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Abstract 
The purpose of this thesis is to put forward a method for collaboration between the fire and 
rescue service and the societal functions, with the aim to implement measures so that fewer 
people in risk groups are injured or killed in fire. Following research questions are answered 
in this thesis: What does the work with individualized fire safety at the rescue service and the 
social functions look like today? How can the work with individualized fire safety be 
developed and improved? The research questions were answered through a literature review 
and an interview study. Interviews were conducted with rescue services working with IFS and 
community functions that meet people in risk groups. A proposal for a working method for 
how Uppsala rescue service and the member municipalities should work with IFS was 
analyzed through the framework Consolidated framework for implementation research 
(CFIR). The conclusion of the thesis is that the first thing that should be done is to anchor the 
IFS´s work politically through governing documents and guidelines. The working method that 
is proposed includes a fire checklist within home care and housing support and directed home 
visits done by the fire department. An important conclusion of the thesis is that the work with 
IFS is based on the consent of the individual and that the individual's personal integrity 
weighs heavily. 
	
©	Copyright:	Division	of	Fire	Safety	Engineering,	Faculty	of	Engineering,	Lund	
University,	Lund	2020 
Avdelningen för Brandteknik, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet, Lund 2020.	
 

  Division	of	Fire	Safety	Engineering		
Faculty	of	Engineering	

Lund	University	
P.O.	Box	118	

SE-221	00	Lund	
Sweden	

	
www.brand.lth.se	

Telephone:	+46	46	222	73	60	

Brandteknik	
Lunds	tekniska	högskola	

Lunds	universitet	
Box	118	

221	00	Lund	
	

www.brand.lth.se	
Telefon:	046	-	222	73	60	



  



 

Förord 
Denna rapport är ett examensarbete för Brandingenjörsprogrammet vid Lunds Tekniska 
Högskola. Examensarbetet utförs på avdelningen för Brandteknik. 
 
Under arbetets gång har vi fått stöttning och hjälp och vi vill rikta ett stort tack till alla som 
ställt upp och tagit sig tid till intervjuer. Följande personer vill vi lyfta fram och tacka lite 
extra. 
 
Margaret McNamee, Handledare avdelningen för brandteknik. För din stöttning under 
arbetets gång, genom feedback och goda råd för att utveckla rapporten och föra arbetet 
framåt.  
 
Ann-Ida Malm, Extern handledare Uppsala brandförsvar. För att vi alltid kunnat höra av oss 
för att diskutera idéer och ställa frågor samt feedback till att göra arbetet bättre.  
 
Vi vill även tacka för att vi fått skriva examensarbete för Uppsala brandförsvar. Det har varit 
väldigt lärorikt och intressant att få fördjupa oss i detta ämne. Ämnet är viktigt och behöver 
belysas. Vi hoppas därför att detta arbete kommer att komma till användning i Uppsala 
brandförsvar och dess medlemskommuners arbete med implementering av individanpassat 
brandskydd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lund 2020 
 

 

Louise Solheim & Wilma Klemedsson  



  



 

Sammanfattning 
Varje år omkommer ca 100 personer och 500 personer skadas i bränder i Sverige, 90 % av 
dessa sker i bostäder. Bland de som omkommer dominerar personer med hög ålder och män. 
Ökad risk för att omkomma och skadas vid brand har konstaterats finnas hos personer som 
lever i en utsatt situation på grund av till exempel missbruk, funktionsnedsättning eller 
psykisk sjukdom. Det brinner inte oftare hos dessa grupper, men förmågan att agera vid brand 
är oftare begränsad och det är avgörande för chansen att överleva och undkomma skador. Det 
finns ett behov av att belysa problematiken att det är väl känt vilka personer som löper större 
risk att omkomma i bränder, men att få har ett individanpassat brandskydd (IAB) som hade 
kunnat rädda deras liv.  

Syftet med examensarbetet är att ta fram en arbetsmetod för hur samarbetet mellan 
räddningstjänsten och andra samhällsfunktioner kan ske med målsättningen att åtgärder 
implementeras så färre personer i riskgrupperna skadas eller omkommer vid brand. 
Examensarbetet är avgränsat till Uppsala brandförsvar och dess medlemskommuner: Uppsala, 
Östhammar och Tierp. Arbetet avgränsas även till grupperna äldre, personer med psykisk 
sjukdom, de med nedsatt kapacitet och missbruksproblematik. Följande forskningsfrågor 
besvaras i examensarbetet: 
 
• Hur ser arbetet med individanpassat brandskydd hos räddningstjänsten och 

samhällsfunktionerna ut idag? 
• Hur kan arbetet med individanpassat brandskydd utvecklas och förbättras? 
 
Forskningsfrågorna besvarades genom en litteraturgenomgång samt en intervjustudie. 
Intervjuer genomfördes med räddningstjänster som arbetar med IAB samt samhällsfunktioner 
som möter personer med ökad risk att omkomma vid brand. Resultatet från intervjuerna och 
litteraturgenomgången sammanställdes och analyserades genom ramverket Consolidated 
framework for implementation research (CFIR). Litteraturgenomgången omfattar både 
brandtekniska åtgärder, vilka personer som har större risk att omkomma vid bränder samt 
implementeringsforskning.  
 
Resultatet från examensarbetet visar på att det finns en oro hos de personer som möter 
personer i riskgrupp kopplat till personen i riskgrupps möjlighet att agera, hantera och 
utrymma vid brand. Däremot belyses att tydlighet kring vems ansvar det är att arbeta med 
IAB och på vilket sätt saknas. Räddningstjänsterna som arbetar med IAB beskriver politisk 
förankring och utsedd ansvarig med avsatt tid som viktiga framgångsfaktorer. Ett förslag på 
en arbetsmetod för hur Uppsala brandförsvar och medlemskommunerna bör arbeta med IAB 
analyserades fram ur resultatet. Det första som bör göras är att förankra arbetet IAB politiskt 
genom styrdokument och riktlinjer. Arbetsmetoden som föreslås innefattar en brandchecklista 
inom hemtjänst och boendestöd samt som finns tillgänglig för allmänheten. Personal och 
privatpersoner bör kunna utbilda sig i checklistan via en kort film. Riktade hembesök samt 
kontakt med ideella organisationer är även metoder som föreslås. En person som har avsatt tid 
och ansvar för att arbeta med IAB bör finnas på brandförsvaret. Det bör upprättas en 
remissgrupp bestående av representanter från flera involverade samhällsfunktioner som 
räddningstjänst, äldreförvaltningen, arbetsterapeut, socialförvaltning och flera som anses vara 
lämpliga. En viktig slutsats av examensarbetet är att arbetet med IAB bygger på samtycke 
från den enskilde och att den enskildes personliga integritet väger tungt. Till det sagt så går 
det ofta att göra en stor skillnad genom ett aktivt arbete och dialog med den enskilde.   



  



 

Summary 
Each year, approximately 100 people die, and 500 people are injured in fires in Sweden, 90% 
of which take place in homes. Among those who die it is predominantly people of old age and 
men. It is established that there is a higher risk to die or be injured in a fire if you live in a 
vulnerable situation due to, for example, substance abuse, disability, or mental illness. Fires 
do not occur more often in these groups, but the ability to act in case of fire is more often 
limited and this is crucial for the chance of surviving and escaping injury. There is a need to 
shed light on the problem, it is well known which people are at greater risk of dying in fires, 
but few have an individualized fire safety (IFS) plan that could have saved their lives.  

The purpose of this thesis is to put forward a method for collaboration between the fire and 
rescue service and other societal functions, with the aim to implement measures so that fewer 
people in risk groups are injured or killed in a fire. The thesis is limited to Uppsala rescue 
service and its member municipalities: Uppsala, Östhammar and Tierp. The thesis is also 
limited to the groups of elderly, those with a mental illness, reduced capacity, or substance 
abuse. Following research questions are answered in this thesis:  
 
• What does the work with individualized fire safety at the rescue service and the social 

functions look like today? 
• How can the work with individualized fire safety be developed and improved? 
The research questions were answered through a literature review and an interview study. 
Interviews were conducted with rescue services working with IFS and community functions 
that meet people in risk groups. The results from the interviews and the literature review were 
compiled and analyzed through the framework Consolidated framework for implementation 
research (CFIR). The literature review includes both fire technical measures, which people are 
at greater risk of death in fires and implementation research. 

The results from the thesis show that there is concern among the people who meet people in 
the risk groups linked to the person in the risk group´s ability to act, handle and evacuate in 
the event of a fire. On the other hand, it is highlighted that clarity about whose responsibility 
it is to work with IFS and in what way is lacking. The rescue services that work with IFS 
describe political anchoring and appointed responsibility with set aside time as important 
success factors. A proposal for a working method for how Uppsala rescue service and the 
member municipalities should work with IFS was developed from the results. The first thing 
that should be done is to anchor the IFS´s work politically through governing documents and 
guidelines. The working method that is proposed includes a fire checklist within home care 
and housing support which also is available to the public. Staff and individuals should be able 
to educate themselves via a short film about the checklist. Directed home visits and contact 
with non-profit organizations are also methods that are proposed. A person who has set aside 
time and responsibility to work with IFS should be on the fire service staff. A consultation 
group should be established consisting of representatives from several societal functions 
involved, such as the rescue service, the elderly administration, the occupational therapist, the 
social administration and several who are considered suitable. An important conclusion of the 
thesis is that the work with IFS is based on the consent of the individual and that the 
individual's personal integrity weighs heavily. That said, it is often possible to make a big 
difference through active work and dialogue with the individual. 
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Akronymer 
 
CFIR Consolidated framework for implementation research 

IAB Individanpassat brandskydd 

IFO Individ- och familjeomsorg 

LSO Lagen om skydd mot olyckor 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

PRO Pensionärernas riksorganisation 

SFS Svensk författningssamling 

 

Definitioner 
55+ boende Flerbostadshus som är till för personer som fyllt 55 år. 

