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Dödsfall i Sverige till följd av brand

Ingen ska omkomma eller skadas svårt till följd av brand. Så lyder den 
nollvision som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har formulerat 
för brandskyddsområdet. Visionen ingår i en nationell strategi för att stärka 
brandskyddet för den enskilde och innehåller förutom vision tydliga mål. Ett 
målstyrt arbete måste vägledas av kunskap om problemets omfattning, orsaker och 
riskfaktorer. Likaså är det av stor vikt att ha kunskap om den historiska utvecklingen 
och rådande trend. Syftet med denna licentiatuppsats är att undersöka förekomst 
och historisk utveckling av brandrelaterade dödsfall Sverige. Data från tre olika 
nationella register har använts: Dödsbrandsdatabasen, Dödsorsaksregistret, och 
Registret över rättsmedicinska undersökningar. Vi har härigenom kunnat visa 
att den rutinmässigt framtagna statistiken från enskilda register systematiskt 
underskattar den verkliga situationen med 20-25%. Den historiska analysen visar 
att risken att omkomma genom brand har mer än halverats under de senaste 60 
åren i Sverige. Den största minskningen gäller små barn och det är idag mycket 
ovanligt att små barn omkommer i brand. Risken har inte minskat i samma 
utsträckning bland äldre och en åldrande befolkning innebär att denna grupp 
måste prioriteras i framtida brandskyddsarbete. 
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Abstract 

Fires are a major societal problem resulting in significant morbidity, 
mortality and economic costs. In Sweden, roughly 100 people are 
killed annually as a result of fire-related events. In terms of the 
victims, older people and those with some form of disability are over-
represented. 

Through a number of strategic efforts including law changes, the 
Swedish government aims to reduce the number of deaths, injuries 
and property damage as a result of fires. The government has reduced 
the detailed regulation of fire prevention and introduced a goal 
management system into the local rescue services. Alongside these 
changes, the Swedish Civil Contingencies Agency, which has the 
overall responsibility for fire safety work in Sweden, has formulated a 
vision zero within the fire safety area, stating that "no one should be 
killed or seriously injured as a result of fire." 

In order to be credible, goal-orientated prevention work needs to be 
underpinned by an understanding of the extent of the problem, its 
causes and risk factors. Such knowledge about fires is in short supply 
in Sweden. Evaluation of goals through continuous monitoring is also 
important in order to measure effects and to take corrective actions. 
Likewise, it is essential to have a good understanding of the historical 
developments and current trends. 

The purpose of this thesis is to investigate the occurrence and the 
historical development of fire-related deaths in Sweden. To 
investigate the occurrence of fire-related deaths, data from three 
different national registers were combined; the database on fatal fires, 
the cause of death register and the register of forensic examinations. 
The combined register now contains a combination of personal data 
and fire-related information, thereby enabling unique opportunities 
for in-depth studies surrounding the circumstances, causes and risk 
factors regarding fire-related deaths. For example non-modifiable 
factors, such as age, could identify groups of individuals where 
prevention should be focused. Modifiable factors, on the other hand, 
such as smoking and dangerous products in the home, are potential 
targets for behavioral and environmental changes. By combining the 



 

 

three sources, it has also been possible to show that the routine 
statistics generated from individual sources systematically 
underestimate the true situation by about 20-25 %.  

The historical trends show that the risk of dying as a result of fire has 
more than halved over the last 60 years in Sweden. The largest 
decline was seen among young children (0-4 years) and today it is 
very rare that young children are killed in a fire. However, the risk of 
dying in fires has not declined to the same extent among the elderly. 
In light of the aging Swedish population, older people must be made a 
priority in future fire protection work if Sweden is to fulfill the vision 
of zero deaths in fires. 

 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Bränder är ett stort samhällsproblem som resulterar i betydande 
sjuklighet, dödlighet och ekonomiska kostnader. I Sverige omkommer 
varje år cirka 100 människor till följd av brandrelaterade händelser. 
Äldre människor är kraftigt överrepresenterade och det är även 
vanligt att de omkomna har någon form av funktionsnedsättning. 

Lagen om skydd mot olyckor, som är den viktigaste lagen när det 
handlar om brandskyddsarbete, syftar till att färre ska dö och skadas 
och mindre ska förstöras på grund av olyckor. Regeringen ville med 
införandet av lagen minska detaljregleringen och införa målstyrning i 
den kommunala räddningstjänsten. Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap har ett sammanhållande ansvar för 
brandsäkerhetsarbete i Sverige och har formulerat en nollvision inom 
brandområdet: ”ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd 
av brand”. 

Ett målstyrt förebyggande arbete måste, för att bli trovärdigt, 
vägledas av kunskap om problemets omfattning, orsaker och 
riskfaktorer. Här finns brister inom brandområdet i Sverige. 
Utvärdering av målen genom kontinuerlig uppföljning är viktigt för 
att kunna mäta effekter och kunna göra anpassningar. Likaså är det 
av stor vikt att ha kunskap om den historiska utvecklingen och 
rådande trend. 

Syftet med denna licentiatuppsats är att undersöka förekomst och 
historisk utveckling av brandrelaterade dödsfall Sverige. För att 
undersöka förekomsten av brandrelaterade dödsfall, sambearbetades 
data från tre olika nationella register: Dödsbrandsdatabasen, 
Dödsorsaksregistret, och Registret över rättsmedicinska 
undersökningar. Resultatet blir en kombination av personuppgifter 
och brandrelaterad information och unika möjligheter erhålls då till 
framtida fördjupade studier av omständigheter, orsaker och 
riskfaktorer. Icke modifierbara faktorer, som ålder, kan identifiera 
grupper av individer där prevention bör fokuseras. Modifierbara 
faktorer, som rökning och farliga produkter i hemmet, är potentiella 
mål för beteende- och miljöförändringar. Genom att sambearbeta 
data har det dessutom kunnat visa sig att den rutinmässigt framtagna 



 

 

statistiken från enskilda register systematiskt underskattar den 
verkliga situationen med cirka 20-25%.  

