
 

  

Gräsbränder i Sverige 1998-2012 
- En kartläggning av variationer i tid och rum  

Grass fire in Sweden 1998-2012 
- A mapping of the variations in time and space 

 
Marika Olsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fakultet: Hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Utbildningsprogram: Samhällelig Riskhantering 

Examensarbete Masternivå 15 hp 

Handledare:  Lars Nyberg 

Examinator: Ragnar Andersson 

Vårterminen 2014 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sammanfattning 
Gräsbränder är ett återkommande problem i hela Sverige och kan påverka både egendom och 

människor. Det finns flera faktorer som påverkar uppkomsten av gräsbränder. Det kan vara 

väder/klimat, mänsklig påverkan, typ av gräs och antändningsmedel.  

 

I denna studie är målet att kartlägga vart det sker flest gräsbränder i Sverige, varför de sker 

och när säsongen startar och slutar. Ett annat mål med studien är att undersöka hur utsatta 

kommuner ser på och hanterar problemet med gräsbränder. Slutligen var syftet också att 

undersöka om framtida klimatförändringar kan komma att påverka gräsbrandsituationen i 

Sverige.  

 

För att svara på studiens mål valdes att använda en statistisk undersökning som bygger på 

insatsstatistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det genomfördes 

även två intervjuer med kommunanställda, en från en kommun i södra Sverige och en från en 

kommun i norra Sverige. Intervjudata analyserades utifrån en innehållsanalys. Slutligen 

användes även vetenskaplig litteratur  och studier av klimatscenarier för att undersöka 

klimatförändringars roll för vegetationsbränder.  

 

Resultaten av studien visar att det är Göteborg som är den kommun där flest gräsbränder sker, 

därefter kommer Stockholm, Halmstad och Borås. Västra Götaland är det län som drabbas 

mest frekvent av gräsbränder i Sverige och även det län som störst gräsbränder sker. Det är 

däremot Halland som har flest gräsbränder sett till antal bränder per capita Den vanligaste 

kända orsaken till gräsbränder är eldning av gräs men det finns också en stor andel där 

orsaken är okänd.  

 

Vid intervjuerna framkom att gräsbränder anses som ett litet problem och att kommunernas 

sätt att hantera dem är bra. Däremot kan ett problem med gräsbränder anses vara att det kan ta 

tid från andra räddningsuppdrag som kommunen har. Intervjuerna visar även att det finns en 

potential för att via utbildning och information till invånare minska antalet gräsbränder i 

kommunerna.  

 

Klimatförändringar kan komma att påverka gräsbrandsutvecklingen i Sverige. Om 

luftfuktigheten kommer att öka, vilket scenarier visar, anses gräsbrandsrisken minska i form 

av färre branddagar, men det kan dock bli intensivare gräsbränder på grund av en längre 

växtsäsong och därmed en större mängde bränsle. 

 

Nyckelord: Gräsbrand, vegetationsbrand, riskhantering och kartläggning av gräsbränder 

  



 

 

Abstract 
Grass fires are a recurrent problem throughout Sweden and can affect both property and 

people. There are factors that influence the emergence of grass fires. It could be the weather / 

climate, human impact, the type of grass and ignition agents.  

 

In this study, the goal is to identify where most grass fires occur in Sweden, why they occur, 

and when the season starts and ends. Another goal of the study is to examine how vulnerable 

municipalities manage and look at the problem of grass fires. Finally, the goal was also to 

investigate whether future climate change may affect the grass fire situation in Sweden.  

 

To answer the purpose of the study a statistical survey was made based on emergency 

response data from the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB). There were also two 

interviews made with municipal employees, one from a municipality in southern Sweden and 

one from a municipality in northern Sweden. The interview data were analyzed with content 

analysis. Finally, research literature and scenario studies were used to study the role of 

climate change for vegetation fires.  

 

The results of the study show that Gothenburg is the municipality where most grass fires 

occur, followed by Stockholm, Halmstad and Borås. Västra Götaland is the county having 

most frequent grass fires in Sweden, and is also the county where the greatest grass fires 

occur. Is, however, the county of Halland which has most grass fires, seen as fires per capita. 

The most common known cause of grass fires is burning of grass, but there is also a large 

proportion of fires for which the cause is unknown.  

 

The interviews revealed that grass fires are considered a minor problem and that the 

municipalities’ way of dealing with them is good. However, one problem with grass fires, 

considered by the municipalities is that they may take time and resources away from other 

rescue missions. The interviews also showed that there is a potential for teaching of residents, 

as a way to reduce the number of grass fires in the municipalities.  

 

Climate change may affect grass fire development in Sweden. If humidity will increase grass 

fire risk is considered to decrease because of less frequent fire-days, but grass fires may 

become more intense due to longer growth season and therefore a great amount of fuel.  

 

Keywords: Grass fire, wildfire, risk management and mapping of grassfire   
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Idag är det allt fler människor som lever i eller i närhet av skogsmarker, gräsmarker och i 

andra vegetationsområden, vilket skapar en mer komplex brandriskhantering. Risken för 

vegetationsbränder varierar från plats till plats, men med rätta förhållanden och där vegetation 

finns, kan en brand drabba människor, egendom och samhälle på ett betydande sätt (USDA, 

2013). Bränder spelar samtidigt en viktig roll för ekosystemens hälsa (Hutto, 2008) och kan 

vara direkt avgörande för tillväxten av vegetationen (Brown & Smith, 2000). 

Vegetationsbränder är bränder som sker i vegetation och i begreppet inkluderas gräsbränder 

och skogsbränder (National Geographic, 2014). 

 

Det finns fyra huvudfaktorer som påverkar brandaktiviteten och de är: väder/klimat, mänsklig 

påverkan, bränsle och antändningsmedel (Swetnam 1993). För att minska risken för 

vegetationsbränder kan landskapsplanering och hantering av eldning vara användbara åtgärder 

(Moreira et al., 2011). Hantering av vegetationsbränder kan göras genom långsiktiga 

samhällsinsatser där samarbeten mellan olika aktörer genomförs. Insatserna kan på det viset 

minska påverkan av bränder. Sårbarheten hos ett samhälle kan minskas genom bra 

byggnadsplanering och markanvändning samt genom att öka medvetenheten hos befolkningen 

vilket kan leda till att samhällen blir bättre förberedda för eventuella bränder (NACo, 2010). 

Människor kan på eget initiativ bli mer medvetna om vilka åtgärder som krävs för att minska 

riskerna för bränder. Andra åtgärder för att minska brandrisken kan vara att använda sig av 

byggmaterial som är brandresistenta eller att rensa trädgården eller annan mark i närheten av 

huset från vegetation för att minska risken att branden når huset (NIFC, 2014). Dock kan 

åtgärder begränsas om varma och torra väderförhållanden råder vilket skapar en hög 

antändningsrisk (Moreira et al., 2011).   

 

Geografiskt sett inträffar det flest vegetationsbränder runt storstadsområdena, framför allt på 

grund av att det vistas många människor utomhus där. Det inträffar även många bränder i de 

nordöstra delarna av Sverige. De kostnader som vegetationsbränder medför är främst till följd 

av räddningsinsatser och skador på skog och byggnader. Vanliga orsaker till 

vegetationsbränder är blixtnedslag och mänsklig påverkan. Den mänskliga påverkan kan vara 

eldning av gräs, lägereld, barns lek med eld eller gnistor från tåg eller maskiner (SMHI, 

2003).  

 

I Sverige inträffar det omkring 3000 till 4000 vegetationsbränder varje år. Utsträckningen av 

bränderna varierar från år till år men omfattar totalt sett i medeltal omkring 2 000 ha. Det är 

under våren som flest gräsbränder äger rum i Sverige och april är den månad då flest 

vegetationsbränder inträffar. Gräsbränderna sker oftast strax efter snösmältning när fjolårets 

torra gräs kommer upp. Det torra fjolårsgräset är lättantändligt och utgör därmed en risk för 

gräsbrand. Risken minskas däremot avsevärt när det nya gräset kommer upp, och 

gräsbrandsäsongen når då sitt slut (SMHI, 2003). Enligt SMHI förekommer 

gräsbrandsriskssäsongen i Sverige på ett ungefär mellan 1 mars till 1 juni medan 

skogsbrandsriskssäsongen är omkring den 10 april till 31 augusti (SMHI, 2012). Enligt 

insatsstatistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beror gräsbränder 

främst på eldning av gräs, barns lek med eld, anlagd med uppsåt samt att en stor del är okänd.  
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Idag finns det bestämmelser för hur kommuner och länsstyrelser i Sverige ska hantera 

gräsbränder enligt lagen skydd mot olyckor (2003:778). Det är Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap som agerar tillsynsmyndighet för att länsstyrelser och 

kommuner följer respektive lag. Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är det 

kommunens ansvar att begränsa skador på egendom och miljö. Det innebär att det ska finnas 

räddningstjänster som ska kunna släcka skogsbränder och gräsbränder. I Förordningen om 

lagen om skydd mot olyckor (2003:789) i kap 2. § 7 anges att det är länsstyrelsen och 

kommunens ansvar att upprätta föreskrifter om förbud mot eldning utomhus eller liknade 

åtgärder.  

 

Enligt LSO kap. 3 ska en kommun ha en handlingsplan för att förebygga olika risker och 

olyckor som kan innebära räddningstjänst. En av dessa risker är bränder. Det är även viktigt 

att kommunen informerar och stödjer den enskildes ansvar att fullfölja sina skyldigheter enligt 

LSO. Information om brandrisk och brandförbud skickas ut via lokalradio och lokalmedia 

samt kommunala webbplatser (MSB, 2010a). Enligt kap. 2 i LSO ska en person som 

upptäcker en brand eller en olycka som kan utgöra en fara för människa eller miljö, om 

möjligt varna dem som är i fara och tillkalla hjälp. Denna skyldighet gäller även om en person 

har fått kännedom om en brand eller en annan fara. I kap. 10 i LSO står att böter ska den 

dömas till som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot kommunala förbud om att elda 

utomhus. I Brottsbalken kap. 13 §6 nämns att den som oaktsamt använder sig av eld eller 

sprängämne eller på något annat sätt orsakar en brand, döms för allmänfarlig vårdslöshet. 

 

Applikationen "Brandrisk skog och mark" utvecklades av SMHI på uppdrag av MSB för att 

bedöma brandrisk i vegetation. Applikationen ska fungera som ett stöd för kommunal 

räddningstjänst och länsstyrelser i deras bedömning av brandutveckling och brandrisk i 

vegetation. Det ska dock finnas möjlighet för andra att använda applikationen för att få 

information om brandrisk i skog och mark, i syfte att hindra eller begränsa bränder. I 

applikationen räknas olika faktorer in som: vind, luftfuktighet, nederbörd, temperatur och 

olika prognoser för bland annat gräsbränder (MSB, 2010b). Media som Aftonbladet 

(Andersson, 2014) använder sig av de brandriskkartor som SMHI producerar. Dessa kartor 

används för att uppmärksamma de brandrisker som finns.  

 

Under perioden då gräsbränder sker görs en kartläggning över risken för gräsbränders 

utbredning. I denna kartläggning bedöms förekomsten av gräsbrand samt risken för att den 

ska kunna uppstå. Gräsbrandsriskkartorna visar risken för gräsbränder i två olika nivåer, 

liten/måttlig gräsbrandsfara och stor gräsbrandsfara. I karteringen av bränder tas det hänsyn 

till var nytt gräs har vuxit upp, var det är snötäckt och om säsongen är i sitt slutskede (MSB, 

2010b). 