70+ boende Flerbostadshus som är till för personer som fyllt 70 år. 

Boendestöd Bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen riktat till 
särskilda målgrupper i eget boende (Socialstyrelsen, 2020). 

Funktionsnedsättning     Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga (Socialstyrelsen, 2020). 

Hemtjänst Bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den 
enskildes bostad eller motsvarande (Socialstyrelsen, 2020).  

Personer med hög ålder Personer över 65 år. 

Särskilt boende Boende som tillhandahåller bostäder eller platser för 
heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård 
och omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd 
(Socialstyrelsen, 2020). 
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1 Inledning 
I Sverige omkommer i genomsnitt 100–110 personer i bränder varje år och 90 procent 
inträffar i bostäderna (MSB, 2013). De dominerande grupper som omkommer i bränder är 
personer med hög ålder och män. Det är även personer som lever i en utsatt situation på grund 
av till exempel missbruk, funktionsnedsättning eller psykisk sjukdom (Andersson & Nilsen , 
2017). Då befolkningen åldras och fler bor kvar hemma kommer riskgruppen hög ålder att 
öka (Uppsala brandförsvar, 2018).  Det finns ett behov av att belysa problematiken att det är 
väl känt vilka personer som löper större risk att omkomma i bränder men att få har ett 
individanpassat brandskydd (IAB) som hade kunnat rädda deras liv. 
 
1.1 Bakgrund  
MSB formulerade 2010 en nollvision “ingen ska behöva dödas eller skadas allvarligt på 
grund av brand”. I likhet med trafikområdets förskjutning av fokus mot att förhindra 
personskada istället för trafikolycka finns anledning att på brandområdet tydligare fokusera 
på möjligheten att skydda människor när brand av någon anledning uppstår. Fortfarande 
omkommer cirka 100 människor varje år och 500 människor skadas allvarligt varje år i 
Sverige i bränder. Skillnaden mellan Trafikverket och MSB är att Trafikverket har kontroll 
över vägarna på ett sätt som inte MSB har över privata bostäder där de flesta dödsbränder 
eller skador uppstår. Det gör implementeringsfrågan mer komplicerad för MSB. 	
	
År 2018 publicerade MSB och Karlstad universitet rapporten Mot en evidensbaserad 
nollvision kring bostadsbränder. Rapporten belyste en del felaktiga uppfattningar, till 
exempel att utländsk härkomst var en faktor som påverkade risken att skadas vid bränder. 
Rapporten pekade på risken för att skadas svårt eller omkomma vid bränder är större hos 
personer med:	

• Hög ålder 
• Missbruk 
• Psykisk sjukdom 
• Nedsatt kapacitet 
• Samt marginaliserade personer som lever i en utsatt situation 

	
De som skadas och omkommer i brand skiljer sig statistiskt från befolkningen i stort i flera 
avseenden. Det brinner inte oftare hos de här grupperna, men förmågan att agera vid brand är 
det som är avgörande för chansen att överleva och undkomma skador. I MSB:s rapport 
konstaterades att åtgärder som syftar till att stärka individernas egen handlingsförmåga i hög 
grad saknar relevans, andra lösningar behövs (Andersson & Nilsen , 2017). 
 
År 2013 gav MSB ut vägledningen Brandsäker bostad för alla som hade syftet att beskriva 
hur ett IAB kan bedrivas på kommunnivå. En studie genomfördes för att undersöka 
genomslagskraften i denna vägledning och hur kommuner arbetat med IAB. Ett stort hinder 
som belystes var oklarheter kring vilka kommunala aktörer som är ansvariga för IAB. Därför 
krävs samverkan mellan brandförsvaret och de aktörer som dagligen möter de riskgrupper 
kopplat till bostadsbränder. 
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1.2  Syfte och mål  
Syftet med examensarbetet är att ta fram en arbetsmetod för hur samarbetet mellan 
räddningstjänsten och samhällsfunktionerna kan ske med målsättningen att åtgärder 
implementeras så färre personer i riskgrupperna skadas eller omkommer vid brand. 
 
Målet med examensarbetet är att: 
• Identifiera de samhällsfunktionerna som möter riskgrupperna och föreslå hur samarbeten 

med dessa funktioner kan ske.  
• Föreslå en arbetsmetod för implementering av individanpassat brandskydd hos personer i 

riskgrupp vid brand i bostad.  
 
1.3 Forskningsfrågor 
• Hur ser arbetet med individanpassat brandskydd hos räddningstjänsten och 

samhällsfunktionerna ut idag? 
• Hur kan arbetet med individanpassat brandskydd utvecklas och förbättras? 

 
1.4  Avgränsningar 
Examensarbetet är geografiskt avgränsat till Uppsala brandförsvar och dess 
medlemskommuner: Uppsala, Tierp och Östhammar. Arbetet är avgränsat till IAB i ordinära 
boenden.  
 
Arbetet avgränsas även till grupperna äldre, psykisk sjukdom, nedsatt kapacitet och missbruk 
som löper stor risk för att skadas och omkomma vid brand i bostad enligt rapporten Mot en 
evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder. I arbetet kommer grupperna psykisk 
sjukdom och nedsatt kapacitet att benämnas som en riskgrupp för brand i bostad som 
benämns personer med funktionsnedsättning.  
 
  



 3 

2 Metod 
I följande avsnitt beskrivs den metod som används i arbetet. Arbetsgången är uppdelad i fem 
delar. De olika delarna benämns: litteraturgenomgång, intervjuer, analys av statistik, resultat av 
intervjustudie och slutligen analys och diskussion av resultat.  
 
Litteraturgenomgången genomfördes eftersom det finns många genomförda studier kopplat 
till vilka riskgrupper som finns vid bränder i bostad samt vilka brandtekniska åtgärder som är 
lämpliga. Även metoder för hur implementering kan ske studerades under 
litteraturgenomgången. 
 
Sedan genomfördes intervjuer med respondenter från medlemskommunerna i Uppsala 
brandförsvar och räddningstjänster. Intervjuerna utgick ifrån en intervjuguide, se Bilaga 1-
Intervjuguide till samhällsfunktionerna och Bilaga 2-Intervjuguide till räddningstjänsterna. 
Frågorna anpassades efter vilken erfarenhet respondenten hade av IAB. Resultatet utifrån 
litteraturgenomgången och intervjustudien analyserades sedan och förslag på en metod för 
samarbete mellan brandförsvaret och medlemskommunerna upprättades och diskuterades.  
 
2.1 Litteraturgenomgång 
Syftet med litteraturgenomgången var att samla in den bakgrundsinformation som fanns inom 
ämnet och respektive kommun. Litteraturgenomgången innefattar vilka riskgrupper som fanns 
vid brand i bostad samt vilka åtgärder som skulle vara lämpliga att implementera hos 
respektive riskgrupp. Även metoder för hur IAB lämpligast kan implementeras hos 
riskgrupperna studerades genom tidigare implementeringsforskning. Litteraturgenomgången 
skapade en bra grund att arbeta utifrån både vid intervjuerna och kontakten med kommunerna 
samt för att kunna diskutera fram en arbetsmetod mellan kommunerna och Uppsala 
brandförsvar. 
 
Litteratur identifierades genom att söka via sökmotorn LubSearch där bland annat följande 
sökord användes både på svenska och engelska; riskgrupper bostadsbränder, brandtekniska 
åtgärder, individanpassat brandskydd, brand i bostad, spisvakt, portabel sprinkler, 
brandskydd. Urvalet av de träffar som gavs var främst genom att läsa titeln på litteraturen och 
redan där gavs en uppfattning om det var relevant. Vidare lästes litteraturens sammanfattning 
och om det fortfarande var relevant lästes hela arbetet. Litteratur identifierades även genom 
att söka på MSB:s hemsida där publikationer utgivna av MSB fanns och sökorden var då 
individanpassat brandskydd, riskgrupper, brand i bostad, bostadsbränder och riskgrupper 
brand i bostad. Urvalet av MSB:s publikationer genomfördes på samma sätt som LubSearch. 
 
Den största del av litteratur som användes var genom ”snöbollssökning” där referenser i de 
identifierade artiklarna användes för att identifiera ytterligare litteratur. Litteratur i form av 
dokument som handlingsprogram, tidigare arbeten, projektplan och riskanalyser har även 
erhållits från brandförsvaret.  
 