Den historiska utvecklingen visar att risken för att omkomma till följd 
av brand har mer än halverats under de senaste 60 åren i Sverige. Den 
största minskningen sågs bland små barn (0-4 år) och det är idag 
mycket ovanligt att små barn omkommer till följd av brand. 
Dödsrisken har inte minskat i samma utsträckning bland äldre vilket i 
ljuset av en åldrande befolkning innebär att de äldre måste prioriteras 
i framtida brandskyddsarbete om målen med färre omkomna ska nås. 
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Förkortningar 

DOR – Dödsorsaksregistret 

ICD – International Classification of Diseases   

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

OSL – Offentlighets- och sekretesslagen  

pmi – per miljon invånare 

PUL – Personuppgiftslagen  

RMV – Rättsmedicinalverket 

RättsBase – Registret över rättmedicinska undersökningar 

WHO – Världshälsoorganisationen 
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Introduktion 

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att mer än 300 000 
människor årligen omkommer till följd av brand i världen. Dessa 
siffror är i paritet med hur många som dör av drunkning och 
förgiftning. För länder i Afrika och Sydostasien är dödligheten nästan 
dubbelt så hög som i Europa och USA. Det rapporteras även högre 
dödlighet i länder med låg inkomst än i länder med hög (WHO 2004). 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), rapporterar 
att det i Sverige varje år omkommer cirka 100 människor till följd av 
brandrelaterade händelser (MSB 2015). Antalet människor som 
omkommer har inte förändrats nämnvärt under de senaste 20 åren 
och det kan konstateras att ökade insatser för att förebygga bränder 
och brandrelaterade skador är nödvändiga för att göra Sverige 
brandsäkrare.  

MSB, som är den myndighet i Sverige som har ett sammanhållande 
ansvar för brandsäkerhetsarbete och brandstatistik, beslutade 2010 
om en nationell strategi för att stärka brandskyddet (MSB 2010). I 
strategin har en nollvision formulerats som uttrycker att ”ingen ska 
omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand”. Strategin och 
nollvisionen 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 systematiskt preventionsarbete med möjlighet 
till framgång är en ingående kunskap om problembilden (Andersson 
& Moniruzzaman 2015). Det kanske tydligaste exemplet på detta 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.  
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Ett målstyrt förebyggande arbete inom brandområdet måste för att bli 
trovärdigt vägledas av kunskap om problemets omfattning, orsaker 
och riskfaktorer. I Sverige finns grundläggande brister ifråga om 
dessa ingående komponenter. I utvärderingssammanhang är det 
dessutom av stor vikt att ha kunskap om rådande trend och den 
historiska utvecklingen.  

Traditionellt baseras rutinmässigt framtagen statistik om 
branddödade, både i Sverige och i andra länder, på data från landets 
dödsorsaksregister (eller motsvarande) eller på data från 
brandspecifika register.  Olika källor har skilda möjligheter att hitta 
den önskade populationen vilket resulterar i att olika antalsuppgifter 
rapporteras. Det finns därför en osäkerhet avseende det faktiska 
antalet personer som omkommer till följd av brand. De olika registren 
har dessutom olika syften och därför olika innehåll och det finns 
därför ett stort behov av att kombinera informationen för att få en 
mer heltäckande beskrivning av problemet. 
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Bakgrund  

Förskjutet perspektiv inom svenskt brandskyddsarbet e 

Den 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor, LSO (SFS 
2003:778), i kraft. LSO, är den viktigaste lagen när det handlar om 
brandskyddsarbete. I propositionen (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 syftet med lagen att färre ska dö och skadas och 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 lagen ska kommunerna utarbeta ett handlingsprogram för den 
förebyggande verksamheten inom sitt geografiska område och ett 
handlingsprogram för den operativa verksamheten, det vill säga 
räddningstjänst. I proposition klargörs också att de nationella målen 
även ska kompletteras med lokala verksamhetsmål som ska finnas 
med i kommunernas handlingsprogram.  

Målstyrning, systematiskt säkerhetsarbete och nollv isioner  

Kärnan i målstyrning och processer för kontinuerligt 
förbättringsarbete beskrivs ofta genom Demings ”plan-do-check-act” 
(PDCA) loop (Deming 1982), där resultaten är 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, till exempel Standards No. ISO 9 001: 1997, ISO 14 
001: 2004, OHSAS 18 001: 2007, och ISO 31 000:2009. 
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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 också stora likheter med den ansats som används inom 
folkhälsoarbete, vilken består av fyra steg (CDC 2006): 

• Definiera problemet: Att förstå problemet genom systematisk 
insamling av information kring omfattning, karaktäristika och 
konsekvenser i form av skador och dödsfall. Hur stort är 
problemet, var inträffar det, och vem drabbas? Kunskap om 
problemets förändring över tid är viktig för att förstå rådande 
trender och för att möjliggöra effektmätning av olika 
förebyggande åtgärder.  

• Identifiera risk- och skyddsfaktorer: Fastställa orsaker och 
samband. Vilka är riskfaktorerna och vilka av faktorerna är 
modifierbara genom interventioner? Och omvänt, vilka faktorer 
skyddar människor från problemet? Information som ger oss 
förutsättningar att gå vidare och utveckla samt införa åtgärder 
som tar bort eller reducerar riskfaktorer samt förstärka de 
faktorer som skyddar människor från att skadas. 

• Utveckla och testa preventionsstrategier: Generera kunskap om 
vilka åtgärder som fungerar genom att utforma, genomföra och 
utvärdera interventioner. 

• Införa och utvärdera: Genomföra effektiva interventioner ”på 
bred front”. Åtgärdernas påverkan på riskfaktorer, 
skyddsfaktorer och utfallsvariabler ska följas, och deras effekter 
och kostnadseffektivitet ska utvärderas. 

