
EXAMENSARBETE

2009:076

Universitetstryckeriet, Luleå

Brandsäkerhetsinformation från 

räddningstjänsten till allmänheten

– en väg till färre antal bostadsbränder – 

Katarina Lindén
Anna-Sara Sandin

BRANDINGENJÖRSPROGRAMMET 
 

Luleå tekniska universitet 
Institutionen för Samhällsbyggnad 
Avdelningen för Byggkonstruktion

2009:076 • ISSN: 1402 - 1552 • ISRN: LTU - DUPP--09/076 - - SE



 

BRANDINGENJÖRSPROGRAMMET 
Avdelningen för Byggkonstruktion 
Institutionen för Samhällsbyggnad 

Luleå Tekniska Universitet 
 

 
 
 
 
 
 

Brandsäkerhetsinformation från 
räddningstjänsten till allmänheten 

– en väg till färre antal bostadsbränder – 
 
 
 
 

Katarina Lindén 
Anna-Sara Sandin 

 
2009-05-28 

 
 
 
 



 
Katarina Lindén 
Anna-Sara Sandin 

BRANDINGENJÖRSPROGRAMMET 
Institutionen för Samhällsbyggnad 
Luleå Tekniska Universitet 
971 87 Luleå  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Brandsäkerhetsinformation från 
räddningstjänsten till allmänheten 
 

– en väg till färre antal bostadsbränder  
 



 

i 

Förord 
Detta examensarbete har genomförts under våren 2009 och är den sista delen i 
utbildningen till brandingenjör. En efterfrågan från Räddningstjänsten Dala Mitt ligger 
till grund för examensarbetet – de ville ha en fördjupad utredning på hur människan 
fungerar när det handlar om att ta till sig information samt hur räddningstjänsten kan bli 
bättre på att förmedla information om brandsäkerhet. 
 
Vi vill tacka Räddningstjänsten Dala Mitt som har gett oss det här uppdraget och vår 
handledare Joel Péclard samt hans kollegor Leif Andersson, Johan Bodins och Christer 
Skytt som har bidragit med viktig information. Vi vill även tacka Colin McIntyre vid 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Johan Wickenberg och Lovisa Wihk vid 
Södertörns brandförsvarsförbund, Anna-Karin Trollborg och Anders Bergqvist vid 
Storstockholms brandförsvar, Patrik Bylin vid Räddningstjänsten Luleå samt Gerry 
Görnerup vid Räddningstjänsten Syd som även de har bidragit med mycket värdefull 
information. Dessutom riktar vi ett tack till Brandskyddsföreningen Sverige och 
Länsförsäkringar samt andra aktörer som har hjälpt oss under arbetets gång. Slutligen vill 
vi passa på att tacka vår handledare, Håkan Alm, professor inom teknisk psykologi vid 
Luleå Tekniska Universitet samt våra opponenter Samuel Bäckman och Robert Korosec 
för värdefulla kommentarer. 
 
Luleå Maj 2009 
 
Katarina Lindén och Anna-Sara Sandin 
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Sammanfattning 
Räddningstjänsten Dala Mitt efterfrågade en rapport över hur de kan förbättra sin 
informationsverksamhet till allmänheten när det gäller brandskydd i hemmet. Detta med 
anledning av att de vill minska antalet bostadsbränder i regionen. De ville veta hur 
människan fungerar när det handlar om att ta in information och att fokus skulle ligga på 
personer i samhället som har möjlighet att ta ansvar för sitt eget brandskydd. 
 
Statistik visar att det de senaste fyra åren i genomsnitt har omkommit 90 personer per år 
till följd av brand. Den vanligaste kända orsaken till dödsbränder i bostäder är 
sängrökning medan den vanligaste orsaken till bostadsbränder (utan dödsfall) är att någon 
av misstag har slagit på eller glömt att stänga av en spisplatta. Vid Räddningsverkets 
senaste undersökning kring brandskydd i hemmen uppgav mer än 90 % av hushållen att 
de hade minst en installerad brandvarnare. Dock är det endast i 20 % av dödsbränderna 
under 2007 bekräftat att det fanns en fungerande brandvarnare. Vid en jämförelse av 
antalet döda till följd av bostadsbränder i Räddningstjänsten Dala Mitts region och i hela 
Sverige (inklusive Dala Mitt) visar det sig att Dala Mitt vid fyra av sju år ligger över 
medelvärdet för landet.  
 
Kommunikation handlar kortfattat om att från en sändare, skicka ut information via olika 
kanaler, till en mottagare. Informationens målformulering, budskap och målgrupp är 
oerhört viktiga att klargöra. Informationen måste se olika ut beroende på vem den vänder 
sig till eftersom olika grupper har skilda kunskaper och förutsättningar. För att nå ut till 
olika grupper i samhället kan ett samarbete med andra myndigheter och institutioner vara 
bra. Till exempel skulle ett bättre samarbete med socialtjänsten vara till hjälp för att nå ut 
till specifika målgrupper. Den bästa kommunikationen uppnås vid personlig kontakt där 
en dialog mellan sändare och mottagare kan föras. Annonsering och massmedieutskick 
kan dock användas i ett första skede för att väcka uppmärksamhet. Mycket visar på att 
människor är som mest mottagliga för information när de själva har blivit utsatta för 
något eller när något har hänt i deras närhet. Därför vore det bra om räddningstjänsten 
utnyttjade dessa tillfällen. Exempelvis om det har brunnit i ett bostadsområde kan 
räddningstjänsten inom kort åka ut och beskriva vad som har hänt samt förklara vad de 
boende kan göra för att förhindra att samma sak händer i deras egna hem. Det är dock 
viktigt att inte skrämmas utan att faktiskt ha ett budskap med informationen samt 
presentera en lösning på problemet.  
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En genomförd enkätundersökning i fyra olika städer visar att väldigt få personer har fått 
någon information från räddningstjänsten det senaste året samt att de tycker att de får för 
lite information om brandsäkerhet. Svaren visar även att de allra flesta kontrollerar sin 
brandvarnare alltför sällan jämfört med vad Brandskyddsföreningen Sverige 
rekommenderar. Det är inte heller många som är medvetna om vad räddningstjänsten 
arbetar med förutom att de åker ut på bränder och olyckor av olika slag. Endast ett fåtal 
har svarat att räddningstjänsten håller på med information, utbildning och förebyggande 
arbete. För att ändra på människors känsla av att räddningstjänsten är en ganska anonym 
organisation måste räddningstjänsten börja marknadsföra sig själva mer och berätta om 
deras samhällsfunktion. För de som redan är i branschen kan det ibland vara svårt att 
förstå allmänhetens till synes ointresse av brandsäkerhet. Detta är dock något som måste 
frångås om kommunikationen ska fungera. Räddningstjänsten måste kartlägga 
kunskapsnivån hos allmänheten och på så sätt komma ifatt med informationsarbetet. 
Mycket resurser måste läggas på förebyggande arbete och där det finns negativa attityder 
mot denna utveckling måste de motarbetas. För att höja nivån på brandskyddet i hemmen 
måste räddningstjänsten få allmänheten mer intresserad och motiverad. Detta kan 
åstadkommas genom att få allmänheten att känna att de själva vinner något på 
brandskyddsåtgärderna. 
 
Efter att ha undersökt statistik, intervjuat personer och studerat svaren från 
enkätundersökningen kom vi fram till fem områden som vi tycker bör prioriteras i 
Räddningstjänsten Dala Mitts informationsarbete. Dessa är brandvarnare, 
handbrandsläckare, rökning, spisplattor samt allmän varsamhet med eld. 
 
Som fortsatt arbete föreslås bland annat en ordentlig undersökning av vilka olika 
målgrupper som finns i upptagningsområdet samt hur dessa kan nås på bästa sätt. En 
större och mer omfattande undersökning kan även göras för att få en bättre inblick i 
allmänhetens kunskaper och medvetenhet i brandskyddsfrågor.  
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Abstract 
The rescue service of Dala Mitt requested help in how to improve their information 
activity to the general public when it comes to fire protection in private homes. The 
reason for this request was that the rescue service of Dala Mitt is aiming to reduce the 
number of residence fires in the region. In order to achive that goal Dala Mitt needs to 
improve their knowledge on how people in general attend to, and interpret, information. 
The report have focused on people who are able to take responsibility for their own fire 
protection.  
 
Statistics shows that in the last four years an average of 90 people have died due to 
residence fires in Sweden. The most common reason for fires with deadly outcome in 
residences is smoking in bed, while the most common reason for residence fires without 
the event of death is that someone by mistake leaves a stove plate on. In the Swedish 
Rescue Services Agencys latest evaluation of fire protection in recidences, more than 
90% of the households stated that they had at least one fire detector installed. However, 
in no more than 20 % of the fatal fires in 2007 were there at least one confirmed 
functioning fire detector intstalled in the residence. At a comparison of the number of 
fatalities in residential fires, for the region of Dala Mitt versus the entire Sweden, it 
shows that the value of Dala Mitt is above average in the country in four of seven years.  
 
In a simplified model of communication a sender sends out information, or a message, 
through different channels to a receiver. The purpose of the communication, the message 
and the target group are very important factors to clarify. The information has to be 
adapted to the target group, since different groups have various knowledge and interests. 
A good way to reach different groups in the society could be collaboration between 
different authorities and institutions. One example of this would be to increase the 
cooperation with the social services to reach specific target groups. The best 
communication is accomplished by establishing a personal contact between the sender 
and the receiver, thus enabeling a dialogue. Advertising and mass media circular can be 
used as a first stage to attract attention. Studies have shown that people generally are 
more open to information when it concerns something they have been exposed to or when 
it is something they can relate to. For this reason it would be a good idea for the rescue 
services to make an extra effort regarding informational work in connection to fires in the 
community. For example, if there has been a fire in a residential area the rescue services 
should visit the area shortly after that and describe what has happened and explain what 
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people can do to prevent it from happening in their own homes. However it is very 
important not to scare people but to have a clear message with correct information and 
present a solution to the problem.   
 
A survey was distributed in four different Swedish towns and shows that very few people 
have recieved any information from the rescue services the past year. Also, many people 
think that they did not recieve enough information about fire safety. Furthermore the 
answers shows that most people do not inspect their fire detectors as often as 
recommended. There is also a widespread misconception that all the rescue services are 
doing is putting fires out and assisting at different accidents. Only a few people were 
aware that another part of the rescue services job is to work with information, education 
and preventative work. To change peoples view of the rescue services as anonymous 
oganisations, the rescue services needs to start to market themselves more and inform 
people about their function in the society. For those within the profession it can be hard 
to understand the publics apparent lack of interest in fire safety. This is something the 
rescue services has to set aside in order to make the communication succesful. The rescue 
services are also recommended to learn more about the general publics level of 
knowledge. To raise the standard of fire protection in peoples homes, the rescue service 
should find ways to raise the interest and motivation in the general public. This can be 
done by helping people feel that they have something to gain by implementing preventive 
measures.  
 
In summary this report has resulted in five subject areas where the rescue service of Dala 
Mitt should prioritize their information activity. These areas are fire detector, fire-
extinguisher, smoking, stove plates and general carefulness with fire.  
 
For continuing studies we propose, among other things, a deeper investigation of target 
groups within the catchment area and how to reach these groups. A bigger and more 
extensive investigation can also be done to get a better insight in the publics knowledge 
and awareness in fire safety questions.  
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1 Inledning 
I rapportens inledning beskrivs bakgrunden till arbetet samt frågeställningar, syfte och 
mål. Inledningen beskriver även arbetets avgränsningar och de metoder som använts 
under arbetets gång. 
 

1.1 Bakgrund 
Under år 2007 omkom totalt 97 människor vid 84 bränder i Sverige. Av dessa 97 var det 
81 personer som omkom i bostadsbränder. De senaste fyra åren har det genomsnittliga 
antalet omkomna per år varit 90 personer. Den största kända orsaken är sängrökning.1  
 
Räddningstjänsten Dala Mitt ansvarar för Borlänges, Faluns och Säters räddningstjänst. 
Tillsammans har kommunerna knappt 114 000 invånare. Heltidsstationer med bemanning 
året runt finns i de två största städerna, Falun och Borlänge, medan deltidsstyrkor finns på 
åtta andra platser i regionen. Räddningstjänsten Dala Mitts vision är att det ska kännas 
tryggt och säkert att bo och vistas i kommunerna. Människor ska inte omkomma eller 
skadas allvarligt på grund av brand, akuta sjukdomsfall eller trafikolyckor. Vidare vill de 
att hem, arbetsplaster och kulturbyggnader ej ska förstöras på grund av brand eller andra 
olyckor. Detta skall uppnås genom ett ökat säkerhetsmedvetande hos invånarna samt ett 
bra förebyggande arbete.2  
 
Räddningstjänsten Dala Mitt har efterfrågat en rapport som undersöker hur de kan 
förbättra sin information om brandsäkerhet i hemmet till invånarna eftersom de vill 
minska antalet bränder i regionen. De vill veta hur människan fungerar när det handlar 
om att ta till sig information för att kunna utforma den på bästa sätt. Utifrån detta har vi 
formulerat följande frågeställningar: 
 

• Vad beror dödsbränder i bostäder på? 
• Hur sker kommunikation mellan människor? 
• Hur tar människan till sig information?  
• Hur uppnås en bra riskkommunikation?  
• Hur är människans syn på risker? 

                                                
1 Räddningsverket, 2008 
2 http://www.dalamitt.se/Om_oss.asp, 2009-05-18 

http://www.dalamitt.se/Om_oss.asp
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• Får allmänheten tillräckligt med information om hur de kan brandsäkra sitt hem 
för att på så sätt kunna undvika brand i bostaden? 