2.2 Uppsala brandförsvars medlemskommuner 
Uppsala brandförsvar består av medlemskommunerna Uppsala, Tierp och Östhammar. 
Kommunerna var examensarbetets fall som studerades för att få en djupare analys hur arbetet 
med individanpassat brandskydd fungerar idag och hur det kan utvecklas.  
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I Uppsala brandförsvars handlingsprogram för år 2020 och framåt lyder ett av de fem målen: 
riskgrupper har ett bra brandskydd. Personer i riskgrupper löper större risk att skadas 
allvarligt eller omkomna i bränder (Uppsala brandförsvar, 2019). Av de 30 personer som 
omkommit de senaste 10 åren i Uppsala brandförsvars tre kommuner omkom 70% innan 
räddningstjänsten kommit fram, det visar på att behovet av förebyggande åtgärder och 
implementering av dessa är stort (Uppsala brandförsvar, 2018). Uppsala brandförsvar har i sitt 
handlingsprogram och verksamhetsplan att de ska arbeta aktivt med IAB. Uppsala kommun är 
den av medlemskommunerna som arbetar med IAB och arbetet presenteras i avsnitt 7.2.1.  
 
Medlemskommunerna beskrivs mer i avsnitt 2.3.1 där de intervjuade från vardera 
medlemskommunen presenteras. 
 
2.3 Intervjuer  
Intervjuerna användes som metod för att få kunskap och förståelse för de olika aktörernas 
erfarenheter av IAB. Intervjuer genomfördes med räddningstjänster i Sverige som har 
erfarenhet av IAB och med samhällsfunktioner i Uppsala kommun, Tierp kommun och 
Östhammar kommun. Utifrån informationen om organisationen ställdes frågor utifrån en 
intervjuguide hur arbetet fungerar om det redan pågår ett arbete samt vad som är 
framgångsfaktorer respektive hinder.  
 
Intervjuerna var semistrukturerade vilket enligt Bryman (2002) är att intervjuerna utgår ifrån 
specifika frågeställningar som presenteras i till exempel en intervjuguide där följdfrågor kan 
ställas utifrån respondentens svar. Intervjuprocessen är flexibel men nackdelen är att 
intervjuprocessen inte blir lika standardiserad, vilket kan påverka tillförlitligheten och 
relevansen (Bryman, 2002). 
 
Intervjuguider skickades ut inför intervjuerna viket gav respondenten möjlighet att förbereda 
sig. Intervjuguiderna innehöll bakgrund om IAB och varför ämnet är viktigt samt de frågor 
som tänkt ställas, se Bilaga 1-Intervjuguide till samhällsfunktionerna och Bilaga 2-
Intervjuguide till räddningstjänsterna. Intervjuguider anpassades utifrån vilka samhällsaktörer 
som intervjun lämpades för. Frågorna var öppna för att respondenten skulle ha möjlighet att 
prata fritt runt varje fråga. Det gjorde det lättare att ställa följdfrågor och gav information som 
var nyttig men inte alltid efterfrågades specifikt. De flesta intervjuerna spelades in för att 
underlätta sammanställningen av resultatet, respondentens samtycke gavs muntligt innan 
intervjuerna. De intervjuerna som inte spelades in antecknades istället under intervjun. Att 
spela in intervjuerna bidrar till enligt Bryman (2002) en mer detaljerad analys samt att de som 
håller i intervjun kan fokusera på svaren och ställa följdfrågor istället för att anteckna.  
 
Intervjuerna genomfördes främst via digitala videosamtal på grund av både Covid-19 och att 
de flesta intervjuerna hade behövt genomföras i Uppsala, Tierp och Östhammar vilket gjorde 
det mer tidseffektivt att ha det digitalt. Intervjuerna genomfördes även genom telefonsamtal, 
direkt (ansikte mot ansikte) och frågor på mejl. Frågor på mejl var främst på grund av brist på 
tid då en eventuell intervju hade blivit för sent i tidsplanen. Vid frågor på mejl gavs inte 
samma omfattning av data och därför var det endast i ett få fall som det genomfördes. 
Intervjuernas olika genomförande anges nedan i Tabell 1.  
 
2.3.1 Urval av intervjuer 
Urvalet av intervjuer av samhällsfunktionerna utgick främst utifrån att identifiera berörda 
funktioner utifrån litteraturgenomgången och därefter identifiera dessa funktioner inom 
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medlemskommunerna. Oftast togs kontakt med kommunen och därefter gavs kontaktuppgifter 
till dem som kommunrepresentanten ansåg vara lämpliga personer kring ämnet. Urvalet av 
personer att intervjua gjordes därav inte alltid av författarna själva då tillgången till 
kontaktuppgifter inte alltid fanns utan lämplig person efterfrågades istället. När intervjuerna 
genomfördes efterfrågades kontakter från respondenten som den ansåg vara lämplig att 
intervjua. Fördelen med att få kontaktuppgifter från respondenterna var att det blev lättare att 
få kontakt med fler lämpliga till en intervju då de blivit rekommenderade av bekant eller 
kollega. Urvalet av intervjuer begränsades av tiden för examensarbetet.  
 
Urvalet av räddningstjänster som intervjuades valdes utifrån MSB:s vägledning där 
kommuner som tidigare arbetat med IAB nämndes. Det var även personer vid intervju som 
hänvisade till räddningstjänster som arbetat med frågan. Kontakt togs med 
räddningstjänsterna och därefter gavs kontaktuppgifter till den de ansåg var lämplig person 
inom ämnet. Alla räddningstjänster som arbetar med IAB intervjuades inte på grund av 
tidsaspekten för examensarbetet.  
 
De genomförda intervjuerna och en närmare beskrivning av respektive kommun presenteras 
nedan. 
 

Tabell 1. Genomförda intervjuer med räddningstjänster och brandkonsult.  

Arbetsplats Tjänst Genomförande 
Uneram Utveckling AB Brandingenjör  Digitalt videosamtal 

Räddningstjänst 

Räddningstjänsten Syd Seniorsamordnare Digitalt videosamtal 
Räddningstjänsten Östra 
Götaland 

Utvecklingsledare på förbundskansli Digitalt videosamtal 

Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst 

Brandinspektör  Direkt 

Södertörns 
brandförsvarsförbund 

Brandingenjör Digitalt videosamtal 

Räddningstjänsten Väst Verksamhetschef Digitalt videosamtal 
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Uppsala kommun har 220 000 invånare och de flesta invånarna bor i centralorten samt övriga 
tätorter. Kommunens organisation består av nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag. 
Nämnderna som främst är kopplade till riskgrupperna är räddningsnämnden, 
omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden. Under dessa ligger respektive 
förvaltning som i sin tur bedriver olika typer av verksamheter, exempel är räddningstjänst, 
hemtjänst och boendestöd (Uppsala kommun, 2020). De intervjuade i Uppsala kommun 
presenteras i Tabell 2. 
 

Tabell 2. Genomförda intervjuer i Uppsala kommun. 

Uppsala kommun 

Arbetsplats Tjänst Genomförande 

 Äldreförvaltningen 

Uppdragsstrateg  
Kvalitétsutvecklare 

Digitalt videosamtal 

Verksamhetschef hemtjänsten Digitalt videosamtal 
Verksamhetschef hemtjänsten Digitalt videosamtal 
Verksamhetschef hemtjänsten Digitalt videosamtal 
Leg. Arbetsterapeut  Digitalt videosamtal 

Omsorgsförvaltningen  

Arbetsterapeut Telefonsamtal 
Verksamhetschef Boendestöd, 
Socialpsykiatri egen regi 

Digitalt videosamtal 

Brukarombud Digitalt videosamtal 
Funktionsrätt Uppsala  Ordförande  Digitalt samtal 
Uppsalahem AB Hållbarhetschef Digitalt videosamtal 
Bostadsanpassning  Handläggare bostadsanpassning  Mejl  

 

Östhammar kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 22 000 invånare och cirka 
en tredjedel av invånarna bor på landsbygden. Den nämnd som främst möter riskgrupperna i 
Östhammars kommun är socialnämnden (Östhammar kommun, 2019). Östhammars kommun 
är under omorganisation och därav beskrivs inte organisationen ytterligare i 
examensarbetet. De intervjuade i Östhammar kommun presenteras i Tabell 3. 
 
 

Tabell 3. Genomförda intervjuer i Östhammar kommun. 

Östhammar kommun 

Arbetsplats Tjänst Genomförande 

Socialförvaltningen 
Enheten för hjälpmedel och 
förebyggande 

Chef biståndshandläggning, utveckling vård 
och omsorg, fastighetsplanering 

Digitalt videosamtal 

Enheten för hjälpmedel och 
förebyggande 

Leg. Arbetsterapeut  Digitalt videosamtal 

IFO Boendestöd Enhetschef  Digitalt videosamtal 
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Socialförvaltningen IFO 
vuxensektionen 

Biträdande verksamhetschef  Digitalt videosamtal 

Östhammarshem  Förvaltningschef  Telefonsamtal 
Funktionsrätt Östhammar Ordförande  Telefonsamtal 

 

Tierps kommun har 21 000 invånare. Tierps kommun består av en politisk organisation och en 
tjänstemannaorganisation. Den politiska organisationen beslutar om vad som ska göras och 
tjänstemannaorganisation bestämmer hur samt genomför det som beslutats. Den del av 
kommun som främst är kopplade till riskgrupperna är individ- och familjeomsorg (IFO) samt 
vård och omsorg. Verksamheter inom IFO och vård och omsorg är bland annat hemtjänst och 
boendestöd (Tierps kommun, 2020). De intervjuade i Tierps kommun presenteras i Tabell 4. 
 

Tabell 4. Genomförda intervjuer i Tierps kommun. 