 

Det finns en applikation till mobiltelefoner, BRANDRISK, ute som hjälper privatpersoner att 

hålla reda på brandrisken i skog och mark. Syftet med applikationen är att minska risken för 

att gräs- och skogsbränder ska uppkomma samt att utbilda om hur personer ska gå tillväga vid 

eldning utomhus. Analysen bygger på samma data som i applikationen ”Brandrisk skog och 

mark” (Åberg, 2014).  

Sverige drabbas inte hårt av gräsbränder jämfört med andra länder (SMHI, 2003), men med 

rådande klimatförändringar kan det komma att förändras. Det finns studier som påvisar att 

vegetationsbränder kommer att öka i framtiden och på så vis kommer människors hälsa att 

beröras. De hälsoproblem som kan uppkomma är främst luftvägsproblem men kopplingen 
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behöver studeras mer grundligt för att fastställas (Dennekamp & Abramson, 2011; 

Ovadnevaitė et al. 2006). En studie från Chiriacò et al. (2013) visade att ett större antal 

bränder leder till en signifikant ökning av växthusgaser, genom att biomassa bränns. Det har 

dock varit svårt kvantifiera mängden av hur mycket som faktiskt släpps ut. 

 

En varm och torr vår och sommar kan öka risken för gräs- och skogsbränder i Sverige 

(Mattson & Mårtensson, 2012). Gräsbränder kan drabba olika regioner på olika sätt beroende 

bland annat på väderförhållanden, människor och bränsle (Granström et al., 2000). I Edebäck 

i Värmlands län gick eldning av gräs över styr, vilket ledde till att en bostad brand ner. När 

räddningstjänsten kom på plats var huset redan i brand. Upphovet till denna gräsbrand var 

troligtvis på grund av vårdslöshet med eld (Strinnholm, 2014).  

 

Ett mer omfattande fall av gräsbrand skedde under vintern 2014 den 28 januari i Flatanger i 

Norge. Branden orsakade att runt 90 bostäder brann ner samt att 33 personer som var bosatta i 

husen fick evakueras. Lyckligtvis var det ingen som skadades eller omkom. Orsaken till 

branden var torr ljung- och gräsmark som antändes av gnistor från en kraftledning i närheten. 

Branden spred sig snabbt och var svårkontrollerad, och det berodde främst på hårda vindar 

och torra marker (Eliasson & Magnusson, 2014). Branden pågick under fyra dagar och 

släckningsarbetet tog längre tid än planerat då helikoptrar inte kunde ta sig fram i de hårda 

vindarna (Krisinformation, 2014). 

 

I Australien är problematiken med vegetationsbränder betydligt större än vad den är i Sverige. 

Ett exempel på det skedde den 7 februari 2009 då omfattande "bushfires" orsakade stor skada 

på egendom och förlust av liv. Bränderna påverkade även jordbrukets och skogbrukets 

näringsliv (Leonard et al. 2009). Även Kalifornien i USA har drabbats av vegetationsbränder. 

Under året 2007 fick mer än 300 000 människor evakueras från sina hem. Mer än 2200 

bostäder förstördes på grund av vegetationsbränder (McCaffrey & Rhodes, 2009).  

 

Det finns idag få studier av gräsbränder och dess medföljande risker i samhället, både i 

Sverige och i andra länder. De flesta studierna görs för angränsande och överlappande typer 

av brand som vegetationsbränder och skogsbränder. I denna uppsats kommer dessa studier att 

användas för att förstå problematiken med gräsbränder i Sverige och för att se var, när och 

varför gräsbränder sker i Sverige.  

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga den geografiska och tidsmässiga fördelningen av 

gräsbränder i Sverige samt att undersöka orsaken till dess uppkomst. Målet är också att 

studera lokala problem med gräsbränder samt att se om de rådande klimatförändringarna kan 

komma att påverka risken för gräsbränder i Sverige.  

1.2.1 Frågeställningar 
 

 Hur ser den geografiska variationen, säsongsvariationen och storleksfördelningen av 

gräsbränder ut i Sverige? 

 Vilka problem innebär gräsbränder och hur hanteras gräsbrandsrisker på kommunal 

nivå i Sverige? 
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1.3 Definition av begreppen vegetationsbrand, gräsbrand och skogsbrand  
Vegetationsbrand är ett samlingsbegrepp för brand i olika typer av vegetation, t ex gräsbrand 

eller skogsbrand. En vegetationsbrand, som i denna uppsats används synonymt med det 

engelska "wildfire", är enligt Oxford Dictionary (2014) en stor brand som sprids snabbt över 

skog eller annan vegetation. En vegetationsbrand kan brinna över stora landområden och 

förstöra allt som kommer i dess väg. Denna förödelse kan ske på minuter med rätta 

förhållanden som till exempel kraftig vind och torrt underlag. För att en vegetationsbrand ska 

kunna uppkomma krävs att det finns tre förutsättningar närvarande. Dessa tre är bränsle, syre 

och att det finns en värmekälla. Bränsle kan utgöras av gräs, träd, buskar och till och med 

byggnader och ju större mängd bränsle desto intensivare brand. En värmekälla kan skapa den 

gnista som behövs för att branden ska antändas. En sådan kan vara blixtnedslag, solen och 

mänsklig påverkan som exempelvis lägereld eller cigaretter (National Geographic, 2014).   

Mänsklig påverkan är den främsta orsaken till vegetationsbrand men naturliga processer 

spelar en stor roll för uppkomsten av bränder. Torrt väder torkar ut vegetationen till ett 

lättantändligt bränsle, starka vindar hjälper till att sprida branden och varma temperaturer 

skapar bättre förbränning. När alla dessa faktorer kommer samman behövs endast en gnista 

för att en olycka ska vara framme (National Geographic, 2014).    

Vid gräsbrand är det gräs och/eller örtförnor som brinner (Granström et al. 2000). Bränderna 

förekommer främst under våren när det torra fjolårsgräset träder fram i och med 

snösmältningen. Det gamla gräset är torrt och antändningen är hög, vilket gör att spridningen 

av branden kan ske snabbt (SMHI, 2012). 

Skogsbrand är en brand som sker okontrollerat i skog eller skogsmark (NE, 2014).   

1.4 Avgränsningar  
I denna studie har avgränsningar gjorts. En av dem är att använda MSB:s insatsstatistik för 

åren 1998-2012, för att begränsa omfattningen av studien. En annan avgränsning är att studien 

analyserar endast insatsdata ifrån Sverige. Det finns många typer av bränder både överlag och 

inom vegetationsbänder, och i denna studie har en avgränsning gjorts att endast studera 

gräsbränder.  
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2. Metod 
I denna studie har två metoder används, en kvantitativ och en kvalitativ ansats för att ge ett 

svar på studiens syfte. Den första forskningsfrågan har besvarats genom att göra en statistisk 

undersökning av MSB:s insatsstatistik om vegetationsbränder. Den andra frågeställningen har 

besvarats genom intervjuer med två kommunanställda, samt en innehållsanalys som 

genomförts för att analysera data.   

2.1 Kvantitativ ansats  

2.1.1 Urval 
För att kartlägga var, orsaken till och när gräsbränder sker i Sverige användes insatsstatistik 

från räddningsinsatser för hela Sverige. Insatsstatistiken från MSB innehöll data om insatser 

som inkluderar vegetationsbränder. Datamängden innefattar år, månad, dag, veckodag, län, 

kommun, koordinater, areal mark som brunnit och orsak. Areal mark som brunnit var 

uppdelat i tre kolumner: areal produktiv skogsmark (m²), areal annan trädbevuxen mark (m²) 

och areal ej trädbevuxen mark (m²).  

 

Insatsdata innehöll en stor mängd data om vegetationsbränder och ett urval var nödvändigt att 

utföras. Urvalet har gjorts efter samråd med en nationell expert på gräs- och skogsbränder i 

Sverige, Leif Sandahl, brandingenjör på MSB. 

 

Första urvalet som genomfördes var att ta bort all data som inträffat efter den sista juni, 

eftersom vårgräsbränder inträffar på våren. Det som var kvar var bränder från första januari 

till första juli. Det andra urvalet var att ta bort bränder som enbart hade registrerats i ”areal 

produktiv skogsmark” och ”areal annan trädbevuxen mark” och inte i ”areal ej trädbevuxen 

mark”. Det urvalet genomfördes på grund av att inget gräs hade brunnit vid något av de 

tillfällena och det förelåg alltså ingen gräsbrand. Efter de två urvalen hade antalet bränder i 

datamängden minskat från ursprungliga 67 914 stycken ner till 27 459 stycken. Därefter 

valdes alla bränder som inkluderade mer än 1000 m² areal produktiv skogsmark bort, eftersom 

de främst är skogsbränder. Det fanns även bränder som inte kunde placeras geografiskt som 

togs bort. Antalet gräsbränder som inträffade mellan åren 1998 och 2012 var 27 407 stycken 

efter samtliga urval.  

2.1.2 Tillvägagångssätt 
För att kartlägga var det sker gräsbränder i Sverige samt hur många placerades data in i en 

tabell med antal bränder per år för varje kommun. För att kartera bränderna användes GIS 

som verktyg. Data för varje kommun och per år lades in i en tabell. Tabellen nyttjades sedan i 

arcmap där verktyget "join" användes för att sammanfoga attributtabellen med en shapefil 

som visade kommungränserna i Sverige. Genom att använda "join" kunde antalet bränder för 

respektive kommun kartläggas. Därefter genomfördes en omvandlingsfunktion (conversion 

tool) som ändrade filen från shapefil till raster för varje år, vilket resulterade i kartor för varje 

kommun där antalet bränder kunde visas (Bilaga 1). En karta för respektive år inom varje 

kommun togs fram för analysen av om det fanns en skillnad mellan åren gällande antal 

bränder.  

 

För att undersöka utbredningen av gräsbränder sorterades gräsbränder in i tre grupper: större 

än 1000 m², 5000 m² och 10000 m². Antalet bränder räknades ut efter storleken på branden för 

varje län. Även orsaken till bränderna redovisas. Resultatet av detta presenteras i tabell 2.   
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Genom att undersöka vilka orsaker som lett till gräsbränder användes sökfunktionen i Excel. 

Först identifierades alla orsakskategorierna, sedan genomfördes en sökning av hur många 

bränder som uppkommit p.g.a. varje orsak. Dessa data sammanställdes sedan i ett 

cirkeldiagram.   

 

Vid undersökningen av säsongens start och slut användes hela datamängden från 

insatsstatistiken. Detta för av att kunna urskilja när skogsbrandssäsongen har sin början, vilket 

enligt Leif Sandahl är ett sätt att bedöma när gräsbrandsäsongen har sitt slut. För att 

undersöka gräsbrandssäsongen delades antalet bränder in i regioner (figur 1) varefter data 

ordnades efter år, månad och dag. Indelningen i regioner gjordes för att göra datamängden 

mer överskådlig. Säsongstarten har definierats som när det sker en period med bränder i ej 

produktiv skogsmark. Parametrar för att bestämma när säsongen börjar var att det fanns en 

sammanhängande period, (det kan dock finnas vissa dagar då inte bränder uppkom), och att 

det under denna period främst hade skett bränder i kategorin ”areal ej trädbevuxen mark”. Det 

finns risk att mindre gräsbränder kan ske tidigt på året under snöfria och soliga förhållanden 

med en luftfuktighet omkring 60 % enligt Leif Sandahl. Dessa bränder är i nästan alla fall små 

eftersom terrängen inte är tillräckligt torr på sina ställen för att kunna sprida branden vidare. 

Det finns även fall där människan har varit inblandad genom att ha tänt eld på gräs med hjälp 

av något brännbart som exempelvis T-sprit. I sådana fall kan gräsbränder ske tidigt på året. 