Ett innovativt grepp inom det svenska trafiksäkerhetsarbetet är den 
så kallade ”Nollvisionen” (Belin et al. 2012). Nollvisionen är bilden av 
en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i 
vägtrafiken. Nollvisionen är 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.   
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Samma etiska förhållningssätt och strategi för att forma säkra system 
och miljöer har senare beskrivits för flera andra områden. År 2010 
beslutade MSB om en nationell strategi inom brandområdet som 
inkluderar en nollvision (MSB 2010). Gemensamt för målstyrning, 
systematiskt preventionsarbete och nollvisioner är att det krävs en 
ingående kunskap om problembilden och vilka skyddsåtgärder som 
fungerar. Utöver kunskap om tillståndet i nuläget krävs kunskap om 
den historiska utvecklingen för att veta hur problemet sett ut tidigare, 
den rådande (sekulära) trenden, och kontinuerlig uppföljning för att 
följa utvecklingen och uppmärksammas på behov av korrigerande 
åtgärder.  

Omkomna vid brand – befintliga data och dess begrän sningar 

MSB, tidigare Räddningsverket, har sedan 1999 följt upp och 
sammanställt uppgifter om bränder i Sverige där människor 
omkommit, samt om de personer som omkommit i dessa bränder. 
MSB uppmärksammas på bränderna genom nyhetsbevakning, polisen 
och kommunal räddningstjänst. Kommunala olycksutredare fyller i 
dödsbrandsblanketter och skickar dessa till MSB som sedan lagrar 
uppgifterna i en databas, den så kallade Dödsbrandsdatabasen. 

Uppgifter om omkomna går även att hitta hos Socialstyrelsen och hos 
Rättsmedicinalverket (RMV). Dessa två myndigheter har båda 
register som innehåller information om omkomna vid bränder även 
om dessa registers syften primärt inte är att specifikt belysa detta 
problem. Socialstyrelsen har ansvar för Dödsorsaksregistret (DOR). 
DOR omfattar alla avlidna personer som vid tidpunkten för dödsfallet 
var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller 
utom landet. RMV ansvarar för en databas (RättsBase) där 
information samlas om alla avlidna personer som genomgått 
rättsmedicinsk undersökning, vilket rutinmässigt gäller flertalet 
onaturliga och misstänkt onaturliga dödsfall.  

På olika sätt finns begränsningar för alla tre av de beskrivna 
datakällorna. När det gäller DOR och RättsBase finns det förutom 
begränsad information om själva händelsen även problem att söka ut 
rätt personer. Det handlar dels om att kriterierna för att ingå i 
registren skiljer sig åt, dels om att skillnader i klassificering gör det 
svårt att hitta och beskriva dödsfallen. För Dödsbrandsdatabasen är 
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det största problemet att veta om alla bränder och omkomna 
verkligen uppmärksammas genom de informationskanaler och 
uppgiftslämnare som insamlingen bygger på. Avsaknad av 
heltäckande insamling av personnummer i detta register försvårar 
dessutom möjligheten att kontrollera uppgifterna mot andra register.  

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 
konsistens i hur olika länder registrerar och rapporterar 
brandrelaterade dödsfall (DCLG 2012). Detta faktum har även 
inneburit att det vid redovisning av internationella jämförelser 
publiceras uppgifter både från brandspecifika data och data från 
ländernas dödsorsaksregister (Geneva Association 2014).  

DOR och RättsBase styrs av omständigheter som inte specifikt 
relaterar till dödsbrandsproblemet och som därför är svåra att 
påverka. Dödsbrandsdatabasen, däremot, har som specifikt syfte att 
samla uppgifter om dödsbränder och om de personer som omkommer 
i dessa bränder och är därför möjlig att påverka avseende innehåll, 
definitioner och klassificeringar.  

För att kunna få en heltäckande bild av problemet och i förlängningen 
kunna 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. Det finns ett uppenbart behov av att utveckla en 
uppföljningsmiljö som beskriver brandrelaterade dödsfall där hela 
bredden av omständigheter kring händelserna inkluderas och det kan 
endast uppnås genom och att information från de olika registren 
sambearbetas.  
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Syfte 

Det övergripande syftet med denna licentiatuppsats är att undersöka 
förekomst och historisk utveckling av brandrelaterade dödsfall 
Sverige. Viktiga delsyften är att:  

• beskriva de aktuella registrens täckning i förhållande till den 
totala omfattningen, (Delstudie 1) 

• skapa ett anpassat, kvalitetssäkrat dataset med förutsättningar 
för framtida fördjupade studier av omständigheter, orsaker och 
riskfaktorer (Delstudie 1), samt att 

• beskriva hur den historiska utvecklingen och den rådande 
trenden ser ut (Delstudie 2) 
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Material och metod 

Datamaterial om brandrelaterade dödsfall 

Dödsbrandsdatabasen 

MSB har till uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och 
hantera olyckor och kriser. MSB har ansvar för frågor om skydd mot 
olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte 
någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, 
under och efter en olycka eller en kris. Myndigheten fungerar som 
nationell kontaktpunkt för brandförebyggande åtgärder och förutom 
databasen om dödsbränder förvaltar också myndigheten bland annat 
ett register över alla insatser som rapporterats från den kommunala 
räddningstjänsten runt om i Sverige.  

Insamlingen av data till den nationella dödsbrandsdatabasen har 
pågått sedan 1999. Databasen innehåller dels uppgifter om branden 
såsom tidpunkt, plats, brandorsak etcetera, dels personuppgifter 
såsom ålder, kön och andra omständigheter kring personen. I bilaga 1 
visas den aktuella (2015) blanketten för insamlingen. Blanketten har 
genomgått mindre justeringar sedan insamlingen startade. 