Tierp kommun 

Arbetsplats Tjänst Genomförande 

Äldreomsorg Områdeschef  Digitalt videosamtal 
Vård och omsorg  Verksamhetschef  Digitalt videosamtal 
Socialtjänsten  Verksamhetschef IFO Digitalt videosamtal 
Individ- och Familjeomsorg Samordnare på Boendestödet  

Samordnare på Boendestödet 
Mejl 

 

2.4 Analys av statistik 
Statistik för tidigare bränder och tillbud togs fram genom MSB:s statistik- och analysverktyg 
IDA. Därefter presenterades resultatet från statistiken i diagram och tabeller. Det fanns 
befintlig statistik som sammanställts i riskanalysen Underlag för handlingsprogram 2020-
2023 av Uppsala brandförsvar och den jämfördes med den framtagna statistiken från IDA. I 
riskanalysen fanns även statistik där de utgått ifrån händelserapporter där detaljerad 
information om personerna vid tillbudet redovisades. Den detaljerade informationen om 
personerna fanns inte tillgänglig på någon annan databas. Syftet med analys av statistik var att 
säkerhetsställa att kommunernas statistik stämmer överens med övriga Sverige. 
 
Statistiken som analyserades var främst från årtalen 2014–2017 men även från 2005–2017 där 
mer statistik behövdes för att kunna analysera resultatet. Statistiken togs från de årtalen främst 
eftersom riskanalysen från Uppsala brandförsvar var baserad på dem, men även för att se om 
den uppdaterade statistiken stämmer överens med statistiken från litteraturgenomgången.  
 
2.5 Analys av intervjustudie 
Resultatet sammanställdes från intervjuerna genom att skriva av samtliga intervjuer efter 
inspelningarna. Intervjuerna renskrevs och därefter omarbetades intervjuerna till ett resultat 
där relevant data från intervjuerna återgavs. Den informationen som ansågs vara relevant är 
förmodligen den som kan bidra till att besvara forskningsfrågorna. 
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Resultatet presenterades sedan uppdelat utifrån kommunen och den riskgrupp som 
samhällsfunktionen möter. Resultatet från räddningstjänsterna redovisades dels separat utifrån 
räddningstjänsternas olika arbeten och som en sammanställning av framgångsfaktorer och 
hinder som angivits i intervjuerna.  
 
2.6 Analys av IAB implementering 
Analys och diskussion av resultatet gjordes utifrån implementeringsmetoden Consolidated 
Framework For Implementation Research där samhällsfunktionerna analyserades på olika 
organisationsnivåer. Vilka egenskaper som har påverkan på implementeringen hos de olika 
aktörerna analyserades samt vilka framgångsfaktorer och hinder som utifrån resultatet 
uppmärksammats. Utifrån detta diskuterades slutligen ett förslag fram på en arbetsmetod som 
kan användas för implementering av IAB i Uppsala brandförsvars medlemskommuner. 
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3 Implementeringsforskning 
I Damschroder (2009) beskrivs CFIR, Consolidated Framework For Implementation 
Research, som är en teori för hur forskningsresultat kan implementeras. Teorin är en 
sammanslagning av befintliga implementeringsteorier som utarbetats till en metod, och testas 
inom hälso- och sjukvården i praktiken. CFIR beskrivs som ”en övergripande metod för att 
främja implementeringsteoriutveckling och verifiering av vad som fungerar var och varför i 
flera sammanhang” (Damschroder, 2009).  
 
CFIR modellen består av fem huvuddomäner: interventionens egenskaper, yttre miljö, inre 
miljö, individens egenskaper och implementeringsprocessen. Till de olika huvuddomänerna 
hör olika egenskaper och vid användning av teorin används de med högst relevans för det som 
ska implementeras (Damschroder, 2009). De egenskaperna i varje huvuddomän med störst 
relevans för arbetet presenteras nedan. 
 
I detta arbete innefattar yttre miljön kommunernas förvaltningar kopplat till IAB. Den inre 
miljön innefattar de samhällsaktörer som hemtjänst och boendestöd som möter riskgrupperna 
i sitt dagliga arbete.  
 
3.1 Interventionens egenskaper 
Faktorer som påverkar interventionens egenskaper är hur välkänd metoden är, vad det finns 
för tidigare implementering av metoden och vilken evidens och utvärderingar som finns 
tillgängliga. Komplexitet är en annan viktig egenskap vilket är den upplevda svårigheten med 
implementeringen vilket i sin tur beror av omfattningen. Även kostnaden som ofta uppstår vid 
implementering tas i beaktning (Damschroder, 2009).  
 
3.2 Yttre miljö 
Yttre faktorer som kopplas till organisationen är framförallt ekonomi och politik som omger 
organisationen. Vad det finns för resurser att tillgå för att implementera metoden och även 
vilka yttre krav som ställs på organisationen att implementera metoden. Yttre egenskaper kan 
även vara tryck i form av konkurrenspress till att implementera då många andra inom 
liknande organisationer lyckats och gjort framsteg. Kosmopolitism är en annan yttre egenskap 
som handlar om i vilken grad en organisation har kontakt med andra externa organisationer 
(Damschroder, 2009).  
 
3.3 Inre miljö 
Inre egenskaper innefattar politiska, kulturella och strukturella egenskaper i form av 
organisationens storlek som är där implementeringen ska ske. Det handlar om 
personalomsättningen, vad det finns för samverkan, värderingar, normer, 
implementeringsklimat och hur målsättningarna hanteras inom organisationen. Inre miljön 
handlar även om individernas uppfattning om vikten av implementering inom organisationen 
(Damschroder, 2009).  
 
3.4 Individens egenskaper 
Egenskaper hos de involverade individerna handlar om vilken kunskap personerna har kopplat 
till ämnet samt hur förtroendet är för det som ska implementeras. Även deras motivation till 
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ämnet och vilken tillhörighet de känner med organisationen beaktas hos individens 
egenskaper (Damschroder, 2009). 
 
3.5 Implementeringsprocessen 
För att en implementering ska vara möjlig krävs enligt Damschroder (2009) en 
förändringsprocess på både ett individuellt och organisatoriskt plan. 
 
Implementeringsprocessen är uppdelad i fyra delar: planera, engagera, genomföra och 
utvärdera. I planeringsstadiet är fokus på metoder för implementeringen samt kvalitén. Efter 
planeringsstadiet följer arbetet för att engagera och involvera lämpliga individer till 
genomförandet av implementeringen. Sedan sker själva genomförandet enligt den metod som 
gjorts. Till sist sker reflektion och utvärdering av den metod som valts att använda och hur 
implementeringen faktiskt fungerar i praktiken (Damschroder, 2009).  
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4 Statistikanalys 
Statistiken som är sammanställd i avsnittet är från en riskanalys utförd av Uppsala 
brandförsvar samt från MSB:s databas IDA där egna analyser genomförts. Statistik från 
bränder i Uppsala brandförsvars medlemskommuner och Sverige redovisas och analyseras. En 
mer detaljerad statistik från bränder i bostäder i Uppsala kommun, Tierp kommun och 
Östhammar kommun presenteras utifrån Uppsalas brandförsvars händelserapporter 
presenterade i en riskanalys. 
 
Statistikanalysen inleds med insatser ”brand i bostad” och därefter presenteras omkomna i 
bränder och skadade i bränder.  
 
4.1 Brand i bostad 
Antalet insatser i brand i byggnad är cirka 250 per år för hela Uppsala brandförsvar under 
åren 2014–2017. I Tabell 5 presenteras antalet brand i bostad för vardera kommunen i 
Uppsala brandförsvar samt hur stor del som inträffat i bostaden av tillbuden i kategorin 
”brand i byggnad”. Att tillägga är att brand i bostad inte behöver innefatta dödlig utgång, 
vilket gör att dödsbrandstatistiken skiljer sig från statistik kopplat till brand i bostad.  
 

Tabell 5. Brand i bostad för vardera kommunen i Uppsala brandförsvar mellan åren 2014–2017.  

 UPPSALA TIERP ÖSTHAMMAR 
I BOSTADEN 378 67 76 
TOTALT 740 111 118 
PROCENTUELLT 51% 60% 64% 

 
Ur Tabell 5 går det att utläsa att av alla tillbud ”brand i byggnad” är majoriteten av dem i 
bostäder.  
 
I genomsnitt larmades Uppsala brandförsvar till 130 brand i bostad per år. Det är en liten 
minskning jämfört mot perioden 2010–2013. I en jämförelse mellan kommunerna i Uppsala 
brandförsvar och snittet i Sverige framgår det att antalet bränder i bostäder per 1000 invånare 
mellan åren 2014–2017 är högre för Östhammar och Tierp än Uppsala och snittet i Sverige. 
Uppsala har mindre bränder i bostäder än snittet i Sverige (Uppsala brandförsvar, 2018).  
 
De vanligaste brandorsakerna för Uppsala och Sverige redovisas nedan i Figur 1, Figur 2. De 
främsta brandorsakerna i Uppsala och Sverige stämmer väl överens i både flerbostadshus och 
småhus.  
 



 12 

 
Figur 1. Brandorsaker för flerbostadshus i Sverige och Uppsala. 

 

 
Figur 2. Brandorsaker för småhus i Sverige och Uppsala. 