• Kan räddningstjänsten bli bättre på att informera den enskilde om brandsäkerhet i 
hemmet för att minska antalet dödsbränder? 

 

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att skapa ett bra underlag för räddningstjänstens framtida arbete 
med information till allmänheten.   
 

1.3 Mål 
Målet är att skapa en större förståelse för hur kommunikation och information fungerar. 
Detta för att räddningstjänsten ska kunna underlätta för den enskilde att uppnå de krav 
som ställs på denne i lagstiftningen.  
 

1.4 Metod 
För att uppnå arbetets syfte och mål kommer intervjuer och en enkätundersökning att 
genomföras samtidigt som litteratur studeras.  
 

1.5 Avgränsningar 
Den statistik som ligger till grund för arbetet behandlar främst bostadsbränder och då 
framför allt dödsbränder och begränsas mestadels till sådan som tagits fram under de 
senaste tio åren. I övrigt har den litteratur som studerats och den genomförda enkäten 
riktat sig till personer som har möjlighet att ta ansvar för sitt eget brandskydd. Arbetet är 
med andra ord väldigt övergripande och riktar sig inte till några specifika målgrupper. 
Rapporten belyser hur människan fungerar när det gäller att ta till sig information och hur 
räddningstjänsten bör göra för att på bästa sätt nå ut med denna. Något färdigt 
informationsmaterial kommer inte att presenteras.   
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2 Resultat 
I resultatet redovisas gällande lagtexter, statistik om bostadsbränder, olika 
kommunikationsteorier samt hur räddningstjänstens arbete med information ser ut i 
dagsläget. Det som redovisas här ligger till grund för den slutliga diskussionen.  
 

2.1 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) reglerar bland annat kommuners och 
enskildas skyldigheter när det gäller olyckor så som till exempel brand. Följande 
paragrafer är de som framförallt gäller brand och räddningstjänst och som är mest 
relevanta när det gäller information om brandsäkerhet i hemmet. All lagtext är hämtad 
från www.notisum.se. 
 
1 kap. 2 §: Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller 
kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att 
hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön. 
   Till räddningstjänst hänförs också räddningsinsatser som görs enligt 4 kap. 1-4 §§ utan 
att det har inträffat någon olycka eller föreligger överhängande fara för en olycka. 
 
1 kap. 2 § LSO beskriver vad räddningstjänst egentligen är och vem som ansvarar för 
denna. Det som står i andra stycket handlar om fjäll-, flyg- och sjöräddningstjänst samt 
efterforskning av försvunna personer i andra fall. Dessa räddningstjänster är statens 
skyldigheter och tillhör således inte den kommunala räddningstjänsten.   
 
1 kap. 7 §: Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för räddningstjänst 
skall se till att allmänheten informeras om vilken förmåga att göra räddningsinsatser som 
finns. Dessutom skall de lämna upplysning om hur varning och information till 
allmänheten sker vid allvarliga olyckor. 
 
1 kap. 7 § LSO säger med andra ord att de som ansvarar för räddningstjänst ska se till att 
informera allmänheten om vilka förmågor de ansvariga har att genomföra 
räddningsinsatser.  
 

http://www.notisum.se
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2 kap. 2 §: Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar 
skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid 
brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga 
brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 
 
I 2 kap. 2 § LSO beskrivs vilka skyldigheter en enskild har när det gäller att förebygga, 
släcka eller livrädda. I lagtexten står det ”i skälig omfattning” samt ”i övrigt vidta” och 
inte ”skall” eller ”måste”. Detta leder till att lagen kan tolkas på olika sätt. I dagsläget 
säger inte LSO att du måste ha en brandvarnare hemma men Räddningsverket tolkar 
lagtexten i Räddningsverkets allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i 
bostäder (2007:1) enligt följande: "Varje byggnad som är avsedd att användas som 
stadigvarande eller tillfällig bostad bör vara försedd med tillräckligt antal fast 
installerade och fungerande brandvarnare eller motsvarande anordningar för tidig 
varning vid brand".3 
 
3 kap. 1 §: För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall 
kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av 
bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot 
andra olyckor än bränder. 
   Kommunerna skall ta till vara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för 
förebyggande verksamhet. 
 
3 kap. 1 § LSO säger att det är kommunen som ska se till att bränder och andra olyckor 
förebyggs för att människors liv och hälsa inte ska riskeras. Förebyggande arbete borde 
med andra ord naturligt ingå i räddningstjänsternas arbete.  
    
3 kap. 2 §: En kommun skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta 
för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag. 
 
3 kap. 2 § LSO är den huvudsakliga utgångspunkten för detta arbete då denna säger att 
kommunen genom information skall underlätta för den enskilde att fullgöra sina 
skyldigheter.  

                                                
3 http://www.raddningsverket.se/templates/SRV_Page.aspx?id=22753, 2009-04-29 

http://www.raddningsverket.se/templates/SRV_Page.aspx?id=22753
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2.2 Statistik 
Statistik är en viktig del i detta arbete. För att kunna ta fram bra information måste det 
finnas bra statistik om vad som har hänt tidigare och vilka erfarenheter detta har bidragit 
till. En jämförelse av antalet dödsfall till följd av bostadsbränder har gjorts mellan 
Räddningstjänsten Dala Mitts upptagningsområde och landet i helhet. Eftersom 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (som är en sammanslagning av 
Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar) i 
skrivande stund inte har kommit ut med någon fullständig dödsbrandsstatistik för 2008 är 
arbetet till största del grundat på dödsbrandsstatistik för 2007.  
 

2.2.1 Kriterier för bedömning 

För att kunna använda den statistik som Räddningsverket har tagit fram om dödsbränder 
har deras kriterier för vad som klassificeras som ett dödsfall till följd av brand använts. 
Dessa kriterier är följande: 

• Personen ska ha omkommit till följd av brand eller explosionsartad förbränning.  
• Dödsfallet ska ha inträffat inom en månad efter händelsen.  
• Vid trafikolycka med brand ska det klart framgå att offret var vid liv när brand 

eller brandgaser nådde kroppen.  
• Dödsfall på grund av krockvåld, elektrisk påverkan, sjukdom, hängning eller 

annan händelse räknas inte som dödsbrand även om kroppen i efterhand blivit 
utsatt för brand eller explosion.”4  

 

2.2.2 Dödsbrandsstatistik 

Observera att denna statistik gäller alla dödsbränder oavsett vart de uppstått om inget 
annat anges. 
 
Räddningsverket har samlat in statistik om dödsbränder för de senaste 20 åren. Fram till 
och med 2003 omkom i snitt cirka 120 personer varje år. De fyra nästföljande åren 
minskade genomsnittet till cirka 90 omkomna personer per år.5 (Se Appendix C för 
utförligare statistik.)  
 

                                                
4 Räddningsverket, 2008 
5 Räddningsverket, 2008 
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Av de 97 personer som omkom vid bränder i Sverige under 2007 var 65 män och 32 
kvinnor. Det omkom med andra ord mer än dubbelt så många män som kvinnor. Att fler 
män än kvinnor omkommer har även visat sig i tidigare dödsbrandsstatistik. Detta beror 
förmodligen på männens levnadssätt där ett större intag av alkohol och droger oftare 
förekommer än hos kvinnor. Männens överrepresentation återfinns i samtliga åldrar 
förutom i åldersgruppen 80 år och äldre, där skillnaderna börjar jämnas ut. Det bör dock 
nämnas att det i denna åldersgrupp nästan finns dubbelt så många kvinnor som män.6  
 
I Sverige är barn och ungdomar förhållandevis förskonade från allvarliga bränder och att 
barn eller ungdomar upp till 18 år omkommer av bränder de själva orsakat är ovanligt. I 
åldersgruppen 24-45 år är det däremot mer vanligt med självförvållade dödsbränder och 
även här är männen överrepresenterade.7 
 

2.2.3 Var uppstår bränderna? 

Enligt Räddningsverket (numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB) 
uppstår de flesta dödsbränder till följd av att människor gör något misstag eller har ett 
felaktigt beteende. Det är mindre vanligt att en dödsbrand uppstår på grund av tekniska 
fel på maskiner och apparater. Genom statistik har det kommit fram att de flesta 
dödsbränder uppstår på de ställen i bostaden där människor befinner sig mest, det vill 
säga i sovrum, vardagsrum och kök. De typer av bostäder som flest personer omkom i till 
följd av bostadsbränder under 2007 var flerbostadshus (38 personer av totalt 81) och villa 
(32 av 81). Detta att jämföra med rad-/par-/kedjehus där det omkom 6 personer av totalt 
81. Antalet omkomna i de olika objekten fördelar sig ganska jämt över hur befolkningen 
bor och tyder inte på att det skulle vara farligare att bo i någon speciell typ av bostad.8 

                                                
6 Räddningsverket, 2008 
7 Räddningsverket, 2008 
8 Räddningsverket, 2008 
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Tabell 1 Antal bostadsbränder fördelat på bostadstyp och år i Sverige 
År Flerbostadshus Villa Fritidshus Rad-/par-/kedjehus Totalt per år 
1999 3230 2668 313 219 6430 
2000 3354 2241 348 208 6151 
2001 2900 2914 357 208 6379 
2002 2778 2832 329 184 6123 
2003 2652 2996 364 169 6181 
2004 2477 2441 283 184 5385 
2005 2670 2755 310 175 5910 
2006 2706 2744 274 167 5891 
2007 2946 2723 317 176 6162 
 
Tabell 1 visar att det i störst utsträckning uppstår bränder i villor och flerbostadshus samt 
att det har varit en ganska jämn fördelning mellan dessa två kategorier över åren. I 
fritidshus och rad-/par-/kedjehus har brandfrekvensen varit betydligt lägre.9 
 

2.2.4 Orsak till dödsbränderna 

Den vanligaste kända orsaken till dödsbränder är rökning. Ungefär 30 % av alla bränder 
med dödlig utgång i Sverige orsakas av slarv i samband med detta. En pyrande brand 
uppstår lätt till följd av att en gödande cigarett faller ner i till exempel en säng, soffa eller 
fåtölj. Detta leder i sin tur till att giftiga gaser utvecklas vilket kan bedöva och söva alla 
som utsätts för dem. Det finns även fall där personer har tappat brinnande tändstickor i 
knäet vilket har lett till att kläderna har antänts. Två andra relativt vanliga orsaker till 
dödsbränder är bortglömda eller felaktigt placerade levande ljus och misstag i samband 
med eldning med ved eller andra fasta bränslen.10  
 
Den vanligaste brandorsaken i bostäder (observera att detta inte är den vanligaste orsaken 
till bränder med dödlig utgång), enligt räddningstjänsternas insatsstatistik, är att en 
elektrisk spisplatta av misstag har slagits på eller att någon har glömt att stänga av den. 
Som tur är upptäcks oftast dessa bränder i ett tidigt skede. Trots detta omkom det minst 
fyra personer under 2007 till följd av detta.11 
 

                                                
9 http://ida.srv.se/port61/main/, 2009-04-29 
10 Räddningsverket, 2008 
11 Räddningsverket, 2008 

http://ida.srv.se/port61/main
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2.2.5 Förekomst av brandvarnare 

Vid Räddningsverkets senaste undersökning om brandskydd i hemmen (Skydd i hemmet, 
rapport 199-140/06) uppgav mer än 90 % av hushållen att de hade minst en installerad 
brandvarnare. Dock visar dödsbrandsstatistiken för 2007 att det i endast 20 % av 
dödsfallen är bekräftat att en fungerande brandvarnare fanns i bostaden. Av de som 
omkom i bostadsbränder under 2007, saknade 51 % en fungerande brandvarnare. I 
resterande fall är det okänt huruvida det fanns en brandvarnare och om den i sådana fall 
fungerade. Detta visar på att det är de människor som bäst behöver en brandvarnare som 
fortfarande saknar en.12 För utförligare statistik, se Appendix C.  
 

2.2.6 Statistik från IDA 

IDA (Indikationer, Data och Analys) är ett webbaserat informationssystem som tillhör 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Statistiken från ”Dödsbränder 2007” och 
den som återfinns i IDA skiljer sig åt lite grann. Till exempel var antalet döda i 
bostadsbränder (år 2007) 81 personer enligt ”Dödsbränder 2007” medan IDA uppger att 
det var 78 personer. Vi har dock valt att använda oss av båda källor då IDA ger en 
möjlighet att ta fram statistik för specifika objekt och områden genom dess 
fridykningssystem. Till exempel har detta gjort det möjligt för oss att ta fram hur många 
omkomna regionen Dala Mitt har haft under olika år samt att jämföra detta med siffror 
för hela landet.   
 

2.2.7 Jämförelse av antal döda vid bostadsbränder mellan Dala Mitt och Sverige 

Vid jämförelse av hur många döda per år och per hundratusen invånare, använde vi 
folkmängden vid 2000-12-31, när det gäller dödsbränder under år 2001, och folkmängden 
vid 2001-12-31, när det gäller 2002 och så vidare. All data om folkmängd är hämtad från 
Statistiska centralbyråns hemsida och all data om antal döda och antal bostadsbränder 
som lett till dödsfall är hämtad från IDA.  
 

                                                
12 Räddningsverket, 2008 
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Figur 1 Antal döda vid bostadsbränder per år och per 100 000 invånare 

 
Figur 1 visar att antalet döda till följd av bostadsbränder är högre i Räddningstjänsten 
Dala Mitts region jämfört med genomsnittet för hela Sverige (inklusive Dala Mitt) vid 
fyra av sju år. 
 