Kriterierna för att avgöra om en person ska ingå i 
dödsbrandsdatabasen är:  

� Personen har omkommit på grund av skador till följd av brand 
eller explosionsartad förbränning.  

� Dödsfallet har inträffat senast inom 30 dagar efter branden.  
� Dödsbranden har skett i Sverige.  

Det spelar ingen roll om branden varit oavsiktlig (en olycka) eller 
avsiktlig (en självmordsbrand eller en mordbrand). Det spelar inte 
heller någon roll vilken nationalitet den omkomne har. Alla personer 
som omkommer i bränder som sker i Sverige ska inkluderas. Dödsfall 
som är en indirekt följd av branden (hopp från balkong, rasande 
byggnadsmaterial, etcetera) ingår inte. 
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Dödsorsaksregistret (DOR) 

Socialstyrelsen är en myndighet med verksamhet som rör socialtjänst 
och hälso- och sjukvård. En av deras uppgifter är att upprätthålla 
hälsodataregister och officiell statistik. DOR utgör underlag för den 
officiella statistiken om dödsorsaker i Sverige. Registrets data 
används för beskrivningar av befolkningens hälsa, men används även 
som underlag för insatser i hälso- och sjukvården och för forskning. 
DOR omfattar alla avlidna personer som vid tidpunkten för dödsfallet 
var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade i Sverige 
eller utomlands. Dödsorsaker i DOR kodas och klassificeras sedan 
1997 enligt WHO:s tionde revision av den internationella 
sjukdomsklassifikationen (ICD-10) (Socialstyrelsen 2015).  

Historiska data finns tillgängliga i DOR sedan 1952. Alla registrets 
variabler finns inte insamlade för hela tidsperioden men centrala 
variabler som personnummer, kön, dödsålder, dödsår, dödsmånad 
och underliggande dödsorsak (den sjukdom/skada som inledde den 
kedja av händelser som slutligen ledde fram till döden) finns 
tillgängliga. Dödsorsakerna 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- . 

Registret över rättmedicinska undersökningar (Rätts Base)  

Rättsmedicinalverket (RMV) är en myndighet för rättspsykiatri, 
rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik. RMV har som uppgift att, på 
uppdrag av polis- och åklagarmyndigheter, domstolar eller 
länsstyrelser, utreda onaturliga och misstänkt onaturliga dödsfall.  

RMV ansvarar för registret över rättsmedicinska undersökningar i 
Sverige (RättsBase) där rättsmedicinska data samlats in sedan 1992 
om alla personer som genomgått rättsmedicinsk undersökning. 
Registret innehåller data från polisrapporter (personnummer, namn, 
dödsplats och preliminära uppgifter om händelsen) tillsammans med 
uppgifter från den rättsmedicinska undersökningen (dödsdatum, 
dödsorsak etcetera). Uppgifter kring dödsfall som undersöks 
rättsmedicinskt skickas årligen över till Socialstyrelsen och utgör 
grund för kodning i DOR.  
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Inklusionskriterier (delstudie 1) 

I delstudie 1 användes samma inklusionskriterier som gäller för 
Dödsbrandsdatabasen, det vill säga, dödsfall som inträffat i Sverige 
som direkt följd av brand eller explosionsartad förbränning. 
Dödsfallet ska ha inträffat senast 30 dagar efter branden. 
Tidsperioden för studien var mellan den 1 januari 1999 och den 31 
december 2007. 

Sambearbetning och kodning av data (delstudie 1) 

För att erhålla en samlad, kvalitetsgranskad beskrivning kring 
bränder och de omkomna sambearbetadess uppgifter från tre 
register: Dödsbrandsdatabasen; RättsBase; och DOR.  

En förutsättning för att säkert kunna länka samman individer från de 
tre registren är att det finns en unik identifierare för de omkomna. 
Detta för att säkerställa att en person endast förekommer en gång i 
materialet. Både RättsBase och DOR använder personnummer som 
identifierare. Dödsbrandsdatabasen, som fungerade som en 
utgångspunkt för skapandet av det nya utökade datasetet, saknade 
dock i de flesta fall personnummer på de omkomna för den studerade 
tidsperioden. Det var därför avgörande att hitta personnummer. Med 
hjälp av den bakgrundsinformation som fanns i 
Dödsbrandsdatabasen om datum, plats, ålder, kön, och i vissa fall för 
och efternamn på den omkomna, kunde RMV söka efter matchande 
person i RättsBase. I samband med detta arbete identifierade RMV 
dessutom genom fritextsökning och sökord som t ex brand och rök 
eventuella nya fall i RättsBase som inte var kända av MSB.  

I ett andra steg genomförde Socialstyrelsen en sökning i DOR efter 
eventuella 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 inklusionskriterierna läggas till.  

Slutligen skickades listan med omkomna återigen till RMV och 
Socialstyrelsen för kompletterande uppgifter om varje giltig fall 
(baserat på personnummer) från sina register. Genom att samtidigt 
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betrakta data från alla källorna kontrollerades att 
inklusionskriterierna var uppfyllda. I genomgången klassificerades 
bränderna som antingen "brand i bostad", "brand efter trafikolycka", 
"brand i parkerad bil", "utomhusbrand i person" eller "annan brand". 
Annan brand bestod i huvudsak av bränder i det fria (t.ex. 
gräsbränder). Bränderna delades också in i "oavsiktlig händelse" eller 
"avsiktlig händelse". De fall som i DOR kodats som avsiktligt 
självdestruktiv handling eller övergrepp av annan person 
klassificerades som avsiktlig händelse. De återstående fall där 
räddningstjänsten bedömt att branden var anlagd med uppsåt eller 
där den underliggande dödsorsaken kodats som skadehändelse med 
oklar avsikt kontrollerades manuellt för bedömning. Kvarstående 
osäkra fall klassificerades som oavsiktlig händelse. 