När luften är kall och temperaturen är neråt 5 till 10 minusgrader på natten och sedan på 

eftermiddagen går upp till 15 plusgrader är luftfuktigheten omkring 20 till 30 % och risken för 

brand stor, enligt Leif Sandahl. Andra faktorer som spelar in är storleken på bränderna och 

antal bränder under vissa dagar.  

  

Säsongen har definierats som slut när det sker brand i produktiv skogsmark och det är några 

större bränder i en sammanhängande period. Enligt Leif Sandberg slutar säsongen för 

gräsbränder när en produktiv skog brinner över den totala arean.  

 

 
Figur 1 Regionindelning för säsongsanalysen. 

2.2 Kvalitativ ansats 
Forskningsfrågan om kommunernas hantering och problem i samband med skogsbrand 

genomfördes med en kvalitativ metodansats med ett induktivt tillvägagångssätt. En 

litteraturgenomgång används även för att få kunskap om vad som har gjorts tidigare och vad 

forskningen har lett till, för att hitta argument som styrker studiens syfte, men även argument 
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som inte stödjer studiens syfte. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att analysera argumenten 

som stödjer studien och att ha en kritisk syn på den tidigare forskningen.  

2.2.1 Urval  
I denna studie användes ett lämplighetsurval (Polit & Beck, 2010), där informanter valdes ut 

efter deras kunskaper och lämplighet för att besvara forskningsfrågorna. Informanterna valdes 

ut utifrån kommunens hemsida via dess kontaktsida. Där valdes personer som jobbar inom 

räddningstjänsten ut för att bidra med kunskap om hur arbetet med gräsbränder ser ut i fält. 

Informanterna kontaktades sedan via mejl.  I mejlet fanns en kort beskrivning om studiens 

syfte och intervjuns mål samt den intervjuguide som användes under intervjun (Bilaga 4). Att 

informanterna fick intervjuguiden i förväg var för att de i lugn och ro kunde fundera på svaren 

(Bryman, 2011). Två intervjuer genomfördes varav en med en räddningsledare från en 

kommun i södra Sverige och en med en skiftledare från en kommun i norra Sverige.  

 

Intervju 1 var med skiftledaren från en kommun i norra Sverige som är insatsledare och 

funktionsområdesansvarig för brand Skiftledarens ansvarsområden är allting som är relaterat 

till brand, exempelvis brand i byggnad, skog, gräs och i tågtrafik samt utvecklingsarbetet 

inom brandområdet. Personens ansvar är också material, inköp och utveckling i både 

kommunen och utvecklingsarbetet i övriga Sverige.  

 

Intervju 2 var med en räddningsledare som jobbar på en kommun i södra Sverige. 

Informantens ansvarsområden är både som insatsledare och lärare inom olyckor. 

Räddningsledaren har bland annat hand om olycksutredningar och statistik för kommunen.  

 

2.2.2 Datainsamling  
Den teknik som användes för att samla in data var semistrukturerade intervjuer, som 

genomfördes individuellt med informanterna via telefon. Semistrukturerade intervjuer innebär 

förbestämda teman och frågor som ställs till informanter men att det samtidigt finns en 

öppenhet som ger möjlighet att ändra ordningen och innehållet utifrån informantens svar 

(Kvale, 1996). Teman för intervjuguiden var hanteringen av gräsbränder och om 

informanternas uppfattning kring gräsbränderna. Anledningen till den valda tekniken var för 

att kunna vara flexibel samtidigt som det fanns en struktur att gå efter.  

 

Under intervjuerna spelades samtalen in för att i efterhand kunna transkribera svaren 

ordagrant. Under intervjuerna noterades även viktiga svar särskilt (Yin, 2013).  

 

Frågor som bara kunde ge ja och nej svar valdes bort för att slippa svar av lågt värde. 

Samtidigt lades vikt vid att frågorna var tydliga och ej ledande  eftersom de kan påverka 

informantens åsikter (Merriam, 1994).  

 

2.2.3 Analys 
För att analysera intervjuerna genomfördes en kvalitativ innehållsanalys, i  enlighet med 

Graneheim & Lundman (2004). Metoden behandlar både manifest och latent innehåll. 

Manifest innehåll är det som oftast presenteras i kategorier och tyder vad texten säger. 

Däremot är latent innehåll uttryck som presenteras i olika teman och tolkar vad texten talar 

om.  

 

Ett grundläggande steg när en innehållsanalys genomförs är att bestämma vilken analysenhet 

som analysen har (Graneheim & Lundman, 2004). I denna analys valdes bägge intervjuerna 
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som analysenhet, eftersom de är tillräckligt stora för att betraktas som en helhet i 

analysprocessen.  

 

Först transkriberades varje intervju. Därefter lästes texterna igenom upprepande gånger för att 

få en känsla för helheten, vilket rekommenderas enligt Graneheim & Lundman (2004). Efter 

det valdes meningsenheter ut efter vad som är relevant för denna studies syfte och 

frågeställningar (Graneheim & Lundman, 2004). De meningsenheter som valdes ut gavs 

sedan en kod om vad det handlade om. När varje meningsenhet fått en kod slogs liknande 

koder ihop och tre kategorier bildades. De tre kategorierna som bildats var: hantering av 

gräsbränder, orsaker till gräsbränder samt problematiken kring gräsbränder (tabell 1).  

 

Patton (1990) identifierar betydelsen av forskarens bakgrund och kunskaper vid tolkning av 

texten. I en kvalitativ innehållsanalys finns det två aspekter kring forskarens bakgrund och 

tolkning. När tolkning av text görs är det omöjligt och oönskat att inte dra in egna perspektiv, 

samtidigt som texten måste tala för sig själv. 

 
Tabell 1 Exempel på hur innehållsanalysen gjorts 

Kategorier Hantering Orsak Problematik 

Koder  Larmplaner 

 SOS bedömning 

 Bedömning på 
plats 

 Släckning med 
vatten 

 Låter det brinna av 

 Nytt system 

 Eldning av gräs 

 Okunskap 

 Barns lek med 
eld 

 Okänd 

 Inget större problem 

 Spridning till byggnad 

 Personal ute på 
gräsbränder när eventuellt 
större olycka inträffar. Fel 
man på fel plats 

 Okunskap 

 

2.2.4 Etiska övervägande  
Etik handlar om hur man bör agera i forskningssammanhang. Etik är viktigt inom forskning 

på grund av den vikt som forskning har i vårt samhälle (Gustafsson et. al. 2005). För att 

komma ihåg vad informanterna säger och hur den säger är det bra att spela in intervjun och 

sedan transkribera den. Att genomföra inspelning av intervju kräver att informanten är 

medveten om detta och lämnar sitt samtycke (Bryman, 2011).  Därför frågades informantens 

samtycke om inspelningen som startades efter att ett ja gavs till svar.  

 

Gustafsson m.fl. (2005) identifierade viktiga aspekter för att genomföra etiskt korrekt 

forskning. En av dessa är att informera vad syftet för studien är samt vem forskaren är och att 

vara öppen med vilka metoder och resultat som ska användas. Efter att forskaren informerat 

om studien är det viktigt att poängtera att intervjun frivillig och att resultatet ska behandlas 

konfidentiellt. I denna studien gavs i början av intervjun en förklaring till informanterna om 

syftet med studien och intervjun samt en kort information om författarens bakgrund. När 

transkriberingen var genomförd kastades intervjuinspelningarna bort för att de inte skulle 

kunnas användas i något annat syfte.  

 

Det är även viktigt att vara ärlig om sin forskning och inte stjäla resultat av andra. Den får inte 

heller skada människor i någon form. Forskning ska vara tillförlitlig och trovärdig samt att ha 

en transparens (Hallberg, 2002). Det är viktigt att forskaren inte väljer att vinkla sitt resultat så 
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att det enbart stödjer de egna hypoteserna. En forskare bör förhålla sig kritisk och inte bara 

referera till forskning som stödjer den valda teorin (Gustafsson m.fl. 2005 & Hallberg, 2002). 

 

2.2.5 Validitet och reliabilitet   
I denna studie har olika strategier används för att förstärka studiens validitet. Bland annat har 

två intervjuer genomförs för att få en förståelse av gräsbrandssituationer i de utvalda 

kommunerna. Dock kan de inte anses vara representativa för hela Sverige. Intervjuerna har 

även kompletterats med andra informationskällor, som insatsstatistik från MSB och relevanta 

forskningsstudier för att stärka varandra genom en enkel form av triangulering. Triangulering 

kan användas för att bekräfta en upptäckt, där två eller fler källor bekräftar detta. 

Triangulering kan användas vid analys av data och för att ge en trovärdighet för studien (Yin, 

2013). Yin (2013) menar att om en studie innehåller ett flertal påståenden krävs det att 

påståendena kan styrkas för att ge studien validitet. En giltig studie har slutsatser som 

stämmer överens med verkligheten som studeras.  

  

Det finns olika typer av validitet, intern och externa. Intern validitet innebär att studien svarar 

på studiens syfte och extern validitet betyder att studiens kontext har en överförbarhet. Syftet 

med studien är att resultat ska kunna appliceras inom andra studieområden (Malterud, 2001). I 

den här studien handlar intern validitet om hur väl resultatet svarar på frågeställningarna om 

gräsbränders förekomst i tid och rum, hur den kommunala hanteringen av gräsbränder sker 

och om det finns tecken på att klimatförändringar kan påverka gräsbrandssituationen i 

Sverige. Den externa validiteten i studien är hur väl resultatet kan appliceras i andra studier, 

vilket i detta fallet kan vara att använda resultatet av var gräsbränder sker och/eller vilken som 

är den största orsaken till gräsbränder för att förstå förekomst av likartade bränder i Sverige 

och i andra geografiskt jämförbara länder.  

  

I kapitel sex finns även en metoddiskussion där studiens felkällor diskuteras för att tydliggöra 

studiens validitet. När en studie börjar ge resultat är det viktigt att göra en bedömning av dess 

tillförlitlighet. För att få ett svar kan en felanalys användas för att diskutera eventuella 

felkällor som kan påverka resultatets hållbarhet. Det är av vikt att vara ärlig, kritisk och tydlig 

med felkällorna för att tydliggöra studiens validitet (Gustafsson m.fl. 2005). 

 

I denna studie har tillförlitligheten stärkts genom en tydlig beskrivning av hur studien har gått 

tillväga och av vilka urval som genomförts, vilket tillvägagångssätt som valts samt genom val 

av metod och en förklaring av analysen. Begreppet tillförlitlighet inkluderar överförbarhet 

vilket är hur väl forskningsresultatet kan överföras eller generaliseras till andra 

forskningsområden.  Det forskaren föreslår kring överfarbarhet kan tas i beaktning men det är 

upptill läsaren själv att avgöra hur resultaten är överförbara till andra kontexter. För att 

tydliggöra tillförlitligheten är det användbart att ge en tydlig bild av studien genom att 

förklara urval, metod o.s.v. (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

För att stärka studiens reliabilitet har användning av Graneheim & Lundmans (2004) metod 

för innehållsanslys tillämpats. Valet av metod avgör resultatens värde och karaktär 

(Gustafsson m.fl. 2005). Graneheim & Lundman (2004) förklarar att reliabilitet avser 

förtroendet för hur väl resultat av studien stämmer överens med dess syfte. 
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3. Teori 
I detta kapitel beskrivs teorin bakom gräsbränders uppkomst, hur riskhanteringen kan vara 

utformad samt hur klimatförändringar kan komma att påverka bränder.  