2.2.8 Dödsbrandsstatistik 2008 

På Brandskyddsföreningen Sveriges hemsida återfinns en kortfattad dödsbrandsstatistik 
för 2008. Denna gäller för alla typer av dödsbränder och specificerar inte antalet 
bostadsbränder. Antalet omkomna personer till följd av bränder 2008 var 115 vilket kan 
jämföras med 97 omkomna personer under 2007. Fortfarande är det rökning som är den 
vanligaste kända orsaken till dödsbränder.13 (Se Appendix C för mer statistik.) Om detta 
är en början på en fortsatt ökning eller inte är svårt att avgöra. Oavsett så är det både 
viktigt och nödvändigt att fortsätta arbeta med målsättningen att antalet dödsbränder skall 
minskas.  
 
 

 

                                                
13 http://www.svbf.se/, 2009-05-15 

http://www.svbf.se
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2.3 Informationsarbete i dagsläget 
I detta avsnitt ges en sammanfattning av hur fem utvalda räddningstjänster idag arbetar 
med att informera allmänheten om brandsäkerhet i hemmet. De räddningstjänster vi har 
valt att studera är Räddningstjänsten Dala Mitt, Södertörns brandförsvarsförbund, 
Storstockholms brandförsvar, Räddningstjänsten Luleå samt Räddningstjänsten Syd. Att 
just dessa fem har valts ut beror på att det är i deras upptagningsområden som vi har 
genomfört en enkätundersökning. Vi har dessutom valt att sammanfatta arbetet i 
Merseyside då detta har varit ett framgångsrikt koncept som bland annat har legat till 
grund för en del av det arbete som Räddningstjänsten Dala Mitt utför idag.   
 

2.3.1 Räddningstjänsten i Merseyside 

Merseyside är ett län i nordvästra England, med Liverpool som huvudort, där 
räddningstjänsten har satsat stort på att förebygga bränder hos utsatta grupper i samhället. 
De har under ett antal år varit engagerade i olika kommunala skyddsaktiviteter och har ett 
antal brobyggare som fokuserar på att hjälpa de mest utsatta i deras kommuner. Det kan 
handla om äldre personer, personer med olika drog- och alkoholberoenden, döva personer 
samt flyktingar och asylsökande.14 Förutom att informera om brandskydd i hemmet 
monterar personalen även upp brandvarnare och andra tekniska lösningar för ett säkrare 
hem. Denna satsning har fått ett väldigt positivt genomslag och antalet bränder har 
minskat dramatiskt.15  
 

2.3.2 Räddningstjänsten Dala Mitt 

Under Brand 2008 föreläste Merseyside om sin informationsverksamhet. Detta ledde till 
att några ur personalen på Räddningstjänsten Dala Mitt besökte Merseyside för att 
undersöka konceptet närmare. Det var bland annat detta som motiverade och inspirerade 
Räddningstjänsten Dala Mitt att själva påbörja en liknande verksamhet. I början av juni 
2008 skedde även en omfattande radhusbrand i Borlänge som föranledde ett ännu större 
behov av informationsspridning. Detta ledde till att styrkorna började göra hembesök för 
att informera om grundläggande brandskydd och svara på frågor från de boende. Under 
2009 blev hembesöken ett permanent inslag i styrkornas arbetsuppgifter då varje grupp 
ungefär två gånger i månaden åker ut till valda bostadsområden i Falun och Borlänge. De 

                                                
14 Brandskyddsföreningen Sverige, 2009 
15 Räddningsverket, 2003 
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har börjat med städernas radhusområden eftersom de boende där ofta har ett stort eget 
intresse av att ha ett brandsäkert hem. Planen är att senare även besöka områden med 
flerbostadshus och därefter fortsätta med övriga områden. Hembesöken har mestadels 
upplevts som mycket positiva bland de boende och har även medfört att 
Räddningstjänsten Dala Mitt har blivit mer synlig i samhället. De frågor som styrkorna 
fått svara på vid hembesöken har oftast handlat om brandvarnaren, hur den fungerar och 
var den ska placeras. Förutom att finnas där för allmänheten kan brandmännen på detta 
vis även få aktiv orientering i de olika områdena, med markering av brandposter och 
kontroll av framkörningsvägar med mera. I framtiden finns även planer på att utöka 
informationsverksamheten till ett samarbete med socialtjänsten.  
 
Via Brandskyddsföreningen Sverige erbjuder Räddningstjänsten Dala Mitt gratis 
utbildningar i grundläggande brandskydd för olika boendegrupper, exempelvis 
bostadsrättsföreningar. Hittills har Falun haft åtta sådana utbildningar och Borlänge fem. 
Det sker ingen aktiv marknadsföring för detta utan information finns på 
Räddningstjänsten Dala Mitts hemsida. Räddningstjänsten Dala Mitt har dessutom 
tillsammans med olika försäkringsbolag haft utbildningar där räddningstjänsten 
informerar om brandsäkerhet medan försäkringsbolaget informerar om andra skador, till 
exempel vattenskador. De utbildar även sotare i grundläggande brandskydd och 
tillhandahåller en broschyr om säkerhet som sotarna ger vidare till de personer som de 
utför sina tjänster hos. 
 
Räddningstjänsten Dala Mitt deltar också på mässor, till exempel Hem- & Fritidsmässan. 
För skolungdomar anordnar de utbildningar i årskurs två och fem där de informerar om 
brandsäkerhet. Barnen har vid dessa tillfällen även fått prova att släcka brand i kläder. 
Räddningstjänsten Dala Mitt har även som mål att träffa alla förskolor i regionen. Övrig 
utbildning sker i form av HÄFA som står för händelsebaserat förebyggande arbete.16  
 

2.3.3 Södertörns brandförsvarsförbund 

Södertörns brandförsvarsförbund använder sig av en årscykel som bas i en del av sitt 
informationsarbete. Syftet med årscykeln är att identifiera årligen återkommande 
oönskade händelser såsom till exempel gräsbränder på våren, drunkningsolyckor på 
sommaren och vintern, första halkan på senhösten, ljus runt jul och så vidare, samt 

                                                
16 Andersson, Bodins och Skytt, 2009 
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utarbeta ett förebyggande material för dessa. På så sätt kan de i samband med att en av 
dessa olyckor inträffar ta fram ett redan färdigarbetat material som talar om för 
allmänheten hur de ska undvika och kan förebygga en liknande olycka. Denna 
information ges ofta ut i form av ett pressmeddelande där både den inträffade olyckan 
och de förebyggande åtgärderna tas upp. Södertörns brandförsvarsförbund genomför även 
en del kampanjer som förebyggande arbete, till exempel julkampanjer. De deltar på 
mässor, har skickat ut trapphusskyltar med information om brand till fastighetsägare och 
har även gått ut med information i kommunerna om att hålla rent. Varje brandstation i 
förbundet ordnar dessutom öppet hus en gång per år. Förutom detta besöker de även 
skolungdomar som går i årskurserna två, fem och åtta. För denna målgrupp har förbundet 
utvecklat ”loppan”, se Appendix B. ”Loppan” består av ett papper med information om 
olika brandskyddsfrågor som viks ihop på ett speciellt sätt så att en ”loppa” bildas. Denna 
tas med när räddningstjänsten är och besöker de olika skolorna.  
 
Södertörns brandförsvarsförbund arbetar även en del med kunskapsåterföring på 
oregelbundet återkommande olyckor, till exempel brand i lägenhet. Kunskapsåterföringen 
handlar om att informera om en inträffad händelse, till exempel om varför den uppstod, 
hur räddningstjänsten agerade, varför de agerade på det sättet och hur människor kan göra 
för att undvika att samma sak händer igen. Styrkorna åker även ut till olika 
bostadsområden för att informera om brandskydd i hemmet i förebyggande syfte, det vill 
säga innan en olycka har inträffat. Förbundet erbjuder dessutom gratis brandutbildningar 
och genomför informationsträffar på begäran i olika föreningar, till exempel 
bostadsföreningar. På Södertörns brandförsvarsförbunds hemsida finns det mycket 
information om vad räddningstjänsten arbetar med samt bra tips och råd på förebyggande 
brandskyddsarbete. Där står det även att folk kan vända sig till dem för rådgivning om 
brandskydd och brandsäkerhet.17  
 

2.3.4 Storstockholms brandförsvar 

Storstockholms brandförsvar använder sig av olika medier såsom dagstidningar, 
branschtidningar, kommunernas olika kanaler samt evenemang med mera för att 
informera om brandsäkerhet. De skapar även kanaler via andra som kan fungera som 
vidareinformatörer, dessa kan vara fastighetsbolag, hemtjänstpersonal, socialtjänst med 
flera. De medverkar dessutom på större evenemang som Ung08 och Pride i Stockholms 

                                                
17 Wihk, 2009 
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stad samt på andra, både mindre och större evenemang, i de övriga kommunerna som 
ingår i förbundet. Arbetet med information ute i skolorna är i dagsläget väldigt skiftande i 
förbundet. Vissa stationer träffar eleverna i förskoleklass, årskurs fem samt på högstadiet 
medan andra enbart besöker förskoleklasserna. Under hösten som följer ska de utvärdera 
och analysera hur förbundet generellt ska arbeta med skolelever som målgrupp. När det 
gäller information ute i bostadsområden genomförs detta också med varierande grad i de 
olika distrikten inom förbundet. Under våren/sommaren kommer ett gemensamt 
arbetssätt att introduceras som innebär att det vid alla insatser i bostäder, när det gäller 
torrkokning eller annat brandtillbud, sätts upp lappar i trapphuset om att 
räddningstjänsten har varit där och varför. Dessutom ska informationslappar läggas i 
brevlådorna i trapphuset eller på granngatorna med tips om självskydd. Om behov finns 
skall dessutom återbesök genomföras i samverkan med fastighetsägaren.  
 
För något år sedan erbjöd Södra Roslagens Brandförsvarsförbund (som numera ingår i 
Storstockholms brandförsvar) aktivt cirka 200 bostadsrättsföreningar gratis 
brandutbildning. Av dessa var det endast en förening som nappade. Södertörns 
brandförsvarsförbund har också haft liknande erfarenhet. Därav anser Anna-Karin 
Trollborg, informatör på Storstockholms brandförsvar, att de kommer längre om de 
istället systematiskt arbetar enligt ovan och ”passar på” att informera när det har varit en 
incident. Detta för att det aktualiserar frågan hos målgruppen och de blir mer mottagliga. 
Dock menar hon ändå på att förbundet alltid ska kunna ställa upp om till exempel en 
bostadsrättsförening hör av sig och vill ha utbildning eller information.  
 
Sammanfattningsvis och utan inbördes ordning använder Storstockholms brandförsvar 
sig av personlig kommunikation, vidareinformatörer, andras evenemang, öppet hus, 
media, trycksaker, telefonrådgivning, utskick, seminarier och mässor, kommunernas 
befintliga kanaler, informationsträffar, utbildning samt nätverk och samverkan. För varje 
specifik målgrupp, varje budskap och aktivitet gäller det att mixa dessa kanaler på bästa 
och mest effektiva sätt. Enligt Anna-Karin Trollborg ger personlig kommunikation bäst 
effekt men är även dyrast.18 
 

                                                
18 Bergqvist och Trollborg, 2009 
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2.3.5 Räddningstjänsten Luleå 

Till skillnad från förr arbetar Räddningstjänsten Luleå idag mer systematiskt med 
förebyggande information till allmänheten. Förr informerade de mest när någon bad om 
det. I Luleå kommun är förebyggande arbete mot barnolyckor prioritet. Därför har 
räddningstjänsten framförallt valt att gå ut med information och träffa barn i skolorna 
runt om i kommunen. De besöker 6-årsverksamheten, årskurs två och årskurs fem. 
Besöket hos 6-årsverksamheten är ett samarbete med Vägverket och till detta har de tagit 
fram en informationsbroschyr. Räddningstjänsten besöker inte alla 6-årsverksamheter i 
kommunen men skickar samma informationsbroschyr till de som de inte träffar. Ett mål 
som Räddningstjänsten Luleå har är att besöka alla som går i årskurs två och årskurs fem 
i kommunen, vilket innebär cirka 80 klasser totalt. Detta har dock inte fungerat helt ut. 
Budskapet vid dessa besök är allmän brandkunskap. En grupp som räddningstjänsten inte 
når ut till är högstadie- och gymnasieelever. Patrik Bylin, räddningschef i Luleå, tycker 
att räddningstjänsten skulle kunna bli bättre på detta, särskilt eftersom antalet skolbränder 
ökar. Förutom information till skolbarn genomför samtliga styrkor årligen ett visst antal 
hem- och fritidsutbildningar (HOF). Dessa utbildningar sker via hyresgästföreningar, 
bostadsrättsföreningar eller andra typer av föreningar och är riktade till människor som 
vistas i hem- och fritidsmiljö. Utbildningarna behandlar dock inte enbart brand utan har 
ett lite bredare olycksperspektiv. I övrigt är Räddningstjänsten Luleå väldigt positivt 
inställda till att ställa upp på olika aktiviteter och studiebesök. De anordnar dessutom 
öppet hus för allmänheten på skyltsöndagen varje år. Ett annat projekt som är på gång är 
att räddningstjänsten ska gå ut med information om bland annat gräsbränder i en lokal 
TV-kanal. 
 
För ett par år sedan började Räddningstjänsten Luleå med tillsyner i flerbostadshus. 
Dessa gick bland annat ut på att kontrollera brandvarnare och titta på brandskyddet i stort 
som till exempel vindsutrymmen och rökluckor. Vid dessa tillsyner informerade de även 
om brandvarnare och handbrandsläckare med mera. Fanns inte brandvarnare i husen 
skrevs ett tillsynsprotokoll eller föreläggande. Nu ska istället styrkorna göra hembesök 
hos allmänheten och tanken är att dessa ska handla om stödjande och rådgivande 
information istället för tillsyner med föreläggande som följd. I juni i år (2009) kommer 
Norrköpings musikskola till Luleå och ska genomföra en föreställning som de annars har 
som tradition att uppträda med på Norrköpings brandförsvar. Även här är det allmän 
brandkunskap som är i fokus men istället för att göra ett reklamutskick eller liknande 
framförs budskapet med hjälp av musik och teater. Till denna föreställning kommer cirka 
10 klasser från årskurs två att bjudas in. Fungerar detta bra är tanken att 
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Räddningstjänsten Luleå ska försöka få ett samarbete med Luleås Kulturskola och skapa 
en liknande tradition i framtiden.  
 