Inklusionskriterier (delstudie 2) 

Årliga uppgifter för perioden 1952-2013 (ICD-koder E916 (ICD-6 och 
ICD-7), E890-E899 (ICD-8 och ICD-9) och X00-X09 (ICD-10)) från 
DOR samlades in från Socialstyrelsen med information om kön, ålder, 
underliggande dödsorsak och primär skadediagnos (det sistnämnda 
endast för dödsfall 1972-2013 på grund av tillgänglighet). 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 
kontinuerliga förbättringar i ICD-systemet sedan 1952 leder till 
förbättrad registreringskvalitet innebär de också att inte alla typer av 
skador eller diagnoser är direkt översättningsbara 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 
konvertibla. Denna studie fokuserar därför på de oavsiktliga 
dödsfallen.  
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Statistisk analys (delstudie 2)  

För att analysera trender avseende dödlighet, både vad gäller absoluta 
tal och per invånare, användes Poisson-regression. Den 
brandrelaterade dödligheten varierar med ålder (Harrami & McIntyre 
2006) 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). Befolkningsdata uppdelade på år, kön och ålder i femårsklasser 
erhölls från SCB. Den årliga befolkningen bestämdes utifrån 
befolkningen den sista december respektive år. Åldersstandardiserade 
dödstal har beräknats med så kallad direkt standardisering enligt 
formeln: 

��∑�antal	avlidna	i	åldersgrupp	k�∑�befolkning	i	åldersgrupp	k� ∗ 1000000 ∗ vikt	för	åldergrupp	k� 

Vikten beräknades utifrån en vald standardpopulation som i detta 
sammanhang var befolkningen i Sverige år 2013. Varje åldersgrupp 
får en vikt motsvarande dess andel av hela befolkningen där 
summationerna i täljaren och nämnaren görs över de åldersklasser 
(k) som ingår i det redovisade åldersintervallet. I denna studie har 
femåriga åldersklasser använts i beräkningarna. 

Den åldersstandardiserade dödligheten beräknades som antalet 
dödsfall per miljon invånare (pmi) enligt formeln ovan. De valda 
åldersgrupperna var 0-4 år (små barn), 5-19 år (skolbarn), 20-44 år 
(yngre vuxna), 45-64 år (äldre vuxna), 65-79 år (yngre äldre) och 80 
år och äldre (äldre äldre). P-värden under 0,05 ansågs statistiskt 
signifikanta. 
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Sekretessregler  

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 et al. 2009). 

Det finns två rättsliga ramar att förhålla sig till när en myndighet 
använder hälsodata och personnummer i Sverige; 
Personuppgiftslagen, PUL (1998:204) och Offentlighets- och 
sekretesslagen, OSL (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 statistisksekretess i offentlighets- 
och 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. MSB:s hantering av 
olycksundersökningar och räddningstjänstens insatser anges i punkt 7 
i offentlighets- och sekretessförordningen och det är därför 



21 

 

oproblematiskt för andra myndigheter att släppa uppgifter till MSB. I 
detta arbete har inte någon forskningsetisk prövning krävts då all 
bearbetning och statistikframställning skett på MSB av författaren i 
sin roll som anställd på myndigheten.   
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Resultat 

Omfattning och registertäckning (delstudie 1)  

För perioden 1999-2007 identifierades 1171 dödsfall 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. Totalt identifierades 890 dödsfall 
(76 %) i samtliga tre register, medan ytterligare 236 dödsfall (20 %) 
återfanns i två register och de återstående 45 dödsfallen (4 %) endast 
hittades i ett register (tabell 1). 

Tabell 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 
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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 
varierar 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.  

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), men mer än hälften av 
alla dödsfall i de övriga kategorierna. Av dödsfallen som inte 
återfanns i RättsBase (n = 61), så var 61 % kategoriserade som 
bostadsbrand och 38 % som annan brand. Uppdelat på 
brandkategori, missar RättsBase 4 % av dödsfallen i bostadsbränder 
(37 av 903), men 31 % av dödsfallen (23 av 75 bränder) 
kategoriserade som annan brand. Av dödsfallen som inte återfanns i 
DOR (n = 41), var 46 % kategoriserade som bostadsbrand följt av 
brand efter trafikolyckor (29 %). Det innebär att DOR missar 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 1). I tabell 1 beskrivs även hur de olika datakällornas 
exklusiva bidrag till vår uppskattning av antalet döda. I 
Dödsbrandsdatabasen ingår ett unikt fall, i RättsBase ingår 12 unika 
fall och i DOR återfanns 32 unika fall. 
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Historisk utveckling (delstudie 2) 

Mellan 1952 och 2013 har 6232 svenskar omkommit till följd av 
oavsiktliga brandrelaterade händelser.  Antalet dödsfall har minskat 
med 34 % (95 % CI: 28-39) mellan 1952 och 2013. Det absoluta 
antalet för män minskade med 43 % (95 % CI: 36-48), samtidigt som 
ingen statistiskt signifikant förändring sågs för kvinnor. En 
signifikant minskning observerades i alla ålders- och könsspecifika 
grupper förutom kvinnor 5-19 och 45-64 år samt män 65-79 år. Bland 
både män och kvinnor 80 år och äldre kunde däremot en signifikant 
ökning observeras. 

Den åldersstandardiserade dödligheten minskade under den 
studerade tidsperioden med 63 % (95 % CI: 52-71), vilket innebär en 
genomsnittlig årlig minskning på 1,6 % (figur 1). 

 
Figur 1. Trenden av åldersstandardiserad brand-relaterad dödlighet per miljon 

invånare. Streckad linje = regressionslinje. Skuggat område = 95 % konfidensintervall. 
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Tabell 2. 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  

 

I tabell 2 framgår att minskningen 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).  
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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 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)). 
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Diskussion  

Omfattning och registertäckning  

Det årliga antalet brandrelaterade dödsfall i Sverige är betydligt högre 
än vad som tidigare rapporterats från Dödsbrandsdatabasen eller från 
DOR. Den rutinmässigt framtagna statistiken från enskilda register 
underskattar systematiskt den verkliga situationen med cirka 20-
25 %. 

