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I 

 

Förord 

Denna studie är ett examensarbete genomförd av Eric Nilsson och Marcus Rosenberg under 

höstterminen år 2020. Studien representerar examensarbete vid brandingenjörsprogrammet 

vid Luleå tekniska universitet.  

Vi hoppas att denna studie ska ge en bättre bild av vilka hinder som står i vägen för att ett 

bättre brandskydd ska bli verklighet för en åldrande befolkning.  

Vi vill härmed rikta ett stort tack till alla personer, räddningstjänster och respondenter som 

varit med och hjälp oss i vårt arbete. Ni ligger till grund för resultatet och utan er hade vårt 

examensarbete aldrig varit möjligt.  

Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Michael Försth, professor vid Luleå 

tekniska universitet. Michael har funnits för oss under hela arbetets gång och kommit med 

konstruktiv kritik som stärkt både oss och kvaliteten i rapporten.  
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II 

 

Sammanfattning 

År 2009 fick myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ett uppdrag av regeringen 

att ta fram en nationell strategi för hur brandskyddet kan stärkas hos den enskilde människan. 

Ett av målen i den nationella strategin var att ”Antalet döda och allvarligt skadade vid 

bränder i bostadsmiljö ska minskas med minst en tredjedel till år 2020”. Målet kommer 

sannolikt inte uppfyllas.  

Antalet äldre personer ökar i Sverige och om tio år beräknas det ske en ökning från 513 000 

till 767 000 personer som är över 80 år. Fler väljer att bo kvar hemma i ett så kallat ordinärt 

boende. Äldre personer tillhör den kategori av personer som är utsatta i samhället och är 

överrepresenterade i dödsbrandsstatistiken. Hemtjänst är den funktion som ofta har en daglig 

kontakt med de äldre personerna i samhället. 

Denna studie består av en litteraturstudie och en enkätundersökning. Litteraturstudien 

behandlar relevanta regelverk, statistik och information kring MSB:s nollvision samt andra 

underlag kring brandsäkerhet.  

Enkätundersökningen undersöker 30 kommuner i Sverige från räddningstjänsternas 

perspektiv där de får svara på frågor gällande utbildning av hemtjänstens personal. Av de 30 

kommunerna bedriver 11 teoretisk utbildning, och 9 av dessa även praktisk utbildning. 

Majoriteten har utbildning vart tredje år och utbildningarna är något som uppskattas av 

hemtjänstens personal som uppvisar ett stort engagemang och vilja att förbättra 

brandsäkerheten hos sina brukare. Respondenter svarade att 19 kommuner inte bedriver 

utbildning av hemtjänstens personal där politiska beslut, tidsbrist och ekonomi representerar 

majoriteten av anledningar till att de inte utbildar idag.  

För att få en mer systematisk och kontinuerlig utbildning krävs det politiska beslut då tidsbrist 

och ekonomi är en stor faktor. Genom att tillsätta mer pengar till både de kommunala 

räddningstjänsterna och hemtjänsten för förebyggande brandskyddsarbete kommer 

räddningstjänsterna att kunna bedriva utbildning av hemtjänstens personal.  

 

 

 

Nyckelord: Hemtjänst, Räddningstjänst, Brandsäkerhet, Äldre befolkning, Nollvision  
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Abstract 

In the year 2009 the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) got a commission from the 

Swedish Government to produce a national strategy for how the fire protection can be 

strengthened for the individual human being. One of the objectives in the national strategy 

was that “the number of deaths and seriously injured at fires in housing should decrease by at 

least a third by the year 2020”. The objective will most likely not be met.  

The number of elderlies is increasing in Sweden and in ten years’ time it´s estimated to 

increase from 513 000 to 767 000 people over the age of 80 years. More elderly chooses to 

live at home in what is called an ordinary accommodation. Elderly belongs to the category of 

people which are more exposed to risks in the society and are overrepresented in the fatal fire 

statistics. Home care is the function which often has a daily contact with the elderly in the 

society.  

This study consists of a literature study and a survey. The literature study deals with 

regulations, statistics, and information about MSB´s zero vision and other data on fire safety.  

The survey examines 30 municipalities in Sweden from the perspective of the fire department, 

where they answered questions regarding education of the home care staff. Of the 30 

municipalities 11 did educate in theoretical fire safety and 9 in practical training. The majority 

had education every third year and the education are appreciated by the home care staff who 

shows a great commitment and willingness to improve the fire safety for their users. 19 

respondents answered that they do not educate the home care staff where most of the reasons 

where due to lack of time, need of political decisions and financial problem. 

To get a more systematic and continuous education, a political decision is required as lack of 

time and finances are a major factor. By allocating more money to both the fire department 

and home care for preventive fire protection work, the fire department will be able to educate 

the home care staff. 
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1. Inledning 

Rapporten inleds med en bakgrund till studien för en förståelse om varför detta ämne är 

aktuellt och belyser problemet med dödsbränder hos äldre. Därefter beskrivs syftet med 

studien och sedan presenteras frågeställningarna samt de avgränsningar studien håller sig 

inom. 

1.1 Bakgrund 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fick av Sveriges regering i november 

2009 ett uppdrag att ta fram en nationell strategi för hur brandskyddet hos den enskilde kan 

stärkas genom stöd. Ett mål med strategin var att ”Antalet döda och svårt skadade vid bränder 

i bostadsmiljö ska minskas med minst en tredjedel till år 2020” (MSB, 2011). 

Målet innebär en minskning till 68 personer med referens till utgångsläget som var 102 

personer enligt ett treårsmedelvärde 2008–2010 (Jaldell et al., 2019). 

I ett pressmeddelande från Brandskyddsföreningen (2020) har det enligt preliminära siffror 

omkommit 83 personer under 2020 fram till 22 september i bränder, vilket är det högsta 

antalet på många år under samma period. Ett preliminärt treårsmedelvärde enligt MSB:s 

dödbrandsdatabas för 2019 är att det omkommer 75 per år i bostadsbränder. Den preliminära 

siffran som presenteras är ett tydligt tecken på att målet ej har uppfyllts. I pressmeddelandet 

skriver Brandskyddsföreningen (2020) att äldre personer är överrepresenterad i 

dödsstatistiken, på grund av att de har en begränsad förmåga att agera vid brand.  

Antalet äldre i Sveriges befolkning förväntas öka de kommande åren med en beräknad ökning 

av personer över 80 år från 513 000 personer till 767 000 under perioden 2017–2028 (Jaldell 

et al., 2019). I samband med att den äldre befolkningen ökar kommer fler bo kvar hemma i 

sitt ordinarie boende, då kvarboendeprincipen innebär att den enskilde ska kunna bo hemma i 

sitt ordinarie boende så länge som den enskilde önskar. Hemtjänsten är en organisation som 

har regelbunden kontakt med den äldre befolkningen och enligt Socialstyrelsen (2020) hade 

ungefär 110 000 personer över 65 år och äldre hemtjänst i sitt ordinarie boende år 2019. 

I den nationella strategin som MSB publicerade utpekas hemtjänsten som en yrkesgrupp där 

brandskyddsutbildning behövs för att minska antalet dödsbränder hos äldre personer (MSB, 

2011). 
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1.2 Syfte och mål 

Äldre är överrepresenterade i dödsstatistiken för bostadsbränder och en av orsakerna är att de 

har begränsad förmåga att agera vid brand (Brandskyddsföreningen, 2020). 

Studiens syfte är att undersöka i vilken omfattning räddningstjänster i Sverige arbetar med att 

utbilda hemtjänstens personal att bedriva förebyggande brandskyddsarbete hos äldre personer 

i ordinärt boende.  

Syftet är även att översiktligt jämföra utbildningarna mellan räddningstjänsterna för de som 

bedriver utbildning, samt framhäva eventuella hinder som finns för att bedriva utbildning av 

hemtjänstens personal. 

Målet med studien är att belysa problematiken att äldre är överrepresenterade i 

dödsbrandsstatistiken samt undersöka om det bedrivs utbildning av hemtjänstens personal och 

hur utbildningen sker. Studiens mål är även att framhäva de eventuella hinder som finns för 

räddningstjänster att utbilda hemtjänstens personal. 

1.3 Frågeställningar 

1. I vilken omfattning arbetar räddningstjänster med att utbilda hemtjänsters personal till 

att bedriva brandskyddsarbete hos äldre 65+ i ordinärt boende? 

2. Hur utbildar räddningstjänster hemtjänsters personal i brandskyddsarbete hos äldre 

65+ i ordinärt boende? 

3. Vilka hinder finns för att den kommunala räddningstjänsten ska kunna utbilda 

hemtjänstens personal till att bedriva brandskyddsarbete hos äldre 65+ i ordinärt 

boende? 

1.4 Avgränsningar 

Studien utgår från Brandforsks forskningsprojekt ”Hemtjänst och brandsäkerhet, ur 

hemtjänstens perspektiv” (Brandforsk, 2020) där hemtjänstens brandsäkerhet i 20 kommuner i 

Sverige undersöks med 10 reservkommuner. Då det genomförts en enkätundersökning 

beslutades att samma urval av kommuner kommer ske, men med tillägg av 

reservkommunerna som ordinarie i denna studie. Tidsåtgången för tio extra kommuner anses 

rimlig i förhållande till att urvalsgruppen ökar. 
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Studien tar inte hänsyn till om ett räddningstjänstförbund bedriver utbildning i annan kommun 

än den undersökta kommunen, utan enbart studiens undersökningsgrupp på 30 kommuner är 

av intresse.  

Då det vid genomförandet av studien råder en pågående pandemi (COVID-19) kommer inga 

fysiska intervjuer att ske utan all kontakt med respondenterna sker via telefon samt e-mail. 

1.5 Ansvarsfördelning 

Studien har skrivits av två författare vilka har delat upp arbetet i olika ansvarsområden. 

Arbetsbelastningen har varit jämnt fördelad mellan båda parter på det sätt att båda har valt 

olika områden där de kunnat inhämta fördjupade kunskaper. Fördelning av ansvarsområden 

innefattar främst de inledande kapitlen, enkätundersökningen samt teorikapitlet där ena 

författaren haft slutgiltiga ansvaret över kapitlet. I övrigt har arbetsfördelningen varit jämnt 

fördelad och presenteras i tabell 1.  

Studien tar inte hänsyn till om en räddningstjänst har utbildning i en annan kommun än den 

undersökta kommunen. 

Tabell 1: Ansvarsfördelning mellan författarna 

Avsnitt Ansvarsfördelning 

Förord Eric Nilsson 

Sammanfattning Marcus Rosenberg 

Abstract Eric Nilsson 

Inledning Marcus Rosenberg 

Metod Eric Nilsson 

Teori Marcus Rosenberg och Eric Nilsson 

Resultat Marcus Rosenberg och Eric Nilsson 

Diskussion och analys Marcus Rosenberg och Eric Nilsson 

Slutsats Marcus Rosenberg och Eric Nilsson 

Bilagor Marcus Rosenberg och Eric Nilsson 
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1.6 Disposition 

Studiens disposition och varje kapitels innehåll beskrivs grundläggande. 

Referenssystemet i studien följer anvisningar från APA (The American Psychological 

Association). 

