker behovet av att involvera olika samhällsfunktioner i det 

brandförebyggande arbetet. 

Mot bakgrund av de tydliga sociodemografiska samband som 

observerats för de människor som omkommer vid bostadsbränder i 

allmänhet och för de typer av bränder som har beskrivits ovan i 

synnerhet, är det uppenbart att målet att minska antalet döda i bränder 

försvåras avsevärt om inte den sociala utsattheten beaktas. Att så 

många lever ensamma spelar roll för möjligheten att bli hjälpt när en 

brand uppstått; att så många är alkoholpåverkade spelar roll för risken 

att bränder uppstår och för möjligheten att rädda sig ur situationen; att 

så många av de som omkommer har låga inkomster och lever av 

förtidspension eller socialbidrag spelar roll för möjligheten att avsätta 

resurser för att höja sin säkerhet. Den bild som framträder i denna 

avhandling pekar mot att dödsfallen avviker mer markant i dessa 

avseenden än tidigare känt. Förståelse för omfattning och de påtagliga 

överrisker som observerats är viktigt för det fortsatta arbetet med att 

forma strategier för att nå målet; att färre ska dö i bränder. Dessa 

strategier bör inte bara innefatta åtgärder riktade mot den generella 

befolkningen (t.ex. lagstiftning) utan även åtgärder specifikt riktade 

mot de riskutsatta individerna. Förståelse för vilka och hur olika 

människor påverkas av en viss åtgärd är nödvändig, både kopplat till 

det uppsatta målet men också ur ett etiskt perspektiv och 

riskfördelningen mellan olika grupper måste därför ingå som en 

komponent när valet av åtgärder utvärderas (Laflamme, Burrows & 

Hasselberg, 2009).  

Med tanke på att de omkomna som grupp betraktat så tydligt avviker 

från normalbefolkningen är det rimligt att anta att flera 

samhällsaktörer på olika sätt redan är involverade kring de utsatta 

individerna. Räddningstjänsten har sannolikt inte möjlighet att själva 

identifiera dessa riskindivider och har inte heller alla verktyg själva för 

att förebygga problemen. Den politiska intentionen med LSO var att 

förbättra arbetet i samhället när det gäller att förebygga och hindra 

olyckor som leder till insats (prop. 2002/03:119). Detta skulle uppnås 

genom kommungemensamma handlingsprogram och att kommunen i 

större utsträckning än tidigare skulle ta initiativ till en samordning av 
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olycksförebyggande och skadebegränsande verksamheter inom 

kommunen. Vikten av ett tvärsektoriellt arbetssätt för effektiv 

brandprevention har föreslagits tidigare (Rhodes & Reinholtd, 1998). 

På 1990-talet hade insikten på många håll ökat kring att effektiv 

respons, i form av kortare insatstider (Jaldell, 2017) och förbättrad 

förmåga att släcka bränder, bara representerade en komponent i 

samhällets riskhantering av bränder. Skadebegränsande åtgärder som 

räddningstjänsten vidtar efter att en brand inträffat måste därför 

kompletteras med strategier för att minska sannolikheten att de 

inträffar (Smith, Nicholson & Collett 1996). 

Dessa insikter har lett till att brandförebyggande initiativ, framför allt 

förebyggande hembesök, används i allt större utsträckning i många 

länder. Erfarenheter från förebyggande hembesök finns främst från 

Storbritannien, Nordamerika och Australien. Williams, Evans, Rogers 

and Wright (2009) har påvisat i en studie från England att hembesöken 

minskar antal dödsbränder, skadade och bränder. Evidensen är dock 

inte entydig och en mindre studie från Wales kunde inte visa några 

statistiskt signifikanta effekter på antal döda, skadade och bränder 

(Greenstreet Berman Ltd, 2013). I många länder räknas idag hembesök 

som en del av kärnverksamheten i räddningstjänsternas förebyggande 

arbete. Det rekommenderas att hembesöken inriktas mot särskilt 

utsatta grupper och att utformning av åtgärden, utförande och 

uppföljning sker i nära samverkan med andra myndigheter 

(Greenstreet Berman Ltd, 2013). Parallellt bedrivs forskning kring 

utveckling av verktyg och modeller ofta genom geografiska 

informationssystem (Higgins, Taylor & Francis, 2012; Higgins, Taylor, 

Francis, Jones & Appleton, 2014) för att stödja ett brandpreventivt 

arbete riktat mot högriskhushåll och med ett tvärsektoriellt arbetssätt 

(Taylor, Higgins & Francis, 2015; Taylor, Higgins, Lisboa, Jarman & 

Hussain, 2016). 

