
Lärande från bostadsbränder
Fördjupad datainsamling kring individ, agerande, 
omständigheter och bostadsmiljöer: 
från torrkokning till dödsbrand

Anna Johansson
Storstockholms brandförsvar
anna.johansson@ssbf.brand.se



Fakta om Storstockholms 
brandförsvar (SSBF)

Sveriges största räddningstjänst

Kommunalförbund för samhällsskydd och beredskap

Bildades 1 januari 2009-

Ca 850 anställda

10 medlemskommuner/ primärkommuner samarbetar 
inom området skydd mot olyckor

1,2 miljoner invånare

Huvudstad, skärgård, förort och ”glesbygd”



Bakgrund till projektet

• Bostadsbränder - är ur ett förebyggde perspektiv - ett 
samhällsproblem med liten systematiskt framtagen 
kunskapsbas 

• Samhället har i stort misslyckats med sitt 
förebyggandearbete: vi siktar bredvid målet!

• Det finns mycket att lära från bränder där den drabbad 
individ inte har blivit allvarligt skadad och där 
egendomsskadorna är ringa.

• Giltigt för oss (SSBF), giltigt för alla (hela Sverige)?
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Fakta om studien

• Datainsamling från skadeplats av SSBF:s ’Jourhavande 
brandinspektörer’, i direkt samband med incidenten.

• Standardiserad mall utvecklad av SSBF: kryssrutor och 
fritext

• Web-baserat formulär + fotografier

• Studien inkluderar alla typer av bostadsbränder: 
oavsett allvarlighetsgrad och utfall dvs. från 
”torrkokningar” till ”dödsbränder”. 

• Datainsamlingen maj 2010-april 2011: testår
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Syfte

• Syftet med studien är att kvantitativt och kvalitativt 
analysera bostadsbränder som fenomen.

• Presentationen bygger på kvalitativa och kvantitativa 
analyser av insamlat material i SSBF:s pilotprojekt 
’Lärande från bostadsbränder’ (LFB). 
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Kvantitativa och kvalitativa innehållsanalyser 

Exempel på kunskapsinhämtning

• Information om drabbade personer, deras agerande och förmåga
o Ålder, kön, agerande före och under branden, fysisk och psykisk 
förmåga, rökning, användning av alkohol, läkemedel, illegal 
droganvändning, hjälp av äldre- eller socialomsorgen etc.    

• Fakta om branden/händelsen: vad har hänt och varför etc. 
• Vilken typ av boende/hustyp, fastighetsägare, byggår etc. 
• Frågor om brandskydd, släckutrustning etc. 
• Fanns hemförsäkring 
• Beskrivningar av boendemiljön
• Tekniska fakta (fabrikat/modell) på inventarier inblandade i 
branden/tillbudet. 

• Information från indirekt inblandade personer, t.ex. vårdpersonal eller 
grannar och hur de agerade och varför.
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Spis – vad har hänt och varför? 
Innehållsanalys av fritext, n=96 (N=98), 
Spisrelaterad, n=118 dvs. ca 80% av fallen

OBS: vanligen en kombination

• Vidbränd mat/torrkokning 
• Överhettad matolja
• Diverse brännbart material 
• Glömt matlagning
• Råkat komma åt vred:  människa 
• Somnat
• Lämnat hemmet 
• Lämnat rummet 
• Ouppmärksamhet
• Alkohol/drogpåverkad
• Glömt slå av spisen efter matlagning
• Tidningar/papper på spis
• Barn lagar mat

• Ugn

• Vattenkokare på spis

• Dator: uppmärksamhet på annat håll

• Gasläckage

• Kokat vatten

• Kokat ägg

• Misslyckats m. matlagning pga. sjukdom

• Psykiska problem

• Påslagen spis: oförklarat varför

• Råkat komma åt vred: husdjur

• Telefon: uppmärksamhet på annat

• Eftervärme av spisplatta
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Brandvarnare

• Fanns brandvarnare? 
– Ja, ca 52%

• Fungerade brandvarnaren?
– Ja, ca 65%

– Batteridriven

– Ingen info pga att bostaden var 
helt övertänd 

– Avsaknad av batteri och/eller 
nedtagen av olika anledningar
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Brandvarnare fanns 
och fungerade. Den 
räddade troligen hans 
liv då en granne hörde 
ljudet och ringde 112.

Fanns  inga tecken på att det 
funnits någon brandvarnare i 
lägenheten. Ingen hade hört 
någon och det fanns inga spår 
av brandvarnarfästen i taket.

I lägenhet bodde det en man och en kvinna 
med sina två söner 19 och ca 5 år. 5 åringen 
hade blivit rädd för ljudet från 
brandvarnarna så föräldrarna hade tagit ur 
batterierna.

Lägenhetsinnehavaren sa 
att brandvarnare fanns 
någonstans men att den 
inte blivit uppsatt efter 
renovering nyligen

Fäste för 
brandvarnare fanns 
i taket, men ingen 
brandvarnare.

Brandvarnaren var 
nedmonterad , pga att 

den tjöt vid brödrostning 
förra sommaren.



Hur skulle du beskriva miljön i bostaden?

• 364 st fritextbeskrivningar
– = ca 90% av dokumenterade fall

– Ibland dock bara en notering 
kring varför ingen information 
finns att tillgå

• Bortfall
– Fick ej tillträde till lägenheten

– Ej varit på plats (inspektören)

– Okänt, ingen hemma

– Kom ej in

• Miljön innan branden

• Beskrivande, och om möjligt 
ej värderande  

• Innehållsanalys av samtliga 
fritexter

• Etiska dilemman

• Bildmaterial
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Miljön i bostaden - Fyra typkategorier ?
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Exempel citat från miljöbeskrivningen
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Exempel citat från miljöbeskrivningen
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Exempel citat från miljöbeskrivningen
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Exempel citat från miljöbeskrivningen
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Hur skulle du beskriva miljön i bostaden?
Övriga karakteristika?
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Resultat och slutsatser?

• Preliminära resultat har visat att mycket information från 
bostadsbränder går att systematiskt dokumentera. 

• Tidiga analyser från materialet har resulterat i många nya uppslag 
för förebyggande insatser: internt och i samarbete med externa 
aktörer. 

• Föreliggande studie har blivit mall för ett kommande 
forskningsprojekt där sju olika räddningstjänster skall bidra med 
data och där Brandforsk är sammanhållande part. 
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Tack för uppmärksamheten!

Frågor?