Kapitel 1 Inledning 

Inledningen presenterar studiens bakgrund och syfte, beskriver 

frågeställningarna för studien och dess avgränsningar samt ansvarsfördelningen 

mellan författarna. 

Kapitel 2 Metod 

Metodkapitlet redovisar de metodval som gjorts för datainsamlingen för att 

besvara frågeställningarna. En diskussion kring studiens reliabilitet, validitet och 

objektivitet presenteras. 

Kapitel 3 Teori 

I teorin presenteras rapporter och regelverk kopplade till studien. Statistik och 

annat underlag redovisas som beskriver problematiken för frågeställningarna. 

Kapitel 4 Resultat 

Resultatet består av den data som respondenterna svarat i enkäten i form av 

grafer och fritextsvar. Resultatet från litteraturstudien är teorikapitlet. 

Kapitel 5 Diskussion och analys 

Kapitlet diskuterar och analyserar resultat kopplat till frågeställningarna och 

underlaget i teorikapitlet. 

Kapitel 6  Slutsats 

Slutsatsen baseras på hela studien och sammanfattar de slutsatser som 

framkommit i ”Diskussion och analys”. 
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2. Metod 

Enligt Björklund och Paulsson (2012) är definition av metod det sätt som valts att försöka 

uppnå rapportens syfte på. Det gäller att välja och motivera valda undersökningsmetoder samt 

att beskriva det praktiska tillvägagångsättet för studien. I slutet av kapitlet beskrivs källkritik 

samt diskuteras studiens reliabilitet, objektivitet och validitet.  

2.1 Metodval 

Det finns ett flertal olika alternativ när det kommer till att välja metod för att uppnå studiens 

syfte. Metodernas användningsområde är insamling av grundläggande data och bearbetning 

av information. I samband med att metod väljs kan det vara lämpligt att fundera över vilken 

typ av information och data som är av intresse. Exempel på metodval för datainsamling är 

intervjuer, enkäter, observationer och experiment. Varje insamlingsmetod har sina för- och 

nackdelar och det är viktigt att välja rätt insamlingsmetod för just den studie som görs 

(Björklund och Paulsson, 2012). 

De metoder som använts för att besvara studiens problemområde och frågeställningar är en 

litteraturstudie och en enkätundersökning. I underliggande kapitel motiveras valet av metoder.   

2.2 Datainsamling 

För att samla indata till studien användes två olika metoder. Metoderna som användes var 

litteraturstudie och enkätundersökning. Litteraturstudien utgör grunden för teorin och 

enkätundersökningen utgör grunden för studiens resultat. Enkätundersökningen skickades till 

två grupper, en kontrollgrupp och en undersökningsgrupp. Kontrollgruppen användes enbart 

för att kontrollera enkätens trovärdighet medan undersökningsgruppens svar användes till 

studiens resultat. 

2.2.1 Reliabilitet, validitet och objektivitet 

Enligt Björklund och Paulsson (2012) finns det tre mått för att mäta en studies trovärdighet. 

De tre måtten är reliabilitet, validitet och objektivitet. Reliabilitet beskriver graden av 

tillförlitlighet i mätinstrumentet, det vill säga om man skulle få samma svar ifall studien 

upprepas. Validitet beskriver i vilken utsträckning man mäter det man avser att mäta. Det 

tredje måttet objektivitet beskriver i vilken utsträckning värderingar påverkar studien. 
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Kontroll av enkätens trovärdighet 

Studiens datainsamling gjordes med en enkätundersökning som skickades ut till 

räddningstjänster i en kontrollgrupp på 5 kommuner och en undersökningsgrupp på 30 

kommuner. Kontrollgruppen bestod av fem slumpmässigt utvalda kommuner i Sverige vars 

räddningstjänster svarade på enkäten. Kontrollgruppen togs fram för att kontrollera enkätens 

reliabilitet, validitet och objektivitet. Räddningstjänsterna i kontrollgruppen var inte medvetna 

att de tillhörde kontrollgrupp för att öka objektiviteten. 

De fem kommunernas räddningstjänster i kontrollgruppen kontaktades först via telefon där 

fråga ställdes om intresse fanns för medverkande i studien för att svara på frågor om 

utbildning av hemtjänstens personal. Efter att kontrollgruppen godkände medverkan 

skickades enkäten ut via e-post till respektive räddningstjänst.  

Kontroll av enkätens reliabilitet gjordes genom att se hur kontrollgruppen svarade på enkätens 

frågor. Om kontrollgruppens svar hade skilt åt i den bemärkelsen att respondenterna från 

kontrollgruppen hade misstolkat frågorna, hade det funnits risk att frågorna var konstruerade 

på ett sätt som var möjligt för kontrollgruppen att misstolka.  

I slutet av enkäten fanns också en fråga där kontrollgruppen kunde svara om de ansåg att 

något i enkäten var oklart eller konstigt. Ingen från kontrollgruppen svarade på frågan vilket 

innebär att det inte var några oklarheter. Då alla svar från kontrollgruppen var inom 

ämnesområdet kunde både enkätens reliabilitet och validitet bedömas god. Enkäten 

formulerades så att frågorna var objektivt skrivna och undvikande av värdeladdade ord samt 

där egna åsikter undveks.  

När enkäten reliabilitets-, validitet-, objektivitetskontrollerats skickades enkäten slutligen ut 

till studiens undersökningsgrupp.   

2.2.2 Litteraturstudie 

All form av skrivet material betraktas som litteratur och kan vara exempelvis böcker, 

broschyrer, rapporter och tidskrifter. All data från litteraturstudien är så kallad sekundärdata 

vilket innebär att informationens huvudsyfte från läst material har varit att besvara en annan 

frågeställning är den som undersökt i denna studie. Sekundärdata kan därför vara vinklad eller 

inte vara heltäckande (Björklund och Paulsson, 2012). 
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Litteraturstudien har använts som hjälp att kartlägga och införskaffa relevant kunskap om 

brandskydd för en åldrande befolkning. Kartläggningen har hjälpt till att bygga upp en 

teoretisk referensram vilket legat till grund för enkätundersökningen. Även regelverk, MSB:s 

nollvision, individanpassat brandskydd och statistik studerades då de har tydliga kopplingar 

till studiens frågeställningar.  

2.2.3 Enkätundersökning 

Enkätundersökning är en metod som oftast är mer lämpad för kvantitativa studier enligt 

Björklund och Paulsson (2012). Studien utgår från Brandforsks forskningsprojekt ”Hemtjänst 

och brandsäkerhet, ur hemtjänstens perspektiv” (Brandforsk, 2020) vilket innebär att samma 

undersökningsgrupp har använts. Undersökningsgruppen består av 30 kommuner runt om i 

Sverige och besvaras av räddningstjänsten i den specifika kommunen. 

Flertalet räddningstjänster som utgör undersökningsgruppen är inte organiserade enskilt 

kommunalt utan ingår i förbund med flera kommuner. Det innebär att förbund som innehåller 

fler än en kommun som ingår i undersökningsgruppen behövde svara på enkäten två gånger 

oberoende, en gång för varje kommun. Det beror på att hemtjänst i olika kommuner inom ett 

förbund kan ha olika avtal med räddningstjänsten och således olika utbildningsmöjlighet i 

brandskydd. 

Då studien ämnade att undersöka samtliga 30 kommuner var det mest effektivt att göra en 

enkätundersökning istället för personliga intervjuer. Anledningen att en enkätundersökning 

genomfördes syftar på att svaren ska vara jämförbara mellan de kommunala 

räddningstjänsterna. Det gjordes genom att enkäten var delvis kvantitativ och delvis 

kvalitativ. De kvantitativa delarna av enkäten speglar de frågor som hade bestämda 

svarsalternativ. Respondenterna skulle då enbart kryssa i det eller de alternativ som var rätt 

för dem. Gällande de kvalitativa frågorna kunde respondenterna själva skriva in ett utförligt 

svar med egna ord. För att kunna jämföra svar men samtidigt behålla ett djup i enkäten valdes 

därför en enkätundersökning som var delvis kvantitativ och delvis kvalitativ.  

Inledningsvis kontaktades alla respondenter via telefon för att skapa en personlig kontakt där 

frågan ställdes om det fanns intresse för medverkan. Efter respondentens godkännande att 

medverka skickades ett missivbrev ut via e-post med information om studien tillsammans 

med länk till det digitala formuläret till kontaktpersonerna på räddningstjänsterna, se bilaga 1.  

Respondenterna hade två veckors svarstid att skicka in den digitala enkäten.  
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Enkäten skapades i Google Forms och utformades av ett antal bestämda frågor och 

svarsalternativ. Frågorna var alla inriktade på om räddningstjänsten utbildar hemtjänstens 

personal i brandskydd hos äldre 65+ i ordinärt boende, se bilaga 2. Av frågorna var många av 

typen flervalsalternativ med förutbestämda svarsalternativ, dock fanns möjlighet att själv 

lägga till svar om inget av de förutbestämda svarsalternativen passade in. I enkäten var det 

endast en fråga som var graderad. Frågan var graderad mellan 1–6 där 1 motsvarar mycket 

dåligt och 6 motsvarar mycket bra. Som svar på frågorna som inte hade flervalsalternativ eller 

var graderade kunde respondenterna själva skriva utförliga svar.  

Kommuner 

De undersökta kommunerna i studien utgår från Brandforsks forskningsprojekt ”Hemtjänst 

och brandsäkerhet, ur hemtjänstens perspektiv” (Brandforsk, 2020) och är identiska med det 

forskningsprojektet. Kommunerna är slumpade fram och viktade mot Sveriges befolkning, 

vilket innebär att en kommun med 100 000 invånare hade dubbelt så stor chans som en 

kommun med 50 000 invånare att medverka. Kommunerna presenteras i tabell 2.   

Tabell 2: Kommunerna som utgör undersökningsgruppen 

Kommuner   

Alingsås Kumla Ronneby 

Borås Kungälv Sigtuna 

Eskilstuna Lund Skellefteå  

Gislaved Lysekil Solna 

Göteborg Malmö Stockholm 

Hammarö Mark Umeå 

Haninge Mölndal Västerås 

Helsingborg Mönsterås Ängelholm 

Karlskrona Nykvarn  Örebro 

Karlstad Nyköping Österåker 
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2.3 Statistik analys 

Studien baseras på en enkät som utformats med hjälp av Google Forms (Google, u.å.-a) 

Resultatet sorterades i form av diagram eller fritextsvar. Nödvändig data sammanställdes även 

med hjälp av Google Sheets (Google, u.å.-b). 

Ett fåtal respondenter har efter inskickad enkät återkommit via mejl med tilläggsinformation 

gällande deras arbete med utbildning av hemtjänstens personal. Dessa har sammanställts i 

Google Sheets för den aktuella kommunen. 

Statistiken som presenteras i kapitel 3.5 med tillhörande figurer är data från MSB:s 

statistiksida IDA som tillhandahåller statistik om olyckor, skador och räddningsinsatser 

(MSB, u.å.). IDA tillhandahöll all relevant data för varje diagram i nedladdningsbara Excel 

ark. Diagrammen plottades i Excel och relevanta axelrubriker infogades. 