Det finns ett antal naturliga förklaringar till varför alla dödsfallen inte 
återfinns i alla tre studerade registren. För det första kan händelser 
och dödsfall som saknas i Dödsbrandsdatabasen vara en följd av den 
insamlingsmetod som MSB använder. MSB uppmärksammas på 
brandrelaterade dödsfall huvudsakligen genom mediabevakning och 
samarbete med den kommunala räddningstjänsten. 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 räddningstjänsten, vilket i sin tur kan vara en förklaring 
till varför de saknas i databasen. När det gäller brandrelaterade 
dödsfall i samband med trafikolyckor är det ofta svårt att bedöma om 
personen dött av branden eller om andra trauman orsakat dödsfallet 
(Viklund et al. 2013) och detta kan i sin tur vara en orsak till 
underrapportering i Dödsbrandsdatabasen. Ungefär dubbelt så 
många (30 %) av de saknade dödsfallen i Dödsbrandsdatabasen dog 
på sjukhus jämfört med de som rapporterats (15 %). Detta tyder på en 
bristande kommunikation mellan sjukvård och räddningstjänst och 
kan förklara en del av underrapporteringen.  

När det gäller RättsBase och DOR, beror undertäckningen sannolikt 
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 det kan ha 
konstaterats att en obduktion bland dessa inte krävdes. 
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Undertäckningen i både DOR (41/1171 = 3,1 %) och RättsBase 
(61/1171 = 5,2 %) (visas i tabell 1), som framträder vid tillämpningen 
av vår metod med hjälp av personnummer, är liten. Undertäckningen 
i DOR är dock hela 25 % om ett urval baserat på yttre orsakskoder 
används. Det beror på att det finns dödsfall som vi bedömt tillhöra 
populationen 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 
områden rapporteras att kodningsfel och olika sätt att göra ICD-urval 
genererar olika populationer (Jansson et al. 2005, Wilhelms et al. 
2010, Krishnan et al. 2013). 

I förhållande till de uppsatta inklusionskriterierna observerades även 
övertäckning, både i Dödsbrandsdatabasen och i ICD-urval 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 (t ex 
engångsgrill) (n = 6). 

Vi har belyst svårigheterna att uppskatta det verkliga antalet 
brandrelaterade dödsfall i Sverige med tidigare rutinmässiga 
registerurval. Vi 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. DOR och 
RättsBase innehåller viktig information, både direkt genom den 
information som finns i registren, och indirekt genom den 
information som är möjligt att sambearbeta via personnummer. 
Dessa register innehåller dock ingen, eller mycket begränsad 
information, om själva branden och dess omständigheter. 
Dödsbrandsdatabasen å andra sidan fokuserar på att beskriva 
mekanismerna bakom, och effekterna av, bränder. Men på grund av 
avsaknad av personnummer finns svårigheter att framställa 
kvalitetssäkrade beskrivningar av de omkomna individerna, och det 
är dessutom omöjligt att koppla uppgifterna till andra 
personnummerbaserade register.  
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Det sambearbetade materialet kan ses som en startpunkt i ett 
framtida faktabaserat brandpreventivt arbete i Sverige. Genom att 
kombinera person- och brandrelaterad information erhålls unika 
möjligheter att analysera omständigheter kring dödsbränder i Sverige 
ytterligare. Kommande analyser, som vilar på en tillförlitligare grund, 
kommer att underlätta för berörda myndigheter och den kommunala 
räddningstjänsten i deras strävan att förstå och utveckla förebyggande 
strategier och program mot dödsbränder.  

Ett antal rekommendationer föreslås för att förbättra kvaliteten på 
uppgifterna. För det första behöver datainsamlingen hos MSB utföras 
i ett närmare samarbete med polisen, RMV och Socialstyrelsen för att 
skapa en kontinuerlig samanvändning av data. Genom fördjupat 
samarbete, blir underrapporteringen sannolikt betydligt lägre och 
genom att även omfatta polisrapporter kan kvaliteten avseende 
beskrivning av branden förbättras.  

För det andra, en av de största bristerna i Dödsbrandsdatabasen är att 
personnummer ofta saknas. Genom att se till att denna uppgift samlas 
in tillsammans med räddningstjänstens insatsrapportnummer 
förbättras möjligheterna till retrospektiva studier för MSB och 
forskare avsevärt. 

Vi föreslår även en översikt av Dödsbrandsdatabasens kriterier för att 
ett dödsfall ska inkluderas. Dödsfall till följd av indirekta orsaker till 
brand, till exempel dödsfall som inträffar under flykt eller andra 
relaterade händelser (hopp från balkong, etc.) bör omfattas. Genom 
att utvidga kriterierna skulle en bättre överensstämmelse med hur 
läkare klassificerar underliggande dödsorsak uppnås. Enligt WHO:s 
riktlinjer ska läkaren vid kodning av underliggande dödsorsak ange 
den orsak som startade händelseförloppet. Ett liknande synsätt är 
relevant även ur ett räddningstjänstperspektiv. Utvidgade kriterier 
löser dock inte den observerade svårigheten att identifiera 
brandrelaterade dödsfall vid trafikolyckor, eftersom dessa ska vara 
(och oftast är) klassificerade av läkaren som trafikolyckor. Slutligen, 
jämfört med andra länder, finns skillnader när det gäller hur lång tid 
efter en brand som dödsfall ska inkluderas i statistiken (DCLG 2012). 
För att förbättra jämförbarhet och flexibilitet, föreslår vi att utöka 
denna tid till 90 dagar efter branden i stället för nuvarande 30 dagar.  
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Historisk utveckling 

Den brandrelaterade dödligheten i Sverige har, i likhet med många 
andra höginkomstländer (Garbacz 1991, Hall 2012, U.S. Fire 
Administration 2011, Mulvaney et al. 2009), minskat betydligt under 
de senaste 60 åren. 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 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, bygg- och möbelmaterial som alla har en inverkan på 
bränder. Dessutom har stora tekniska framsteg gjorts, med ökad 
förekomst av brandvarnare och mer avancerad 
brandsläckningsutrustning.  