 



 13 

4.2 Omkomna i bränder 
Antalet omkomna i brand mellan åren 2007 – 2015 i Uppsala brandförsvars 
medlemskommuner var 24 personer enligt riskanalysen av Uppsala brandförsvar. Majoriteten 
av de omkomna var i flerbostadshus eller småhus. Av de som omkommit var 22 personer män 
och 13 personer var äldre än 65 år. Sju personer av de som omkom hade någon form av fysisk 
eller psykisk funktionsnedsättning. Det var 18 personer som omkom innan brandförsvarets 
framkomst eller innan räddningsinsats kunde genomföras (Uppsala brandförsvar, 2018). I 
Tabell 6 redovisas antalet omkomna procentuellt utifrån riskgrupp i Uppsala brandförsvars 
medlemskommuner och nationellt i Sverige. Den nationella statistiken är sammanställd 
utifrån MSB:s databas IDA.  
 

Tabell 6. Andelen omkomna i Uppsala brandförsvars medlemskommuner och nationellt. 

 Uppsala, Östhammar, Tierp Sverige 
Män 92 % 62 % 
Äldre 54 % 52 % 

Person med funktionsnedsättning      29 % - 
 
Eftersom befolkningen åldras och fler bor kvar hemma kommer riskgruppen personer med 
hög ålder att öka (Uppsala brandförsvar, 2018). Majoriteten av de omkomna var personer med 
hög ålder och nästan en tredjedel av de omkomna hade någon form av funktionsnedsättning. 
 
Antalet dödsbränder var 21 inom Uppsala brandförsvar mellan åren 2007–2015. 
Startutrymmet var i vardagsrum och hall för fem av bränderna. Andra vanliga startutrymmen 
är pannrum, kök samt garage. Vanliga startföremål var soffa/fåtölj, kläder och spis. Vid tolv 
av bränderna är brandorsaken okänd. Ungefär hälften av bränderna inträffade utanför tätort. 
Det var endast vid en av dödsbränderna som det kunde konstateras att en brandvarnare funnits 
(Uppsala brandförsvar, 2018). Nedan presenteras vanliga brandorsaker vid dödsbränder i 
medlemskommunerna och även nationellt som är sammanställd utifrån MSB:s databas IDA. 
 

Tabell 7. Brandorsaker vid dödsbränder i Uppsalas brandförsvars medlemskommuner och nationellt. 

 Uppsala, Östhammar, Tierp Sverige 
Okänd 57 % 47 % 

Rökning 25 % 22 % 
Anlagd brand  10 % 6 % 

 
I Tabell 7 redovisas de främsta brandorsakerna vid dödsbränderna i medlemskommunerna. En 
fjärdedel av dödsbränderna är orsakade av rökning i medlemskommunerna. 
 
 
4.3 Skadade i bränder  
Antal skadade under åren 2007–2015 var totalt 171 personer och 70 procent av de skadade var 
män.  

Tabell 8. Procentuell fördelning av antalet skadade utifrån ålder i medlemskommunerna (Uppsala brandförsvar, 2018). 

Över 65 år 31 % 
45–64 år 29 % 
20–44 år 28 % 

Under 19 år 12 % 
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I Tabell 8 anges att andelen skadade är enligt statistiken ovan ganska jämnt fördelad över 
åldrarna förutom under 19 år som är har lägre skadestatistik. 
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5 Individanpassat brandskydd 
Nedan presenteras resultatet från litteraturgenomgången. Resultatet är uppdelat i följande 
rubriker: arbetsgång, riskgrupper, lagar och föreskrifter, brandtekniska åtgärder och 
erfarenheter av IAB. 
 
Ett IAB innebär att brandskyddet anpassas efter individens behov och förmåga. Grunden är att 
hjälpmedlen som används ska anpassas efter individen, till exempel om personen inte förstår 
vad ett brandlarm betyder eller inte kan höra det blir effekten av det obetydligt. Exempel på 
olika brandtekniska åtgärder är spisvakt, mobila sprinkler eller flamskyddande sängkläder. 
Det råder inga tvivel om att kunskapen och de tekniska lösningarna finns, utmaningen är hur 
kunskapen kan implementeras på lokal nivå (MSB, 2013).  
 
5.1 Arbetsgång enligt MSB 
MSB presenterade år 2013 vägledningen Brandsäker bostad för alla för att underlätta arbetet 
med IAB på kommunnivå. I vägledningen gavs ett förslag på hur arbetet kan utformas, 
arbetsgången presenteras nedan.  
 
Steg 1-Kartlägga riskbilden och planera arbetet 
Det första steget innebär att kartlägga vilka personer som är i riskgrupp, vilka kommunala 
funktioner som möter dessa riskgrupper i vardagen samt göra en grund för 
utvärderingsmöjlighet. Det finns idag god nationell statistik om vilka grupper som ofta är i 
större risk vid bränder i bostäder. Den nationella statistiken bör kompletteras med lokal 
statistik för den enskilde kommunen. Forskning, litteratur och andra underlag är användbart 
för att kunna använda som stöd i arbetet (MSB, 2013).  
 
I vägledningen av MSB (2013) definieras personer i riskgrupp som de personer som har: ett 
beteende som medför ökad brandrisk, begränsad förmåga att uppmärksamma en brand 
och/eller begränsad förmåga att själv agera vid en brand. Personer i riskgrupp kan nås av 
kommunens olika kontaktpunkter och har därför delats in i fyra grupper. Grupperna är 
följande: personer som bor i ett särskilt boende, personer med behovsprövade insatser i privat 
boende, personer utan behovsprövade insatser i privata boenden och personer med missbruks-
, beroende-, eller psykiska problem (MSB, 2013).  
 
Nästa steg i arbetet är att identifiera lämpliga aktörer som ska vara delaktiga i arbetet. Detta är 
vanligen enligt MSB (2013) de som kommer i kontakt med personer i riskgrupp i sina dagliga 
verksamheter, och det beror i sin tur på vilka grupper arbetet vänder sig till. Olika exempel på 
aktörer presenteras i vägledningen och är följande: socialsekreterare, biståndshandläggare, 
personliga assistenter samt boendestödjare. Även distriktssköterskor, sjukgymnaster och 
arbetsterapeuter möter de identifierade målgrupperna. Fastighetsägare har en naturlig roll 
gällande brandskyddet och där anses det finnas chans att kunna påverka individanpassade 
brandskyddet. Ytterligare aktörer som möter riskgrupper är pensionärsorganisationer och 
frivilliga organisationer (MSB, 2013).  
 
Det sista som görs i steg 1 är att skapa förutsättningar för att kunna utvärdera. Då bör en 
strategi utformas för att kunna utvärdera arbetet och dess effekt genom olika metoder. 
Nollmätning är en viktig metod för att utvärdera om implementeringen av åtgärden ger 
önskad effekt. Nollmätning innebär att det noteras hur det ser ut innan arbetet genomförs så 
det därefter är möjligt att jämföra med under uppföljning för att kunna utvärdera. Ett exempel 
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på en metod är att sätta mål om att antalet dödsbränder ska minskas med en viss procent inom 
ett visst antal år (MSB, 2013).   
 
Steg 2-Genomförande 
I genomförandet är det viktigt att ansvarsfördelningen och samverkan mellan de berörda 
parterna, främst räddningstjänst, socialtjänst och vård- och omsorg, är tydlig. Genomförandet 
blir enklare om det finns en överenskommelse mellan de berörda parterna om vem som har 
vilket ansvar och vem som ska stå för eventuella kostnader. När ansvaret är fördelat bör en 
processbeskrivning tas fram för hur det individanpassade brandskyddet ska implementeras. En 
processbeskrivning ger en överblick över vilka delmoment som behöver ingå i arbetet. Ett 
exempel på en processbeskrivning som använts i Malmö och Kävlinge kommun redovisas 
nedan i Figur 3 (MSB, 2013). 
 

 
Figur 3. Processkarta för arbetet som använts av Räddningstjänsten Syd och deras medlemskommuner. Bilden publiceras 

med Räddningstjänsten Syds tillåtelse. Hämtad från MSB (2013). 

 
I vägledningen beskrivs olika exempel på arbetssätt för olika riskgrupper. För personer i 
behovsprövade insatser i privat boende, som hemtjänst eller trygghetslarm, kan personalen 
uppmärksamma risker och riskbeteenden hos den enskilde vid besök. Om det befintliga 
brandskyddet anses vara bristfälligt kan en bedömning göras tillsammans med den enskilde i 
samband med att genomförandeplan för bistånd upprättas. Personalen kan även observera om 
det finns brännmärken på möbler eller kläder, samt om det förvaras mycket brännbart på 
spisen. Som stöd kan en checklista tas fram som personalen går igenom med den enskilde.  
 