2.4 Källkritik 

Studiens källkritik diskuteras och är uppdelad på enkätundersökning och litteraturstudie. 

Källkritiken utgår från Björklund och Paulssons (2012) tre mått för att mäta en studies 

trovärdighet (validitet, reliabilitet och objektivitet). 

2.4.1 Enkätstudie 

Enkätens validitet och objektivitet anses relativt höga med avseende på enkätens utformning 

samt respondenternas yrkesroll och den personliga kontakten som skedde innan utskick för att 

den mest lämpade personen skulle svara på enkäten. 

Enkätens reliabilitet kan dock ifrågasättas med anledning av begränsningen till enbart 30 av 

Sveriges 290 kommuner. Resultatet kommer därmed enbart ge en indikation i vilken grad 

räddningstjänsterna arbetar med utbildning av hemtjänsten personal. För en mer trovärdig 

studie krävs en större undersökning av fler kommuner. 

I enkäten fanns möjlighet för respondenterna att vara anonym i rapporten. För respondenterna 

som önskade anonymitet har en anonymitetskontroll gjorts för att säkerställa att ingen 

information kopplad till deras kommun eller räddningstjänst finns med i rapporten. 
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2.4.2 Litteraturstudie 

Reliabiliteten bedöms god med anledning av de källor som används i litteraturstudien bidrar 

med trovärdighet till studien. Validiteten och objektiviteten bedöms god då de studier 

genomförda av myndigheter som använts har en tydlig koppling till vår undersökning och det 

har strävats efter att enbart använda förstahandskällor för att hålla objektiviteten god och 

undvika personliga värderingar. 

2.5 Arbetsprocess 

Efter valt ämne samlades data genom litteraturstudie. Under litteraturstudiens gång började 

frågeställningarna och syftet formuleras samt val av metod togs fram. Enkäten skapades 

genom identifierat problemområde från litteraturstudien och diskussion med handledaren. 

Kontakt etablerades med respondenterna vilka godkände medverkande. Resultat från enkäten 

sammanställdes och analyserades.  

Under studien har en nära kontakt funnits med handledaren och kontinuerliga 

avstämningsmöten har gjort veckovis. Avstämningsmötena har huvudsakligen genomförts via 

Microsoft Teams men även via telefon. Handledaren har kontinuerligt granskat arbetet och 

kommit med konstruktiv kritik. Revideringar har skett efter granskningarna.  
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3. Teori  

I kapitlet presenteras information om MSB:s nollvision, individanpassat brandskydd, 

Brandforsks projekt, aktuell statistik om bostadsbränder samt lagstiftning för att ge en 

bakgrund till studiens problemområden och korrelationen mellan dem. Kortfattad information 

redovisas också om kommunerna.  

3.1 MSB:s nollvision 

Bränder i bostäder orsakar betydande samhällskostnader i form av hälsa, egendom och miljö. 

År 2009 gav regeringen MSB i uppgift att stärka brandskyddet för den enskilde människan. 

MSB upprättade då den svenska nationella strategin med nollvisionen att ”Ingen ska 

omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand” (MSB, 2011). 

3.1.1 Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand 

Inom ramen för den nationella strategin som upprättades 2010 sattes tre mål som skulle vara 

uppfyllda till år 2020. Dessa är:  

1. Antalet döda och allvarligt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska minskas med minst 

en tredjedel till år 2020.  

2. Medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i händelse av 

brand ska öka.  

3. Andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska öka 

(MSB, 2011). 

De tre målen är tänkta att tillsammans bidra till att minska antalet dödsbränder i Sverige över 

tid. När nollvisionen från MSB togs fram bedömdes det att antalet dödsfall i Sverige ska 

minska med en tredjedel fram till år 2020. Mätstarten började år 2010 med 102 omkomna i 

bostadsbränder. Målet för år 2020 sattes därför till 68 omkomna (Jaldell et al., 2019). 

3.1.2 Vilka omkommer i bostadsbränder? 

I MSB:s rapport ”Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder” från 2018, 

redovisas tjugotalet delstudier med tyngdpunkten i förståelsen av de mekanismer som gör att 

vissa grupper är särskilt utsatta för dödsfall och allvarlig skada vid brand. Rapporten 

behandlar även olika åtgärder och strategier för att särskilt skydda dessa grupper. Män och 

äldre personer är särskilt riskutsatta i såväl Sverige som internationellt. Den vanligaste 
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brandorsaken är rökning inomhus och en stor andel av de omkomna är påverkade av alkohol 

(MSB, 2018). 

3.1.3 Sociodemografiska bakgrundsfaktorer till dödsfall för vuxna 

Gällande sociodemografiska bakgrundsfaktorer framträder återigen rökning och alkohol som 

riskfaktorer i många studier kring dödsbränder i bostäder. MSB menar att den mer sårbara 

befolkningen; äldre, låginkomsttagare, ensamboende, arbetslösa, rörelsehindrade och de som 

bor i lägenhet också är påvisade att ha högre risk att dö i bostadsbränder. I hem där 

fungerande brandvarnare saknas visar det sig vara förhöjd risk för dödsfall orsakad av brand i 

bostad. I Sverige har det gjorts olika undersökningar där det visat sig att majoriteten av 

svenska hushåll har en fungerande brandvarnare. Genom fortsatt analys av undersökningar 

har det också framkommit att i de hushåll där en dödsbrand inträffat har det varit betydligt 

ovanligare med en fungerande brandvarnare (MSB, 2018).  

3.1.4 Exempel på förebyggande hembesök 

Ett exempel på förebyggande hembesök presenteras i rapporten av MSB (2018) där 

Räddningstjänsten Syd (RSYD) år 2010 startade ett omfattande projekt där brandskyddet 

kontrollerades genom hembesök. Målet med projektet var att minska skadorna till följd av 

bostadsbränder. Författarna till rapporten från MSB (2018) menar att det är en lovande åtgärd 

att räddningstjänstens personal genomför hembesök i ett förebyggande syfte. Enligt 

internationella erfarenheter har hembesök potential att minska skador som orsakas av 

bostadsbränder (MSB, 2018).  

I projektet bestod ett hembesök av räddningstjänstens personal av att genomföra en allmän 

säkerhetskontroll där det generella brandskyddet i hushållet kontrollerades. Exempel på 

områden som kontrollerades var:  

• Identifiering av brandfarlig elektronik eller vätskor 

• Placering av levande ljus 

• Brandsläckare och brandfilt 

• Brandvarnare 

Mellan år 2010–2016 genomförde RSYD:s personal 78 000 hembesök. Alla typer av 

bostadshus var av intresse för projektet till exempel villor, flerbostadshus, rad-, par-, kedje- 

och fritidshus. Syftet var att analysera vilken samhällsekonomisk effekt som hembesöken 

resulterade i samt se om antalet bostadsbränder ökade, minskade eller låg på samma nivå som 
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tidigare efter genomförda hembesök. Utfallsvariabeln är antalet bränder samt antalet 

utvecklade bränder, per 100 000 invånare (MSB, 2018).  

Resultatet visade att av 1000 intresserade hushåll (hushåll som öppnade dörren vid 

påknackning) minskade antalet bränder sett på 100 000 invånare. Genom att skatta absolut 

effekt på antalet bränder och utvecklade bränder kunde en samhällsekonomisk effekt beräknas 

med en kostnadsnyttoanalys. Analysen visade att för alla hembesök under 2015 blev nyttan 

för antalet färre bostadsbränder 8,2 miljoner kronor och för alla bränder 10,8 miljoner kronor 

för de utvecklade bränderna (MSB, 2018).  

Kostnaderna som resulterades av hembesöken var personalens arbetstid, utdelning av 

brandvarnare för dem som saknade samt användning av fordon. Kostnaden för hembesök blev 

135 kr per intresserat hushåll. Vid jämförelse mellan nytta och kostnad blev fördelarna 7–9 

gånger större än kostnader. Författarna skriver också att om effekten av räddade liv utesluts 

blir nyttan på investerad krona 5–6 gånger större än kostnaden (MSB, 2018).  

Slutsatsen beskrivs som att förebyggande hembesök genomförda av räddningstjänstens 

personal minskar antalet bränder och antalet utvecklade bränder i bostäder. Resultatet visar 

också att RSYD haft större nedgång av antalet bränder och utvecklade bränder än övriga 

räddningstjänster som var studiens kontrollgrupp (MSB, 2018).  

3.2 Kvarboendeprincipen 

1 april 1998 publicerades propositionen Nationell handlingsplan för äldrepolitiken (Prop. 

1997/98:113) där regeringen fastslår att äldrepolitiken ska vara demokratiskt styrd, solidariskt 

finansierad genom skattemedel och att den ska vara tillgänglig efter behov, inte efter köpkraft 

(Prop. 1997/98:113). 

Med kvarboendeprincipen menas att den enskilde ska kunna bo hemma i ordinarie boende så 

länge som den enskilde önskar. Möjlighet till personlig omvårdnad och sjukvård ska 

fortfarande ges till den enskilde oavsett boende (Riksföreningen Äldres Hälsa, 2018).  

Sedan regeringens proposition om den nationella handlingsplanen för äldrepolitik har 

äldreboenden i Sverige minskat i antal. Sedan 2000-talets början har ca 32 000 platser 

avvecklats och ersatts med att den enskilde bor kvar i det ordinära boendet. Resonemang från 

politikerna görs att många äldre vill fortsättningsvis bo hemma och att det kan motivera till 

det minskade antalet platser på äldreboenden. Dåvarande äldreminister Åsa Regnér (S) 
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försvarar principen att många äldre föredrar att bo kvar hemma långt upp i hög ålder 

(Riksföreningen Äldres Hälsa, 2018).  

3.3 Individanpassat brandskydd 

Allt flera kommuner ger äldre möjligheten att bo kvar hemma i sitt ordinarie boende som en 

trygghet i vardagen med beviljad hemtjänst för de hjälpbehov som den äldre personen har. 

Hjälpbehovet i hänseende till brand tillgodoses dock inte enligt Brandskyddsföreningen (u.å.-

a), utan tryggheten att bo kvar hemma kan dock bara vara en illusion utan rätt brandskydd. 

Illusionen om tryggheten beror enligt Brandskyddsföreningen (u.å.-a) på att äldregruppen inte 

alltid kan hantera en olycka när den väl händer. 

Brandvarnare är generellt sett inte heller är lösningen utan det krävs tekniska lösningar, och 

ett beslut om installation av till exempel en spisvakt kan ta upp till tre veckor 

(Brandskyddsföreningen, u.å.-a).  

MSB publicerade år 2013 vägledningen ”Brandsäker bostad för alla” (MSB, 2013). Syftet 

med vägledningen var att inspirera och stödja kommuner med ett systematiskt arbetssätt för 

att: 

• Identifiera personer som på grund av ett riskbeteende har en ökad risk att drabbas av 

en brand i bostaden 

• Identifiera personer med begränsad förmåga att själva agera i samband med en brand  

• Föreslå och erbjuda individanpassade riskreducerande åtgärder 

Vägledningen är tänkt att fungera som en handbok för hur kommunerna ska arbeta med 

individanpassat brandskydd och den tar specifikt upp hur hemtjänsten kan arbeta med att 

uppmärksamma risker och riskbeteende till exempel genom brännmärken i möbler, kläder 

eller om det förvaras mycket brännbart vid spisen. I vägledningen finns ett exempel på en 

checklista att använda vid riksinventering hos enskilda. Checklistan finns bifogad som bilaga 

3 (MSB, 2013). 