3. 1 Gräsbränders uppkomst 
I nästan alla fall delas vegetationsbränder upp i gräsbränder och skogsbränder, även om de 

uppstår från i princip samma fenomen enligt Granström et al. (2000). Bränslet i gräsmarker 

består mestadels av gräs och örtförnor som är porösare än den mark som hittas i skogsmarker. 

Detta gör att upptorkningen sker snabbare i gräsmark än i skogsmark och leder även till 

raskare spridning. Det finns även en tydlig säsongsväxling i brännbarhet mellan vår och 

sommar, eftersom när det nya gräset växer upp hämmas brandrisken signifikant. En annan 

väsentlig skillnad mellan gräs- och skogsmark är att gräsmark ligger i många fall i nära 

anslutning till bebyggelse. Det betyder att antändningsrisken är hög och spridningsrisken 

mellan en byggnad och en annan finns och på det viset uppkommer hot mot människan 

(Granström et al. 2000). 

 

Varje år eldas fjolårets gräs bort, för att nytt gräs ska uppkomma. Detta genomförs av både 

estetiska skäl och för att rensa betesmarken. Eldning av gräs kan leda till okontrollerad 

brandspridning om brandrisken är hög (Granström et al. 2000). Skogsbränder inträffar främst 

under sommaren när skogsmarken har torkat ut, medan gräsbränder sker under våren 

(Andréasson & Gardelin, 2002). Det finns alltså en tidsmässig uppdelning av gräsbränder och 

skogsbränder. Det finns dock omständigheter där båda brandtyperna förekommer, och det är 

när sydvända skogsbackar hunnit torka tillräckligt för att kunna brinna i anslutning till 

gräsbränder. Detta scenario är förekommande vid tidig snösmältning (Granström, 2003).  

 

Det är främst på våren som brandspridningen är snabb i gräsbevuxna områden. Däremot om 

gräset har blivit nedpressad av snö kan hastigheten av spridningen bli något lägre på grund av 

att gräset inte torkar lika snabbt när det är nedtryckt. Spridningen är ändå snabbare än i 

skogsbevuxna områden. Har vintern varit snöfattig kan gräsbränder ske snabbare och 

intensivare. Under våren finns det risk att gräsmark är brännbar redan dagen efter det fallit 

nederbörd, vilket beror på att det förekommit bra torkväder. Inom ett par dagar kan det leda 

till att hela bränslebädden är torkad till jämvikt med den luftfuktighet som råder. Finns det 

barrträd på gräsmark kan barrträdets lågt placerade grenar lätt fatta eld och brandrisken ökar 

(Granström, 2003). När grönskan börjar utvecklas minskas spridningseffekten för gräsbränder 

markant (Andréasson & Gardelin, 2002).   

 

Skillnaden i brandintensitet beror på vilken riktning vinden har. Brand som följer med vinden 

blir mer intensiv och sprids kvickare än en brand som går fram mot vinden. När branden följer 

med vinden blir den svårare att kontrollera (Granström, 2003). Under högsommaren däremot 

är det ovanligt att elden sprids även om det har varit en lång period av torka (Andréasson & 

Gardelin, 2002). 

 

Inom jordbrukssektorn finns risken för gräsbränder. När jordbruksmarken används flitigt 

innebär det oftast att gräsbrandsrisken är låg. Om jordbruksområden dock är nedlagda sen en 

tid tillbaka kan det finnas en risk att gräsbränder kan ske där. Det finns vissa odlingar som 

löper högre risk för bränder än andra. Det kan vara när en åker ligger i träda eller vid odlingar 

med rörflen (som är ett högt gräs). Dessa har högre risk eftersom de inte skördas innan våren 

eller under sommaren (Granström et al. 2000).  
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Alla typer av gräs genomgår en livscykel. Den första delen av cykeln är när produktion av nya 

skott sker. Därefter sker det en tillväxt som leder till blomning och slutligen till död för gräset. 

Det som främst avgör gräsets livscykel är mängden regnvatten. Om det faller en stor mängd 

nederbörd under våren leder det till tillväxt av gräset medan lite vatten under början av 

sommaren underlättar torkningsperioden av gräset. En förståelse för gräsets livscykel är 

användbar när en bedömning av gräsbrandsrisken görs (Cheney & Sullivan, 2008). 

 

Gräsbränder kan ske både medvetet och omedvetet, men när de väl har börjat kan det innebära 

stora skador på både egendom och miljö. Enligt Londons myndighet för brand- och 

beredskap, London Fire Brigade (LFB, 2014) är den vanligaste orsaken till gräsbränder i 

landet tända cigaretter och glasflaskor som reflekterar solstrålar och skapar en brännpunkt i 

det torra gräset. För att förhindra gräsbränder kan några punkter vara värda att tänka på, som 

att inte lämna en lägereld ovaktad samt att släcka dem när de inte används mer. Andra viktiga 

åtgärder är att inte slänga glasflaskor och cigarettfimpar i naturen samt att lära barn om 

allvarligheten av att leka med eld (LFB, 2014). Enligt USDA (2013) är det mest effektiva 

sättet att minska risken för vegetationsbränder att ta bort risken för antändningen helt och 

hållet. Samhällen kan utveckla bra robusta program för att förhindra vegetationsbränder, 

bland annat genom att minska risken för mänskliga antändningar. Bränderna sker ofta 

oavsiktligt och kan därför bero på barns lek med eld, fordon som kör i torrt gräs och av 

eldning av löv eller gräs.  

3.2 Riskhantering och riskkommunikation  
Att hantera risker i samhället är viktigt för att minska skador som bränder kan orsaka. Om det 

finns en god riskhantering kan det innebära att samhället är mer förberett och kan hantera 

situationen på ett organiserat sätt vilket kan resultera i färre skador på miljö, egendom och liv 

(Drennan & McConnell, 2007). 

 

Det finns en stor variation i vilka hot och möjligheter som organisationer i den offentliga 

sektorn kan utsättas för, vilket ger driv och motivation för att hantera kriser och risker. Det 

som driver risk- och krishantering är en kombination av olika tryck- och drafaktorer. En 

tryckfaktor kan exempelvis vara lagstiftning och en drafaktor kan vara antagandet att 

riskhantering skapar bättre förutsättningar för samhället. Det finns ett flertal fördelar med en 

bra riskhanteringsplan. Det kan leda till att beslutfattandet blir bättre på den strategiska nivån, 

eftersom en plan ger möjligheter till information om vilka risker som kan påverka exempelvis 

en kommun. En annan fördel är att en bra riskhanteringsplan ger möjligheter till finansiella 

besparingar, speciellt försäkringskostnader (Drennan & McConnell, 2007).  

 

Enligt Drennan & McConnell (2007) är det viktigt att vara förberedd i alla faser av en kris: 

före, under och efter. I förarbetet bör identifiering av risker genomföras samt en bedömning 

av sannolikheten att de kan inträffa. Även vilka konsekvenser de kan ha på samhället bör 

identifieras. Nästa steg är att införa beredskapsplaner och krisberedskap för att det ska finnas 

en plan att följa vid den akuta fasen av en kris. Slutligen är det nödvändigt att en utvärdering 

av hur arbetet har fungerat utförs, vem som gjorde vad samt vilka lärdomar som kan dras efter 

händelsen (Drennan & McConnell, 2007).  

 

Lokala myndigheter har ansvar för riskhantering enligt lagstiftning samt för att utveckla och 

genomföra lokala planer för räddningsinsatser. När det gäller vegetationsbränder kan de 

lokala myndigheterna utforma planer och införa riskreducerade åtgärder för att minska 

påverkan från vegetationsbränder. Riskreducerande åtgärder som kan genomföras är 

vegetationshantering i kommunala parker eller annan vegetationsbevuxen mark i kommunal 
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ägo, markanvändningsplanering och offentliga utbildningsprogram. Kommuner har därför en 

viktig roll när det gäller riskhantering av vegetationsbränder i samhället (Harris et al., 2011). 

Hotade samhällen bör vara delaktiga när utvärdering och reducering av risker ska utföras i 

lokala områden, och bör få stöd och resurser från regionala eller nationella organisationer vid 

behov (Andersson & Woodrow, 1989). Enligt Harris et al. (2011) är det viktigt att det finns 

finansiella medel inom kommunen för att implementera åtgärder för att minska 

vegetationsbränder. Harris et al. (2011) anser även att det av vikt att beslutsfattare på nationell 

nivå stödjer lokala beslutsfattare för att möjliggöra implementering av åtgärder.  

 

Enligt Kingdon (1984) finns det tillfällen som kallas "windows of opportunities" vilket är när 

ett tillfälle visar sig och det finns en chans som måste tas eller gå förlorad. Att lokala 

beslutsfattare nyttjar detta fönster kan ge dem möjligheten att få resurser och den 

uppmärksamheten som krävs för att hantera en risk. Riskhantering är däremot en 

förändringsprocess på grund av samhället och industrins ständiga utveckling, vilket ständigt 

ger upphov till främmande hot (Drennan & McConnell, 2007). Även om en organisation har 

en god riskmedvetenhet bör utvecklingsarbetet fortgå för att förbättra rutiner och hitta nya 

möjliga hot. Det finns en risk att organisationen blir säker i sina rutiner och processer, vilket 

kan vara en risk i sig. Osäkerheter i en organisation kan aldrig tas bort helt. Flexibilitet och 

kreativitet är viktiga förutsättningar för att möjligtvis kunna hantera nya risker och 

osäkerheter (Power, 2007).  Akutsituationer kan vara unika och ovanliga och det kan därför 

vara svårt att vara hundra procent förberedda på dem. Under normala förhållanden kan det 

vara svårt att se vissa risker eftersom de aldrig har hänt, det är först efteråt det är tydligt vad 

som måste göras för att avfärda risken. Det är därför viktigt att det förebyggande arbetet av 

nödsituationer har ett framtidsperspektiv för framtidens välfärd, enligt Somers & Svara 

(2009).  

 

Att hantera naturliga faror kan vara ett komplext problem, och det är därför av vikt att 

utveckla metoder för att hantera dem. Eftersom samhället förändras och nya hot uppkommer 

krävs det att hanteringen av problem utvecklas. Enligt Steelman & McCaffrey (2013) som 

genomförde en studie om riskkommunikation och vegetationsbränders kommunikation, 

handlar riskkommunikation främst om teorier och vegetationsbränders kommunikation 

tillämpades mer utifrån resultaten från fältstudier. I studien från Steelman & McCaffrey 

kombinerades de båda aspekterna, vilket stärkte upp strategin för hantering av 

vegetationsbränder. Resultatet från studien visade att en interaktiv kommunikation som 

strävar efter att förklara handlingar, ge korrekt och lämplig information och ta vara på lokala 

frågor samtidigt som en god kommunikation med lokala aktörer genomförs, är en effektiv 

metod.  

 

I studien från Steelman & McCaffrey (2013) bevisades deras hypotes om att en effektiv 

kommunikation före och under en brand är associerad med flexibel brandriskhantering. En bra 

kommunikation är viktig för hantering av naturolycksrisker och i en föränderlig värld är det 

användbart att ha en interaktiv kommunikation med allmänheten om vilka metoder som 

används och varför. Det skapar en acceptans för förändringar hos allmänheten. I en studie från 

Paveglio et al. (2009), där kommunikation om vegetationsbränder studerades, kunde forskarna 

se en brist i kommunikationen mellan myndigheten och de som bodde nära brandriskområden. 

I en fokusgruppsundersökning kunde två önskemål identifieras: en tvåvägskommunikation 

mellan befolkningen och myndigheten och utbildning om vilka risker som finns. Eriksen & 

Prior (2011) ansåg också att en tvåvägskommunikation är viktig för att förstå hur samhället 

upplever risker. En studie av Martin et al. (2009) visade att bättre kunskap om riskerna för 
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vegetationsbränder mynnade ut i en större riskuppfattning och på det viset kunde flera 

åtgärder för att minska risken genomföras. 