Luleå kommun håller även på att starta upp en grupp som kallas SSPR. SSPR står för 
skola, socialtjänst, polis och räddningstjänst och är ett samarbete mellan dessa fyra 
aktörer. Tanken är att de tillsammans ska försöka fånga upp ungdomar som är på väg att 
hamna ”snett” i samhället samt de som redan har hamnat där. Konceptet bygger på en 
nolltolerans, det vill säga vid minsta lilla händelse, exempelvis missbruk av brandlarm 
eller liknande, vidtar SSPR en åtgärd som till exempel att åka ut och informera.19  
 

2.3.6 Räddningstjänsten Syd 

Räddningstjänsten Syds informationsverksamhet har på senare tid eskalerat och nästan 
enbart inriktas på förebyggande arbete. Innan jul startade en stor kampanj som går ut på 
att räddningstjänstens personal står på stan och svarar på frågor samt delar ut broschyrer 
och checklistor. Denna kampanj upprepas varje jul, vår och höst. Checklistorna som de 
använder är tänkta att vara uppseendeväckande och används även i en reklamfilm, detta 
för att skapa en helhet i informationsarbetet. Utöver den interpersonella kontakten har 
även samtliga hushåll fått information skickat till sig tillsammans med dagstidningen. 
Förhoppningen är att denna information på så sätt inte ska försvinna bland övrig post.  
 
Räddningstjänsten Syd arbetar i en process där den operativa personalen arbetar 80 % 
operativt och 20 % i någon annan process. En av dessa processer är 
informationsspridning som exempelvis kan handla om att göra besök i hemmen, på 
skolor eller på olika institutioner. Hembesöken utförs när det redan har brunnit i ett 
område och på så vis fås en återkoppling till det som har hänt. Precis som i Dala Mitt 
handlar frågorna oftast om brandvarnarens placering och om handbrandsläckare. När det 
gäller skoleleverna får sjätteklassare besöka brandstationerna och genomföra en 
utbildning i grundläggande brandskydd. Utöver detta samlar räddningstjänsten även ihop 
till ett möte när det har brunnit på någon skola. De försöker utreda vad som har hänt och 
varför, samt hur det kan undvikas i framtiden.  
 
Slutligen har de även öppet hus på brandstationerna vilket är väldigt populärt. Under 
dessa brukar det genomföras tipspromenader som behandlar brandsäkerhet samt delas ut 

                                                
19 Bylin, 2009 
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informationsmaterial. Räddningstjänsten Syd deltar även på olika mässor och försöker på 
så vis få en personlig kontakt med allmänheten. Några ur Räddningstjänsten Syds 
personal har dessutom besökt Merseyside och det är lite på grund av detta som de nu har 
öppnat en brandstation i Rosengård.20 

                                                
20 Görnerup, 2009 
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2.4 Kommunikation  
I avsnittet beskrivs olika teorier om hur kommunikation fungerar och hur detta kan ge bra 
förutsättningar för en lyckad information.  
 
Svenska Akademins Ordlista definierar ordet kommunikation på följande sätt: 
”Kommunikation s. –en –er  
förbindelse; samfärdsel; kontakt mellan människor; överföring av information”. 
 

2.4.1 Vad är kommunikation? 

Ovanstående definition säger oss att kommunikation är överföring av information och att 
människor därmed måste kunna kommunicera för att kunna informera. Det problem som 
belyses i arbetet är att Räddningstjänsten Dala Mitt inte tycker sig nå ut med sin 
information till allmänheten i tillräckligt stor utsträckning. Problemet med att nå ut med 
information till allmänheten kan därför ses som en bristande kunskap i kommunikation. 
För att de ska kunna informera bättre krävs en bättre grundläggande förståelse för hur 
kommunikation fungerar och hur människan fungerar när det gäller att ta emot 
information.  
 
Det finns många olika definitioner av kommunikation men det som är gemensamt för de 
flesta är att kommunikation kan ses som en kontinuerlig process, det vill säga att den hela 
tiden fortgår. Kommunikation är med andra ord inte en enstaka företeelse eller enstaka 
informationskampanj utan sammanfattar alla de aktiviteter som olika organisationer riktar 
mot en marknad.21 För räddningstjänsten innefattar detta allt från utryckningar och 
nyhetsflöde efter olyckor till utbildningar och informationskampanjer. 
 
Omedelbart när människor möts startar en kommunikationsprocess mellan en sändare och 
en mottagare. Detta kan ske både genom verbala och ickeverbala kanaler, till exempel 
kroppsspråk. Kommunikation handlar om att det finns ett behov eller syfte att få fram ett 
budskap från en sändare till en mottagare. Sändaren skickar budskapet via en kanal till 
mottagaren som tar emot meddelandet samt tolkar och reagerar på det. I denna process 
finns vissa faktorer som försvårar för meddelandet att komma fram i sin rätta form, dessa 
kan beskrivas som olika sorters brus. Det kan vara tekniskt brus som till exempel 
mottagningen i en radio. Det kan även vara ett semantiskt brus som beskriver hur väl 
                                                
21 Dahlqvist & Linde, 2005 
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meddelandet är uttryckt och hur väl mottagaren tar emot och tolkar det. Slutligen finns 
det också ett kognitivt brus som beskriver vilka begränsningar det finns i den mänskliga 
hjärnans kapacitet. Ett exempel på kognitivt brus är hur mycket information som 
människan kan ta emot och bearbeta samt vilken information vi väljer att ta emot.22 23  
 

2.4.2 Hjärnans kapacitet 

Människans perceptionsprocess börjar med att via sinnena ta in information från 
omvärlden till det sensoriska registret. Där hålls informationen kvar en kort stund innan 
den antingen försvinner eller förs vidare till arbetsminnet. Det som förs vidare till 
arbetsminnet är den information som utlöser en aktivitet i hjärnan och ger upphov till 
tankar och nya sökimpulser. Det är med andra ord först när informationen kommit till 
arbetsminnet som personen egentligen har uppmärksammat informationen. En stor del av 
den information som når oss dagligen selekteras bort och når aldrig fram till 
arbetsminnet. Vad som selekteras bort och vad som går till arbetsminnet är inte helt klart 
men faktorer som påverkar detta är personens tidigare erfarenheter och kunskaper. Något 
som individen känner igen tas lättare in än något som kräver att personen skapar nya 
tankebanor. Experiment har visat att arbetsminnet har en kapacitet att hålla kvar 
minnesbilder av storleken 7 ± 2 enheter i högst 10-15 sekunder. Detta gör att 
informationen även här, antingen sållas bort eller förs vidare till långtidsminnet där den 
kodas och får en meningsbärande funktion. Detta görs både medvetet och omedvetet. Ett 
omedvetet sätt är till exempel när människan under en viss tid hör ett musikstycke i 
bakgrunden eller exponeras för vissa bokstavskombinationer. Då stannar informationen 
tillräckligt länge för att automatiskt överföras till långtidsminnet. För att komma ihåg 
saker måste informationen flyttas till långtidsminnet vilket kräver lite ansträngning och 
repetition. När informationen väl har hamnat i långtidsminnet kan den vid behov tas fram 
till arbetsminnet. Vad som lagras i långtidsminnet och hur det går till är inte heller helt 
klart men några faktorer som påverkar kan vara en persons miljö och erfarenheter. Detta 
förklarar också varför människor skiljer sig från varandra med avseende på vissa 
grundläggande drag i sin verklighetsuppfattning.24 25 26 
 

                                                
22 Dahlqwist, 2007 
23 Dahlqvist & Linde, 2005 
24 Dahlqvist & Linde, 2005 
25 Hård af Segerstad, 2002 
26 Miller, 1956 
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Det vi främst kommer att minnas av alla synintryck som når näthinnans sinnesceller 
(receptorer) är det som: 

• avviker från det normala 
• vi medvetet har sökt efter 
• känslomässigt engagerar oss 
• kan leda till tillfredsställelse av behov27 

 

2.4.3 Faktorer som påverkar kommunikation 

När organisationer och företag ska kommunicera är det viktigt att de klargör sitt syfte för 
att veta vad de vill uppnå och vad de ska rikta in sig på. För att nå önskad effekt krävs ett 
samspel mellan kommunikationsstrategin, utformningen på reklamen och medievalet. Det 
är också viktigt att bestämma vilken målgrupp som kommunikationen ska rikta sig mot.28  
 
Dåliga kunskaper om hur kommunikation mellan olika människor fungerar, till exempel 
när det gäller människor från andra länder och kulturer, kan leda till att det uppstår 
kommunikationsstörningar. Genom att skaffa information och kunskap om 
beteendemönstret i olika kulturer kan många besvärliga situationer undvikas. Detta är 
viktigt att tänka på när information ska förmedlas. Genom att lära känna den målgrupp 
som informationen ska nå ut till skapas de bästa förutsättningarna för att få ett lyckat 
resultat.29  
 
Det som påverkar hur en människa reagerar på kommunikation är psykologiska, 
kulturella, sociala och personliga faktorer. De psykologiska faktorerna innefattar hjärnans 
verksamhet, vilken information som tas in, hur den tas in och vad som stannar kvar. 
Kulturella faktorer behandlar, precis som det låter, de kulturella skillnader som återfinns. 
Det kan handla om vanor och traditioner och beror till exempel på vilken uppfostran en 
person har. Sociala faktorer beror på vilka grupper i samhället personen identifierar sig 
med och vilka grupper den önskar tillhöra. De personliga faktorerna beskriver till 
exempel hur behov förändras vid olika tider i livet, vilket kön någon tillhör, civilstatus 
och yrke.30  
 

                                                
27 Dahlqwist, 2007 
28 Dahlqvist & Linde, 2005 
29 Dahlqwist, 2007 
30 Dahlqvist & Linde, 2005 
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2.4.4 Olika strategier för att lyckas med kommunikation 

Inom kommunikation finns olika strategier som beror på hur motiverad och agerande 
målgruppen är. Nollmotivationsstrategi blir aktuell då målgruppen helt saknar motivation 
för att ta emot information. Detta är den första och viktigaste strategin. För att kunna 
använda de andra strategierna krävs det att detta steg först passeras. Det måste med andra 
ord finnas åtminstone ett litet intresse från målgruppen för att kommunikationen ska ha 
en chans att fungera. När väl intresset har infunnit sig kan en strategi som kallas den 
repetitiva, vara en effektiv metod. Den repetitiva strategin handlar helt enkelt om att 
upprepa sitt budskap. Detta underlättas av ett enhetligt budskap och en enhetlig 
utformning.31  
 

2.4.5 Skillnaden mellan information, reklam och propaganda 

Vad är skillnaden mellan information och reklam? Information ses ofta som en saklig 
upplysning om något medan reklam ofta uppfattas mer som något negativt, något som 
”prackas” på en. När ett budskap ska förmedlas är det därför viktigt att ha klart för sig 
vad avsikten med det hela är och att information och reklam har olika effekter.32 Ett 
exempel kan vara brandvarnare. Information om brandvarnare tas troligtvis emot på ett 
ganska positivt sätt och med en tanke om att detta är en riktig upplysning om något som 
kan vara nödvändigt och bra att ha. Detta till skillnad mot reklam om en brandvarnare 
som skulle kunna resultera i en mer negativt respons med en känsla av att detta är något 
som någon försöker lura på mig. Dock grundar sig en bra information och en bra reklam 
på samma saker. Det viktigaste är återigen att lära känna sin målgrupp för att uppnå de 
bästa resultaten.33  
 
Vad är då skillnaden mellan reklam och propaganda? En beskrivning av detta är att 
reklam oftast används för att försöka sälja en vara medan propaganda används i syfte att 
försöka påverka människors åsikter eller attityder. En typ av propaganda är 
skrämselpropaganda. Det har till exempel förekommit kampanjer med 
skrämselpropaganda mot fortkörning och rökning vilket dock inte har visat på några 
större effekter. Exempelvis när det gäller propagandan mot rökning visar resultaten på att 
det oftast inte är storrökarna utan istället de som endast röker ibland som tar intryck av 

                                                
31 Dahlqvist & Linde, 2005 
32 Dahlqwist, 2007 
33 Dahlqwist, 2007 
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den typen av skrämselpropaganda.34 Här skulle en parallell kunna dras till information 
om dödsbränder där mycket av innehållet som förmedlas endast når de som redan är 
upplysta och intresserade. Det svåra är att nå de personer som är i störst behov av 
information men som kanske är mindre mottagliga.35 För mycket obehagliga intryck kan 
leda till ett förnekande hos individen. Även en mindre grad av skrämselpropaganda kan 
få samma effekt om den saknar anvisningar om hur individen kan motverka problemet. 
För att förhindra att detta sker bör skrämselpropaganda följas upp med möjlighet till 
personliga möten där personen tillsammans med experter kan diskutera strategier för 
riskminimering.36 Många politiker och affärsmän väljer att använda ordet information 
istället för propaganda då detta låter mer pålitligt och seriöst. Ett exempel på detta är 
begreppet ”antidrogpropaganda” som har ändrats till ”information om droger”.37  
 