De förbättringsåtgärder som eventuellt behövs behöver inte alltid kosta särskilt mycket, utan 

rådgivning och information kan ibland vara det enda som behövs. Skulle det behövas 

hjälpmedel som spisvakt, brandsäkra textiler finns de i olika utformningar och därmed olika 

prisklasser. Mobila släcksystem är ett alternativ som brandskydd som enkelt kan installeras 

och inte har en fast position i bostaden utan kan flyttas efter individens behov. Mobila 
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släcksystem, exempelvis en portabel sprinkler, har dock en hög kostnad men kan rädda livet 

för den boende och dess grannar (Räddningstjänsten Karlstad, u.å.). 

Enligt rapporten ”Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder” (MSB, 2018) är 

utmaningarna med individanpassat brandskydd att det krävs en förvaltningsöverskridande 

samverkan samt integritetsfrågan, då en förutsättning för att individanpassa ett brandskydd är 

tillträde till personens privata boende. Många personer med förhöjd risk för bränder har även 

en sjukdomsbild som gör det svårare att ta till sig information om brandrisker. Exempelvis 

kan det vara svårt att få komma in hos äldre personer med begynnande kognitiv svikt med 

anledning av att de ofta har en skepsis mot ”ingrepp” i deras hem (MSB, 2018). 

Även om räddningstjänsten agerar som en stöttande roll är det framförallt social- och 

hemtjänsten som är utförare med anledningen av den dagliga kontakten med äldre personer. 

Räddningstjänsten arbetar traditionellt med kommunala brandskyddsfrågor men 

individanpassat brandskydd är även en fråga för hela kommunen (MSB, 2018). 

3.4 Brandforsks projekt ”Hemtjänst och brandsäkerhet, ur 

hemtjänstens perspektiv” 

Brandforsks forskningsprojekt ”Hemtjänst och brandsäkerhet – ur hemtjänstens perspektiv” 

(Brandforsk, 2020) är en studie som undersöker hur hemtjänstens brandskyddsarbete 

egentligen fungerar, ur hemtjänstpersonalens och chefers perspektiv.  

3.4.1 Projektets frågeställningar 

Projektet som Brandforsk (2020) genomför avser att besvara följande frågeställningar:  

1. I vilken utsträckning bedriver hemtjänstens personal faktiskt brandskyddsarbete vid 

hembesöken? 

2. Vilka hinder finns för att hemtjänsten ska kunna bedriva brandskyddsarbete i samband 

med hembesöken:  

a. Sett ur hemtjänstens personals synvinkel? 

b. Sett ur hemtjänstens chefers synvinkel? 

3. Vilka möjliggörare finns, eller önskas, för att hemtjänsten ska kunna bedriva 

brandskyddsarbete i samband med hembesöken: 

a. Sett ur hemtjänstens personals synvinkel? 

b. Sett ur hemtjänstens chefers synvinkel? 
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Frågeställningarna i denna studie baseras på frågeställningarna från Brandforsks projekt 

(Brandforsk, 2020). Denna studie avser dock att kontrollera från räddningstjänstens 

perspektiv och inte från hemtjänstens perspektiv som Brandforsk (2020) ämnar göra.    

3.4.2 Genomförande 

Projektet är en fördjupningsstudie av hemtjänsten och kommer genomföras som en 

intervjustudie med personal och chefer från både privat och kommunal hemtjänst. Enkätstudie 

inleder datainsamlingen till alla hemtjänster som identifierats i den inledande kartläggningen i 

planeringsarbetet. Syftet med enkätstudien är att få en uppfattning om den generella 

medvetenheten och engagemanget hos hemtjänstens lednings ledningar gällande 

säkerhetsfrågor för de äldre (Brandforsk, 2020).  

Efter enkätstudien planeras det att genomföras individuella intervjuer med hemtjänstens 

personal och chefer. På grund av COVID-19 pandemin kommer alla intervjuer att genomföras 

på distans (Brandforsk, 2020). 

Resultatet i projektet kan användas för att förbättra och effektivisera brandskyddet hos äldre 

personer med hjälpbehov från hemtjänsten. Exempelvis kan affärsmodeller, handlingsplaner 

eller samverkansmodeller för verksamheten utvecklas för att öka brandskyddsarbetet hos 

äldre personer i ordinärt boende (Brandforsk, 2020). 
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3.5 Statistik 

I kapitlet presenteras olika statistiska data i syfte att ge förståelse om bakgrund till studiens 

problemområde och frågeställningar. Statistiken som redovisas är huvudsakligen om 

bostadsbränder mellan åren 2010–2019. Det som redovisas är antal bränder, vilken tid på 

dygnet samt orsak till brand. 

3.5.1 Statistik om bränder i bostäder 

Årligen sker det enligt MSB:s dödsbranddatabas ungefär 6000 insatser för räddningstjänst till 

bostadsbränder som kan ses i figur 1. Antalet insatser har sedan 2010 varit relativt konstant, 

och det tyder på en oförändrad förståelse av brandriskerna i bostäder.  

 

Figur 1: Antalet bränder i bostäder 2010–2019. Källa: MSB:s dödsbranddatabas (Ida.msb.se) 
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Tidpunkten som bostadsbränder inträffas visas i figur 2 och den största andelen 

bostadsbränder sker mellan 16–20, vilket har en tydlig koppling till när personer kommer hem 

från arbete.  

 

Figur 2: Andel bostadsbränder per timme 2010–2019. Källa: MSB:s dödsbranddatabas (Ida.msb.se) 

Brandorsakerna i flerbostadshus presenteras i figur 3 och för villor i figur 4, gemensamt för 

dem båda är spis som en brandorsak med hög andel. Specifikt för villor är soteld som orsakar 

ungefär 30% av villabränder. 
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Figur 3: Brandorsak i flerbostadshus 2010–2019. 

Källa: MSB:s dödsbranddatabas (Ida.msb.se) 
Figur 4: Brandorsak i villa 2010–2019. 

Källa: MSB:s dödsbranddatabas (Ida.msb.se) 
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3.5.2 Dödsbränder  

De senaste 10 åren (2009–2019) har det i snitt omkommit 84 personer per år i bostadsbränder 

som kan ses i figur 5.  

 

Figur 5: Antal omkomna i bostadsbränder 2009–2019. Källa: MSB:s dödsbranddatabas (Ida.msb.se) 

MSB:s nollvision jämför ett treårsmedelvärde för att analysera om nollvisionsmålen har 

uppnåtts till 2020. I figur 6 ses treårsmedelvärde för omkomna i bostadsbränder från 2012-

2019. 

 

Figur 6: Treårsmedelvärde för omkomna i bostadsbränder 2012–2019. Källa: MSB:s dödsbranddatabas (Ida.msb.se) 
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Undersöks statistiken för dödsbränder i bostäder framgår det att män är överrepresenterade 

gentemot kvinnor. För perioden år 2009–2015 kan fördelningen omkomna i bostadsbränder 

mellan könen ses i figur 7.  

I figur 8 presenteras medelvärdet omkomna per åldersgrupp under perioden 1999–2015 i alla 

bränder med dödlig utgång, och som tidigare nämnts är äldre personer överrepresenterade. I 

studien av Jaldell et al (2019) skrivs det att personer som bor ensamma, har låga inkomster 

eller socialbidrag har en högre risk att omkomna i en bostadsbrand. 

 

Figur 7: Antal omkomna i bostadsbränder sett till kön 2009–2018. Källa: MSB:s dödsbranddatabas (Ida.msb.se) 

 

Figur 8: Medelvärde av antal omkomna per åldersgrupp 1999–2015. Källa: MSB:s dödsbranddatabas (Ida.msb.se) 
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3.6 Regelverk 

Detta kapitel behandlar de regelverk som är aktuella för denna studie och som har koppling 

till hemtjänsten och räddningstjänsten. Socialtjänstlagen och lagen om skydd mot olyckor är 

de regelverk som redovisas och är relevanta för studiens problemområde.   

3.6.1 Socialtjänstlagen 

Socialtjänstlag (SoL, SFS 2001:453) utfärdades 2001-06-07 och Socialtjänstens mål beskrivs 

i 1 kap 1§:  

” Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund 

främja människornas 

- ekonomiska och sociala trygghet, 

- jämlikhet i levnadsvillkor, 

- aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin 

och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas 

och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet” 

I 2 kap 1 § beskrivs att kommunerna ansvarar för socialtjänsten i sitt område och har det 

yttersta ansvaret för att den enskilda får det stöd och hjälp som de behöver. Socialtjänsten ska 

enligt (SoL, SFS 2001:453) 4 kap 1 § bevilja bistånd för den som inte själv kan tillgodose sina 

behov och sin livsföring. Bistånd kan enligt Socialstyrelsen vara hemtjänst, vilket är det 

relevanta för denna studie. En brukare av bistånd ska enligt (SoL, SFS 2001:453)) 4 kap 4 §: 

” Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva 

och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och 

meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.” 

För att leva ett självständigt liv under trygga förhållande krävs ett bra brandskydd, och som 

stycket ovan belyser ska socialnämnden verka för att äldre personer ska ha trygga 

förhållanden. 
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3.6.2 Lagen om skydd mot olyckor 

Lagen om skydd mot olyckor [LSO] (SFS 2003:778) utfärdades 2003-11-20 och inleds med: 

”Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt 

egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och 

likvärdigt skydd mot olyckor.” 

LSO beskrivs av Brandskyddsföreningen (u.å.-b) som den viktigaste lagen gällande 

brandskydd och den beskriver vilka skyldigheter som gäller för myndigheter, företag, 

kommuner men även den enskilde. 

Enskildas skyldigheter 

Den enskildas skyldigheter behandlas i LSO (SFS 2003:778) 2 kap i 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. 

Utdraget ovan från LSO innebär enligt Brandskyddsföreningen (2019) att boende och 

fastighetsägaren alternativt bostadsrättsföreningen har ett ansvar för efterlevnaden av lagen. 

Boende ska rätta sig efter de regler som gäller för byggnaden, och för ägarna gäller att regler 

upprättas samt att brandtekniska installationer kontrolleras och underhålls. 

Kommunens skyldigheter 

Den inledande paragrafen i LSO (SFS 2003:778) 3 kap 1 § beskriver att ett förebyggande 

brandskyddsarbete ska ske för att förebygga bränder och skador: 

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. 
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Enligt LSO (SFS 2003:778) 2 kap 2 § ska kommunerna underlätta för den enskilde att 

fullgöra sina rättigheter: 

”En kommun skall genom rådgivning, information och på annat sätt 

underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag” 

Kommunerna ska även enligt LSO (SFS 2003:778) 3 kap 3 § ta fram ett handlingsprogram för 

förebyggande verksamhet: 

En kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet 

skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i 

kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges hur 

kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras 
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3.7 Kommuner och räddningstjänster 

Detta delkapitel presenterar grundläggande information om kommunerna i 

undersökningsgruppen som deltagit i studien. Nedan ges information om invånarantal och 

kort information om kommunernas räddningstjänster. Översiktlig statistik visar också hur 

många av kommunens invånare som är äldre än 65 år. Information om kommunerna från 

kontrollgruppen redovisas inte med anledning av att kontrollgruppens syfte enbart var att 

kontrollera enkätens trovärdighet. Svaren på enkätens frågor från kontrollgruppen tas inte 

med i studiens resultat.   