Däremot har personer utan behovsprövade insatser i privat boende ofta ingen regelbunden 
kontakt med kommunernas kontaktpunkter, därför är de personer svårare att nå. Personer med 
missbruks-, beroende- eller psykiska problem är också svårare att nå. Om dessa personer har 
svårare att få en bostad kan de få stöd från kommunen att få en bostad på den sekundära 
marknaden och då står kommunens förvaltningar som förstahandshyresgäst. Boendeformen är 
fortfarande ett privat boende men eftersom personernas problem ofta är kända kan kommunen 
tillsammans med fastighetsägare ta ett större ansvar kring brandsäkerheten. Kommunen kan 
då redan från början utrusta bostaden med brandskyddsåtgärder, som släckutrustning och 
spisvakt, innan riskpersonen flyttar in. En möjlig kontaktväg mellan kommunen och personer 
i riskgrupp kan vara den funktion i kommunen som beslutar om sociala hyreskontrakt.  
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Steg 3-Följa upp, utvärdera, lära och förbättra 
Efter genomförandet av IAB bör arbetet utvärderas där både positiva och negativa aspekter 
bör belysas. För att det ska vara möjligt att utvärdera arbetet krävs tydliga och mätbara mål. 
Utvärderingen och återkopplingen är viktig för alla som är inblandade i arbetet för att kunna 
se effekterna av arbetet, och de kan mätas både av stärkt brandskydd och höjd 
riskmedvetenhet hos enskilda. Det är viktigt att tänka på att arbetssättet är nytt hos många av 
kommunerna och det är därför oftast svårare att se effekter i form av minskat antal 
brandtillbud eller liknande. Därför är det även viktigt att mäta mindre åtgärder som till 
exempel bortstädat material från spisar.  
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5.2 Riskgrupper  
Forskning visar att det inte är personer som de ofta brinner hos som löper störst risk att 
omkomma till följd av brand. Det är inte branden som är avgörande, utan personens förmåga 
att agera (Nilson, Bonander, & Jonsson, 2014). Karaktäristiskt för de som skadas och 
omkommer i bostadsbränder är att tiden och möjligheten att agera vid en brand på olika sätt är 
begränsad. Högre risk att omkomma och skadas har påvisats bland de mer sårbara i samhället 
utifrån nationell statistik från räddningstjänsternas insatsrapporter samt olycksutredningar. 
Sårbarheten varierar och kan vara av social, ekonomisk, fysisk eller psykisk karaktär. Denna 
sårbarhet begränsar ofta förmågan att upptäcka, larma och hantera situationen (Andersson & 
Nilsen , 2017).  
 
Låg socioekonomisk status har visat sig öka risken att omkomma och skadas vid brand i 
bostäder (Andersson & Nilsen , 2017). Personer över 65 år är överrepresenterade i 
dödsbränder och de omkomna har ofta en funktionsnedsättning. Hälften av de omkomna 
mellan 20–64 år har konsumerat alkohol före olyckan. En tredjedel av alla dödsbränder 
orsakas av rökning (MSB, 2013).  
 
I en studie av Jonsson m.fl (2017) genomfördes en klusteranalys som identifierade sex olika 
scenarier om vilka som omkommer i bränder. Det första klustret är främst äldre kvinnor där 
kläderna antänds. Kluster två är främst medelåldersmän, ofta berusade, där sängen eller soffan 
antänds av cigarett. De två första klustren utgör nästan hälften av alla dödliga bränder. Kluster 
tre är husbränder och kluster fyra är spisbränder där många offer är berusade. Kluster fem är 
bränder där orsaken är okänd och kluster sex är självmordsbränder. Kluster ett med äldre 
kvinnor är kopplad till riskgruppen personer med hög ålder och kluster två och fyra är 
kopplad till riskgruppen personer med missbruksproblematik. De övriga klustren är inte lika 
kopplade till de indelade riskgrupperna i arbetet. Jonssons m.fl (2017) uppdelning i studien 
motiverar den uppdelning som presenteras nedan.  

Nedan beskrivs de riskgrupper som rapporten är avgränsad till och gruppernas sårbarhet 
kopplat till bränder i bostad.  

5.2.1 Personer med hög ålder 
En global ökning av social, ekonomisk och medicinsk välfärd ökar antalet äldre över 65 år i 
hög takt. Utifrån Sos dödsorsaksregister (2020) och befolkningsdata från SCB (2020) för åren 
2015-2019 löper personer över 65 år sex gånger så hög risk att omkomma vid brand än 
personer under 65år. Personer över 75 år löper tre gånger så stor risk och personer över 85 år 
fyra gånger högre risk (Eggert & Huss, 2017). Risken att omkomma vid brand blir dessutom 
45 gånger större för personer över 85 år om de röker. Om en person över 85 år röker och 
omkommer i en brand är sannolikheten 94 % att brandorsaken var rökning. För personer 
mellan 50-84 år är sannolikheten 88% för kvinnor och 85 % för män att brandorsaken var 
rökning (Runefors, 2020).  
 
Det gjordes en studie av Jonsson m.fl (2016) som undersökte brandrelaterade olyckor i 
Sverige från år 1952 till 2013. Resultatet av studien visade en minskning av antalet dödsfall 
och framförallt hos små barn. Däremot visades en ökning av antalet dödsfall hos den äldre 
befolkningen men risken per individ har minskat markant. Den äldre befolkningen kommer 
enligt Jonsson m.fl (2016) sannolikt att öka i framtiden och det är en viktig riskgrupp som 
måste prioriteras i brandförebyggande åtgärder. 
 



 19 

Personer över 65 år är överrepresenterade i dödsbränder och bland omkomna är det även 
vanligt med någon form av funktionsnedsättning. Den äldre personen löper större risk av flera 
orsaker. Till dessa hör begränsad rörelseförmåga och motorik. Detta kan innebära att den 
äldre inte hinner utrymma eller kan agera själv vid uppkomst av brand. Hörsel och syn är även 
sinnen som kan påverka hur tidigt in i ett brandförlopp personen uppmärksammar branden 
och variation på dessa kan öka risken att omkomma. Psykiska funktionsnedsättningar som 
nedsatt kognitiv funktion bidrar till ökad risk för att glömma bort att slå av spisen eller släcka 
ljusen. Den enskilde kan sitta i rullstol och inte hinna agera eller ha kläder som fort kan fattar 
eld (MSB, 2013). Personer över 80 år har enligt Karlsson (2018) störst risk för att omkomma i 
klädbränder.  
 
Äldre är mer sårbara mot brandrök och har därmed en kortare handlingstid. Studier har visat 
en ökad kolmonoxidtoxicitet hos patienter med hjärt- och kärlsjukdomar. Samt att äldre med 
hjärt- och kärlsjukdomar är känsligare vid påverkan av kolmonoxid vilket är en ytterligare 
förklaring till varför äldre är med sårbara för att omkomma vid brand. Studier visar även att 
äldre löper större risk för att drabbas av värmeslag, dock inte beroende av åldern i sig utan 
ökad frekvens av sjukdomar och en mer stillasittande livsstil som ofta kommer med ökad 
ålder (Eggert & Huss, 2017).  
 
Att poängtera kopplat till att dödligheten i bränder ökar vid ökad ålder är att det snarare beror 
av den högre frekvensen av samtidiga sjukdomar än den kronologiska åldern (MSB, 2013).  
 
Utifrån äldres förutsättningar att kunna upptäcka och hantera uppkomst av brand behöver 
brandskyddet anpassas utifrån individens förutsättningar.  
 
5.2.2 Personer med funktionsnedsättning      
Personer som har någon form av funktionsnedsättning löper större risk för att omkomma vid 
brand, framförallt då handlingsförmågan av olika skäl är begränsad. Personer med fysisk eller 
kognitiv funktionsnedsättning har fyra gånger större risk att omkomma i en brand jämfört med 
personer som inte har det (Marshall, Runyan, Linzer, & Sacks, 1998). 
 
En funktionsnedsättning kan vara psykisk, fysisk eller intellektuell, eller en kombination av 
dessa. Det kan vara personer som sitter i rullstol, har hörsel- eller synnedsättning eller har 
begränsad rörelseförmåga. Att ha en funktionsnedsättning innebär ofta en begränsad förmåga 
att agera vid uppkomst av brand. Det kan till exempel handla om att en person sitter i rullstol, 
röker och tappar en cigarett och inte har motoriken att släcka eller få bort det som brinner. 
Även möjligheten att på egen hand utrymma kan vara begränsad (Graneheim & Lundman, 
2004).  
 
Den åldersgrupp som har störst andel personer med funktionsnedsättning är åldersgruppen 
65–84 år (Folkhälsomyndigheten, 2020). En kombination av riskgrupperna hög ålder och 
personer med funktionsnedsättning är därför vanligt förekommande.  
 
5.2.3  Personer med missbruksproblematik 
Utsatthet har visat sig bidra till en ökad risk för att skadas och omkomma vid brand. Missbruk 
är en av de riskgrupper som befinner sig i en utsatt situation i samhället. Missbruk av alkohol, 
droger och läkemedel är en orsak till nedsatt förmåga vilket ökar risken för att skadas och 
omkomma vid brand då förmågan att agera minskar. Det kan handla om att personen somnar 
ifrån en spis, tappar cigaretter eller helt enkelt inte kan agera (Andersson & Nilsen , 2017). 
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I åldersspannet 20–64 år har mer än hälften av de omkomna konsumerat alkohol före olyckan. 
Missbruk är en faktor som ofta är förekommande och pågått under en längre tid. Denna 
riskgrupp beskrivs ofta ha ett dåligt socialt nätverk, är arbetslösa eller sjukskrivna och 
bristande ekonomi. Många har klippt kontakten med närstående och kanske inte har 
möjligheten till den hjälp som behövs (Andersson & Nilsen , 2017).  
 
Sårbarheten blir en konsekvens av den utsatthet de lever i och då resurserna inte räcker till. 
Det kan gälla underhåll av hemmiljö där lättantändligt material kan samlas på hög och 
rökning sker inomhus. En person som lever i utsatthet tenderar att hamna i situationer som är 
mer riskfyllda till följd av sin situation. Viktigt att belysa är att missbruksproblematik sällan 
kommer ensamt utan flera faktorer som bidrar till ökad sårbarhet är oftast inblandade. Detta 
kan handla om bland annat självskadebeteende, rökning och ensamhet. Denna riskgrupp är 
därför viktig att uppmärksamma och brandskyddet behöver individanpassas utifrån den 
enskildes behov (Andersson & Nilsen , 2017). 
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5.3 Lagar och föreskrifter 
Nedan redovisas lagar och föreskrifter kopplat till ansvarsfördelningen av brandskyddet i 
ordinära boenden.  
 