På många håll i Sverige pågår en liknande utveckling inom 

räddningstjänstens förebyggande arbete. Till exempel inledde 

Räddningstjänsten Syd (Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv och Kävlinge) 

under 201o verksamhet med förebyggande hembesök i stor skala och 

från centralt håll erbjuds stöd i arbetet bland annat genom en 

vägledning för ett individanpassat brandskydd (MSB, 2013). Även här 

behöver vetenskapliga utvärderingar genomföras för att bedöma 
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effekten. I likhet med den internationella erfarenheten bedrivs också 

svensk forskning kring analytiska modeller och utveckling av 

geografiska informationssystem för att stödja räddningstjänsten i 

deras förebyggande arbete (Guldåker & Hallin, 2012, Guldåker & 

Hallin, 2014, Guldåker, Tykesson, Nilsson & Hallin, 2016). 

Ytterligare en relativt väl avgränsad grupp som kom fram i analysen var 

äldre personer som levde ensamma i småhus. Majoriteten av de 

omkomna var män och bränderna orsakades ofta av felaktig 

vedeldning i pannor och kaminer, värmeöverföring (t.ex. vara en lampa 

som fallit ned i säng eller gardin/kläder som varit för nära ett 

elelement) och tekniska fel på t.ex. TV och andra elinstallationer. I en 

statlig utredning om bostäder för äldre framkom att drygt 50 % av alla 

invånare över 65 år bodde i småhus. Vid högre ålder bor av naturliga 

skäl en större andel i lägenhet. Här finns dock en stor skillnad mellan 

män och kvinnor. Bland personer 85 år eller äldre bodde fortfarande 

nästan 40 % av männen i småhus medan endast 20% av kvinnorna 

bodde i småhus (SOU 2015:85). Kunskapen kring dödsfallen bland 

ensamboende äldre personer i småhus är låg vad gäller preventiva 

interventioner. Sannolikt kan aspekter såsom åldersrelaterade fysiska 

och psykiska funktionsnedsättningar påverka och öka risken för 

försumlighet. Alkohol förekommer inte i någon extrem omfattning 

men det är okänt om andra mediciner eller dylikt kan ha påverkat 

omdöme, uppmärksamhet eller möjlighet att evakuera. Även aspekter 

såsom standarden i husen kan vara en orsak till följd av t.ex. äldre 

elinstallationer eller värmekällor (t.ex. vedeldning). Här behövs dock 

mer forskning för att bevisa eller motbevisa dessa teser. Inte minst är 

detta ett viktigt framtida forskningsområde till följd av den utveckling 

som syns i samhället mot ett ökat kvarboende vid högre ålder. 

Sammanfattningsvis innebär de resultat som presenterats i denna 

avhandling förbättrade förutsättningar för att på både central och lokal 

nivå vägleda mål- och resultatstyrning och därigenom arbetet med 

policyutveckling och prevention avseende dödsfall till följd av brand i 

Sverige. Den fördjupade kunskap som presenterats om problemets 

omfattning, vem som drabbas och riskfaktorer ger, återkopplat till 

folkhälsoansatsen för skadeprevention (Robertson, 2007) och 

principerna för riskhantering (Dickson, 1995), möjligheter att stödja 

ett effektivt skadepreventivt arbete. Bilden som framträder av 
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bränderna och dödsfallen förstärker förståelsen för och vikten av att 

utveckla olika interventioner mot olika riskgrupper, dels för att uppnå 

förbättrade resultat, dels för att hushålla med samhällets resurser. Med 

tanke på hur kraftfull den sociala gradienten verkar vara för 

dödsbränder i bostäder, det bristfälliga kunskapsläget som förklarar 

varför socialt utsatta och sårbara grupper drabbas samt bristen på 

evidensbaserade metoder och strategier för tvärsektoriella 

interventioner riktade mot dessa grupper (Ekroth, Danielsson, 

Johansson & Olofsson, 2012; Clark, Smith & Conroy, 2015), behövs 

mer forskning. Runefors et al. (2017) har utvärderat och visat att nytto-

kostnadskvoten för en viss åtgärd skiljer sig åt mellan olika grupper i 

populationen, en aspekt som bör studeras ytterligare i ljuset av den mer 

detaljerade beskrivning som presenterats i denna avhandling. Som 

nämnts ovan är inte heller effekterna av olika strategier för 

förebyggande hembesök klarlagda i Sverige och bör därför utvärderas..  