 

3.3 Klimatförändringar 
Klimatet påverkar om gräsbränder kan uppkomma eller inte. Torrt och varmt väder påverkar 

hur stor luftfuktigheten är, och avgör om gräset torkar tillräckligt för att antändas (Andréasson 

& Gardelin, 2002). Vinden spelar stor roll för hur stor spridningseffekten ser ut (Granström, 

2003). Det är därför intressant att studera hur rådande klimatförändringar kan komma att 

påverka risken för gräsbränder.  

 

Bradrisken påverkas av ett antal variabler, däribland bränsle, terräng, markanvändning, 

luftfuktighet och väder. Väderfaktorer påverkar brandrisken på olika sätt, exempelvis starten 

av branden, spridningen, intensiteten eller svårigheten att släcka den. I en studie av Hennessy 

et al. (2005) studerades de potentiella förändringar som kan ske för dessa brandfaktorer vid 

klimatförändringar i sydöstra Australien. De klimatvariabler som studerades var 

dygnstemperaturen, nederbörd, luftfuktighet och vindhastighet. Resultatet som studien visade 

var att det fanns en sannolikhet att brandrisken kan komma att öka på grund utav torrare och 

varmare klimat. 

 

I länder som USA kan klimatförändringar skapa större problem med vegetationsbränder. I en 

studie gjord av Fried et al. (2004) om klimatförändringars påverkan på vegetationsbränders 

allvarlighetsgrad i norra Kalifornien, ansågs allvarligheten vid vegetationsbränder att öka. 

Allvarlighetsgraden av vegetationsbränder beror på släckningsstrategier, graden av 

klimatförändringar, bebyggelsemönster eller påverkan på vegetationstypen och 

bränsleantändningen. I en studie av Liu et al. (2010) där klimatförändringarnas påverkan på 

utvecklingen av globala vegetationsbränder studerades genom användning av Keetch-Byram 

index (vilket räknar med observerad max temperatur och nederbörd), visade resultatet att 

framtida klimatförändringar sannolikt kommer att öka potentialen för vegetationsbränder i 

USA, Sydamerika, centrala Asien, södra Europa, södra Afrika och Australien. Risken anses 

öka på grund av att temperaturen förväntas öka samt kombinationen av ökande temperaturer 

och torrare klimat. Enligt en studie gjord av Westerling et al. (2006) om brandaktivitet i 

skogsmark i västra USA, kunde en ökning av vegetationsbränder ses. Ökningen beror 

sannolikt på varmare vårar, längre torra perioder under sommaren, torrare vegetation och 

längre brandsäsonger. Andra faktorer som spelat in är troligtvis minskad nederbörd under 

vintern och tidig snösmältning under våren.   

  

I norra Europa tyder prognoser från EEA (2012) på att det kommer finnas kortare perioder av 

snö och istäcke. I Norge kommer det att innebära en ökad vårflod medan det i Finland 

kommer att vara tvärtom. De möjligheter som kan uppkomma genom klimatförändringar i 

norra Europa är ökad avkastning av grödor, förbättrad skogstillväxt, större möjlighet för 

vattenkraft och lägre energiförbrukning. Klimatförändringar kan dock leda till att det blir fler 

och intensivare extrema väderhändelser (Kovats  & Valentini, 2013). Skogsproduktiviteten i 

norra Europa kommer troligtvis att tillta samtidigt som det är högst troligt att sjukdomar och 

skadedjur kommer att öka i vissa regioner på grund av klimatförändringar. Den ökade 

skogsproduktiviteten kan ge ökad brandförekomst i både rum och tid. I södra Europa 

förväntas längre perioder av torka (EEA, 2012) och det är sannolik att risken för 

vegetationsbränder och antalet brandriskdagar kommer att öka . Enligt Rosan & Hammarlund 

(2007) förväntas det dock ske mindre antal bränder i norra Europa på grund av en ökad 

luftfuktighet.  
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Enligt Klimat- och sårbarhetsutredningens (2007) klimatscenariomodeller kommer 

årsmedeltemperaturen att öka mellan 2,5-4,5 grader mellan perioden 1961-1990 och 2071-

2100, i Sverige. Det är främst under vintern som temperaturökningen är störst (2,8-5,5 

grader), och denna höjning beror på att snöperioden kommer att minska på grund av varmare 

klimat. Denna ökning ses särskilt längs Norrlandskusten och i Svealand. Det är både 

utbredning och snöperiodslängden som blir kortare och denna förändring sker i stort sett i hela 

landet förutom i Skåne och Götalandskusten, eftersom de redan idag har korta snösäsonger. 

Vad det gäller temperaturen är det inte bara medeltemperaturen som höjs utan troligtvis 

kommer det att bli större variation mellan mildare och kallare dagar under vintern och mildare 

och varmare dagar under sommaren. Temperaturökningen leder till att klimatzonerna flyttar 

norrut. I scenariot antas vegetationsperioden öka med en till två månader i hela landet och i 

södra Sverige förväntas en ökning med tre månader. Med vegetationsperiod menas då 

medeltemperaturen på dygnet är över 5 grader.  

 

Enligt en studie från MSB (2013) om olika klimatscenarior och dess påverkan på brandrisken 

i skogsarealer, kunde ett ökande problem för brandrisken ses. Enligt studien kommer 

skogsbrandrisken att förändras mest i de områden som i dagsläget är mest frekvent utsatta, 

vilket är i Östersjölandskapen. Brandrisksäsongen kommer även att starta tidigare på året med 

drygt en månad. Slutet av säsongen kommer inte förändras nämnvärt förutom i södra Sverige 

där säsongen kan pågå i ytterligare tio dagar. Sammanfattningsvis kan det innebära att 

skogsbrandrisksäsongen ökar med omkring 50 dagar. Studien påvisade även att antalet 

högriskperioder tenderar att öka från vartannat och vart tredje år till att det inträffar varje år. 

Även längden av perioderna anses öka. Två kommuner som tros få högre risk för extrema 

brandriskförhållanden är Gotland och Öland. 

 

I framtiden kan vattentillgångar i Sverige ändras. Klimatscenariorna pekar på en minskning av 

vattentillgångar i stora delar av södra Sverige. Minskningen kan komma att bero på att 

vattenanvändningen ökar och varmare klimat, vilket ger en högre avdunstning samt att 

växterna använder mer vatten på grund av längre växtsäsong (Klimatanpassningsportalen, 

2013). Däremot visar framtiden också på att Sverige kommer att få fler antal regndagar och 

intensivare regn under vintern, våren och hösten (SOU 2007:60).  

 

Nederbörden förväntas också öka de närmaste hundra åren, med 10 till 20 % i Sverige. Dock 

är variationen stor från år till år, och trenden är tydligast och störst under vintern. Scenarier 

för åren 2011-2040 har jämförts med perioden 1961-1990. Under sommaren förväntas 

medelnederbörden att minska i södra Sverige medan en mindre ökning sker i norr. När det 

gäller antalet torra dagar är förändringen liten i landet men den största förändringen kan ses i 

södra Sverige i slutet av århundradet med 3-6 dagar. Den relativa fuktigheten anses bli 

oförändrad eller öka med tiden. Ur ett brandriskperspektiv kan en eventuell förändring ske i 

den absoluta lägsta relativa fuktigheten. I södra Sverige kan det innebära en svag till måttlig 

ökning under våren och en tydlig ökning i norr under sommaren. Olika klimatmodeller visar 

olika resultat när det gäller om det blir blåsigare eller inte. De flesta pekar på en liten ökning i 

medelvinden i flera delar av landet (SOU 2007:60). 
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4. Resultat  
Resultatet är uppdelat i två delar, varav den första delen är en kartläggning av gräsbränder i 

Sverige under åren 1998-2012. Den andra delen av resultatet är en intervjuundersökning som 

genomförts för två kommuner.  De tre delkapitlen är uppdelade efter de kategorier som 

uppkom i innehållsanalysen.  

4.1 Kartläggning av gräsbränder 

4.1.1 Antal bränder per län 
Mellan åren 1998 och 2012 inträffade mer än 27 000 bränder, vilket gav ett snitt på mer än 

1800 per år. Men antalet gräsbränder skiljer sig från år till år (figur 2). De år som kunnat 

urskiljas som hårt drabbade vad det gäller gräsbränder är främst 2003 men också 2000, 2001 

och 2002. Det år som var minst drabbat av gräsbränder var år 2012.  

 

 
Figur 2 Gräsbränder per år i Sverige 

År 2012 genomfördes totalt 22 650 räddningsinsatser där brand var orsaken. Av dessa var 10 

400 brand i byggnader, medan de resterande 12 250 var bränder utanför byggnader (MSB, 

2013). Av de 12 250 stod gräsbränder för 1 094 stycken, vilket är en tjugondel av alla bränder 

i Sverige. Figur 3 visar antalet vegetationsbränder i Sverige mellan åren 1998-2012. Det som 

kan urskiljas från diagrammet är att flest bränder sker under vårmånaderna.  
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Figur 3 Vegetationsbränder i Sverige under åren 1998-2012 

 

Resultatet av kartläggningen visade att flest antal bränder sker i de områden där flest 

människor bor (figur 4). Exempel på detta är att de två största städerna i Sverige, Stockholm 

och Göteborg drabbas mest frekvent av gräsbränder både när det gäller totalt och år för år. 

Enligt insatsstatistiken sker det runt 100 gräsbränder per år i Göteborgs kommun. Ett 

undantag var 2003 då det var över 200 bränder (Bilaga 2). Totalt sett har det skett omkring 1 

700 gräsbränder under 1998-2012 i kommunen. Resultatet visade att Göteborg som har 

hälften så stor befolkning som Stockholm har dubbelt så många gräsbränder. Det finns andra 

kommuner som också drabbas relativ mycket av gräsbränder. De är Halmstad, Borås och 

Sundsvall med totalt sett över 500 bränder under åren 1998-2012 och mellan 20-60 bränder 

per år. Av 290 kommuner är de 26 kommuner som har haft mer än 200 bränder totalt sett 

(Bilaga 2).  
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Figur 4 Antal gräsbränder mellan åren 1998-2012 per kommun 

Figur 5 visar medelvärdet av gräsbränder i varje län mellan åren 1998 och 2012. Det som 

urskiljs i figuren är att Västra Götaland har det största utfallet av gräsbränder av alla länen i 

Sverige med omkring 400 gräsbränder per år. Därefter kommer Stockholms län med omkring 

200 bränder per år och därefter Skåne och Hallands län med omkring 120-130 bränder per år.  
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Figur 5 Medelvärdet av antal gräsbränder per år för åren 1998-2012 för respektive län 

För att studera om det finns en relation mellan antalet bränder och invånare dividerades 

bränder med invånare. Figur 6 visar antalet bränder per år per 10 000 invånare. Där är 

Hallands län den region som har högst värde med 4,2 och därefter kommer Västerbottens och 

Värmlands län med värdena 3,5 och 3,2. Resultatet visar att det inte inträffar flest bränder där 

flest människor bor, sett till bränder per capita.   

 

 
Figur 6 Medelvärdet av antalet bränder per år per 10 000 invånare för varje län. Befolkningsdata användes för år 

2007 (SCB, 2008). 