5.3.1 Lagen om skydd mot olyckor 
Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 3 kap. 3§ anges det att kommuner ska ta 
fram ett handlingsprogram som ett komplement till de nationella målen. I 
handlingsprogrammet ska mål för operativ räddningstjänst och förebyggande verksamhet 
presenteras. Handlingsprogrammet ska vara baserat på en framtagen riskanalys där den 
sammantagna riskbilden vägleder de olycksförebyggande kommunala åtagandena. 
 
Vidare i lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 2 kap. 2§ anges följande: 
”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 paragraf 2§ ovan beskrivs det att den enskilde har primärt ansvaret att förebygga bränder och 
begränsa skador på liv, hälsa och egendom till följd av bränder. I lagen uttrycks ett delat 
ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Ägaren till fastigheten ansvarar för 
brandskyddsåtgärder kopplat till byggnadens fasta tillbehör och nyttjanderättshavaren 
ansvarar för användandet av byggnaden och de lösa tillbehör i byggnaden. Ansvaret som 
nyttjanderättshavaren har är begränsat för vad som kan anses skäligt och i 
skälighetsbedömningen tas hänsyn till personens integritet och rätt att bestämma över sitt 
leverne. Om personen har en begränsad förmåga att agera vid brand, på grund av 
funktionsnedsättning eller annan anledning, kan inte högre krav ställas på den enskilde utan 
istället bör samhället kompensera för detta (MSB, 2013). 
 
I lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 3 kap. 1§ anges följande: 
”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.”. 
 
I paragraf 1§ ovan beskrivs det hur kommunen har ansvar att hjälpa de personer som själva 
inte kan ordna ett tillräckligt säkert brandskydd. Brist på resurser är inte en ursäkt för att ha ett 
bristfälligt brandskydd, utan de riktlinjer som finns för kommunen ska följas. En viktig aspekt 
är att kommunens arbete bygger på frivillighet och kan ej vidta brandskyddsåtgärder i 
personens bostad utan direkt lagstöd (MSB, 2013). 
 
5.3.2 Boverkets byggregler 
I Boverkets byggregler regleras den brandtekniska utformningen i ordinära boenden främst av 
Verksamhetsklass 3A. I Verksamhetsklass 3A ingår bostäder i flerbostadshus och småhus, 
trygghetsboenden, seniorboenden samt fritidsbostäder och liknande. Utefter byggnadens 
utformning och användning ställs olika krav. Byggnaden delas även in byggnadsklass utefter 
skyddsbehovet. Utifrån byggnadsklassen ställs krav och rekommendationer på 
byggnadstekniska åtgärder (Boverkets författningssamling, 2011). 
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Ett dilemma som uppmärksammades av Jönsson och Gustavsson (2017) var att i BBR 
förväntas personer som befinner sig i bostäder ha en god lokalkännedom. Personerna 
förväntas inte vara vakna men däremot ha förutsättning att själva kunna försätta sig i säkerhet 
vid en brand. Den förutsättning har oftast inte de som är i en riskgrupp. Då boverket inte 
ställer några krav på ett IAB för personer med funktionsnedsättning eller begränsad 
rörelseförmåga kan det få allvarliga konsekvenser vid en bostadsbrand (Jönsson & 
Gustavsson, 2017). 
 

5.3.3 Bostadsanpassning 
I lagen om bostadsanpassningsbidrag (Svensk författningssamling 2018:222) anges lagens 
syfte som är att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med 
funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Det är kommunerna som 
ansvarar för bidrag enligt denna lag.  
 
En funktionsnedsättning är en nedsättning av den fysiska, psykiska eller intellektuella 
funktionsförmågan. Personer med funktionsnedsättning kan få bidrag för att anpassa 
bostadens fasta funktioner så den kan vara ändamålsenlig som bostad för personen. Spisvakt 
är ett exempel på en av dessa åtgärder som ryms inom lagkravet. Däremot gäller bidraget inte 
för att införa tekniska hjälpmedel som till exempel mobila sprinklers, då det inte är en fast 
installation. Bidraget söks hos kommunen. Bidrag ges dock ej för åtgärder som redan behöver 
vidtas enligt andra lagstiftningar och föreskrifter (MSB, 2013).  
 
5.3.4 Patientlag  
Patientlagen (SFS 2014:821) innefattar bestämmelser om samtycke och delaktighet. Samtycke 
fjärde kapitlet innefattar i första paragrafen ” Patientens självbestämmande och integritet ska 
respekteras.”  samt i andra paragrafen följande ”Hälso- och sjukvård får inte ges utan 
patientens samtycke om inte annat följer av denna eller någon annan lag.  
 
Patientlagen har inverkan på arbetet med IAB i den bemärkelse att det krävs samtycke från 
den enskilde för att få genomföra åtgärder. 
 

5.3.5 Hälso- och sjukvårdslag  
I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) anges att landstinget ska erbjuda dem som är 
bosatta inom landstinget hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Även vid 
habilitering och rehabilitering ska hjälpmedel planeras i samverkan med den enskilde. 
 
5.3.6 Socialtjänstlagen 
I socialtjänstlagen (SFS 2001:453) anges att kommunen har det yttersta ansvaret för att de 
som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Samt att socialnämnden 
ska arbeta för att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är 
anpassat efter personens behov till särskilt stöd. Det står även i lagen att socialnämnden ska 
medverka för att äldre människor får möjligheten till goda bostäder genom stöd och hjälp i 
hemmet.  
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Socialtjänstlagen inriktar sig enligt ovan framförallt till äldre människor och människor med 
funktionsnedsättning vilket är de två av de riskgrupper som är överrepresenterade i 
bostadsbränder (Jönsson & Gustavsson, 2017).  
 
5.3.7 Sammanställning 
Enligt tidigare presenterade lagstiftningar finns det ett gemensamt ansvar för att ge stöd till 
riskgrupper vid brand med ett IAB. För att säkerhetsställa en tillräckligt säker bostad för de 
riskutsatta krävs samverkan mellan olika aktörer samt samtycke från den enskilde. Det går 
även att konstatera att det inte finns några lagkrav som i detalj pekar på att äldre, 
funktionsvarierade och personer i riskgrupp har rätt till ett IAB i sina ordinära boende.  
 
Både BBR och LSO antyder att det största ansvaret av brandskyddet ligger hos ägare och 
nyttjandehavare. Då det inte finns någon detaljstyrning för IAB förväntas vardera kommun 
själva har tillräcklig kunskap för att skräddarsy brandskyddet hos de personer som bor 
hemma. Därefter kan ägare och nyttjandehavare söka bostadsbidrag för anpassning av 
bostaden, men det bygger på att de själva tar initiativet. Kommunen har däremot ett lagstadgat 
ansvar att säkerhetsställa ett tryggt levnadssätt för äldre och funktionsvarierade (Jönsson & 
Gustavsson, 2017).  
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5.4 Brandtekniska åtgärder 
Enligt Andersson och Nilsen (2017) är personer med begränsad förmåga att hantera en 
uppkommen brand eller själva sätta sig i säkerhet beroende av förlåtande system. Förlåtande 
system motverkar antingen uppkomst av olycka eller minimerar skada som konsekvens av 
olyckan. Syftet med förlåtande system är att ett misstag kan tolereras utan ett farligt följande 
händelseförlopp, som till exempel kan en spis ha en spisvakt som förlåtande system. Nedan 
presenteras olika brandtekniska åtgärder, tidigare erfarenheter av dem samt en 
sammanställning av hur effektiva de är beroende på ålder.  
 
5.4.1 Spisvakt 
En spisvakt är en teknisk anordning som övervakar spishällen och kan ha detektorer som 
reagerar på rök, värme, rörelse eller en kombination av dessa. När det finns en risk för brand 
kan spisvakten larma eller bryta spänningen till spisen. Spisvakten kan även vara 
kompletterad med ett släcksystem. Spisvakten kan vara integrerad i spiskåpan eller installeras 
i efterhand antingen under spiskåpan eller på väggen bakom (Arvidson, Larsson, Bergstrand, 
& Franzon, 2015).  
 
Det finns även spisar som kallas för säkerhetsspisar som är utrustade med rörelsesensor på 
framsidan av spisen och registrerar om det finns någon inom ett visst avstånd från spisen. Om 
ingen person är inom sensorns räckvidd reduceras värmen på spisen automatiskt till en säker 
temperatur. Då ingen person registreras inom 2 timmar stängs spisen av (Arvidson, Larsson, 
Bergstrand, & Franzon, 2015).  
 
Ofta är spisvakterna även utrustade med en timer som innebär att spisens elförsörjning bryts 
efter en viss tid oavsett om en brand detekteras eller inte (Bexander, 2011). Att koppla ur 
spisen kan även vara ett alternativ för dem som inte använder spisen till att laga mat (MSB, 
2013).  
 
Enligt Runefors och Frantzich (2017) kostnads-nytta-analys finns det indikationer på att det 
kan vara samhällsekonomiskt lönsamt att installera spisvakt hos äldre i deras boenden. 
 