Dödligheten vid sjukhus i Sverige bland patienter vårdade för 
brännskador har också minskat kraftigt under de senaste decennierna 
vilket tyder på förbättrad sjukvård (Åkerlund et al. 2007). Sociala 
framsteg som till exempel allmänt tillgänglig barnomsorg och 
förbättrad socialtjänst, kan också ha påverkat de historiska trenderna. 
Två åldersgrupper är särskilt viktigt att notera. Antalet 
brandrelaterade dödsfall har minskat betydligt bland små barn och 
flera tänkbara orsaker finns till denna förändring. 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 2014 
vistades 84 % av små barn (0-5 år) vid organiserade förskolor eller 
barnomsorg (Skolverket 2014). Denna samhällsförändring har 
sannolikt i hög grad påverkat risken 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. 
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En annan grupp som är viktigt att lyfta fram är den äldre delen av 
befolkningen. Även om risken för att dö i en brand minskat även för 
de äldre, så är äldre den åldersgrupp som har den högsta risken att dö 
i brand. Förbättringarna i sjukvården och utvecklingen av medicinsk 
teknik som har skett under de senaste 60 åren har lett till en allt 
större grupp multisjuka, äldre människor. Denna grupp förväntas öka 
ytterligare (OECD, 2007) och bör därför vara en prioriterad målgrupp 
för brandskyddsarbetet i Sverige. 

Den primära skadediagnosen är möjlig att analysera sedan 1972. 
Under tidsperioden 1972-2013 har den absoluta majoriteten av 
dödsfallen kodats som antingen brännskador eller som toxiska 
effekter av kolmonoxid. På 1970-talet var brännskador den ledande 
primära skadediagnosen, men sedan dess har det skiftat och 2013 var 
dödsfallen oftare orsakade av kolmonoxid. 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 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 
antändningsbenägenhet och sannolikheten för brännskador givet 
brand är lägre för flesta moderna syntetiska textilier jämfört med 
bomull (Babruskas 2003).   
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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). Förekomsten av mer syntetiska fibrer i 
kläder kommer därför sannolikt att minska antalet av 
brännskaderelaterade dödsfall och därmed 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 
(Åkerlund et al. 2007). 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. 

Det finns begränsad evidens för att tillskriva förändringen avseende 
den primära skadediagnosen den ökade förekomsten av 
brandvarnare. För brännskador, måste personen vara i direkt närhet 
till branden (Fredrik Huss, MD, docent, Centrum för brännskador, 
Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sverige, Personlig kommunikation 3 
juni, 2015). I detta fall är det mycket troligt att smärtan kommer att 
föregå ljudet från brandvarnaren. Vid en avlägsen brand, som oftare 
resulterar i rökrelaterade dödsfall, är det mer sannolikt att 
brandvarnaren kommer att påverka utfallet genom att aktiveras innan 
farliga förhållanden uppstår. Därför, trots att en trolig förklaring till 
delar av minskningen av den totala dödligheten är det osannolikt att 
ökad förekomst av brandvarnare kan förklara förändringen avseende 
skadediagnos. 

När man studerar långa tidsserier, är det avgörande att mätningarna 
varit konsistenta över tid. Förändringar i ICD-klassificeringen har 
inträffat under den studerade tidsperioden och skulle kunna påverka 
kodning av den underliggande dödsorsaken och den primära 
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skadediagnosen, och därigenom trenderna. Förändringar i ICD 
klassificeringen har tidigare visat sig påverka observerade trender i 
sjuklighet och dödlighet både abrupt och långsiktigt (Nilson et al. 
2014, Jansson et al. 1997) och även om inga sådana effekter är 
uppenbara, kan denna aspekt inte avfärdas.  

Om praxis kring hur läkarna kodat underliggande dödsorsak eller 
primär skadediagnos har förändrats över tid, kan det betyda att de 
observerade förändringarna inte är verkliga förändringar. En 
förklaring kan istället vara att dödsfall döljs under andra kategorier. 
Det har dock funnits unika orsakskoder för brandrelaterade olyckor 
sedan 1952 och unika diagnoser för brännskador och 
kolmonoxidförgiftning sedan 1972 och det verkar därför osannolikt 
att kodningspraxis har förändrats på ett sätt som påverkat resultatet i 
någon stor utsträckning. 

Urvalet till studien bygger enbart på koder för den underliggande 
dödsorsaken. Läkaren ska, enligt WHO: s riktlinjer, ange den orsak 
som startade händelseförloppet som den underliggande dödsorsaken. 
Om korrekt kodat, innebär det att indirekta orsaker till brand, till 
exempel dödsfall som inträffar under flykt eller andra relaterade 
händelser (t.ex. hopp från balkong, fallande byggnadsmaterial, etc.), 
ingår i materialet.  

Trafikrelaterade dödsfall i brand där trafikolycka inträffat före och 
orsakat branden ingår inte i denna studie eftersom dessa dödsfall i 
DOR är registrerade som trafikrelaterade snarare än brandrelaterade. 
Även om detta är en brist, blir konsekvenserna för trenderna för vår 
studie små. I en studie av Viklund et al (2013), undersöks 
brandrelaterade dödsfall i samband med trafikolyckor i Sverige, och 
deras resultat tyder på att det handlar om cirka fem dödsfall per år, 
vilket därför inte lär inverka stort på resultaten.  

