
BRANDSÄKERT   
BOENDE FÖR ALLA





Brandsäkert boende för alla har länge varit ett 
prioriterat mål för Brandskyddsföreningen och vi 
har nu arbetat fram en strategi baserad på omfat
tande kunskap från forskning och våra erfarenheter 
av folkbildning för brandsäkerhet. Varje år inträffar 
cirka 20 000 – 24 000 bostadsbränder i Sverige 
vilka leder till stora skador för människor, egendom 
och miljö. Även om utvecklingen under de senaste 
decennierna varit positiv och allt färre dör i bränder, 
utgör bostadsbränder fortfarande ett av samhällets 
största brandproblem. 
 Över 85 % av de som omkommer eller skadas 
svårt av brand gör det i sin bostad. Även när det 
gäller egendomsskador står bränderna i boende
miljö för en avsevärd andel av antalet försäkrings
ärenden. Miljön påverkas också av våra bränder, inte 
minst av att vi behöver återuppbygga hus vilket har 
en stor miljöpåverkan. 
 Brandforsk och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) har genomfört stora forsk
ningssatsningar på området bostadsbränder. Detta 
har gett oss bra kunskaper om problematiken och 
möjliga lösningar. De kunskaperna, tillsammans med 
flera av de forskare som arbetat med det, har ingått 
i skapandet av vår strategi. 
 Strategin beskrivs på djupet i en särskild rapport 
tillsammans med konklusioner från det vetenskap
liga underlaget och detaljerade beskrivningar om 
insatser. Ni hittar den på vår hemsida. Den här fol
dern ger en överblick över strategins beståndsdelar. 
    Strategin ”Brandsäkert boende för alla” består av 
fyra delområden.

3



HÅLLBARA BOSTÄDER

•  Vi vill samla berörda aktörer för att etablera målbild, 
kunskapsbildning, programverksamhet och uppföljning 
avseende konsekvenser till följd av bränder i bostäder. 

•  Arbetet med ekologisk hållbarhet inriktas mot att minska 
den miljö och klimatbelastning reparationer och återupp
förande innebär efter bränder genom minskningar av skad
ornas omfattning. Främst med åtgärder i hur man bygger 
husen och vilket brandskydd man använder. Därefter i 
restvärderäddningsarbetet. 

•  Arbetet för social hållbarhet ska tillvarata bostadens bety
delse för vårt välbefinnande samt att arbetet med bränder 
i socialt utsatta områden adresseras med åtgärder. 

•  Arbetet med ekonomisk hållbarhet inriktar sig på kostna
derna för bränder. 

•  Resilienta flerbostadshus är en viktig fråga där vi valt att 
mäta den i: Antal bostäder som behöver utrymmas till 
följd av en brand; tid som utrymda bostäder är obeboeliga; 
ekonomiska och ekologiska kostnader för skador efter en 
brand. Trähus bedöms ha det största behovet av åtgärder 
och vår målsättning är att de ska ha minst samma resiliens 
som betonghus. 

•  Förnybar energi och den teknologi som byggs kring den 
behöver brandsäkerhet. Där kommer vi att arbeta för ny 
kunskap och se till att den når fram dit där den behövs.  
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TRYGG VÅRD I HEMMET

•  Kunskapen inom området är otillräcklig vilket vi vill ändra 
på genom kartläggning av såväl praktik som juridik. 

•  Vi vill utveckla ett skadepreventionskoncept som på ett 
systematiskt sätt hjälper alla parter att ge de boende en 
bra brandsäkerhet.

•  Ett behovsanpassat brandskydd för en likvärdig brandsä
kerhet är ett viktigt mål för oss. Vi vill ersätta begreppet 
”Individanpassat brandskydd” med ”Behovsanpassat 
brandskydd”. ”Individanpassning” leder tanken till att 
varje enskild individ behöver en särskild anpassning av 
sitt brandskydd. Detta är ett opraktiskt och ineffektivt 
synsätt. Vi behöver hantera brandskyddsåtgärder på 
gruppnivå, utgående från respektive grupps behov, därav 
”behovsanpassning”. Vi anser också att ”skydd” inte är 
ett mål utan ett medel för att uppnå ett önskat säker
hetstillstånd. Det vill säga ”säkerhet”, i det här fallet 
”likvärdig brandsäkerhet”. Behovsanpassat brandskydd 
för en likvärdig brandsäkerhet. Med denna förändring 
i synsätt vill vi förenkla arbetet för dem som vill 
hjälpa och nå större effekt hos dem som behöver 
hjälpen. 

•  Grupperna avseende personrisk har kartlagts genom 
forskningen. Brandskyddsföreningen vill för varje 
grupp identifiera såväl lämplig hjälp som relevanta 
parter som kan verka för att införa denna hjälp. 
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CIVILSAMHÄLLETS ENGAGEMANG 

•  Engagemanget från civilsamhället för att stödja samhället 
vid kriser och för säkerhet i sin närmiljö växer. Vi är en 
naturlig aktör för att tillvarata sådana resurser och vi vill 
satsa på CIP, civil insatsperson.

•  CIP och liknande koncept finns i drift på flera ställen i 
Sverige men har geografiska och organisatoriska begräns
ningar när det kommer till att skala upp dem. Här kan vi 
göra skillnad. 

•  Brandskyddsföreningen satsar på att bygga ett koncept för 
CIP som många kan ansluta sig till med kort startsträcka 
och långsiktig förvaltning. 
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HELA SAMHÄLLETS STRATEGI 

•  Vi är många som måste hjälpas åt om vi ska lyckas, och 
det är många som har möjlighet att göra skillnad. Brand
skyddsföreningen har lång erfarenhet och bra samverkan 
med stora delar av samhället och vi vill bidra där vi kan 
tillsammans med dem som vill vara med. 

•   Vi har länge arbetat med att stödja MSB:s nollvision – 
Ingen ska behöva dödas eller skadas allvarligt på grund av 
brand – och det tänker vi fortsätta göra. 

TILLSAMMANS KAN VI!
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OM BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell 
förening som arbetar och driver opinion för ett 

brandsäkrare Sverige. Vi är ett ledande kun
skapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet 

och minskar samhällets skadekostnader, bland 
annat genom besiktning, utbildningar, restvärde

räddning och konceptet Heta Arbeten®.