3.7.1 Kommuner 

I tabell 3 presenteras kommunerna i undersökningsgruppen som deltagit i studien. Tabellen 

visar det totala antalet invånare i kommunen samt hur många av kommunens invånare som är 

äldre än 65 år.   

Tabell 3: Studiens kommuner och dess invånare. Källa: SCB (2020) samt SCB (2019) 

Kommun Invånare 

(x 1000 inv.) 

Invånare 65+  

(x 1000 inv.) 

 Kommun Invånare 

(x 1000 inv.) 

Invånare 65+  

(x 1000 inv.) 

Alingsås 42 9  Mark 35 8 

Borås 113 22  Mölndal 70 11 

Eskilstuna 107 21  Mönsterås 13 3 

Gislaved 30 6  Nykvarn  11 2 

Göteborg 581 90  Nyköping 57 13 

Hammarö 17 3  Ronneby 30 7 

Haninge 93 14  Sigtuna 50 7 

Helsingborg 149 28  Skellefteå  73 17 

Karlskrona 67 15  Solna 83 13 

Karlstad 94 19  Stockholm 975 146 

Kumla 22 4  Umeå 129 22 

Kungälv 47 9  Västerås 155 30 

Lund 124 21  Ängelholm 43 10 

Lysekil 14 4  Örebro 155 28 

Malmö 346 52  Österåker 46 8 
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3.7.2 Kommuner och dess respondenter 

I tabell 4 redovisas alla räddningstjänster som deltagit i studien och vilken/vilka kommuner 

respektive räddningstjänst svarat för. Som presenteras i tabellen svarar Storstockholms 

Brandförsvar (SSBF) för tre kommuner. Resterande räddningstjänster svarar för en eller två 

kommuner. I de fall då räddningstjänsten har en förkortning redovisas den också i tabell 4. 

Tabell 4: Kommuner och dess respondenter 

Räddningstjänst Förkortning Kommun / Kommuner 

Bohus Räddningstjänstförbund BORF Kungälv 

Brandkåren Attunda - Sigtuna 

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund MBR Västerås 

Nerikes Brandkår - Kumla och Örebro 

Räddningstjänsten Alingsås-Vårgårda AVRF Alingsås 

Räddningstjänsten Eskilstuna - Eskilstuna 

Räddningstjänsten Gislaved – Gnosjö - Gislaved 

Räddningstjänsten Karlstadsregionen - Hammarö och Karlstad 

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän - Lysekil 

Räddningstjänsten Mönsterås - Mönsterås 

Räddningstjänsten Skellefteå - Skellefteå 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst RSNV Helsingborg och Ängelholm 

Räddningstjänsten Storgöteborg RSGBG Göteborg och Mölndal 

Räddningstjänsten Syd RSYD Lund och Malmö  

Räddningstjänsten Östra Blekinge - Karlskrona och Ronneby 

Storstockholms Brandförsvar  SSBF Solna, Stockholm och Österåker 

Södertörns Brandförsvar SBFF Haninge och Nykvarn 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund SÄRF Borås och Mark 

Sörmlandskustens Räddningstjänst - Nyköping 

Umeåregionens brandförsvar - Umeå 
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4. Resultat 

I resultatkapitlet presenteras svaren från respondenterna i de 30 kommunerna som ingick i 

enkätundersökningen. Resultatet är huvudsakligen indelat i två delar, de räddningstjänster 

som bedriver utbildning av hemtjänstens personal och de som inte bedriver utbildning av 

hemtjänstens personal.  

4.1 Allmän information 

Grundläggande information om respondenterna presenteras med nuvarande befattning och 

antal år inom nuvarande befattning. Frågeställning om räddningstjänster arbetar med 

utbildning av hemtjänstens personal ligger till grund för enkätens uppbyggnad. De som 

bedriver utbildning fick svara på frågor om hur utbildning bedrivs. De som inte bedriver 

utbildning fick istället frågor om vilka hinder de bedömer finns för att inte bedriva utbildning 

samt vad de anses behöva för att kunna bedriva utbildning av hemtjänstens personal i 

framtiden. Alla svar som inkom av respondenterna presenteras i resultatet. Inget urval eller 

klusteranalys av resultatet har gjorts med anledning av att datamängden ansågs tillräckligt 

hanterbar för att hanteras i sin helhet. 
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4.1.1 Respondenternas befattning och erfarenhet 

I tabell 5 presenteras de respondenter som svarat för räddningstjänsterna med befattning och 

erfarenhet inom sin nuvarande befattning. En respondent kan ha svarat för flera kommuner, 

vilket redovisas i tabellen.  

Tabell 5: Respondenternas befattning och erfarenhet. 

Befattning Erfarenhet (år) Antal 

Brandingenjör 0–5  1 

Brandinspektör 11–15 1 

Brandinspektör 16–20 1* 

Chef förebyggande 0–5 5* 

Chef förebyggande 11–15 1 

Chef förebyggande 16–20 2* 

Chef för utbildning 0–5 1* 

Distriktschef 0–5 1 

Enhetschef 0–5 1** 

Samordnare 0–5 3*** 

Samordnare 6–10 1* 

Seniorsamordnare 6–10 1* 

Ställföreträdande räddningschef 0–5 1 

* En respondent svarar för två kommuner 

** En respondent svarar för tre kommuner 

*** Två respondenter svarar för vars två kommuner  
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4.1.2 Arbetar räddningstjänster med utbildning av hemtjänstens personal? 

Här presenteras svar på frågan om de tillfrågade kommunernas räddningstjänster bedriver 

utbildning av hemtjänstens personal i de 30 aktuella kommunerna. Resultatet visar att 37 % 

(11 kommuners räddningstjänster) bedriver utbildning av hemtjänstens personal som visas i 

figur 9.  

 

Figur 9: Andel respondenter som utbildar respektive inte utbildar hemtjänstens personal i brandsäkerhet. 
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4.2 Räddningstjänster som arbetar med att utbilda hemtjänstens 

personal 

För de elva respondenter som svarade att de arbetar med att utbilda hemtjänstens personal fick 

de ett antal frågor om hur utbildning genomförs. I kapitlet presenteras svaren som inkommit 

om hur respondenterna bedriver utbildning.  

4.2.1 Utbildningens procedur 

Utbildning av hemtjänstens personal sker av majoriteten vart tredje år som kan ses i figur 10.  

 

Figur 10: Fördelningen av hur ofta utbildningen av hemtjänstens personal i brandsäkerhet sker. 

Svaren under ”Övrigt”: 

Av en räddningstjänst som utbildar två kommuner erhölls följande fritextsvar: 

• När hemtjänsten efterfrågar det samt att vi erbjuder dem det efter en händelse. Det 

ingår även i vår brandskyddsutbildning som vi har till vård och omsorgspersonal, 

dock ej så omfattande som i de individanpassade brandskyddsutbildningarna. 

Av den tredje räddningstjänsten under ”övrigt” erhölls följande fritextsvar: 

• Vi rekommenderar kommunen att skicka sin personal vart 5:e år 
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Tiden för utbildningen är för majoriteten 3–4 timmar lång (9 av 11 respondenter). För de två 

återstående respondenterna presenteras fritextsvaren: 

• Betydligt kortare information vid de vanliga brandskyddsutbildningarna 

• Normalt en timme gäller de individanpassade utbildningarna, betydligt kortare vid de 

vanliga brandskyddsutbildningarna 

Eskilstuna räddningstjänst har förutom 3 timmar grundläggande brandkunskap även 45 

minuter på hemtjänstens arbetsplatsträffar för att prata särskilt om riskbedömning och hur 

hemtjänstens personal ska fånga upp personer i särskild riskgrupp samt riskreducerande 

åtgärder hos deras brukare. 

Efter genomförd utbildning sker det kontroll av kunskapen hos hemtjänstens personal i endast 

två kommuner (Mark och Borås) som utbildas av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

(SÄRF). Kunskaperna kontrolleras via ett kunskapsprov och praktiskt prov. 

Utbildning av hemtjänstens personal har stor spridning med avseende på hur många 

kontinuerliga år som utbildning har skett vilket kan ses i figur 11. 

 

Figur 11: Fördelningen av kontinuerliga år som utbildning av hemtjänstens personal i brandsäkerhet har pågått. 
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Säkerställande att ny personal hos hemtjänsten får utbildning gällande brandskydd presenteras 

som respondenternas hela fritextsvar. Samma svar för flera kommuner beror på att de utbildas 

av samma räddningstjänst. 

Komplett lista av respondenternas fritextsvar utan urval:  

• Det är upp till varje kommun och enhetschef att ha koll på 

• Det finns inte i dagsläget. * 

• Kan vara vi på tillsyn, annars ligger ansvaret hos Kommun/Företaget 

• Upp till verksamheten själv 

• Det är inte vårt ansvar. * 

• Rutiner hos kommunen/socialtjänsten/enheten 

• Det är hemtjänstchefernas ansvar. Säkerställs inte av räddningstjänsten. 

• Det ansvaret ligger hos hemtjänsten 

• Det ligget på verksamheten själv 

* Respondenten skrev samma svar för samtliga undersökta kommuner i förbundet.  

4.2.2 Utbildningens uppbyggnad 

Platsen för vart utbildningen sker presenteras i figur 12, flervalsalternativ var möjligt på 

frågan då några respondenter bedriver utbildning på mer än en plats. Det innebär att 

svarsfrekvensen är högre än de elva respondenter som bedriver utbildning. 

 

Figur 12: Fördelningen över vart utbildning av hemtjänstens personal i brandsäkerhet sker. 
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Utbildningen sker hos nio av elva respondenter med både praktik och teori, medan en 

räddningstjänst som utbildar två kommuner enbart har teoretisk utbildning. Vad som ingår i 

den teoretiska utbildningen presenteras i figur 13.  

 

Figur 13: Fördelning över vad som ingår i den teoretiska utbildningen för hemtjänstens personal i brandsäkerhet. 

Tre respondenter svarade i fritextsvar med tillägg angående vad som ingår i den teoretiska 

utbildningen: 

• Vid de individanpassade utbildningarna går vi inte in på djupet i teorin, utan mest hur 

man skall undvika en brand samt förfara vid en händelse. Vi går även igenom på vilka 

sätt det går att anpassa sitt brandskydd. 

• Vi delar även ut en checklista Brandsyn i hemmet 

• Riskbeteenden, förmågebedömning, förebyggande åtgärder 
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Den praktiska utbildningen innehåller grundläggande brandförebyggande kunskaper enligt 

figur 14. De tre alternativ som presenteras i figuren var valbara i enkäten, men med 

möjligheten att tillägga eventuellt innehåll som fritextsvar. 

