
ÖVERRUBRIK VID BEHOV

Plats för en rubrik  
på max två rader
Underrubrik kanske?

INFORMATIONSBLAD FÖR BESLUTSFATTARE

Alla tar sig inte ut lika  
snabbt. Tyvärr tar bränder 
ingen hänsyn till det. 

Problembild 
Ungefär 80 personer dör varje år i bostadsbränder i Sverige. Bland de 
som dör är äldre personer och personer med olika typer av funktions-
nedsättningar överrepresenterade.

Om inget görs kan antalet omkomna öka i vissa åldersgrupper. Det 
beror på att befolkningen blir allt äldre och att andelen särskilt utsatta 
därmed ökar. Samhällets inriktning är dessutom att människor ska 
kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. 

Bostadens grundskydd räcker för de flesta, men inte för alla. 
Grundskyddet bygger nämligen på att den boende själv kan uppfatta 
en brand och utrymma. Om alla som har svårigheter med det får ett 
förstärkt brandskydd, kan många liv räddas. 

Vilka är särskilt utsatta? 
Ålder är inte en riskfaktor i sig. Alla som har svårt för att uppfatta 
en brand eller för att agera på ett relevant sätt om en brand uppstår 
är särskilt utsatta. Det finns också de som har ett beteende som ökar 
risken för brand.  

• Av de som dör har många alkohol i blodet. 
• Minst en tredjedel av alla dödsbränder relaterar till rökning. 
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Vad kan stärka brandskyddet?
De som är särskilt utsatta behöver ett förstärkt brandskydd.  
Det kan exempelvis vara:

• Brandvarnare kopplad till trygghetslarm.
• Automatiskt släcksystem.
• Svårantändliga textilier och rökförkläden.
• Anpassning av bostad, exempelvis göra det enklare att  

utrymma genom att placera möbler på ett annat sätt.
• Kunskap om hur man minskar risken för brand.

Framgångsfaktorer
• Beslut om att jobba aktivt med att förstärka brandskydd hos 

utsatta behöver tas på politisk nivå. 
• Olika professioner inom olika förvaltningar behöver arbeta 

tillsammans med frågan.
• Kommuner behöver jobba systematiskt och med en uttalad 

strategi. Eldsjälar kan förstås vara viktiga pådrivare men att 
vara beroende av enskilda personer kan vara problematiskt. 
Personal kommer och går men systematik består.

• Ledningen i kommunen behöver definiera mål, fördela 
ansvar och arbetsuppgifter.

Läs mer i vägledningen 
Brandsäker bostad för alla.  
Ladda ned den på msb.se/
brandskydd

Spisvakt

Automatiskt släcksystem Varseblivningshjälpmedel - vibrerande larmdon 

Rökförkläde 
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