2.4.6 Utvärdering av kommunikationsprocessen 

Som tidigare nämnts är kommunikation en process som hela tiden måste vara aktiv för att 
fungera på bästa sätt. Detta kräver att organisationen emellanåt utvärderar sin process och 
undersöker hur effektiv den är gentemot målgruppen. Målgruppens kunskaper och 
attityder kan komma att ändras och detta kan leda till att den tidigare idén måste 
utvecklas när den känns uttjatad. Ibland kan det även behövas en förändring där den 
långsiktigt inslagna vägen förändras och en ny väljs. Däremot ska alltför frekventa små 
och stora förändringar undvikas eftersom det är både oekonomiskt och kan leda till 
förvirring vad det gäller organisationens image och ståndpunkt.38  
 

2.4.7 En bild säger mer än tusen ord 

När en människa uppmärksammar en annons, i exempelvis en dagstidning, tittar han/hon 
i ungefär tre sekunder på denna. Det leder till att den som informerar snabbt måste skapa 
ett intresse så att personen väljer att stanna kvar och studera annonsen vidare. De flesta 
intryck som personen får kommer från den grafiska och bildmässiga lösningen och just 
bilden är väldigt avgörande för om en person läser vidare i annonsen eller inte. Det är 
viktigt att tänka på vilka känslor som förmedlas med bilden, det kan påverka både 
positivt och negativt. Även den grafiska lösningen är viktig att tänka på, den kan bland 

                                                
34 Dahlqwist, 2007 
35 Wihk, 2009 
36 Jarlbro, 2004 
37 Dahlqwist, 2007 
38 Dahlqvist & Linde, 2005 
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annat profilera avsändaren och bygga upp en image. Undersökningar har visat att en 
person fångar uppmärksamheten hos de flesta åskådare medan flera personer minskar den 
möjligheten. Även färgvalet påverkar, det som har visat sig fungera bäst är fyrfärgstryck 
och svartvitt där framför allt svartvitt ger en högre trovärdighet.39 
 
Stora delar av texten försvinner snabbt från minnet medan rubriken stannar kvar något 
längre. En intressant rubrik är med andra ord väldigt viktigt. När det gäller rubriken 
uppnås bäst resultat om den hålls kort (ett till två ord) och okomplicerad. Storleken spelar 
ingen roll så länge det grafiska och det textmässiga håller ihop. Brödtextens utformning 
är inte av någon större betydelse, finns det intresse och motivation kommer personen att 
läsa texten. Däremot ska tjat undvikas även om upprepningar befäster kunskap.40  
 

2.4.8 Förändrad modell 

Den klassiska modellen för informationskampanjer har länge varit McGuires modell där 
kommunikation ses som en förmedling och transport av ett budskap från en sändare till 
en mottagare ur ett ganska enkelriktat perspektiv. Detta har på senare tid bytts ut mot ett 
mer mottagar- och behovsorienterat perspektiv. Dialogmodeller, interpersonell 
kommunikation och stor respekt för mottagarens egna tolkningar har blivit alltmer 
viktigt. En orsak till denna utveckling är att de massiva informationskampanjer som har 
genomförts på senare år sällan haft några stora effekter. Ofta är information endast en del 
av lösningen. För att få ett bra resultat krävs det ofta att även tekniska, sociala eller 
juridiska aspekter involveras.41 Exempel på detta kan vara flamskyddad beklädnad, 
motverkan av negativt grupptryck och felaktiga attityder samt tydliga riktlinjer när det 
gäller brandskydd i hemmet. 
 

2.4.9 Sammanfattning av kommunikation 

Att formulera ett mål för sitt arbete är av stor vikt. Målformulering handlar om att skapa 
motivation och en tydlig vision av vad det är som ska uppnås och vad arbetet riktar sig 
emot. Målet kan dock komma att ändras med tiden. Det är också viktigt att ha klart för 
sig vilken målgrupp det är som organisationen försöker nå ut till och att koncentrera sig 

                                                
39 Dahlqvist & Linde, 2005 
40 Dahlqvist & Linde, 2005 
41 Falkheimer, 2001 
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på just den gruppen. För att kunna förstå målgruppen på bästa sätt måste organisationen 
försöka sätta sig in i hur personerna i gruppen tänker.42    
 
Budskapet med informationen måste anpassas efter de som ska ta emot den, vilken 
situation det handlar om och vad syftet är. Effektiva budskap är enkla, entydiga, 
intressanta och överraskande. Det kan vara bra att ha ett möte där alla får komma med 
förslag på vad det är för budskap som ska förmedlas och hur detta ska genomföras.43 Till 
exempel har säkert styrkorna på brandstationerna en bra uppfattning om vilken 
information som behövs i de bostäder det brinner i.  
 
Det är också viktigt att välja kommunikator, det vill säga kampanjens ansikte utåt, samt 
vilket medium som ska användas. Exempel på en kommunikator kan vara en person eller 
en logotyp. När det gäller medium så är interpersonell kommunikation det mest idealiska. 
Annonsering och massmedieutskick kan användas i ett första skede för att väcka 
uppmärksamhet men efter det är det personlig kontakt som är mest effektivt. Det är också 
viktigt att tänka på att budskapet passar ihop med mediet. Slutligen bör en utvärdering av 
kampanjen genomföras för att kunna fastställa om de mål som sattes upp från början har 
uppnåtts.44  
 

                                                
42 Falkheimer, 2001 
43 Falkheimer, 2001 
44 Falkheimer, 2001 
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2.5 Riskkommunikation 
”Det överordnade målet med riskkommunikation är att förmedla meningsfull, relevant 
och korrekt information på ett klart och förståeligt sätt till en specifik målgrupp.”45  
 
”Risk kommer från grekiskans rhiza, vilket betyder ”klippa” eller ”skär”, och används 
ofta idag som synonym till fara, förlust eller oönskade händelser i framtiden. Att ta en 
risk betyder i allmänhet att man medvetet utsätter sig för en möjlig fara eller riskerar en 
förlust för att uppnå en vinst.”46  
 

2.5.1 Vad är riskkommunikation? 

Riskkommunikation handlar om informationsutbyte i riskrelaterade frågor mellan 
personer som arbetar inom området risk, konsumenter och andra intresserade. Många 
institutioner som arbetar med riskbedömningar och riskkommunikation i praktiken har 
upplevt en avsaknad av automatisk tilltro till vetenskapligt grundade påståenden hos 
befolkningen. Ofta skyller experterna på att det är okunskap hos motparten som leder till 
en misslyckad kommunikation. Till exempel talar en del experter om att människor 
kommer med irrationella eller känslobetonade argument som grundar sig på bristande 
kunskap om tekniska eller naturvetenskapliga förhållanden. Det är inte något 
häpnadsväckande att vanliga människor inte har samma kunskaper som en expert men 
den bristande tilliten går inte helt och hållet att förklara med kunskapsskillnaderna. 
Experterna måste på ett bra sätt lämna denna oförståelse och närma sig en mer nyanserad 
förståelse utan att det går ut över det seriösa och fackmässiga. Myndigheter och andra 
vetenskapligt baserade institutioner borde lägga mer tid på att vinna tillbaka förtroendet 
hos befolkningen istället för att beskylla dem. Detta är nödvändigt för att kunna 
upprätthålla en väl fungerande riskkommunikation. Tilliten bör byggas på en moralisk 
grund istället för en vetenskaplig. Med andra ord borde det förklaras var den 
vetenskapliga kunskapen kommer ifrån, det vill säga vad den grundar sig på, istället för 
att försöka bevisa huruvida ett visst påstående om en risk är sant eller falskt. Bjud in 
befolkningen till en diskussion och ge dem mer förståelse och kunskaper om ämnet. 
Avgörande är att tilliten byggs upp fortlöpande, det vill säga också mellan de konkreta 
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frågor eller olyckor som dyker upp i medierna och kräver riskkommunikation här och nu. 
Detta kan uppnås genom exempelvis en dialog med offentligheten.47   
 

2.5.2 Problemet med ökat antal medier 

Ett problem som har uppstått i dagens kommunikationssamhälle är att 
upplysningskampanjer i massmedier inte längre har samma effekt som förr. En anledning 
till detta är att det inte längre finns några direkta massmedier. Detta på grund av att det 
finns ett enormt utbud av medier och information och att det är svårt att nå fram till stora 
målgrupper i befolkningen med hjälp av få kanaler. Förr var det mer vanligt att ”hela 
familjen” satt framför tv:n för att till exempel se på nyheterna vid ett visst klockslag. På 
så sätt kunde många människors uppmärksamhet fångas samtidigt. Det är lätt att 
budskapet med olika kampanjer försvinner bland all annan information som allmänheten 
hela tiden matas med. Dock kan koncentrerade och upprepade upplysningskampanjer ha 
en viss effekt då de genomförs i olika medier samtidigt, till exempel en gemensam 
kampanj i tv, radio och tidningar.48  
 

2.5.3 Nätverkskommunikation 

Nätverkskommunikation aktiverar målgruppernas egna sociala nätverk. Denna 
kommunikationsform har blivit alltmer vanlig istället för stora upplysningskampanjer 
eftersom dessa har blivit mer och mer verkningslösa. Reklamföretagen försöker bland 
annat forma nya nätverk som kan medverka till att skapa en bättre dialog med en viss 
målgrupp. Grunden för nätverkskommunikation är att kunskap, åsikter och praxis sprids 
mellan människor via de sociala nätverk som de ingår i, såsom familjen, arbetet eller 
föreningslivet. Anledningen till att nätverkskommunikation fungerar bra är att människor 
i dessa sociala nätverk ofta känner en ömsesidig vänskap och tillit till varandra och därför 
för informationen vidare. Exempel på olika nätverk är föräldragrupper, 
intresseorganisationer, olika yrkesgrupper med flera. Nätverkskommunikation handlar 
dessutom om att målgruppen ska kunna vara med och påverka målen och resultaten. De 
ska även känna att myndigheten är intresserade av deras argument och erfarenheter.49 Ett 
exempel på nätverkskommunikation kan vara utbildningar i brandskydd hos 
bostadsföreningar. Här finns många olika personer som tillhör föreningen och som 

                                                
47 Breck, 2002 
48 Breck, 2002 
49 Breck, 2002 
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samtidigt har ett annat socialt nätverk med andra vänner och bekanta. Om 
kommunikation om brandsäkerhet når fram till denna grupp kommer den förhoppningsvis 
i ett senare skede spridas till föreningsmedlemmarnas andra nätverk. Samma sak gäller 
för de hembesök som Räddningstjänsten Dala Mitt redan arbetar med. De som inte har 
varit hemma under besöket kan prata med grannar och höra vad som har sagts och gjorts. 
Om grannarna har en positiv syn och en bra attityd till händelsen kommer den att sprida 
sig till de som inte var hemma och även till andra som personerna talar med om besöket. 
 

2.5.4 Acceptabel risk 

Fram till mitten av 1970-talet användes främst ett teknisk-ekonomiskt riskbegrepp. Detta 
är baserat på dödstal, sannolikhetsberäkningar och konsekvensanalyser. Huvudfrågan var: 
hur säkert är tillräckligt säkert? Det handlade till stor del om hur samhället kunde uppnå 
så stor säkerhet som möjligt på billigast sätt. En avvägning var alltid tvungen att ske där 
säkerhet mättes mot kostnader. Samhället accepterade en del risker eftersom det gav vissa 
fördelar, till exempel bilkörning och rökning. Detta tankesätt har dock en del svagheter, 
bland annat eftersom alla människor är olika individer med olika bakgrunder och mål. 
Det förutsätter också att alla i samhället har ett gemensamt intresse för att minska 
samhällets utgifter för riskminimering. Problemet är att alla risker måste sättas in i ett 
sammanhang för att de ska kunna värderas. Det är svårt att värdera risker endast utifrån 
till exempel dödstal. Frågan är vem som ska bestämma när en risk är acceptabel? En död 
person i en brand per år kanske kan ses som tillräckligt säkert för samhället men knappast 
för de anhöriga till personen som omkom. Hur risker värderas beror på vem som upplever 
dem, när de upplever dem och vart riskerna kommer ifrån.50  
 

2.5.5 Subjektiv risk 

På 1970- och 1980-talet ändrades uppfattningen om risk från acceptabel risk till den 
självupplevda risken, subjektiv risk. Det börjades nu forska i varför lekmän ofta 
uppfattade risker så mycket annorlunda än experterna. Människor har en förmåga att oroa 
sig för saker som medför väldigt små risker i jämförelse med dem som de frivilligt 
utsätter sig för. Detta är ganska irrationellt och är ständigt aktuellt i vår tid då människor 
är oroliga för genmodifierad mat men ändå håller på med extremsporter. Undersökningar 
har visat att det inte är okunskap som gör att det finns skillnader i riskuppfattningen 
mellan lekmän och experter. Det beror snarare på att lekmän ofta kompletterar 
                                                
50 Breck, 2002 
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experternas kvantitativa risker med kvalitativa faktorer. Dessa faktorer delas upp i fyra 
olika kategorier och kan utläsas ur Tabell 2.51  
 
Tabell 2 Subjektiva riskfaktorer 
 Mindre riskupplevelse Större riskupplevelse 
Kännedom och förtrogenhet Gammal 

Välkänd 
Förtrogen med 

Ny 
Okänd 
Inte förtrogen med 

Inflytande och kontroll Frivillig 
Kontrollerbar 
Självvald 

Ofrivillig 
Inte kontrollerbar 
Påtvingad av andra 

Nytta och rättvisa Personlig fördel 
Nyttig 
Rättvis 

Ingen personlig fördel 
Onyttig 
Orättvis 

Verkan och konsekvens Fördröjd 
Kronisk 
Ej dödlig 

Omedelbar 
Katastrofal 
Dödlig 

(Riskkommunikation, Breck) 

 
Om faktorerna i Tabell 2 undersöks så hamnar exempelvis en brand orsakad av levande 
ljus ganska nära ”mindre riskupplevelse”. Det är en gammal och välkänd risk, något som 
en person utsätter sig för frivilligt samt medför en personlig fördel. Under kategorin 
”Verkan och konsekvens” finns det troligtvis en kunskapsskillnad mellan experter och 
lekmän, där lekmän kan tro att exempelvis en brand inte är dödlig och inte heller 
katastrofal, medan experten vet att den mycket väl kan vara det. Slutligen har det visat sig 
att lekmän tycker att en risk med liten sannolikhet men med stora konsekvenser ses som 
allvarligare än motsatsen. Till exempel är det många människor som upplever att det är 
värre när 25 personer omkommer i en och samma brand, en gång var femte år, jämfört 
med om fem personer omkommer i en brand varje år, fem år i rad, trots att den totala 
summan är densamma.  
 