Figur 7 visar relationen mellan antalet invånare per kommun och den totala mängden 

gräsbränder under åren 1998-2012 per kommun. I figuren kan man se att det att två 

kommuner sticker ut, Göteborg och Stockholm. De två kommunerna påverkar 

normalfördelningen av datamängden vilket gör det svårt att avgöra hur relationen mellan de 

två faktorerna, bränder och invånare, ser ut. För att undersöka sambandet mellan befolkning 

och gräsbränder gjordes en regressionsanalys, (figur 8)  fast utan Göteborgs och Stockholms 
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kommun. En beräkning gjordes i Excel av den linjära regressionen och 

determinationskoefficienten R
2
. R² visar hur stor andel av variationen i mängden som 

förklaras av det linjära sambandet. Värdet av R² är alltid ett tal mellan 0-1 (Lantz, 2010). I 

detta fall är R
2
=0,526 vilket kan sägas vara ett medelstarkt samband mellan antalet befolkning 

och gräsbränder i Sverige.  

 

 
Figur 7 Punktdiagram för antalet gräsbränder mellan 1998-2012 och invånare i varje kommun år 2007 (SCB, 2008). 

 

 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

2000 

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 

B
rä

n
d

e
r 

p
e

r 
ko

m
m

u
n

 

Invånare per kommun 



20 

 

 

 
Figur 8 Punktdiagram med en regressionsanalys för antalet gräsbränder mellan 1998-2012 och invånare per kommun 

(förutom Stockholms och Göteborgs kommun) år 2007 (SCB, 2008). 

4.1.3 Utbredning av gräsbränder  
Sverige drabbades av 5025 gräsbränder som var större än 1000 m² under åren 1998-2012, det 

är nästan 20 % av alla bränder. Bränder som var över 5000 m² stod för endast 0,6 % och 

bränder som var större än 10 000 m² stod för 0,2 %. Det som kan fastställas från dessa fakta är 

att mer än 80 % av gräsbränder som skedde under de utvalda åren var mindre än 1000 m² .   

 

Utbredningen av bränder skiljer sig i landet. Enligt insatsstatistiken är Västra Götaland det län 

som drabbats mest frekvent av bränder större än 10 000 m², totalt 15 stycken under åren 1998-

2012 (tabell 2). Som nämns innan är Västra Götaland det län som det sker flest bränder och 

förefaller rimligt att det är samma län som har störst gräsbränder. Västra Götalands län sticker 

signifikant ut när det gäller större utbredning av gräsbränder. Andra län som drabbas mer 

frekvent av gräsbränder som är större än 10 000 m² är Jönköpings, Kalmars, Stockholms, 

Värmlands och Örebros län med omkring 5-7 stycken under perioden 1998-2012.  

 
Tabell 2 Antal bränder med utbredning större än 1000 m² under åren 1998-2012 

Län Bränder ≥ 10 000m² Bränder ≥ 5 000m² Bränder ≥ 1 000m² Bränder totalt 

Blekinge län 0 0 89 498 

Dalarnas län 1 3 179 962 

Gotlands län 1 2 66 214 

Gävleborgs län  0 5 160 1104 

Hallands län 2 12 440 1815 

Jämtlands län 1 4 122 443 

Jönköpings län 7 10 193 949 

Kalmar län 5 7 139 687 

Kronobergs län 1 5 172 666 

Norrbottens län 3 8 203 877 

y = 0,0021x + 29,833 
R² = 0,526 
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Skåne län 0 10 262 1936 

Stockholms län 5 12 263 3457 

Södermanlands län 3 9 165 975 

Uppsala län 3 3 154 723 

Värmlands län 6 13 397 1304 

Västerbottens län 1 5 110 602 

Västernorrlands län 3 4 295 1282 

Västmanlands län 2 3 110 736 

Västra Götalands län 15 36 1116 6113 

Örebro län 5 8 204 982 

Östergötlands län 1 6 186 1082 

Totalt 65 165 5025 27407 
 

4.1.4 Säsongsstart och slut av gräsbränder 
Enligt Leif Sandahl är gräsbränder ett enkelt naturvetenskapligt fenomen som uppkommer när 

det finns en balans för att torrt gammalt gräs ska kunna brinna. Gräsbrandssäsongen varierar 

mellan åren och kan för vissa år skilja sig med en månad. För att en gräsbrand ska uppkomma 

krävs att marken är snöfri och att fjolårsgräset måste ha torkat upp vilket sker när vind och sol 

i kombination med brist på nederbörd ger lämplig luftfuktighet. Luftfuktigheten måste vara 

under 60-70%, och om den är under 50 % anses risken för brand som stor. Om luftfuktigheten 

är under 20-30 % brinner det riktigt häftigt under säsongen.  
  

Figur 9 visar säsongsstarten för gräsbränder i Sverige utifrån fem regionindelning för varje år 

mellan 1998 och 2012. Norrbotten och Västerbottens län har den senaste säsongsstarten av de 

fem grupperna och det skiljer 1-2 månader. De andra fyra grupperna har likande säsongstart 

men för vissa år kan det skilja en månad mellan den lila gruppen och den blå.  

 
Figur 9 Säsongstart för gräsbränder för varje år 
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Säsongslutet ser ut på liknade sätt som säsongstarten (figur 10) men med en mindre skillnad 

för de fem grupperna. I tabell 3 visas medelvärdet för säsongsstarten för de olika regionerna. I 

de södra regionerna startar säsongerna för gräsbränderna i slutet på mars medan i de norra 

regionerna i april. Medelvärdet för säsongsslutet visar att i de södra regionerna upphör 

säsongen i slutet av april medan för de norra är slutet i maj. Dock finns det en stor variation i 

både starten och slutet för alla regionerna enligt figur 9 och 10.  

 
Figur 10 Säsongslut för gräsbränder för varje år 

 

Tabell 3 Medelvärdet för säsongsstarten, säsongsslutet och antal säsongsdagar för perioden 1998-2012.  

Regionindelning Medel 

start 

Medel 

slut 

Antal 

säsongsdagar 

Blekinge, Skåne, Kalmar, Kronoberg och Gotland 20-mar 25-apr 35 

Halland, Örebro, Västra Götaland, Västmanland, 

Värmland 

23-mar 28-apr 35 

Stockholm, Uppsala, Jönköping, Östergötland, 

Södermanland 

25-mar 29-apr 34 

Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland  06-apr 15-maj 39 

Norrbotten, Västerbotten 25-apr 27-maj 32 

 

4.1.2 Orsaker till gräsbränder 
Det är den mänskliga påverkan som orsakar nästan alla gräsbränder som inträffar i Sverige. 

Den naturliga orsak som nämns i insatsstatistiken är blixtnedslag och den står endast för en 

bråkdel av alla gräsbränder som sker, 97 st.  Den största orsakskategorin till gräsbränder är 

enligt MSB:s insatsstatistik okänd. Bland de kända orsakerna är de vanligaste eldning av gräs, 

barns lek med eld och anlagd brand med uppsåt (figur 11). När det gäller gräsbränder som är 

över 1 000 m² är den största orsaken eldning av gräs vilket även gäller för gräsbränder som är 
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större än 5 000 m² och 10 000 m² per capita. Det som kan urskiljas är att hälften av de 

gräsbränder som var större än 5 000 m² orsakades av mänsklig påverkan genom eldning av 

gräs.  

 

 
Figur 11 Orsaker till gräsbränder. Kategorierna var förbestämda av MSB via deras insatsstatistik, förutom kategorin 

övrigt som innebär: trafikolycka, friktion, explosion, heta arbeten, hantverkare och tekniskt fel. 

Valborgsmässoafton och påskafton är två högtider där det finns traditioner att tända brasor 

och fyrverkerier. Under åren 1998 till och med 2012 skedde det totalt sett 1809 bränder, 746 

på valborgsmässoafton och 1063 stycken på påskafton. Dessa dagar utgör 6.6 % av alla 27 

407 bränder som inträffade under de 15 åren. Påskafton inträffar på olika datum varje år men 

någonstans mellan slutet av mars till slutet av april. Om det löper en stor risk för gräsbränder 

under påsken innebär det troligtvis att antalet bränder ökar och likadant om det är liten risk 

minskas sannolikheten att gräsbränder inträffar. Vid närmare undersökning av vad som 

orsakar gräsbränder under dessa två högtider, visar resultatet att det framförallt är samma 

orsak som enligt figur 7, okänd eller eldning av gräs. Det som dock skiljer sig är den tredje 

största orsaken som i detta fall är fyrverkerier som står för nästan 15 % av gräsbränderna 

jämfört med de 2 % som fyrverkerier står för under den sammanlagda perioden (Bilaga 3). 

4.2 Resultat intervjuer 

4.2.1 Hantering av gräsbränder  
I de två intervjuade kommunerna sker det gräsbränder varje år, framför allt i deras 

tätbebyggda områden. När det inträffar en gräsbrand skickas räddningstjänsten ut för att göra 

en bedömning om hur de ska hantera branden, enligt informanterna. I många fall låter 
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räddningstjänsten branden släckas av egen kraft, om det inte finns möjlighet att elden sprider 

sig till exempelvis hus och annan byggnad eller att elden orsakar någon annan fara. Hantering 

av gräsbränder genomförs utifrån en larmplan enligt informant 1. Larmplanen ser relativt lika 

ut för både skogsbränder och gräsbränder.  

 

SOS gör bedömningen utifrån den information som de får om branden är av låg, medel eller 

hög risk och därefter bedöms hur många personer som behövs för insatsen. Normalt släcks 

bränderna med vatten men i vissa fall när jorden inte är mättad kan skum behövas för att 

släcka branden. 

 

"Sen hur man hanterar själva släckningen så försöker vi att återkoppla 

utbildningen i skog och gräsbränder, hur man ska släcka, vad man ska 

släcka och vad man ska tänka på med vind och sluttningar och typ av 

gräs som brinner. Det är lite utefter bedömningar, det är det."  Intervju 1 

 

I norra Sverige är de väldigt restriktiva med att sätta eldningsförbud. Det måste vara 

extremfall och det är räddningstjänst och länsstyrelser som sätter det, enligt intervju 1.  

 

Efter insatsen arbetar informanterna med att utreda olyckor i kommunen utifrån Lagen om 

skydd mot olyckor: 

 

"Det är ju hela området enligt Lagen om skydd mot olyckor där vi måste 

utreda alla våra insatser, i skälig omfattning. Det spelar ingen roll om det 

är brand eller sjöräddning utan vi ska göra det på något sätt kan man 

säga. Men i huvudsak är det bränder i byggnader." Intervju 2 

 

I kommunen i norra Sverige utbildas informanten och några andra få inom det kanadensiska 

systemet "fire behaviour predictions" för att kunna förutsäga bränder. Det använder data från 

SMHI på bland annat vind, tillsammans med data över vegetationstyp, markförhållanden, 

sluttningsförhållanden och hur snabbt branden sprider sig. Användningen av systemet ska 

främst vara till hjälp vid skogsbränder för att tillföra mer kunskap och förståelse, sade 

informant 1.  

4.2.2 Problematik med gräsbränder 
Ingen av de två informanterna ansåg att gräsbränder är ett nämnvärt problem i Sverige eller i 

deras kommun. I den södra kommunen har deras gräsbränder minskat sedan slutet av 90-talet 

men det har ändå förekommit vissa år där många bränder har inträffat sedan dess. Det beror 

på om det är en torr vårsäsong. Informanten från den norra kommunen ansåg att de har bra 

kunskap om hur de ska arbeta vid utryckningar vid bränderna. Normalt sett är det relativt små 

gräsbränder som de arbetar med eftersom de inte har  större arealer av gräs. Det är ett större 

problem med skogsbränder. Skiftledaren anser inte heller att det är stort problem över landet, 

bland annat i jämförelse med de stora problem som finns i Australien.  