 

Figur 14: Fördelning över vad som ingår i den praktiska utbildningen för hemtjänstens personal i brandsäkerhet. 
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För nio av respondenterna ingår teori i repetitionsutbildningen och för sju av dessa även 

praktisk utbildning. Längden för utbildningen varierar och presenteras i figur 15.  

 

Figur 15: Cirkeldiagram som visar fördelningen över tidsåtgången för repetitionsutbildning.  

Kategorin ”Övrigt” representerar två fritextsvar: 

• Normalt en timme gäller de individanpassade utbildningarna, betydligt kortare vid de 

vanliga brandskyddsutbildningarna 

• Vi tänker, normalt en timme gäller de individanpassade utbildningarna, betydligt 

kortare vid de vanliga brandskyddsutbildningarna 
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4.2.4 Bedömning av utbildning 

Hur respondenterna bedömer att utbildningen fungerar presenteras i figur 16 där utbildningen 

bedöms på en skala från 1–6, där 1 är mycket dåligt och 6 är mycket bra. 

 

Figur 16: Fördelning över hur räddningstjänsterna bedömer att utbildning av hemtjänstens personal fungerar. 

Fungerar bra 

Av de elva respondenterna som utbildar hemtjänstens personal erhölls följande fritextsvar på 

frågan om vad som fungerar bra med utbildningen. För samma eller liknande svar beror det på 

att en respondent kan ha svarat för flera kommuner.  

Komplett lista av respondenternas fritextsvar utan urval: 

• Stort intresse 

• Engagemang hos medarbetare både vid hemtjänst och räddningstjänst 

• Kontinuitet. * 

• Bra utbildning där allt ingår. 

• Det mesta fungerar bra 

• De är otroligt intresserade, de vet omedelbart vilka brukare som är i riskzonen, de 

tycker det är skönt att det går att anpassa deras brandskydd. De vill verkligen arbeta 

individanpassat regelbundet. Inga problem med utbildningarna. * 

• Dom har ett intresse för och kärlek till sina brukare. * 

• Att dom vill utbilda sig 

* Respondenten skrev samma svar för samtliga undersökta kommuner i förbundet.  
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Fungerar mindre bra 

Av de elva respondenterna som utbildar hemtjänstens personal erhölls följande fritextsvar på 

frågan om vad som fungerar mindre bra med utbildningen. För samma eller liknande svar 

beror det på att en respondent kan ha svarat för flera kommuner.  

Komplett lista av respondenternas fritextsvar utan urval: 

• Det byts personal ofta 

• Svårt att få till tid - pressat schema i hemtjänsten. Ledning som inte vill att riskerna 

ska inventeras 

• Personalen tycker att det är för ofta. * 

• Kort om tid 

• Möjligen planering och logistik 

• Utbildningarna och intresset är bra men det är svårt att få någon systematik i deras 

arbete. Till exempel ny chef så försvinner arbetet 

• Ej gjort det så länge ännu, svårt att ta ställning 

• Att få cheferna att avsätta tid för utbildning. * 

• Vet inte 

* Respondenten skrev samma svar för samtliga undersökta kommuner i förbundet.   
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4.2.5 Respondenternas hinder för utbildning 

Respondenterna fick besvara vilka eventuella hinder som finns för att bedriva utbildning 

presenteras i figur 17. 

 

Figur 17: Fördelning av vilka hinder som räddningstjänsten bedömer finns för att bedriva utbildning. Flerval möjligt. 

Följande tillägg i form av fritextsvar inkom: 

• Det stora hindret finns inte i att utbilda - det stora hindret finns i att det sedan görs 

riskbedömningar hos brukarna som ska leda till riskreducerande åtgärder som kostar 

pengar 

• Vi utbildar alla inom kommunen gratis 

4.2.6 Respondenternas behov för att motverka hinder 

Komplett lista av respondenternas fritextsvar om behov för att motverka ovan nämnda hinder: 

• Större engagemang hos ledningen i hemtjänsten (vård- och omsorgsförvaltningen) för 

denna fråga 

• Vet ej. * 

• Prioritera brandskyddsarbete 

• Avsätta personal till utbildningarna (räddningstjänsten). Hos hemtjänsten skulle det 

underlätta med fasta rutiner. Göra utbildningarna på hemtjänst APT eller större 

planeringsdagar. Utbildningar digitalt, kanske en inspelad utbildningsfilm. * 

• Bättre information från kommunledning till berörda chefer. * 

• Inga hinder 

* Respondenten skrev samma svar för samtliga undersökta kommuner i förbundet.  
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4.3 Räddningstjänster som inte arbetar med att utbilda hemtjänstens 

personal 

För 19 respondenter var svaret att de inte bedriver utbildning för hemtjänstens personal i 

förebyggande syfte. De 19 respondenterna fick svara på specifika frågor om vilka hinder som 

finns för att inte utbilda samt vad de bedömer behöva för att utbilda hemtjänstens personal.  

4.3.1 Respondenter som tidigare bedrivit utbildning 

För 2 av 19 respondenter var svaret att de tidigare har arbetat med utbildning av hemtjänstens 

personal vilket visas i figur 18. 

 

Figur 18: Andel av räddningstjänster som tidigare bedrivit utbildning av hemtjänstens personal. 

  

Tidsbegränsade projekt 

De två respondenter som tidigare har utbildat hemtjänstens personal men som i dagsläget inte 

gör det, svarade på frågan varför de slutade utbilda. Fritextsvaren: 

• Det var i ett projekt som tog slut. 

• Vi har genomfört en pilot mot en hemtjänstgrupp samt en grupp inom serviceboende. 

Arbete med utvärdering pågår. 
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4.3.2 Respondenternas hinder för att bedriva utbildning  

Respondenterna som inte bedriver utbildning av hemtjänstens personal svarade på vad de 

bedömer är det största hindret till varför de inte arbetar med utbildning av hemtjänstens 

personal i dagsläget. Komplett lista av respondenternas fritextsvar: 

• SSBF har ett bredare förebyggandeperspektiv där det i dagsläget inte bedöms att 

denna grupp ska ha en egen utbildning utan vi bistår med information och rådgivning 

i ett bredare perspektiv i samhället. * 

• Hur vi ska lösa frågan kring den personliga integriteten och samtycke från 

hemtjänstbrukaren. Själva utbildningen till personal är framtagen av vår 

säkerhetsavdelning på Västerås stad. 

• Vi utbildar idag all kommunal personal i grundläggande brandkunskap (teori och 

praktik). Däremot så är den inte riktad mot att dem ska bedriva ett aktivt 

brandskyddsarbete mot 65+. För att komma dit krävs en politisk förankring att detta 

uppdrag ska genomföras. 

• Vi håller på att ta fram ett koncept för detta arbete. 

• Räddningstjänsten har drivit frågan under flera år. För att lyckas krävs det att 

socialförvaltningen aktivt deltar i frågeställningarna och medverkar till en hållbar 

lösning. Socialförvaltningen anser inte att de har resurser för att bedriva arbetet. 

• Vi har tagit fram en utbildning och provat den i Partille kommun men har inte hunnit 

köra igång den i övriga kommuner än. Vi har även ett stort koncept med checklistor 

och åtgärdskatalog, hemsida med information osv i ett samarbete med RäddsamVG 

som är ett samarbete mellan räddningstjänsterna i västra Götaland, men vi har inte 

hunnit "lansera" det än. 

• Samma som i Göteborg. Vi har inte hunnit igång än. Har en färdig utbildning och 

koncept som ska köras ut så fort det går. (Se ovan) 

• Ej prioriterat område, tidsbrist 

• Intresset från Helsingborgs stad har varit dåligt. Vi har försökt i flera omgångar men 

stupar alltid på bristande intresse. Då vi inte lyckades i Helsingborg så beslutade vi 

oss att börja i våra mindre kommuner vilket blivit mer lyckosamt. Vi har idag kört 

igång i Örkelljunga och om inte Covid kommit så skulle vi även ha påbörjat utbildning 

i Bjuv. Vi har lärt oss att politiskt beslut är avgörande för framgång. 
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• Vi har beslutat oss (se svar angående Helsingborg) att börja med våra mindre 

kommuner så att när vi kommer till våra större kommuner har vi lärt oss vad som är 

viktigt för att få ett fungerande system. Detta då vi vet av erfarenhet att det är svårare 

att lyckas i en större kommun (se svar angående Helsingborg). (Se ovan) 

• Tror att det beror på avsaknad av tid och resurser samt för lite vägledning och 

material från MSB. 

• Jag försökte starta upp ett projekt för något år sedan men kontakten med hemtjänstens 

ansvariga var svåra att nå och ta beslut i frågan. Därför dog engagemanget från min 

sida. 

• Vi har erbjudit Ronneby kommuns äldreförvaltning utbildning till personal i 

hemtjänsten, men fått svaret att verksamheten inte har tid att avsätta extra tid för 

säkerhetsutbildning. Vidare har vi tagit fram kontrollistor till och för personalen samt 

erbjudit Ronneby kommun att aktivt deltaga i hemmen för framtagande av ett 

pilotprojekt, där vi kunde haft ett underlag för ev. fortsatt förebyggande verksamhet 

hos äldre brukare 70+ 

• Vi har erbjudit Karlskrona kommuns äldreförvaltning utbildning till personal i 

hemtjänsten, men fått svaret att verksamheten har svårt tid att avsätta extra tid för 

säkerhetsutbildning. Vidare har vi tagit fram kontrollistor till och för personalen samt 

erbjudit Karlskrona kommun att aktivt deltaga i hemmen för framtagande av ett 

pilotprojekt, där vi kunde haft ett underlag för ev. fortsatt förebyggande verksamhet 

hos äldre brukare 70+ 

• Bortsett från nuvarande pandemi så är det vår egen tid. Tidskrävande att vara inne 

hos respektive utförare och utbilda samt anpassa deras mallar och rutiner för detta 

ändamål. 

• Dels att det tar tid från en redan slimmad hemtjänstorganisation för att införa det på 

bredde, dels att vi har personalbrist just nu. 

• Kommunen beställer inte uppdraget. 

* Respondenten skrev samma svar för samtliga undersökta kommuner i förbundet.  
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4.3.3 Respondenternas behov för att bedriva utbildning 

De 19 respondenterna fick också svara på frågan vad de bedömer behöva för att idag påbörja 

utbildning av hemtjänstens personal till att bedriva brandskyddsarbete hos 65+ i ordinärt 

boende. Komplett lista av respondenternas fritextsvar:  

• Bra stöd och tydligt uppdrag från MSB. 

• Tid 

• Kommunens medhjälp att nå gruppen 70+ 

• Karlskrona Kommuns äldreförvaltnings hjälp med att nå brukare 70+ 

• Ett färdigt koncept från identifiering till åtgärd.  

• Det krävs en förståelse hos den politiska nämnden att detta ska prioriteras. 

• Vi behöver förståelse för frågan inom socialförvaltningen och tydligare politiskt 

beslut. 