2.5.6 Effektiv riskkommunikation 

Eftersom lekmän uppfattar risker på ett annorlunda sätt än vad experter gör måste 
kommunikationen om risker ändras från att endast handla om att informera till att istället 
skapa en dialog. Risk upplevs individuellt av olika personer och grupper och det medför 
barriärer mellan myndigheters budskap och mottagandet av det. En bra kommunikation 

                                                
51 Breck, 2002 
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måste vara effektiv och målinriktad, där organisationen försöker hålla samma nivå som 
mottagarens förutsättningar och upplevelser av risker genom att inrikta budskapet. Istället 
för att se allmänheten som en helhet måste den delas upp i olika grupper efter deras 
värderingar och livsstilar. Därefter måste informationen anpassas i form, innehåll och val 
av medier för att nå målgruppen på bästa sätt. Det är också viktigt att skapa goda sociala 
relationer för att bygga upp en tillit. Bra sociala relationer gör att även lekmännens 
kunskaper och erfarenheter tas i beaktande när det gäller problemlösning.52  
  
Enligt Lidskog, Nohrstedt och Warg (2000) beror effektiv riskkommunikation på 
nedanstående faktorer: 

• Vilka krav och behov angående informationen som målgruppen har 
• Hur relevant människor upplever att informationen är 
• Attityderna till den som kommunicerar risken 
• Individuella attityder och uppfattningar om risken 
• Uppfattning om hur man tror att majoriteten av målgruppen kommer att reagera 
• Attityder mot de sätt att handskas med risken som föreslås av dem som 

kommunicerar risk och har ansvar53 
 
Ovanstående punkter visar att effektivitet ofta beror på goda uppfattningar om mänskliga 
och sociala förhållanden samt att det är viktigt att göra en noggrann beskrivning av 
målgrupperna. Punkterna antyder dessutom att organisationen måste närma sig de 
människor de vill kommunicera med, det vill säga de måste föra någon form av dialog 
med dem.54 
 

2.5.7 Sammanfattning av riskkommunikation 

I och med att forskning om hur människor upplever risker har bedrivits finns det idag 
mycket kunskap som underlättar värdering och kommunikation av risker i samhället. 
Enligt Enander (2005) visar forskning att människor tar hänsyn till många olika faktorer 
när de gör riskbedömningar och att de egna värderingarna påverkar bedömningen. Detta 
leder till att bedömning och värdering av samhällsrisker inte enbart kan ses som en 
teknisk fråga. Risker med låg sannolikhet kan inte räknas bort bara för att de ur statistisk 
synvinkel anses vara ”små” utan hänsyn måste även tas till hur människor upplever 

                                                
52 Breck, 2002 
53 Lidskog, Nohrstedt, Warg, 2000 
54 Lidskog, Nohrstedt, Warg, 2000 
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risken, vilka konsekvenser den får och hur allvarlig den är. En del risker väcker starka 
reaktioner och detta är något som måste beaktas vid riskkommunikation. Vid jämförelse 
av olika risker är det viktigt att tänka på vilka objekt som jämförs. Särskilt när det handlar 
om jämförelser mellan frivilliga och ofrivilliga risker.55 
 
Att människor uppfattar risk- och säkerhetsfrågor på olika sätt leder till att information 
och stöd måste utformas efter hur de olika grupperna fungerar. Det är viktigt att vara 
medveten om att informationen måste se olika ut beroende på vem den vänder sig till. 
När information om risk och säkerhet ska tas fram till människor är det även viktigt att 
kontrollera sina antaganden om hur andra människor, med andra kunskaper och 
erfarenheter, uppfattar och tolkar den information som ska förmedlas.56 
 
 

                                                
55 Enander, 2005 
56 Enander, 2005 
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2.6 Människors risk- och säkerhetsbeteende 
Att människor som har varit utsatta för en risksituation, tillbud eller olyckshändelse har 
skapat sig erfarenhet från denna och därför i ett likadant läge agerar riskundvikande är 
inte en självklarhet.57 Människor kan dessutom göra olika bedömningar och dra olika 
slutsatser om en och samma händelse. Ett exempel på detta ges i boken Människors 
förhållningssätt till risker, olyckor och kriser: ”Om två personer är med om samma 
bilolycka kan den ene dra slutsatsen att ”olyckan visar hur farligt det är att färdas med bil 
idag”, medan den andre tänker ”tänk så bra man kan klara en krock numera om man bara 
ser till att ha en bra bil och använda säkerhetsbältet” ”.58 
 
2002 gjorde Enander och Johansson en studie där de undersökte om det fanns faktorer 
som kunde påverka om människor vidtog många eller få säkerhetsåtgärder respektive 
hade fler eller färre sådana vanor. De kom fram till att bland annat ålder var en faktor 
som påverkade. Det visade sig att antalet åtgärder och beteende ökade med åldern. De 
mest avgörande faktorerna var dock ”upplevda kunskaper” inom säkerhetsområdet och 
”upplevd meningsfullhet” i att vidta olika åtgärder. När en undersökning gjordes för att 
komma fram till varför människor inte kunde tänka sig att vidta vissa åtgärder visade det 
sig att ”bristande meningsfullhet” och ”upplevd besvärlighet” var de mest framträdande 
hindrande faktorerna. Detta visar, som tidigare forskning också har gjort, att det är viktigt 
för människan att känna att han/hon har en möjlighet att påverka och att det ger resultat. 
En slutsats är att ”om åtgärden upplevs som meningsfull är den inte heller särskilt 
besvärlig”. Sammanfattningsvis är det tre punkter som är viktiga när det gäller 
medvetenheten om faror och agerandet för egen säkerhet. Dessa är ”tro på egen 
förmåga”, ”upplevd betydelse av egna åtgärder” samt ”personligt ansvar”. Det är också 
viktigt att komma ihåg att säkerhet betyder olika saker för olika personer.59 
 
Många gånger fokuseras det ofta på tekniken när det gäller säkerhet, en riskkälla fungerar 
utgångspunkt och därefter utvecklas olika säkerhetsåtgärder som till exempel en 
brandvarnare. Många människor vet vilken teknik de ska använda i sitt säkerhetsarbete 
men vet de hur de ska agera i en olyckssituation eller hur de ska förebygga att något ska 
hända? För att kunna få människor att anamma ett bättre säkerhetsbeteende måste det 
först utredas vilket beteende de har. Om en förståelse finns för hur människor agerar och 

                                                
57 Enander, 2005 
58 Enander, 2005, s. 23 
59 Enander, 2005 
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beter sig finns det en större möjlighet att kunna utveckla mer effektiva säkerhetsrutiner.60 
Till exempel bör räddningstjänsten kanske satsa mer på att informera människor om hur 
de kan arbeta aktivt för att förebygga brand i hemmet genom olika handlingar och om hur 
de ska gå till väga om olyckan är framme.  
 

                                                
60 Enander, 2005 
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2.7 Enkätundersökning 
För att få en inblick i vad människor egentligen vet om räddningstjänsten och hur de 
upplever den information de får från dem valde vi att göra en enkätundersökning, se 
Appendix A. Undersökningen genomfördes i Falun, Stockholm, Luleå och Eslöv. Totalt 
var det 147 personer som deltog i undersökningen. 43 personer i Falun, 45 i Stockholm, 
39 i Luleå och 20 i Eslöv. De tillfrågade har varit både kvinnor och män i blandade 
åldrar. I Falun och Luleå genomfördes undersökningen främst genom att gå runt på stan 
och fråga slumpvis utvalda personer. I Stockholm försökte vi med samma metod men 
med ganska dåligt resultat då helt enkelt ingen hade tid eller lust att svara. Därför valde vi 
istället att dela ut större delen av enkäterna på två företag där det arbetar både kvinnor 
och män med skilda arbetsuppgifter och skilda utbildningar. Även i Eslöv delades 
enkäterna ut på detta sätt men endast på ett företag. En del av enkäterna i Stockholm 
delades även ut slumpvis till andra personer.  
 
Eftersom inte alla enkäter är utdelade helt slumpvis och undersökningen inte uppfyller 
kraven för att den ska vara statistiskt riktig har vi valt att endast använda den som en 
fingervisning. Den visar på vissa brister när det gäller information från räddningstjänsten 
och borde ses som en väckarklocka. Efter att ha studerat svaren från den här 
undersökningen kan vi konstatera ett det borde genomföras en större undersökning som 
kan användas som ett riktigt underlag.  
 
Vi kan konstatera att några av frågorna kan ha varit svåra att tolka samt att det ibland har 
saknats ett alternativ som är mellan ja och nej. Detta är saker som vi kan ta med oss till 
undersökningar i framtiden och som vi även får se som felkällor i denna. Dessutom är det 
en del frågor som de tillfrågade har valt att lämna blanka. Vi har tolkat de blanka svaren 
som nej-svar då vi tycker att frågan har varit ställd på ett sätt som kan leda till att en 
person väljer att lämna blankt istället för att skriva nej.  
 

2.7.1 Vad visar enkäten? 

Fråga ett och två handlar om ålder och kön på de som deltog. Åldern på de tillfrågade 
varierade, den yngsta åldersgruppen var 10-15 år och den äldsta 71-75 år. Av de 147 
deltagarna var 83 kvinnor och 64 män. Alla svar där kanske, nja eller både ja och nej har 
angivits har uteslutits ur de redovisade figurerna och tabellerna. Blanka svar har räknats 
som nej-svar.  
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Fråga 3: Har du fått någon information från räddningstjänsten det senaste året och 
har den i så fall varit givande? 
 

 
Figur 2 Sammanställda svar på fråga tre 

 
Figur 2 visar att det är en stor majoritet av de tillfrågade som över huvudtaget inte har fått 
någon information från räddningstjänsten det senaste året. Av de som svarade ja på 
frågan var det en person i Falun, ingen i Stockholm, två i Luleå och fyra i Eslöv som 
tyckte att informationen var ganska givande. Resterande tyckte att den var givande. 
 
Fråga 4: Om ja, hur fick du informationen och vad handlade den om? 
Falun: Informationen som de tillfrågade hade fått var av varierande slag. Den har handlat 
om handbrandsläckare, brandvarnare, spisplattor, risker med ljus runt jul och 
brandsäkerhet i radhus. En del har även fått grundläggande brandskydd via sotaren, 
jobbet, brandstationen och brandman i familjen. 
 
Stockholm: En person hade varit på brandstationens dag med sin son, där visade de 
livräddning och informerade om brandsäkerhet för barn. En annan hade sett information 
på TV om tända ljus under jultid. En tredje person hade fått gratis brandvarnare och 
handbrandsläckare av sitt försäkringsbolag. 
 
Luleå: Informationen har behandlat grundläggande brandskydd såsom hur de ska hantera 
handbrandsläckare och brandfilt med mera. Det har funnits anslag om brandskydd i 
trapphus och även information via hembesök. Några personer har dessutom fått 
utbildning via jobb, skola och besök på räddningstjänsten. 
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Eslöv: Eftersom alla tillfrågade i Eslöv arbetar på samma företag kan en del svar från 
denna stad vara homogena. Detta gäller till exempel fråga fyra där väldigt många svarade 
ja på frågan om huruvida de fått information, vilket till stor del berodde på att de hade 
haft en brandutbildning på arbetsplatsen. Dock visar detta istället på att utbildningen 
troligtvis har varit givande och att folk kommer ihåg den. Brandutbildning på 
arbetsplatsen var med andra ord det vanligaste svaret på den här frågan i Eslöv. Det fanns 
även någon person som vid ett par tillfällen hade fått en informationsbroschyr hem 
(denna person bodde dock i en annan kommun). En annan person hade sett en TV-reklam 
med budskapet ”glöm inte att släcka ljusen i juletid”. Sammanfattningsvis visar 
undersökningen på att det endast var två personer av de tjugo tillfrågade som hade fått 
information på annat sätt än genom arbetsplatsen.  
 
Fråga 5: Tycker du att du får tillräckligt med information om hur du kan öka 
brandsäkerheten i ditt hem?  
 

 
Figur 3 Sammanställda svar på fråga fem 

 
Svaren på fråga fem skilde sig en del från stad till stad, vilket kan utläsas ur Figur 3. I 
Eslöv var det lika många som svarade ja som svarade nej på frågan till skillnad från i 
Stockholm där en majoritet svarade nej. Även i Falun och Luleå svarade majoriteten nej 
men skillnaden mot antal ja-svar var inte lika stor som i Stockholm.  
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Fråga 6: Hur skulle du vilja att information om brandsäkerhet distribuerades?  
 