 

"Vi är inte så duktiga på skogsbränder här i Sverige, utan vi jobbar som 

brand i byggnad fast vi flyttar det till utomhus [...] Men det är bra att det 

satsas mer och mer på skogsbränder för att i och med klimatförändringarna 

kommer det att bli ett större problem. Det kommer inte vara ett problem att 

det blir lättare problem med gräsbränder och skogsbränder utan att 

klimatförändringar innebär högre luftfuktighet. Problemet blir mer 

omfattande." Intervju 1  
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Problemet med gräsbränder i den södra kommunen är enligt brandingenjören inte bränderna i 

sig utan att en insats innebär att räddningstjänsten åker ut. Om det händer en annan olycka 

samtidigt, finns det mindre människor kvar på stationen som kan ta hand om den.  

 

"Det beror på hur man ska lägga det här med problem alla gräsbränder är ju ett 

problem eftersom vi tvingas på något sätt sätta resurser på det. Och det innebär ju att 

vi är uppbokade under den tid vi är där. Det är ju ett problem. När jag säger att det 

inte är ett problem så är det ju i relation till året 97 fast vi har under vissa perioder, 

veckor och dagar som vi har problem med det [...] Det är väl det som är den största 

problematiken med gräsbränder att det sprids till hus för det har vi några händelser 

varje år. Det behöver inte vara så stor gräsbrand, utan det räcker att den är liten" 

Intervju 2 

4.2.3 Orsaker till gräsbränder 
Enligt brandingenjören från södra kommunen har kommunen haft större problem med 

gräsbränder tidigare år än vad de har idag och de har minskat rejält sedan 1996-97. Det finns 

spekulationer att det beror på räddningstjänsten arbete med barn, vilket innebär att de åker ut 

till skolor och informerar om bränder och hur bränder bör hanteras. Detta arbete startades runt 

1995. Anledningen till denna spekulation är att en stor del av de gräsbränder som sker är på 

grund av barns lek med eld.  

 

 "Arbetet med utbildning av barn sammanfaller väl med att det har blivit 

färre bränder. Men jag kan inte säga att det är så. Men det är det enskilda 

sättet som gjorts utåt sett som sammanfaller med detta. Det har skett en 

minskning av detta". Intervju 2 

 

Informanten från den södra kommunen nämner att bränderna i många fall är anlagda 

och att de kan se vissa mönster med den socioekonomiska kartan.  

 

"Tror inte det generellt är att folk är slarviga utan det är ju bränder som 

anlagts på något sätt och där sammanfaller ju med allmänt att bränder i 

bostadsområden och med den socioekonomiska kartan för kommunen. När 

vi tittar på vår karta när det gäller anlagda bränder ej i byggnad 

sammanfaller det". Intervju 2 

 

Den största anledningen till gräsbränder i kommunen är framförallt eldning av gräs. Det är när 

eldningen går överstyr som det kan uppkomma en fara. Enligt skiftledaren beror skogs- och 

gräsbränder många gånger på okunskap.  

 

"Den största orsaken till gräsbränder är att man eldar gräs och att det går 

överstyr. Det är största orsaken till gräsbränder. När det gäller skogsbränder 

är det blixtar och skogsmaskiner, när kedjor som tänder till. När det är 

gräsbränder är det just att man eldar gräs. Det är väl den kunskapen som 

fattas för allmänheten just hur fort det egentligen går så det går ju fantastiskt 

gör när det väl brinner".  Intervju 1 

 

I den södra kommunen har de tidigare jobbat med förebyggande arbete mot gräsbränder 

genom att elda av gräset innan det antänds. Den åtgärden genomfördes främst för att minska 
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antal utryckningar för bränderna. Men efter påtryckning från kommunens befolkning slutade 

de arbeta på det sättet.  
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5. Diskussion  
Diskussionen är uppdelad i två delar. I den första delen, resultatdiskussionen diskuteras 

studiens frågeställningar medan den andra delen är en metoddiskussion.  

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Den geografiska och tidsmässiga fördelningen av gräsbränder 

Vid undersökning av var det sker flest bränder i Sverige är Göteborg den kommun som har i 

särklass flest bränder. Därefter kommer Stockholm, Halmstad, Borås och Sundsvall.  

Göteborg och Stockholm är stora städer men de andra är medelstora. Det är flest bränder där 

människor bor enligt regressionsanalys mellan invånare och antal bränder. 

Regressionsanalysen visar ett medelhögt samband, vilket visar en viss koppling mellan 

människor och bränder. Däremot visar analysen av länsvisa data över bränder, sett per capita, 

att några mer glestbebodda län framträder i topp. Slutsatsen är att det finns fler faktorer än 

invånarantal som är viktiga. Enligt Swetnam (1993) kan dessa faktorer vara väder/klimat, 

bränsle och antändningsmedel som kan påverka gräsbrandsrisken förutom människan. Även 

vinden spelar stor roll för hur stor spridningseffekten är (Granström, 2003). Det kan också 

uppkomma tillfällen där bränder sker i mindre städer som inte registreras genom exempelvis 

att de inte upptäcks i och med att det inte bor lika många människor som i en större kommun.  

 

Ser man till bara länen är det i Västra Götaland som det sker flest gräsbränder med ett 

medelvärde på 400 per år.  Däremot är det inte i Västra Götaland som det sker flest bränder 

sett per capita, utan det är i Halland, Västernorrland och Värmlands län. Det resultatet visar är 

att antalet gräsbränder inte bara beror på var flest människor bor, utan att det kan bero på 

andra skäl. Anledningen kan vara de olika klimatförhållanden som råder eller hanteringen av 

bränder eller möjligtvis att det finns regionala skillnader i hur medvetna människor är 

omedvetna om vilka risker som finns med gräsbränder vid exempelvis eldning av gräs. Enligt 

Granström et al. (2000) kan eldning av gräs leda till okontrollerad brandspridning om hög 

brandrisken råder. Om eldning av gräs sker under situationer där personen som eldar inte är 

medveten om vilka risker kan det leda till stor brandspridning. MSB jobbar aktivt med att 

informera allmänheten om brandriskerna i Sverige genom den digitala applikationen 

”Brandrisk skog och mark”, vilket ökar medvetenheten hos befolkningen. Människor kan 

även aktivt söka information om vilka förutsättningar som finns för brandrisken utomhus.  

 

Sett till utbredningen av bränderna är det även i Västra Götaland som det sker flest stora 

bränder (>10 000 m
2
) i Sverige. I länet hade det uppkommit 15 stycken mellan åren 1998-

2012 av totalt sett 65 stycken i Sverige. Det är alltså bara en bråkdel av bränder som är större 

än 10 000 m². Det som kan urskiljas vid undersökningen av utbredningen av gräsbränder är att 

många är relativt små och kan kanske därför ses som mindre problem. Enligt Andréasson & 

Gardelin (2002) minskas spridningseffekten för gräsbränder markant när nytt gräs 

uppkommer vilket kan påverka omfattningen av gräsbränderna.  Det finns dock fortfarande 

risker med gräsbränder. Enligt Granström et al. (2000) är det en väsentlig skillnad mellan 

gräs- och skogsbränder genom att gräsmark ofta är belägen i nära anslutning till bebyggelse 

vilket skapar ett hot mot människan. Bränderna kan därför sprida sig till byggnader genom att 

eldning går överstyr och människor skadas.  

 

Säsongsvariationen i landet skiljer sig från södra till norra Sverige. För vissa år kan skillnaden 

i när brandsäsongen infaller vara mer än en månad i vissa regioner och då kan det vara svårt 

att vara förberedd när bränder sker. En gräsbrand kan ske under andra perioder än just under 

våren, som till exempel den gräsbrand som ägde rum i Flatanger i Norge. Där var det mycket 



28 

 

 

torr och kall luft på natten som sedan värmdes upp av solen under dagen, vilket bidrog till 

extremt torra dagar. Anledningen till att branden spred sig snabbt och var svårkontrollerad, 

berodde främst på hårda vindar och torra marker (Eliasson & Magnusson, 2014). Om 

klimatförändringar skulle innebära fler torrare perioder kan det ge upphov till att 

säsongsvariationen för gräsbränder kan öka och en beredskap för gräsbränder skulle försvåras.  

 

I den statistiska undersökningen kunde år 2003 urskiljas som ett unikt år inom de valda 15 

åren. Året stack ut som ett år med en stor mängd bränder i Sverige. Anledningen till detta är 

svårt att avgöra utan att göra en djupare studie om vilka väderförhållanden som rådde det året 

samt andra viktiga aspekter som kunnat påverka. En fortsatt studie skulle kunna innebära att 

studera vilka klimatförhållanden som påverkar ett brandfarligt år eller ett mindre brandfarligt 

år, som 2010, samt att även undersöka vilka andra aspekter som spelar roll och även hur stor 

påverkan de har.   

 

5.1.2 Vilka problem innebär gräsbränder? 

Utifrån intervjuundersökningen av de två utvalda kommunerna kunde hantering av 

gräsbränder undersökas. Det som kunde urskiljas var att båda kommunerna ansåg att de har en 

bra förberedelse för gräsbränder, samt att de visste hur de skulle hantera bränderna. Att det 

sker bränder är delvis en naturlig orsak eftersom rätt förhållanden krävs för att en brand ska 

uppstå men samtidigt är det främst människor som är orsaken till antändningen. Enligt figur 4 

kan en nedåtgående trend i antalet gräsbränder urskiljas, vilket kan bero på 

väderförhållandena de senaste åren, men man kan inte utesluta den mänskliga faktorn.  

 

Vad är problemet med gräsbränder? Enligt skiftledaren i den norra kommunen finns det inga 

problem när det gäller hantering av gräsbränder men det personen nämner är att bränderna 

oftast sker genom mänsklig okunnighet. Det måste finnas en anledning till att gräsbränder 

sker i områden där befolkningen är större. Det kan bero på att människor är alltför okunniga 

och många gånger skapar problem. Fallet i Edebäck (Strinnholm, 2014) när eldningen av gräs 

gick över styr och ett hus brann ner berodde troligtvis på vårdslöshet. Ett viktigt verktyg för 

att minska gräsbränders uppkomst kan vara att genomföra en bra riskkommunikation. Eriksen 

& Prior (2011) ansåg att en tvåvägskommunikation är viktig för att förstå hur samhället 

upplever risker och Martin et al. (2009) visade på att om det fanns en god kunskap om risker 

för vegetationsbränder skapades en bättre riskuppfattning och på det viset kunde åtgärder 

genomföras för att minska riskerna. Om det finns en god kommunikation i drabbade 

kommuner i Sverige kan människor själva genomföra åtgärder för att minska riskerna. 

Eftersom människan är den främsta orsaken till gräsbränder kan en tvåvägskommunikation 

mellan beslutsfattare och allmänheten vara ett sätt att minska problemet med gräsbränder.  

 

Ett annat problem kan vara om det sker fler bränder samtidigt vilket kan försvåra 

släckningsarbetet. En brand som i normala förhållanden kan vara relativt enkel att kontrollera 

med övervakning och simpla åtgärder kan leda till exempelvis egendomsskador genom att 

räddningstjänsten är ute på andra släckningsarbeten för gräsbränder. Informanterna nämnde 

bland annat att problemen med gräsbränder kunde vara att utryckning kunde påverka andra 

utryckningar där olyckan är mer omfattande. Personalen är då på en annan plats vilket gör att 

färre människor finns tillgängliga.  

Riskhantering är en viktig del att hantera ett problem i kommunen och minskningen kan 

därför bero på bra information eller/och en god planering. Det ska framhållas att den nämnda 

trenden inte har testats för statistisk signifikans. I intervju med den södra kommunen föreslog 
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informanten att deras nedåtgående trend sen 90-talet kunde vara ett resultat av deras arbete i 

grundskolan.  