En annan begränsning hör samman med att populationen i analysen 
enbart är baserad på DOR. Även om registret bedöms som en mycket 
pålitlig datakälla, så omfattar DOR endast personer som vid 
tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige. Utländska 
invånare (till exempel gästarbetare eller turister) som dödas av 
bränder i Sverige ingår inte och det har heller inte varit möjligt att 
särskilja om ett brandrelaterat dödsfall har ägt rum i Sverige eller 
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utomlands. Det bör dock noteras att det är mycket få svenskar som 
dör på grund av en brand i utlandet och det har inte heller, under den 
studerade tidsperioden, inträffat några förändringar i riktlinjerna 
eller definitioner. Det är därför osannolikt att dessa aspekter påverkar 
våra slutsatser på något betydande sätt. 

Betydelse för systematiskt säkerhetsarbete och fram tida 
forskning 

Återkopplat till folkhälsoansatsen för skadeprevention (CDC 2006) 
och principerna för systematiskt säkerhetsarbete (Andersson 2015) 
innebär detta arbete att det nu finns den fördjupade kunskap, 
avseende dödsfall till följd av brand, som krävs för ansatsens första 
steg. Det finns kunskap om hur stort problemet är, vem det drabbar, 
och var det inträffar. Det finns också kunskap kring hur problemet 
har förändrats över tid och hur det framgent bör samlas information 
för att kunna mäta effekten av brandförebyggande arbete. Detta är 
dock inte tillräckligt utan det finns även behov att förstå varför. Vilka 
faktorer gör att vissa människor har en ökad risk för att omkomma 
vid brand, och omvänt vilka faktorer skyddar människor? Vilka 
förebyggande strategier fungerar, och hur säkerställs spridning av 
resultat för ett framgångsrikt införande på bred front? Det är kunskap 
som till stor del saknas och därför utgör ett naturligt nästa steg att 
hantera i framtida forskning. 

Slutsatser 

Vid sambearbetning av data från flera register om brandrelaterade 
dödsfall avslöjas både över- och underrapportering i jämförelse med 
rutinmässigt framtagen statistik från enskilda register. 
Överrapportering är låg och kan relativt enkelt hanteras genom en 
noggrannare genomgång av informationen innan dödsfallet 
inkluderas. Undertäckning är mer komplicerad att hantera. Vi har 
visat en metod för att bedöma antalet brandrelaterade dödsfall genom 
att sambearbeta Dödsbrandsdatabasen, RättsBase och DOR. 

Tidigare rutinmässigt rapporterad statistik om brandrelaterad 
dödlighet i Sverige baserad på enskilda register har underskattat 
problemet. Dödsbrandsdatabasen underskattar antalet med cirka 
20 % och DOR med 25 %. Genom att samtidigt undersöka och 
sambearbeta uppgifter från de tre olika registren ges en unik 
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möjlighet att bedöma hur många som faktiskt dör till följd av brand i 
Sverige.  

För en stor del av dödsfallen (75 %), finns information från alla tre 
registren, vilket ger en god grund för att bedöma att uppställda 
kriterier för att ingå i populationen är uppfyllda samt en avsevärt 
förbättrad möjlighet att beskriva dödsfallen. 

Både antalet dödsfall och den åldersstandardiserade dödligheten har 
minskat betydligt under de senaste 60 åren. Den övergripande 
trenden döljer stora variationer, med betydligt större nedgång i vissa 
åldersgrupper, såsom bland små barn. Det behövs ett större fokus på 
preventiva åtgärder för att minska antalet dödsfall bland de äldre. 
Även om dödsrisken minskat även i denna grupp, är äldre en viktig 
riskgrupp som måste prioriteras i framtida brandskyddsarbete. Det är 
dessutom viktigt att notera förskjutningen av den primära 
skadediagnosen bland dödsfallen, mot en större andel av 
kolmonoxidförgiftningar.  

Framtida studier bör undersöka riskgrupper ytterligare och analysera 
riskfaktorer. Man behöver också identifiera vanligt förekommande 
brandscenarier, samt belysa arbetssätt och framgångsrika åtgärder för 
att utvecklingen ska fortsätta i rätt riktning. Det finns även många 
frågetecken kring den påvisade förändringen av skadediagnos över 
tid. Orsakerna bakom denna förändring och de potentiella 
konsekvenser den innebär för strategier avseende prevention och 
räddningstjänstens operativa insatser är viktiga att studera 
ytterligare. 
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Dödsfall i Sverige till följd av brand

Ingen ska omkomma eller skadas svårt till följd av brand. Så lyder den 
nollvision som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har formulerat 
för brandskyddsområdet. Visionen ingår i en nationell strategi för att stärka 
brandskyddet för den enskilde och innehåller förutom vision tydliga mål. Ett 
målstyrt arbete måste vägledas av kunskap om problemets omfattning, orsaker och 
riskfaktorer. Likaså är det av stor vikt att ha kunskap om den historiska utvecklingen 
och rådande trend. Syftet med denna licentiatuppsats är att undersöka förekomst 
och historisk utveckling av brandrelaterade dödsfall Sverige. Data från tre olika 
nationella register har använts: Dödsbrandsdatabasen, Dödsorsaksregistret, och 
Registret över rättsmedicinska undersökningar. Vi har härigenom kunnat visa 
att den rutinmässigt framtagna statistiken från enskilda register systematiskt 
underskattar den verkliga situationen med 20-25%. Den historiska analysen visar 
att risken att omkomma genom brand har mer än halverats under de senaste 60 
åren i Sverige. Den största minskningen gäller små barn och det är idag mycket 
ovanligt att små barn omkommer i brand. Risken har inte minskat i samma 
utsträckning bland äldre och en åldrande befolkning innebär att denna grupp 
måste prioriteras i framtida brandskyddsarbete. 
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