Tabell 3 Sammanställda svar på fråga sex 
 Falun Stockholm Luleå Eslöv 
Utskick med post 23 30 28 15 
TV-reklam 13 14 13 7 
Hembesök 10 11 4 1 
Tidningsreklam 6 4 8 5 
Besök i bostadsområdet 13 6 8 1 
Mässor 5 1 7 1 
Trapphusinformation 16 16 12 1 
Besök på dagis/skola/fritids 19 9 14 5 
Utbildning 11 6 13 5 
Besök på ungdomsgård 8 4 5 4 
Besök på arbetsplatsen 18 19 10 9 
Andra förslag 7 2 3 3 

 
Svaren skilde sig en del från de olika städerna, se Tabell 3. Dock var det populäraste 
alternativet, utskick med post, samma i alla fyra städer. De tre populäraste alternativen i 
respektive stad är markerade med fet stil.  
 
Falun: De som har skrivit andra förslag skulle vilja ha information i samband med 
barnens informationsdagar i skolan, nyinflyttning, e-post eller på annat sätt via internet. 
Ett annat förslag var att informera vid till exempel Barnavårdscentralens föräldragrupp 
där målgruppen oftast redan är motiverad att göra förändringar med säkerhet som mål. 
 
Stockholm: Under andra förslag uppgav en person att den ville veta vad han/hon skulle 
tänka på i sin egen fastighet. En annan person hade en önskan om mer information 
tillsammans med hemförsäkringen. 
 
Luleå: Förslag på hur räddningstjänsten kan få ut sin information på ett bättre sätt var att 
ha brandövning i bostadsområden, information på arbetsplatsen med uppdaterat material 
och inbjudan till räddningstjänsten för utbildning. 
 
Eslöv: Andra förslag på hur information kan distribueras var information från 
försäkringsbolag, inbjudan till föreläsningar i till exempel kommunen samt låta 
sommarjobbare eller föreningar kontakta/besöka alla hushåll i kommunen och dela ut 
information samt sälja brandvarnare, handbrandsläckare och brandfiltar.  
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Fråga 7: Vet du hur du kan få tag på information om brandsäkerhet? Om ja, hur? 
 

 
Figur 4 Sammanställda svar på fråga sju 

 
Alla som har fyllt i något förslag på denna fråga, oavsett om det är korrekt eller inte, har 
räknats som ja-svar. I samtliga städer har svaren varit rätt så lika, se Figur 4. De flesta har 
svarat att de kan få tag på information via olika sidor på internet, andra svar var att 
kontakta räddningstjänsten per telefon, genom besök eller via hemsida. Även 
försäkringsbolag, kommunen, 112, Brandskyddsföreningen Sverige, 
bostadsförmedlingen, konsultföretag, Räddningsverket, arbetsplatsen och via släktingar 
inom branschen, fanns som förslag. 

 
Fråga 8: Har du själv gjort något för att brandsäkra ditt hem? Om ja, vad? 
 
Tabell 4 Sammanställda svar på fråga åtta 
 Falun Stockholm Luleå Eslöv 
Brandvarnare 41 43 35 20 
Handbrandsläckare 20 14 8 10 
Brandfilt 7 9 3 5 
Spisvakt 2 1 0 0 
Brandstege 2 0 3 1 
Brandövning med familjen 1 3 0 1 
Sprinkler 0 0 1 0 
Vidarekopplat brandlarm 3 3 0 2 
Gått brandutbildning 11 8 10 7 
Nej 1 2 3 0 
Annat… 3 2 4 5 

 
Näst intill alla som deltog i enkätundersökningen uppgav att de har en brandvarnare 
hemma och brandvarnaren blev därmed också den vanligast vidtagna åtgärden för att 
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brandsäkra sitt hem. Därefter kom handbrandsläckaren, brandutbildning och brandfilt i 
lite varierande ordning i de olika städerna. Se Tabell 4, där de tre populäraste alternativen 
i respektive stad är markerade med fet stil. Sammantaget var sprinkler den minst vidtagna 
åtgärden, endast en person i hela undersökningen uppgav att han/hon hade sprinkler 
hemma. Under rubriken annat hade de tillfrågade fyllt i; automatiskt brandlarm i 
studentkorridoren, är försiktig med levande ljus, har inte några standbyfunktioner på, 
jordfelsbrytare, gasvarnare, brandmän i familjen, har släckt en brand, gått 
räddningsgymnasium, gips i tak och väggar på övervåningen, timer kopplad till viss 
elektrisk utrustning (till exempel kaffekokaren), ser till att inte ha 
spis/torktumlare/strykjärn igång när hemmet lämnas, tränat med barnen och tidigare 
tjänstgjort som brandman på F10.  
 
Fråga 9: Hur ofta kontrollerar du att brandvarnaren fungerar? 
 
Tabell 5 Sammanställda svar på fråga nio. 
 Falun Stockholm Luleå Eslöv 
Aldrig 9 12 7 2 
En gång per månad 9 2 5 0 
En gång per kvartal 7 2 6 2 
En gång per halvår 3 9 3 4 
En gång per år 12 12 10 5 
Mer sällan än en gång per år 1 7 6 7 
Har ingen brandvarnare 0 1 2 0 

 
Utifrån Tabell 5 framgår det att många personer sällan eller aldrig kontrollerar sina 
brandvarnare trots att Brandskyddsföreningen Sverige rekommenderar kontroll en gång i 
kvartalet.61 De tre mest förekommande svaren är markerade med fet stil.  
 

                                                
61 http://www.svbf.se/, 2009-05-28 

http://www.svbf.se
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Fråga 10: Känner du att du vet vad du ska göra om det börjar brinna i din bostad? 
 

 
Figur 5 Sammanställda svar på fråga tio 

 
Meningen med fråga tio var att folk skulle svara på om de känner att de vet vad de ska 
göra och inte på om det de känner är rätt. Svaren pekar på att en klar majoritet av de 
tillfrågade faktiskt känner att de vet vad de ska göra om det börjar brinna i deras bostad, 
se Figur 5.  
 
Fråga 11: Vet du vad räddningstjänsten jobbar med förutom att släcka bränder? Om 
ja, vad? 
 
Meningen med frågan var att se hur mycket de tillfrågade vet om räddningstjänstens 
arbete. Det var många som gav förslag på frågan och majoriteten svarade att 
räddningstjänsten, förutom att släcka bränder, arbetar med andra typer av olyckstillbud. 
Sammantaget i alla städer var det endast en minoritet som svarade information, 
utbildning och annat förebyggande arbete.  
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Fråga 12: Visste du att du kan ringa till räddningstjänsten för att få information och 
rådgivning angående olika brandsäkerhetsfrågor? 
 

 
Figur 6 Sammanställda svar på fråga tolv 

 
I alla fyra städer var det fler personer som svarade nej än som svarade ja på fråga tolv. 
Framför allt var nej-svaren en väldigt stor majoritet i Stockholm. Se Figur 6.
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2.8 Att tänka på vid utformning av information 
När räddningstjänsten ska ta fram information till allmänheten bör de tänka på att ha 
tydliga och tilltalande rubriker, trevliga färger, enhetlig utformning utan ”plotter”, en 
gemensam röd tråd på all information, oavsett om den handlar om brand eller andra 
olyckor, samt marknadsföra sig själva med en tydlig logotyp. Reklam bör undvikas i 
materialet eftersom den ibland kan ses som negativ och för att budskapet med 
informationen inte ska gå förlorad. Människor läser oftast inte information om den inte 
ser tilltalande ut. Därför borde det bästa vara att ta fasta på de punkter som anses absolut 
viktigast och endast ta med dessa på ett informationsblad. Om det efterfrågas mer 
information i ämnet bör det finnas färdigt material med mer ingående fakta inom varje 
område. Denna information ska finnas lättillgänglig och följa samma utformning som 
övrigt material. Det är också viktigt att skilja på information till grupper beroende på 
deras intresse för brandsäkerhet. Gör även skillnad på olika målgrupper såsom barn, 
vuxna, äldre, invandrare, synskadade, hörselskadade med flera. Tydliggör att 
räddningstjänsten arbetar mycket med förebyggande verksamhet och att allmänheten 
alltid är välkommen att kontakta räddningstjänsten om de har frågor eller vill ha mer 
information.  
 

2.8.1 Prioriterade områden 

Den här rapporten behandlar information till personer som kan ta ansvar för sitt eget 
brandskydd och de ses härmed som en enda stor målgrupp. Utgår vi från denna 
målgrupps kunskap om brandsäkerhet och den statstik som finns om bostadsbränder 
kommer vi fram till fem områden som vi tycker borde prioriteras i informationsarbetet. 
Självklart måste det också finnas information tillgänglig om andra riskfaktorer och 
hjälpmedel men dessa fem områden anser vi vara de som, i ett första skede, kan göra 
mest skillnad när det gäller att minska antalet bostadsbränder.  
 

• Brandvarnare – varför den behövs, hur ofta den ska testas, hur den ska testas och 
vart den ska placeras.  

 
• Handbrandsläckare – varför den behövs, att pulver rekommenderas, vart den 

ska placeras samt att den ska vändas och kontrolleras regelbundet.  
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• Rökning – visa information som tydliggör sambandet mellan rökning och 
dödsbränder samt föreslå tekniska åtgärder.  

 
• Glömt eller av misstag slagit på spisplatta – visa information som tydliggör 

sambandet mellan detta och bostadsbränder samt föreslå tekniska åtgärder. 
 

• Allmän varsamhet när det gäller hantering av öppen eld som exempelvis 
levande ljus. 

 
Förutom de ovanstående områdena bör det även finnas med en kortfattad text om vad 
personen ska göra om det ändå börjar brinna.  
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3 Diskussion 
Målet med det här arbetet var att ta fram förslag på information som räddningstjänsten 
kan använda sig av för att kunna underlätta för den enskilde att uppnå de krav som ställs i 
lagstiftningen. Efter att ha läst viss litteratur inom området kommunikation och efter ett 
antal intervjuer med personer som arbetar inom räddningstjänsten har vi fått en överblick 
på vad som bör åtgärdas. En gemensam åsikt som har dykt upp både i litteraturen och 
under intervjuerna är att det är viktigt att lära känna den målgrupp som informationen ska 
riktas till och få dem intresserade av budskapet. Det går inte att skapa en gemensam 
information för alla människor, på samma sätt som det inte går att bota alla sjuka 
människor med en och samma medicin. Varje målgrupp är unik och måste behandlas 
därefter. Det är med andra ord viktigt att räddningstjänsten bestämmer sig för vilken 
grupp, eller vilka grupper, de i första hand vill nå ut till och vad budskapet med 
informationen ska vara. Därefter kan de sätta upp en plan för vad det är de vill uppnå och 
hur de ska nå dit.  
 
Mycket visar på att människor är som mest mottagliga för information när de själva har 
blivit utsatta för något eller när något har hänt i deras närhet. Anledningen är att de då har 
något att relatera till. Det är därför en bra möjlighet att rida på den vågen och passa på att 
informera vid dessa tillfällen. Till exempel om det har brunnit i ett bostadsområde kan 
räddningstjänsten inom kort åka ut och beskriva vad som har hänt samt vad de boende 
kan göra för att förhindra att det händer i deras egna hem. Det är viktigt att inte skrämmas 
utan att faktiskt ha ett budskap med det hela samt presentera en lösning på problemet. En 
bra idé är att sätta upp lappar och lägga meddelanden i de närboendes brevlådor. Många 
räddningstjänster arbetar på det här sättet idag men inte i full utsträckning, det krävs att 
detta genomförs vid varje tillbud för att det ska få så stor effekt som möjligt.  
 
Vad är då den viktigaste informationen om brandsäkerhet i hemmet? Brandvarnaren 
verkar inte förebyggande utan är ett medel för att människor ska uppmärksamma en 
brand som redan startat. Det är dags att börja tänka mer förebyggande, målet borde vara 
att brandvarnaren inte ska aktiveras över huvudtaget. För att antalet bränder ska minska 
måste allmänheten bli medveten om vad det är som orsakar dem och bli motiverad att 
göra någonting åt det. Finns det inget intresse kommer informationen aldrig nå fram och 
därför borde räddningstjänsten rikta in sig på att få människor mer intresserade. Detta kan 
göras med hjälp av information i olika former.  
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Den genomförda enkätundersökningen visar att de flesta vill ha information i form av 
utskick med post och kanske är det denna kanal som räddningstjänsten ska satsa på. Ett 
alternativ är att göra som Räddningstjänsten Syd och skicka informationen med 
dagstidningen för att på så sätt skapa mer uppmärksamhet. Det viktigaste är dock 
fortfarande att identifiera sina målgrupper och utforma informationen efter deras behov 
och förutsättningar. Eftersom kommunikation fungerar bäst vid personlig kontakt är 
deltagande på mässor ett bra alternativ att sprida information på. Där kan 
räddningstjänsten nå ut till olika sorters människor och dessutom finns det redan ett 
intresse för informationen genom att individen tar kontakt på mässan. Ett annat alternativ 
kan vara att genomföra kampanjer på stan, exempelvis julkampanjer under julhandeln. 
Fördelarna med personlig kontakt är att det är lättare att få fram sitt budskap och sina 
argument samt att det kan falla sig naturligare att fråga om saker. Dessutom uppnås en 
kundkvalitet som aldrig kan åstadkommas med masskommunikation. Detsamma gäller 
när brandmännen gör hembesök hos folk. När det har skapats en personlig kontakt och 
allmänheten har sett och pratat med en person i verkligheten, kan de lättare intressera sig 
för liknande information i andra medier. Lokaltidningar och lokala nyhetskanaler når ut 
till många personer inom olika regioner och kan lätt användas för att få uppmärksamhet. 
Till exempel kan en debatt om bostadsbränder hjälpa räddningstjänsten att få allmänheten 
mer medveten om problemet. En nackdel med detta är att informationen blir allmänt 
utformad och att den personliga kontakten går förlorad.  
 