Slutligen är det viktigt att påtala att många av de presenterade 

riskfaktorerna måste ses som riskmarkörer och inte som 

bestämningsfaktorer. Kunskapen om de kausala sambanden är 

fortfarande mycket bristfällig och mer forskning krävs. Samtidigt får 

det inte hindra det praktiska arbetet då många åtgärder kan vidtas utan 

kunskap om kausalitet (Connor, 2004). Analyser med hjälp av t.ex. 

geografiska informationssystem har visat sig speciellt fruktbara vid 

vägledning av brandförebyggande arbete riktat mot speciellt 

brandutsatta områden och för ett bättre utnyttjande av resurser 

(Guldåker et al., 2016; Corcoran, Higgs, Brunsdon, Ware & Norman, 

2007).  
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12 Konklusion 

Både antalet dödsfall och den åldersstandardiserade dödligheten till 

följd av brand i Sverige har minskat betydligt under de senaste 60 åren. 

Att dödsbränderna har minskat över tid beror sannolikt till största 

delen på minskad exponering för farliga situationer. Det är idag 

otänkbart att lämna små barn utan uppsikt på det sätt som man 

tvingades till på 1930- och 1940-talet. Samtidigt försvann många 

farliga värmekällor i samband med centralvärmens och elektricitetens 

inträde i hemmen.  

Även om minskning av farliga värmekällor, den kraftigt ökade 

förekomsten av brandvarnare under 1980- och 1990-talet (Brand & 

Räddning 6-7/89 1989; SRV, 1996; SRV, 2001; MSB, 2014) och 

förbättrad brännskadevård (Svee et al., 2016) utan tvekan bidragit till 

en minskning av dödsfall till följd av brand ska inte de sociala 

förändringarna och dess effekt på dödsfall glömmas bort. Den stora 

minskning av döda bland barn skedde samtidigt som en generell 

barnomsorg införts (Bergqvist & Nyberg, 2013) och det får ses som 

sannolikt att en ökad uppsikt och kontroll bidragit till nedgången. Det 

har skett en riskminskning även för de äldre men mot bakgrund av en 

fortsatt hög risknivå, samt att denna grupp förväntas öka (OECD, 

2007) riskerar antalet dödsfall att öka om inga åtgärder vidtas. De äldre 

bör därför vara en prioriterad målgrupp för brandskyddsarbetet i 

Sverige. 

I denna avhandling har resultat presenterats som i många stycken varit 

kända sedan tidigare. De har dessutom varit kända under lång tid, både 

i andra länder (Berl & Halpin, 1978) och i Sverige genom SBF:s 

sammanställningar. En stor skillnad gentemot tidigare svenska 

beskrivningar är att vi nu trovärdigt kan uttala oss om resultatens 

fullständighet och tillförlitlighet och att bredden på uppgifterna som 

belysts inneburit att mer nyanserade beskrivningar av riskmönster vid 

dödsbränder i bostäder kunnat ges. Den fördjupade kunskap om 

sambandet mellan sociodemografiska faktorer och risken att 

omkomma vid bostadsbrand som presenterats visar tydligt en högre 

risk för de mest sårbara i samhället. I takt med minskningen av antalet 

dödsfall i bränder som observerats i Sverige historiskt är det rimligt att 

anta att de omkomna idag skiljer sig än mer markant från den 
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genomsnittliga populationen jämfört med tidigare. Minskningen har 

börjat plana ut vilket kan vara en konsekvens av att färre i 

”normalbefolkningen” omkommer i bränder vilket i sig innebär att det 

blir svårare att förebygga dödsbränder enligt de metoder som hittills 

fungerat. 

Om MSB och det svenska samhället på allvar vill arbeta mot en 

nollvision för döda i bränder krävs det därför att kunskapen också leder 

till insikten att dödfall i bostadsbränder i huvudsak är ett socialt 

problem och att det inte finns någon universallösning på problemet. De 

riskutsatta sårbara grupperna måste mötas med ett brett angreppsätt, 

bestående både av sociala och tekniska åtgärder och för att lyckas med 

det måste kommunernas tvärsektoriella arbete underlättas och stödjas. 
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