• Ska vi utbilda hemtjänstpersonalen i alla våra kommuner så behöver vi mer resurser 

(läs personal). Antingen genom att göra mindre "traditionellt" förebyggande arbete 

såsom tillsyner eller utöka bemanningen. * 

• Utveckla en webbutbildning samt material som lätt kan arbetas in   befintliga rutiner 

(riskanalyser och checklistor) 

• En inriktning/ambitionsnivå samt plan för arbetet.  

• Inget nytt. 

• SSBF har ett bredare förebyggandeperspektiv där det i dagsläget inte bedöms att 

denna grupp ska ha en egen utbildning utan vi bistår med information och rådgivning 

i ett bredare perspektiv i samhället. * 

• Göteborg har väldigt många utförare av hemtjänst och det är ett stort steg att börja 

utbilda. Vår utbildningsavdelning måste hinna med och vi ville vara klara med allt 

material och arbete runt omkring först. Det är även svårt att nå fram till rätt personer 

och få dem att vilja satsa tid och pengar på konceptet speciellt i dessa tider. 

• Utbildningsavdelningen måste ha tid för att ta emot all personal. Vi måste hitta rätt 

kontakter i kommunen och lansera konceptet. 

• Att beslut tas i frågan och att detta prioriteras 

• En tydlig motpart. Vi har väldigt många privata aktörer i [ANONYM] kommun och 

dessa kan vara svåra att nå.  

* Respondenten skrev samma svar för samtliga undersökta kommuner i förbundet.  
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4.4 Övriga tillägg till enkäten 

Alla 30 respondenter fick möjlighet i enkäten att tillägga om det hade något som enkäten inte 

tog upp. Komplett lista av respondenternas fritextsvar: 

• Om samhället nu hellre vill satsa på att hjälpa äldre i deras hem än att låta dem flytta 

till särskilda boenden borde det tas fram ett system för bidrag till bostadsanpassning 

för personer som inte kan släcka eller utrymma själva. 

• Ni får gärna gå in på raddsamvg.com och kolla på fliken Individanpassat brandskydd 

som finns där. Vi har samlat mycket av vårt material där men vi ska även lägga till en 

webbutbildning där för hemtjänstpersonal. Vi har också skickat en rapport till 

Arbetsmiljöverket där vi ställer frågan till dem om den personliga integriteten och 

självbestämmanderätten verkligen kan väga tyngre än hemtjänstpersonalens 

arbetsmiljö? Är det rimligt att personer arbetar i ett hem med någon som är 

storrökare och har en funktionsnedsättning och inte har en fungerande brandvarnare 

och släckare? 

• Det har inte med hemtjänst och göra iofs men eftersom detta inte ens funkar på 

befintliga LSS boenden etc har vi tidigare tryckt på IVO angående deras ansvar för 

brandskydd hos utsatta grupper då de är dem som utger tillstånd för att bedriva 

verksamhet. IVO är en nyckelspelare för att lösa detta i verksamheter och bör sedan 

kunna bidra i kunskap och krav även mot hemtjänst. 

• Politisk förankring, beslut, är avgörande. 

• Det finns en arbetsgrupp inom RäddsamVG som arbetar aktivt med individanpassat 

brandskydd för äldre i hemmamiljö. Räddningstjänsten Östra Skaraborg är 

sammankallande för denna arbetsgrupp. 

• Arbetet pågår för att starta upp detta arbete! 
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5. Diskussion och analys 

MBS:s nollvisionsmål att ”Antalet döda och allvarligt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska 

minskas med minst en tredjedel till år 2020” är ett delmål som med stor sannolikhet inte 

kommer uppfyllas. År 2019 var treårsmedelvärdet 75 dödsfall i bostadsbränder per år jämfört 

med målet som var 68. Dödsbränder var hittills i september 2020 rekordhöga och det krävs 

större förändringar för att uppfylla målet än vad som gjorts.  

Gällande bostadsbränder med dödlig utgång är äldre överrepresenterade. Enligt 

socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att äldre människor ska få möjligheten att leva 

och bo självständigt under trygga förhållande. LSO beskriver att kommunerna ska utnyttja 

varandras resurser för förebyggande verksamhet. 

Med anledning av dessa regelverk anses hemtjänstens personal som en bra möjlighet för 

kommunerna att kunna bedriva ett förebyggande brandskyddsarbete hos äldre. Dock görs det 

inte i så stor omfattning ännu. 

5.1 Omfattning och utbildning 

För att besvara första och andra frågeställningen gällande i vilken omfattning och hur 

räddningstjänsterna arbetar med utbildning av hemtjänstens personal analyseras och 

diskuteras svaren från kapitel 4.2. De elva respondenter som bedriver utbildning fick svara på 

frågor om hur ofta utbildning bedrivs, hur utbildningen är upplagd och hur 

räddningstjänsterna bedömer att utbildningen fungerar för hemtjänstens personal.  

5.1.1 Utbildningens omfattning och upplägg 

Av de 30 kommunerna som undersöktes i studien utbildas hemtjänstens personal i 11 (37%) 

kommuner. Att utbildning enbart sker i 37 % var färre än vad vi hade tänkt oss vid start av 

studien.  

Utbildning sker för majoriteten vart tredje år och enbart en respondent har utbildningen som 

en engångshändelse. De resterande har en kontinuitet oavsett om det sker på givet intervall 

eller vid förfrågan av hemtjänsten/kommunen. För att upprätthålla kunskaperna om 

brandsäkerhet sker repetitionsutbildningar hos åtta av respondenterna med variation från varje 

år tills när det efterfrågas av hemtjänsten. Dock är det enbart en räddningstjänst som har 

kontroll av kunskaperna efter genomförd utbildning, som sker via ett kunskapsprov och 
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praktiskt prov. Kontroll av kunskaperna skulle innebära att räddningstjänsterna kan utvärdera 

sina utbildningar och se vilka delar som hemtjänstens personal lärt sig. 

Utbildningen sker främst på brandstationen eller hos hemtjänsten. För fyra respondenter sker 

utbildningen även digitalt vilket är en fördel i dagsläget med tanke på det rådande läget med 

COVID-19. För nio av de elva respondenterna är utbildningen 3–4 timmar lång och de 

resterande två har betydligt kortare utbildningstid. 

Utbildningen för alla respondenterna innehåller grundläggande teoretiska brandkunskaper 

såsom brandcellsgränser och åtgärder vid eventuell brand. Största skillnad mellan 

respondenternas innehåll är att en respondent inte utbildar i brandförlopp, och två 

respondenter inte utbildar i byggnadstekniskt brandskydd. Den praktiska utbildningen som 

sker för nio av kommunerna innehåller kunskaper om brandfilt och brandsläckare för alla, 

men enbart sju räddningstjänster går igenom brandvarnare.  

Utbildningarna bedöms fungera bra och det uppvisas stort engagemang av medarbetarna vid 

både hemtjänsten och räddningstjänsten. Under utbildningarna märks ett stort intresse av 

hemtjänstens personal och de vet direkt vilka brukare som är i riskzonen, och förstår 

innebörden av ett individanpassat brandskydd. Utbildning har för 3 kommuner pågått 

kontinuerligt i hela 20 år, vilket ses som ett bevis på att utbildningen är uppskattad och 

prioriterad i dessa kommuner. 

När respondenterna bedömer hur utbildningen fungerar är det ingen som svarat lägre än 3 på 

skalan 1–6, där 1 är mycket dåligt och 6 är mycket bra. Respondenterna beskriver att 

utbildningarna fungera bra där hemtjänstens personal uppvisar stort intresse för att utbildas 

och bryr sig om sina brukar, de vet exempelvis omedelbart vilka brukare som anses vara i 

riskzonen. Hemtjänstens personal anser dock att utbildningarna kan ske för ofta trots att det 

maximalt sker en gång per år. Det vore intressant att höra från hemtjänstens personal om 

utbildningarna är lika uppskattade som räddningstjänsterna uppfattar det. Om utbildningarna 

är så uppskattade, vad är anledningen till att de upplevs vara för ofta? Är det tidsbristen och 

vetskapen att de hade gjort mer nytta hos sina brukar, eller upplevs dem rent utav ”tråkiga”?   

Brandskyddsutbildning uppskattas ofta av hemtjänstens personal och med rätt utbildning kan 

hemtjänstens personal kontrollera brandskyddet hos brukarna, på ett liknande sätt som 

RSYD:s personal gjorde mellan åren 2010–2016. I MSB:s rapport ”Mot en evidensbaserad 

nollvision kring bostadsbränder” från 2018 skriver författarna att kostnader för varje 

hembesök var 135 kr med personalkostnader och utdelning av brandvarnare inkluderat för de 
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som saknade. Vid jämförelse mellan kostnad och nytta var fördelarna 7–9 gånger större än 

kostnaden. Skulle istället hemtjänsten utföra dessa brandförebygganade hembesök under sina 

besök kan det leda till att kostnaden kommer sjunka och vid jämförelsen mellan nytta och 

kostnad kommer fördelarna bli högre än dåvarande 7–9 gånger. 

5.2 Hinder för att bedriva utbildning till hemtjänstens personal 

För att besvara studiens tredje frågeställning, om vilka hinder de kommunala 

räddningstjänsterna anser finns för att bedriva utbildning av hemtjänstens personal, analyseras 

respondenternas svar från kapitel 4.3. De 19 respondenter som i enkätundersökningen svarade 

att de inte bedriver utbildning av hemtjänstens personal fick frågor om de tidigare har arbetat 

med utbildning, vilka hinder som finns samt vad de anses behöva för att motverka tidigare 

nämnda hinder i förebyggande brandskyddsarbete hos äldre personer i ordinärt boende.  

5.2.1 Respondenter som tidigare bedrivit utbildning 

Av de 19 respondenter som inte bedriver utbildning av hemtjänstens personal svarade 2 att de 

tidigare har bedrivit utbildning. De fick vidare möjlighet att svara på frågan varför de slutade 

utbilda hemtjänstens personal. Den första respondenten svarade då att det var ett projekt som 

tog slut, medan den andra respondenten svarade att de hade genomfört ett pilotprojekt mot en 

hemtjänstgrupp samt en grupp inom serviceboende men att projektet tog slut och att 

utvärdering pågår.  

Slutsatsen kan dras att ingen av de två respondenterna som tidigare har bedrivit utbildning 

hade en kontinuitet i utbildning av hemtjänstens personal, då utbildningen var tidsbegränsad. 

Det är oklart om den första respondenten har som avsikt att fortsätta utbildning då det inte 

framgår av svaret. Den andra respondenter svarade att utvärdering av pilotprojektet pågår.  

5.2.2 Identifiering av hinder och problemlösning 

Samtliga respondenter som både bedriver och inte bedriver utbildning av hemtjänstens 

personal fick svara på frågor om vilka hinder de bedömer finns för utbildning av hemtjänstens 

personal. De fick också frågan vad de bedömer behöva för att motverka tidigare nämnda 

hinder. Samtliga svar från respondenterna var fritext med varierande svar. 

Av respondenterna som bedriver utbildning idag svarade 4 kommuner (13%) att de inte 

bedömer att det finns några hinder. Sju respondenter svarade att det är tidsbrist från 

hemtjänsten och två svarade att det är tidsbrist hos räddningstjänsten. 