Enkätundersökningen visar att räddningstjänsten ses som en ganska anonym organisation 
och att svaren är väldigt varierande när det gäller vad de arbetar med förutom att släcka 
bränder. Räddningstjänsten måste börja marknadsföra sig själva mer och berätta vad 
deras funktion i samhället är. Allmänheten ska veta att de kan få hjälp med frågor och 
problem samt få information och rådgivning. Även räddningstjänstens synlighet i 
samhället borde förbättras. I dagsläget ser allmänheten nästan bara räddningstjänstens 
fordon och personal när en olycka redan har skett. Genom att synas mer kan individens 
medvetenhet om brandskydd öka och på så sätt kan de bli mer motiverade till att ha ett 
brandsäkrare hem.  
 
De fem områden som vi kom fram till att räddningstjänsten borde prioritera i sitt 
informationsarbete har mestadels baserats på statistik, den genomförda 
enkätundersökningen samt våra egna bedömningar. Vi kan inte veta att en ökad 
informationsverksamhet inom dessa områden kommer att leda till färre antal dödsbränder 
utan det är som sagt endast en bedömning vi har gjort.  
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För att nå ut till olika grupper i samhället kan ett samarbete med andra myndigheter och 
institutioner vara bra. Till exempel skulle ett bättre samarbete med socialtjänsten vara till 
hjälp för att kunna nå ut till specifika målgrupper. Samverkan med exempelvis 
vårdcentraler och kollektivtrafik kan vara ytterligare sätt att nå ut till många olika 
målgrupper och få dem intresserade. 
 
Räddningstjänsten sitter på kunskapen och erfarenheten, det är dags att börja förmedla 
den till alla andra! 
 

3.1 Felkällor 
Eventuella felkällor i arbetet kan vara den statistik som använts samt den genomförda 
enkätundersökningen. Vid användning av statistiskt material finns det alltid en risk för 
felkällor. I vårt fall har exempelvis en stor del av dödsbränderna okänd brandorsak, vilket 
leder till att den vanligaste brandorsaken inte med säkerhet kan fastställas. En annan 
orsak till felkällor i statistiken kan vara att en del av denna bygger på insatsrapporter. 
Dessa fylls i av olika personer och det är svårt att få alla att fylla i insatsrapporterna på ett 
enhetligt sätt. När det gäller enkätundersökningen kan eventuella felkällor ha uppkommit 
vid förståelsen av frågorna och tolkningen av svaren. Ett exempel på detta är att vi har 
valt att tolka blanka svar som nej-svar. Att enkätundersökningen i vissa städer 
genomförts på personer som arbetar på samma arbetsplats kan leda till ett snedvridet 
resultat. Exempelvis i Eslöv där det hade genomförts en brandutbildning på arbetsplatsen 
visar svaren på en större kunskap inom ämnet jämfört med övriga städer. 
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4 Slutsats 
För att uppnå en bra kommunikation måste det finnas en ömsesidig respekt och 
förståelse, parterna emellan. Det måste finnas en dialog där båda får komma till tals och 
där bådas behov uppmärksammas. Den bästa kommunikationen sker vid personliga 
möten där mottagaren får en chans att ställa frågor. Innan en informationskampanj 
påbörjas är det viktigt att klargöra vilken målgrupp som ska nås och vilka behov och 
erfarenheter de har. Dessa skiljer sig mellan olika grupper och måste därför omarbetas för 
varje ny grupp. 
 
För de som redan är i branschen kan det ibland vara svårt att förstå allmänhetens tillsynes 
ointresse av brandsäkerhet. Detta är dock något som måste frångås om kommunikationen 
ska fungera. Räddningstjänsten måste kartlägga kunskapsnivån hos allmänheten och på 
så sätt komma ifatt med informationsarbetet. Mycket resurser måste läggas på 
förebyggande arbete och där det finns negativa attityder mot denna utveckling måste de 
motarbetas. För att allmänheten ska bli mer säkerhetsmedveten och skaffa sig ett bättre 
brandskydd i hemmet måste de bli mer intresserade. Finns det inget intresse eller ingen 
motivation kommer de aldrig uppnå en bättre nivå på brandskyddet. Med andra ord är en 
av räddningstjänsternas viktigaste uppgifter att få allmänheten intresserade. Om det 
skulle stå i lagen att alla bostäder måste ha en brandvarnare så skulle det förmodligen inte 
automatiskt leda till att folk blev mer säkerhetsmedvetna. Att skapa ett intresse via till 
exempel information är mycket mer effektivt. På så sätt kan allmänheten bli mer villiga 
att upprätta ett bra brandskydd i hemmet som kanske till och med ligger över 
miniminivån. Får de känslan av att det är bra för dem själva, det vill säga att de själva 
vinner något på åtgärderna, blir ofta motivationen högre.  
 
När enkätundersökningen genomfördes visade det sig att flertalet personer i samtliga 
tillfrågade städer inte visste att de kan ringa räddningstjänsten för att få information och 
rådgivning i olika brandskyddsfrågor. Den ”gamla” synen på räddningstjänsten, att de 
endast släcker bränder och räddar liv, verkar till viss del leva kvar. Med mer information, 
mer marknadsföring av sig själva och mer synlighet i samhället kan denna bild ändras. 
Det är viktigt att komma ihåg att räddningstjänsten är till för tredje man och även se till 
att denne är medveten om det.  
 
Efter att ha undersökt svaren på enkäterna, statistik om brandvarnarfrekvens samt 
intervjuer med olika räddningstjänster visar det sig att en stor del av allmänheten 
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fortfarande inte har den kunskap de behöver om brandvarnaren. De vanligaste frågorna är 
vart den ska placeras, hur ofta den ska kontrolleras och hur den ska kontrolleras. 
Dessutom har det endast i 20 % av de dödsbränder som inträffat under 2007 varit 
bekräftat att det har funnits en fungerande brandvarnare. Trots massiva kampanjer och ett 
stort informationsmaterial om just brandvarnaren verkar informationen inte ha nått fram 
till de som verkligen behöver den. Detta tyder på att det är dags att ändra bana och 
försöka komma på nya sätt att förmedla budskapet på.  
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5 Förslag till fortsatt arbete 
Information är utan tvekan en väldigt viktig del i strävan efter att minska antalet 
dödsbränder. Dock bör även tekniska, sociala och juridiska lösningar undersökas som 
tillsammans med information kan förbättra brandskyddet i hemmen.  
 
Detta arbete behandlar endast den ”stora massan” och därmed inga specifika målgrupper i 
samhället. För att nå ut till alla människor som bor i Räddningstjänsten Dala Mitts 
upptagningsområde bör en ordentlig undersökning, över vilka målgrupper som finns och 
hur dessa kan nås på bästa sätt, genomföras.   
 
Enkäterna som har delats ut i det här arbetet har endast nått 147 personer och ger bara en 
fingervisning i hur kunskapen och attityden till brandsäkerhet är i samhället. För att få en 
riktig inblick i vad den stora allmänheten vet om brandskydd i hemmet, behövs en 
ordentlig och omfattande enkätundersökning. 
 
För att få en inblick i hur väl informationen når ut till allmänheten kan ett förslag vara att 
utveckla en metod för att mäta hur stor genomslagseffekt informationskampanjerna har 
fått. På så sätt kan Räddningstjänsten Dala Mitt lättare se vad som har gått bra och vad 
som har gått mindre bra. Lärdomar från detta kan leda till en fortsatt utveckling och 
förbättring av Räddningstjänsten Dala Mitts kommunikation med allmänheten.  
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Appendix 

Appendix A – Enkätundersökning  

 

Enkätundersökning om brandsäkerhetsinformation  
 
Vi är två studenter som läser till brandingenjörer vid Luleå tekniska universitet. Vi håller 
just nu på med vårt examensarbete, som handlar om brandsäkerhetsinformation, och det 
är i samband med detta som denna enkät är utformad. Enkäten tar endast ett par minuter 
att fylla i och vi är mycket tacksamma för ditt deltagande då alla svar bidrar till ett bra 
underlag för vårt fortsatta arbete. Undersökningen genomförs anonymt och deltagandet är 
helt frivilligt.  
 
Vid eventuella frågor går det bra att kontakta oss via e-post eller telefon. 
 
Katarina Lindén 
Telefon: 070-239 78 97 
E-post: katlis-6@student.ltu.se 
 
Anna-Sara Sandin 
Telefon: 070-946 06 05 
E-post: anaasi-6@student.ltu.se  
 
 

Tack på förhand! 
 
 

 

mailto:6@student.ltu.se
mailto:6@student.ltu.se
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1. Hur gammal är du? 
 

 10-15 år    16-20 år   21-25 år    26-30 år 
 

 31-35 år   36-40 år   41-45 år   46-50 år 
 

 51-55 år   56-60 år   61-65 år   66-70 år 
 

 71-75 år   > 75 år  
 
 

2. Jag är… 
 

 Man   Kvinna 
 
 

3. Har du fått någon information från räddningstjänsten det senaste året och har den i 
sådana fall varit givande?  
 

 Ja, den var givande    Ja, den var ganska givande 
  

 Ja, men den var inte givande   Nej 
 
 

4. Om ja, hur fick du informationen och vad handlade den om? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

 
5. Tycker du att du får tillräckligt med information om hur du kan öka 

brandsäkerheten i ditt hem?  
 

 Ja    Nej 
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6. Hur skulle du vilja att information om brandsäkerhet distribuerades?  
 

 Utskick med post   Tv-reklam     Hembesök 
 

 Tidningsreklam   Besök i bostadsområdet   Mässor  
 

 Trapphusinformation  Besök på dagis/skola/fritids  Utbildning  
 

 Besök på ungdomsgård  Besök på arbetsplatsen   
 

 Andra förslag…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 
 

7. Vet du hur du kan få tag på information om brandsäkerhet? Om ja, hur? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

 
8. Har du själv gjort något för att brandsäkra ditt hem? Om ja, vad? 

 
 Brandvarnare  Handbrandsläckare  Brandfilt 

 
 Spisvakt   Brandstege    Brandövning m. familjen 

 
 Sprinkler   Vidarekopplat brandlarm  Gått brandutbildning 

 
 Nej    Annat…………………………………………………… 
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9. Hur ofta kontrollerar du att brandvarnaren fungerar? 
 

 Aldrig     En gång per månad  
   

 En gång per kvartal   En gång per halvår   
 

 En gång per år    Mer sällan än en gång per år 
 

 Har ingen brandvarnare 
 
 

10. Känner du att du vet vad du ska göra om det börjar brinna i din bostad? 
 

 Ja   Nej 
 
 

11. Vet du vad räddningstjänsten jobbar med förutom att släcka bränder? Om ja, vad? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

 
12. Visste du att du kan ringa till räddningstjänsten för att få information och 

rådgivning angående olika brandsäkerhetsfrågor?  
 

 Ja    Nej 
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Appendix B – Loppan  

 

 
(Södertörns brandförsvarsförbund) 

 
 
 



 

64 

Appendix C – Statistik 

 
Tabell 6 Antal bostadsbränder som lett till dödsfall samt antal döda till följd av dessa 
År Antal bränder Antal döda 
1999 68 69 
2000 88 94 
2001 94 105 
2002 101 111 
2003 83 94 
2004 48 50 
2005 74 77 
2006 64 66 
2007 68 78 
Totalt 688 744 

(http://ida.srv.se/port61/main/, 2009-04-05) 

 
 
Tabell 7 Antal döda i bostadsbränder i Sverige, brandvarnare fanns ej 
År Antal bränder Antal döda 
1999 56 57 
2000 58 63 
2001 60 65 
2002 56 61 
2003 49 57 
2004 30 31 
2005 39 40 
2006 30 31 
2007 33 39 
Totalt 411 444 

(http://ida.srv.se/port61/main/, 2009-04-05) 

 
 
Tabell 8 Antal döda i bostadsbränder i Sverige, brandvarnare fanns 
År Antal bränder Antal döda 
1999 11 11 
2000 14 14 
2001 14 16 
2002 27 31 
2003 26 27 
2004 15 15 
2005 29 31 
2006 28 29 
2007 25 26 
Totalt 189 200 

(http://ida.srv.se/port61/main/, 2009-04-05) 

http://ida.srv.se/port61/main
http://ida.srv.se/port61/main
http://ida.srv.se/port61/main
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Observera att Tabell 7 och Tabell 8 anger antal bränder och antal döda där det är 
bekräftat att brandvarnare fanns respektive inte fanns. De differenser i antal bränder och 
antal döda som finns i dessa tabeller jämfört med Tabell 6 beror på att förekomsten av 
brandvarnare och dess funktion i dessa fall har varit okänd. 
 
 
Tabell 9 Antal dödsbränder 2008, fördelade på brandorsak. Under övrigt ingår t ex självmord och 
levande ljus. Observera att detta gäller samtliga dödsbränder, inte enbart de som uppstått i bostad. 

Månad 
Antal 

bränder 
Antal 

omkomna Rökning Spis/kök Anlagd Elfel Övrigt Okänd 
Jan 9 10 1 1 1 2 3 1 
Feb 12 12 5 2 0 2 0 3 
Mars 13 13 4 1 1 0 3 4 
April 8 10 3 1 0 0 4 0 
Maj 10 10 1 0 0 0 3 6 
Juni 5 7 1 0 0 0 0 4 
Halvår 57 62 15 5 2 4 13 18 
Juli 9 10 3 0 0 0 3 3 
Aug 4 4 1 0 0 0 0 3 
Sep 6 6 1 0 1 0 2 2 
Okt 6 6 3 0 0 0 1 2 
Nov 9 9 3 0 0 0 2 4 
Dec 17 18 2 0 0 1 3 11 
Totalt   108 115 28 5 3 5 24 43 

(http://www.svbf.se/, 2009-05-15) 
 

http://www.svbf.se