Människan är en av den största anledningen till vegetationsbränder enligt Swetnam (1993). 

Resultatet av undersökningen av vilken orsak som låg bakom gräsbränder i Sverige visade att 

kategorierna eldning av gräs och barns lek med eld kunde urskiljas som stora. De är båda 

resultat av mänsklig påverkan. Den största kategorin för orsaken till gräsbränder är okänd. 

Enligt informanterna kunde det bero på slarv vid registrering av olycksdata och det är därför 

svårt att utläsa vad som är den egentliga orsaken till de data som saknades.  

Enligt USDA (2013) är det mest effektiva sättet att minska risken för vegetationsbränder att ta 

bort risken för antändningen helt och hållet. Därför kan kommunerna arbeta för att förhindra 

vegetationsbränder genom att minska risken för mänsklig antändning. Ett annat sätt är att 

forma en bra riskhanteringsplan, som enligt Drennan & McConnell (2007) kan leda till ett 

bättre beslutfattande. Med en god riskhanteringsplan kan identifiering om vilka risker som 

kan påverka kommuner upptäckas och utvärderas. En god riskhantering kan även leda till 

finansiella besparingar.  

5.1.3 Klimatförändringars påverkan på gräsbränder 

Det är svårt att förutse framtida förutsättningar för gräsbränder. Klimatet spelar en viktig roll 

om en gräsbrand kommer att uppkomma eller inte. Om vädret i Sverige kommer att bli torrare 

skulle det innebära att luftfuktigheten skulle minska vilket skulle ge en högre risk för 

gräsbränder. I norra Europa tyder prognoser på en förbättrad tillväxt av växligheter och att 

säsongen kommer att vara längre på grund av bland annat kortare perioder av snö och istäcke. 

Att perioden är längre kan innebära en större sannolikhet för gräsbränder och bränderna kan 

ske snabbare och intensivare enligt Granström et al. (2000). Det finns dock studier som pekar 

på motsatsen, till exempel från Rosan & Hammarlund (2007) som visade att det troligtvis 

kommer att ske färre antal bränder på grund av ökad luftfuktighet.  

 

I studien från MSB (2013) kunde det urskiljas att skogsbrandsäsongen kommer att starta en 

månad tidigare än vad den gör i dagsläget. Om studien  kan appliceras för gräsbränder skulle 

det innebära en tidigare gräsbrandsstart för alla regioner i Sverige och för de två nordligaste 

regionerna skulle det innebära att gräsbrandsäsongen startar redan vid påsk (figur 9). Att påsk 

är en högtid där flertalet gräsbränder sker (Bilaga 3) skapar därför en större risk för fler 

gräsbränder. I studien från MSB (2013) kunde även en ökning av antalet dagar uppskattas till 

omkring 50 dagar. Om säsongen blir betydligt längre än vad den är idag skapar det också en 

större risk för gräsbränder.  

 

I och med att gräs ofta finns i anslutning till bebyggelse kan en ökad frekvens av gräsbränder 

innebära ett större hot för människan. I studien från MSB (2013) kunde klimatscenarierna 

påvisa att brandrisken i skogsarealer anses som ett ökande problem, främst i de områden som 

idag redan är utsatta. Även antalet högriskperioder förväntas öka. Om scenarierna kan 

appliceras även för gräsbränder kan det indikera mer problem. Men eftersom gräsmark torkar 

upp fortare än skogsmark kan det vara svårt att se att samma problematik som finns med 

skogsbränder kan överföras till gräsbränder. En skogsbrand innebär att marken kräver en 

längre period av torka och högre temperaturer, medan gräsbränder kan uppkomma på bara 

någon dag med rätta förhållanden. Det går därför inte att med säkerhet säga att 

klimatförändringar kommer att ha samma påverkan på gräsbränder som de möjligtvis kommer 

att ha på skogsbränder.  Om gräsbränder skulle innebära ett större problem än vad de är idag 

kan det vara en god idé att dra lärdom av andra länder som har större problem, som 

exempelvis USA och Australien. 
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5.2 Metoddiskussion 
De data som används för den kvantitativa studien kommer från insatsstatistik från 

räddningsinsatser i Sverige. Nackdelen med det är att det är svårt att veta hur och till vilken 

noggrannhet som datainsamlingen skett. Vid insamlingen av data från intervjuerna framkom 

det till exempel att en av de anledningarna till att vissa bränderna var okända var att slarv 

hade förekommit under notering av räddningsinsatsen. De data som användes innefattade hela 

Sverige vilket betyder att det är många olika människor som registrerat insatserna och därför 

kan det finnas variationer i de olika bedömningarna av gräsbränder. Det finns också en 

sannolikhet för att andra mänskliga fel kan ha förekommit i datainsamlingen. Datamängden 

som används är insamlad under en 15 års period vilket kan innebära att sättet att samla in eller 

registrera data kan ha förändrats under den tiden. Eftersom det är en myndighet som är 

ansvarig för dessa data kan de anses ha relativt hög trovärdighet.  

Vid urvalsprocessen kan det finnas diskuterbara aspekter, genom att det inte fanns några 

tydliga riktlinjer för hur en gräsbrand definieras i insatsstatistiken. Den datamängd som 

användes innehöll både mark- och skogsbränder och på så vis var det svårt att veta med 

säkerhet vilka data som representerade en gräsbrand. Det kan även ha förekommit att data 

som tagits bort under urvalsprocessen kan ha varit en gräsbrand, men denna risk bedöms som 

låg. Tolkningarna för urvalet har dock genomförts utifrån ett samtal med en nationell expert, 

Leif Sandahl, vilket ändå ger en större trovärdighet för studien.  

Föra att stärka och fördjupa den kvantitativa studien genomfördes en kvalitativ 

innehållsanalys av intervjuerna. Dock genomfördes endast två intervjuer av studien. Om 

studien däremot hade haft ett större spann av informanter kunde resultatet gett en tydligare 

bild hur riskhanteringen ser ut i Sverige som helhet. Med endast två intervjuer är det svårt att 

avgöra hur representativa dessa är för resten av landet. Men resultatet från intervjuerna anses 

ändå ge ett värde för studiens validitet då det ger en god bild av hur personen inom 

kommunen kan se på problemet med gräsbränder.  
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6. Slutsats 
Människan har en hög involvering om en gräsbrand uppkommer eller inte. Utifrån 

insatsstatistiken är det Västra Götaland och Stockholms län som har det högsta antalet 

gräsbränder i Sverige. Däremot är det Hallands län som har högst antalet bränder per capita. 

Det som kan urskiljas utifrån dessa fakta är att gräsbränder beror till stor del på människor 

men det finns andra faktorer som kan påverka uppkomsten av gräsbränder exempelvis klimat 

och bränsle.  

 

Utifrån kartläggningen av gräsbränder och intervjuerna av två kommunanställda kan en viss 

indikation ses att gräsbränder sett till antalet inte är något större problem i Sverige. Däremot 

finns det indirekta problem genom att personalen som är utkallad på gräsbrandshantering är 

upptagna om en större olycka skulle ske samtidigt, alltså "fel man på fel plats".   

 

Klimatförändringar kan komma att påverka gräsbränder men det finns inga specifika scenarier 

som tyder just på det. Det är därför svårt att förutsäga om det kommer bli ett större problem 

med gräsbränder i framtiden men med god förberedelse och lärdom av tidigare gräsbränder 

kan riskhanteringen minska problemet. Genom att kommunen har en skyldighet att förebygga, 

hantera och utvärdera gräsbrändernas påverkan finns det incitament för en ständig 

förbättringsprocess.  
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7. Vidare forskning 
För framtida forskning kan en mer omfattande intervjustudie genomföras, det för att få en 

övergripande bild om hur gräsbrandsproblemet ser ut i hela landet och hur den uppfattas. En 

annan intressant aspekt att studera kan vara vilka och på vilket sätt väderförhållanden 

påverkar gräsbränder. Att titta mer på väderförhållanden kan ge en förklaring varför vissa år 

drabbas mer frekvent av gräsbränder än andra år. Det är intressant eftersom då kan 

förberedelsen inför gräsbrandssäsongen underlättas.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
Antalet bränder per kommun per år och totalt 
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Figur 12 Antal bränder per kommun för varje år 
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Bilaga 2 
Tabell 4 Kommuner med fler än 200 gräsbränder mellan 1998-2012 

Kommun 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Totalt 

Göteborg 76 43 115 121 124 209 147 106 117 85 171 128 101 91 84 1718 

Stockholm 19 32 76 81 89 70 36 35 55 88 57 70 26 56 26 816 

Halmstad 30 51 69 73 45 67 51 30 32 18 41 48 22 31 18 626 

Borås 55 41 34 51 55 92 56 24 23 25 28 52 22 22 15 595 

Sundsvall 22 37 35 50 58 51 29 27 42 51 39 25 25 13 10 515 

Södertälje 19 23 18 28 22 54 36 46 30 39 31 32 25 29 32 464 

Varberg 17 16 42 51 21 96 46 24 20 23 18 38 16 15 9 452 

Örebro 25 13 29 25 18 60 27 18 17 6 20 4 14 26 29 331 

Västerås 16 11 32 12 19 41 25 24 15 33 27 15 8 34 9 321 

Uppsala 22 21 35 26 29 41 29 19 21 14 9 16 8 11 14 315 

Gävle 23 17 38 25 27 17 28 24 29 14 3 19 18 18 12 312 

Eskilstuna 17 8 24 23 30 40 28 14 19 17 7 32 11 28 11 309 

Malmö 3 0 18 36 18 51 37 57 17 7 15 18 7 10 9 303 

Falkenberg 11 7 18 29 28 53 25 18 18 8 15 20 9 22 18 299 

Norrköping 10 12 38 18 19 57 32 18 17 6 21 19 8 11 12 298 

Jönköping 11 9 19 34 19 42 35 24 18 14 18 18 10 9 10 290 

Luleå 14 16 23 23 32 25 24 13 33 16 24 17 9 14 3 286 

Linköping 6 12 31 9 19 55 29 16 30 11 32 8 5 6 8 277 

Arvika 44 15 51 16 52 18 16 3 10 8 7 9 4 14 7 274 

Kungsbacka 13 15 19 25 17 38 36 13 8 21 15 9 12 12 4 257 

Karlskrona 10 3 17 13 10 50 12 15 13 9 22 17 15 15 12 233 

Botkyrka 7 8 11 19 23 13 8 16 26 15 20 19 15 21 8 229 

Karlstad 12 10 14 10 9 49 23 16 15 6 11 17 11 9 10 222 

Gotland 7 9 21 17 14 37 16 15 11 8 7 13 9 16 14 214 

Haninge 12 10 10 36 18 27 10 10 21 15 15 10 12 5 3 214 

Lerum 8 6 16 16 24 50 12 10 7 15 10 9 7 6 4 200 
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Bilaga 3 

 
Figur 13 Orsaker till gräsbränder för valborg och påskafton 
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Bilaga 4 
Intervjuguide 

1. Hur hanterar ni gräsbränder? 

2.  Har ni en god beredskap?  

3. Är det ett stort problem i er kommun? 

4.  Anser ni att gräsbränder är ett stort problem generellt?  

5.  Är det något som ni anser fattas i hantering av gräsbränder?  

6.  Har det förkommit något större problematik? 

7. Gräsbränder sker främst där befolkningen är större, varför tror ni att eran kommun har 

drabbats av så många gräsbränder?  

8.  Gräsbränder är oftast små men det har inträffat större, hur har de arbetet fungerat?  

9.  I insatsstatistiken stor en tredjedel för okänd av vilka som är orsaker till bräderna. 

 Vad är enligt er de troligaste orsakerna?  

 

 

 


