
 

 

Pressmeddelande       Linköping, 1 december 2016 

Yngre mer oroliga för brand i hemmet  

En ny svensk undersökning visar att personer mellan 18-34 år är mer oroliga för att det 
ska börja brinna i hemmet än de som är äldre. Samtidigt har de yngre i lägre 
utsträckning en fungerande brandvarnare. 

– En brandvarnare kan vara skillnaden mellan liv och död. Det tar inte längre än 3-4 

minuter innan en brand är helt utvecklad, säger Theres Lakso, Kommunikationschef på 
larmföretaget Verisure Sverige.   

Idag, den 1 december, är det Brandvarnardagen. En återkommande nationell brandvarnardag 
som infördes av Nordiska Ministerrådet 2010 för att upplysa om vikten av brandskydd i 
hemmet. 

– Många har brandvarnare men glömmer att byta batterier. Den här dagen är ett bra sätt att 

påminna om batteribyte för de som inte har ett övervakat brandlarm. För är brandvarnaren 
övervakad skickar den en signal direkt till larmcentralen om batteriet är lågt, fortsätter Theres 
Lakso. 

33 % i den yngre åldersgruppen oroar sig för bränder medan siffrorna i åldersgrupperna 35-
54 år samt 55 + är 26 % respektive 17 %. Varför de yngre oroar sig mer för bränder är inte 
kartlagt men det finns möjliga teorier: 

– Det har ju skrivits en hel del i media om tekniska prylar som har börjat brinna, det kan ju 
bidra till en ökad oro bland yngre som ofta har en eller flera sådana föremål, säger Theres 
Lakso.  

Undersökningen visar också att man i åldersgruppen 18-34 år i högre grad förstår vikten av 

att snabbt ta sig ut ur bostaden där 45 % uppger att man bör lämna bostaden inom en minut.  

 

– Giftig rök sprids snabbt i bostaden så när brandlarmet går är det viktigt att agera snabbt, 

varje sekund räknas, avslutar Theres Lakso.  

 

Undersökningen genomfördes av Toluna i mitten på september i år. Drygt 1000 slumpmässigt 
utvalda respondenter har deltagit och samtliga är över 18 år.  

 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 

 
Theres Lakso, Kommunikationschef Verisure Sverige AB, 0700-036015, press@verisure.se 

 
Verisure är en ledande leverantör av uppkopplade hem- och brandlarm samt produkter och tjänster för det 
smarta hemmet med 2 miljoner kunder i 14 länder i Europa och Sydamerika. Verisure-konceptet omfattar 
hela värdekedjan - från utveckling, design och försäljning till installation, service och en professionell 
övervakningstjänst som är öppen dygnet runt. Tack vare ett starkt fokus på hög kvalitet är företagets kunder 
bland de mest nöjda i branschen, vilket också bidragit till att koncernen vuxit till att bli störst i Europa inom 
hemlarmsområdet. För mer information besök www.verisure.se 

http://www.verisure.se/