   

46 

Tre respondenter svarade att de anser att ekonomin hos hemtjänsten är ett problem och två 

menar att det är ekonomin hos räddningstjänsten som utgör hindret. Tillägg ska göras att 

frågan var av flervalskaraktär och respondenterna kunde således kryssa i mer än ett alternativ.  

Respondenterna kunde även svara i fritext varpå en respondent svarade att hindret inte ligger i 

utbildning, utan i att det efter utbildning ska göras individanpassade riskbedömningar hos 

brukarna som kostar pengar, och därmed kan ledningen inte vilja inventera riskerna.  

För att lösa denna problematik svarade respondenterna att de hade önskat att 

räddningstjänsterna hade mer personal att avsatta till utbildningar. Det hade löst tidsbristen 

hos räddningstjänsten. Det gör att frågan då blir ekonomiskt riktad, då en större budget för 

personal krävs. För de respondenter som bedömer att de både har tidsbrist och saknar 

ekonomiskt stöd krävs det att det frigörs stöd i form av pengar. Detsamma gäller för 

respondenterna som svarade att de bedömer att det finns tidsbrist hos hemtjänsten och att ett 

hinder är ekonomin. Tidsbristen är en personalfråga vilket grundas i en ekonomisk fråga för 

hemtjänsten.  

Då tidsbrist kan utgöra mer än en ekonomisk fråga kan det innebära att verksamheten behöver 

bli mer effektiv. En respondent skriver att en digital utbildning till hemtjänstens personal i 

brandskyddsfrågor är att föredra. Möjlig åtgärd kan då vara en informativ utbildningsfilm.  

Respondenterna skriver också att de önskar ett större engagemang hos ledningen i 

hemtjänsten och kommunerna. Det hade hjälpt till att prioritera brandskyddet hos brukarna 

och fått mer personal. Även fasta rutiner från hemtjänsten skrivs som ett önskemål från 

räddningstjänsten.  

5.2.3 Hinder för de som inte bedriver utbildning 

Respondenterna som inte bedriver utbildning av hemtjänstens personal svarade på vilka 

hinder de bedömer finns varför de inte arbetar med utbildning av hemtjänstens personal i 

dagsläget. Respondenterna fick också svara på frågan vad de behöver för att motverka 

nämnda hinder. Svaren från respondenterna varierade i stor utsträckning. Flera respondenter 

svarade att räddningstjänster har ett bredare förebyggandeperspektiv där grundläggande 

brandutbildning sker för kommunens personal, men att det inte finns någon riktad kraft för 

just äldre personer i ordinärt boende. Anledning till det är bland annat tidsbrist från 

räddningstjänsterna.  
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Respondenterna skriver också att det krävs en politisk förankring för att rikta in förebyggande 

brandskyddsarbete mot den gruppen av individer. Intresset från kommunen är avgörande för 

frågan. Räddningstjänsten har drivit frågan i flera år och behöver att socialförvaltningen aktivt 

deltar i frågan om individanpassat brandskydd för äldre personer.  

Tyvärr anser ofta inte socialförvaltningen att de har resurser för att bedriva arbetet. Men 

genom förståelse hos den politiska nämnden bör frågan prioriteras och tydligare politiska 

beslut tas.  

Ett flertal respondenter skriver att de håller på att ta fram koncept med utbildning men att de 

inte har hunnit lansera ännu med anledning av pågående Coronapandemi. Utbildningarna 

består då av checklistor till hemtjänstens personal, åtgärdskatalog, hemsida med information 

med mera.   

Det framgår även en tydlig problematik kring utbildning av nyanställda samt vid chefsbyten 

hos hemtjänsten. Utbildningen är inte systematiskt inlagt i hemtjänstens rutiner och det är inte 

räddningstjänstens ansvar att upprätthålla en kontinuerlig utbildning. Enligt socialtjänstlagen 

och LSO ska kommunerna ansvarar för att alla har en trygg levnadsmiljö, brandsäkerheten 

verkar dock vara lågt prioriterad.  

5.3 MSB:s checklista 

MSB har tagit fram en checklista för att inventera brandskyddet hos den enskilda, se bilaga 3.  

Vi anser att checklistan är ett bra verktyg för att stärka det individanpassade brandskyddet. 

Genom att genomföra en riskinventering hos den enskilde blir det enklare att ta fram 

riskreducerande åtgärder. Men frågan om vem som ska genomföra inventeringen kvarstår. Är 

det den kommunala räddningstjänstens uppgift att genomföra riskinventering hos utsatta eller 

är det någonting som kan göras av annan part, exempelvis hemtjänsten efter utbildning av 

räddningstjänsten?  

För att genomföra en riskinventering krävs viss grundläggande kunskap, men hur omfattande 

egentligen? Vår bedömning är att det inte behöver vara någon omfattande utbildning för att 

göra en grundläggande riskinventering hos den enskilda enligt checklistan. Ett exempel för att 

utbilda hemtjänstens personal i grundläggande brandskydd kan till exempel vara genom en 

kort informativ film. Filmen kan skickas ut till hemtjänstens personal som själva kan välja när 

de har möjlighet att se filmen utan att påverka deras arbetstid i allt för stor utsträckning.  
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Filmen bör visa hur personal kan använda checklistan för att kontrollera brandskydd hos den 

enskilde. Genom att använda en informativ film för att utbilda hemtjänstens personal löses 

flera av de problem som identifierats av räddningstjänsterna i enkätundersökningen. Varken 

hemtjänsten eller räddningstjänsten behöver avsätta något större tid eller personal för att 

genomföra utbildning. Dock bör filmen enbart ses som en möjlighet till utbildning för de 

hemtjänster och räddningstjänster som bedöms ha svårt att avsätta någon större tid, då vi anser 

att en gedigen utbildning är att föredra.   

5.4 Felkällor 

Resultatet som presenteras i denna rapport är inte representativt för alla kommuner och 

räddningstjänster i Sverige, på grund av den relativt smala undersökningsgruppen. Vi anser att 

studien kan ses som en fingervisning i vilken omfattning räddningstjänster arbetar med 

utbildning av hemtjänstens personal. 

Den mänskliga faktorn kan leda till feltolkningar av frågorna trots hög reliabilitet och 

validitet, vilket kan leda till ett missvisande resultat då respondenterna missförstått frågorna 

och inte svarat på det som egentligen efterfrågades. Även att hindren för att bedriva utbildning 

kan variera från person till person, så att om en annan person hade svarat kan det framkommit 

andra hinder. 

5.5 Uppslag till nya studier 

Under studiens genomförande har det uppstått funderingar hur den politiska nämnden 

prioriterar brandskyddsarbete och vilka hinder de anses ha. Funderingar har även uppstått om 

utbildning i brandskydd vid omsättning av hemtjänstens personal och i vilken omfattning.  

En annan intressant undersökning hade varit från brukarnas perspektiv, om de anser att det är 

nödvändigt med förebyggande brandskyddsarbete i hemmet och själva inser behovet av till 

exempel individanpassat brandskydd. 
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6. Slutsats 

Det krävs förändringar hos äldre gällande brandskydd för att minska dödsbränderna så att 

målen i MSB:s nollvision ska uppfyllas. Av de 30 undersökta kommunerna sker det 

utbildning av hemtjänstens personal hos enbart 11 av dem. Utbildningar innehåller 

grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper såsom brandförlopp, riskreducerande 

åtgärder och brandsläckare. 

Utbildningarna är uppskattade av hemtjänstens personal som uppvisar stort intresse och 

engagemang för sina brukare. Personalen vet vilka som är i riskzonen och tycker det är bra att 

kunna anpassa brandskyddet efter individen. Det tyder på en vilja av hemtjänstens personal att 

få en brandskyddsutbildning och kunna förbättra brandsäkerheten hos sina brukare. I 3 av de 

undersöka kommunerna har utbildning av hemtjänstens personal pågått kontinuerligt i 20 år, 

vilket tyder på att det finns möjligheter för ett bra samarbete. 

För att få en förändring kring brandsäkerheten hos äldre krävs det att politiska beslut tas och 

att det förebyggande arbetet hos äldre får en högre prioritet. I dagsläget är tidsbristen och 

kostnadsfrågorna ett problem, både för räddningstjänsten och hemtjänsten. Kostnadsfrågorna 

leder till att ledningen inte vill inventera riskerna och tids- samt resursbristen hos både 

socialförvaltningen och räddningstjänsten leder till problem för att bedriva en utbildning. Det 

behöver tillsättas mer pengar till både hemtjänsten och räddningstjänsten för att lösa dessa 

problem, samt få utbildningen systematisk inlagd så att arbetet inte försvinner vid ett 

chefsbyte. 

För att förbättra brandsäkerheten hos äldre behövs det tydligare direktiv från politikerna och 

kostnads- samt resursfrågan måste lösas, då chefer i nuläget inte vill avsätta tid för utbildning. 

Det behövs i flertalet kommuner ett större engagemang från ledningen och att 

brandskyddsarbetet hos äldre får en högre prioritet i samhället. 

Om studien för undersökning av utbildning av hemtjänstens personal hade genomfört igen 

hade det varit bra att även få in politiska nämndens åsikter. Det är den politiska nämnden som 

styr över hur ekonomi ska fördelas till de kommunala verksamheterna och det hade varit 

intressant att kontrollera synsättet på brandsäkerhet för en åldrande befolkning från deras 

perspektiv. Metodvalet för studien bedöms god och hade genomfört på liknande sätt då svaren 

från respondenterna kunde gås igenom på ett strukturerat och effektivt sätt.   
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Bilaga 1: Missivbrev 1 

Examensarbete brandingenjör - Hemtjänst och brandsäkerhet 

Hej, 

Våra namn är Eric Nilsson och Marcus Rosenberg och studerar nu sista terminen på 

brandingenjörsprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet. 

Sista terminen innefattar ett examensarbete om 15 hp vardera. Vårt examensarbete "Hemtjänst 

och brandsäkerhet, ur räddningstjänstens perspektiv" är en studie där vi undersöker 30 

kommuners räddningstjänsters samverkan och utbildning av hemtjänstens personal, i 

förebyggande syfte att motverka bränder i ordinärt boende hos befolkning 65+.  

Vi är väldigt tacksamma om ni vill ta er tid att svara på vår enkät som ligger till grund för 

resultatet i rapporten.  

Nedan finner ni länk till ett webbaserat formulär. Vänligen fyll i formuläret så sanningsenligt 

som möjligt.  

Vi vill att ni svarar på frågorna för [kommun] och enbart den kommunen, även om ni är ett 

förbund med flera andra kommuner.  

Enkäten ska vara inskickad senast 5/11 2020 klockan 23:59.  

Länk: [länk] 

Vid frågor kan ni ringa eller maila oss. 

- Eric Nilsson: 0768 899604, ercnil-7@student.ltu.se 

- Marcus Rosenberg, 0761 409323, amuore-7@student.ltu.se 

Stort tack för er medverkan. Vi är väldigt tacksamma! 

--- 

Med vänliga hälsningar, 

Eric Nilsson 

Marcus Rosenberg 

Brandingenjörsstudent, LTU
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