5.4.2 Mobila sprinklersystem 
Mobila sprinkler kan installeras där det finns ett behov av ett ökat brandskydd. Det mobila 
sprinklersystemet består av en vattentank, högtryckspump, brandlarmcentral och ett 
vattendimmunstycke. Systemet är förflyttningsbart och kopplas till elnätet men aktiveras 
separat av en rök- och värmedetektor. Vattenmängden hos det mobila sprinklersystemet är 
130 liter och tillräckligt för 15 minuters varaktighet. Mobila sprinkler aktiverar generellt 
tidigare än boendesprinkler då de aktiveras av en rökdetektor (Arvidson, Larsson, Bergstrand, 
& Franzon, 2015).  
 
Runefors och Frantzich (2017) redovisar i kostnads-nytta-analys att installation av mobilt 
sprinklersystem är lönsamt för särskilt sårbara grupper, särskilt för äldre personer som röker.  
 
I Linköpings kommun finns erfarenhet av mobila sprinkler då det installerades 20 mobila 
sprinkleranläggningar hos personer med förhöjd risk för brand i särskilt boende. Inom ett år 
efter de 20 sprinklerna hade installerats löstes fyra ut, varav tre räddade både liv och egendom 
(MSB, 2013). 
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5.4.3 Trygghetslarm 
För de äldre som bor i privat boende finns möjlighet att få ett trygghetslarm installerat med 
syfte att snabbt kunna få hjälp vid fall och liknande. Larmknappen är antingen på handleden 
eller runt halsen och när personen trycker på knappen skickas en signal till en trygghetstelefon 
som ringer upp en larmcentral. Larmoperatören kan få direktkontakt med den boende genom 
en högtalare och mikrofon som är installerat hos den boende (Uppsala kommun, 2015). I vissa 
kommuner är det möjligt att koppla brandvarnaren till trygghetslarmet (MSB, 2013). 
 
5.4.4 Brandvarnare 
En brandvarnare detekterar eventuell brand och ger därefter ett akustiskt larm. Från år 1999 är 
det krav från BBR att alla nybyggda bostäder ska ha en installerad brandvarnare. Vid bostäder 
som uppkommit innan 1999 finns det ett allmänt råd från MSB som säger att det bör finnas 
brandvarnare där någon sover (Arvidson, Larsson, Bergstrand, & Franzon, 2015).  
 
Majoriteten av de som omkommer i bostäder saknar fungerande brandvarnare. Därför är en 
viktig del av tillförlitligheten hos brandvarnaren att kontrollera så den fungerar. En 
brandvarnare bör testas en gång i månaden. Det framkom i Uppsala kommun att 
hemtjänstpersonalen inte av arbetsmiljöskäl får ställa sig på en stol för att nå brandvarnaren. 
För att ändå kunna testa brandvarnaren hos den enskilde köpte kommunen in verktyg så 
personalen skulle kunna testa brandvarnaren från golvnivå (MSB, 2013).  
 
Om personen har svårigheter med att uppfatta brandvarnarens signal är det möjligt att 
komplettera brandvarnarens akustiska varningssystem med blixtljus eller vibration som kan 
fånga den enskildes uppmärksamhet (MSB, 2013). 
 
Resultaten som presenteras av Runefors (2020) visar att brandvarnare är en mycket effektiv 
brandteknisk åtgärd för flera grupper, men för vissa grupper, särskilt äldre rökare behövs 
ytterligare åtgärder. Däremot är brandvarnare en viktig faktor då det ger indikation om brand 
till grannar som då kan agera (Runefors, 2020).   
 
5.4.5 Övriga åtgärder  
En vanlig orsak till att personer omkommer i bränder är att levande ljus eller cigaretter 
antänder kläder, sängkläder eller möbler. Där det finns risk att personen glömmer bort att 
släcka ljusen kan ett bra alternativ vara batteridrivna ljus. Batteridrivna ljus finns i flera 
modeller och utföranden. Genom att införa brandsäkra textilier såsom kläder, madrasser, 
sängkläder och filtar minskar risken för antändning och uppkomst av brand (MSB, 2013). 
 
Rökförkläden är även ett bra alternativ då personen röker. Enligt Runefors (2020) hade 
antändningsskyddade kläder kunnat förhindra 60% av dödsfallen i hans studie för rökare över 
85 år. Då de flesta bränder i kläder antänds av cigaretter skulle flera fall kunna förhindras 
genom att ha kläder i syntetiskt material då de är svårare att antända med cigaretten 
(Runefors, 2020).  
 
5.4.6 Sammanställning av effektivitet 
Runefors (2020) presenterade i rapporten Fatal residental fires vilka åtgärder som är mest 
effektiva för att minska antalet omkomna i bränder. De framkom att brandtekniska åtgärder är 
olika effektiva beroende på åldersgrupp och om personen röker. En av de slutsatser som 
kunde dras var att flamskyddande kläder var mest effektivt för personer över 85 år, 
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flamskyddande soffa för män mellan 50–84 år och flamskyddande sängkläder för både 
kvinnor och män mellan 50–84 år. Brandvarnare visade sig vara mest effektiv för män mellan 
50–84 år men väldigt låg effektivitet för personer i den äldre åldersgrupper. Detektor-
aktiverad sprinklersystem som är installerade i sovrum eller vardagsrum ansågs vara effektiva 
hos framförallt rökare och mest effektiv hos rökare över 85 år (Runefors, 2020).  
 
Att brandtekniska åtgärder är olika effektiva hos olika personer påvisar vikten av att 
individanpassa brandskyddet efter personens förmågor och levnadssätt.  
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5.5 Tidigare kartläggning av erfarenheter av IAB 
En studie genomfördes av Morgan Jönsson och Johanna Gustavsson (2017) på uppdrag av 
MSB i syfte att undersöka hur Sveriges kommuner arbetar med IAB. De skickades ut enkäter 
till kommunerna där de fick svara på om de arbetar med IAB, hur det fungerar samt vilka 
hinder och utmaningar som uppkommit. Nedan sammanfattas de hinder som framkommit i 
studien från olika kommuner. 
 
5.5.1 Brist på resurser 
Enligt Jönssons och Gustavssons (2017) studie var en stor anledning till att flera kommuner 
inte arbetade med IAB främst kostnadsfrågan. Att deras kommun har en pressad ekonomi som 
gör det omöjligt att köpa in utrustning för att arbeta med ett IAB. 
 
Personalbrist både inom kommun och vården lyftes fram som ett hinder, att det råder hög 
arbetsbelastning vilket gör att tiden inte räcker till. Att skicka iväg personal på utbildning blir 
svårt då det inte finns personal som kan täcka upp (Jönsson & Gustavsson, 2017).  
 
Några kommuner pekade på en stor kunskapsbrist om hur arbetet med IAB kan gå till. Att 
personalomsättningen är hög försvårar det ytterligare då ny personal måste utbildas och det 
blir ingen kontinuitet (Jönsson & Gustavsson, 2017). 
 
5.5.2 Organisationssvårigheter 
Det finns ingen tydlig fördelning om vem som äger frågan om IAB och därför uppger flera 
kommuner att frågan lätt faller mellan stolarna. Ansvarsfördelningen anses inte vara 
tillräckligt tydlig om ett IAB är kommunalt eller privatpersonens ansvar då det saknas ett 
tydligt regelverk (Jönsson & Gustavsson, 2017). 
 
Flera kommuner uppger att det krävs att politiker inser värdet och behovet av det 
individanpassade brandskyddet för att arbetet ska kunna startas upp ordentligt. En politisk 
förankring är därav av stort behov (Jönsson & Gustavsson, 2017). 
 
Den sistnämnda organisationssvårigheten som kommunerna nämnde var att det är utmanande 
att jobba förvaltningsöverskridande. Det är ofta att de berörda förvaltningarna driver arbete 
om IAB på varsitt håll eller att de finns bristande intresse hos vissa förvaltningar. Det beskrivs 
vara en utmaning att få samverkan mellan de berörda förvaltningarna (Jönsson & Gustavsson, 
2017). 
 
5.5.3 Personlig integritet 
En stor utmaning som uppges är den personliga integriteten då personalen har andra 
befogenheter på ett särskilt boende än i ett privat boende. Flera kommuner uppger att det är 
svårt att hjälpa de riskutsatta, då det individanpassade brandskyddet är frivilligt och att det 
inte går att tvinga den enskilde (Jönsson & Gustavsson, 2017). 
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6 Resultat av intervjustudie 
Nedan presenteras resultatet av arbetet utifrån genomförda intervjuer. Där redovisas 
framförallt framgångsfaktorer och hinder som de olika samhällsaktörerna ser kopplat till att 
implementera IAB samt hur andra räddningstjänster och kommuner arbetat. Resultatet 
presenteras uppdelat i Erfarenheter av IAB nationellt och Uppsala brandförsvars 
medlemskommuner för att sedan kunna analysera de olika kommunerna mot varandra och 
även med tidigare arbeten som gjorts av andra räddningstjänster.  
 
6.1 Erfarenheter av IAB hos räddningstjänster i Sverige 
I nedanstående avsnitt presenteras resultatet från intervjuerna med räddningstjänster i Sverige. 
Syftet med intervjuerna var att få höra om deras erfarenheter av att arbeta med och 
implementera IAB. Inledningsvis beskrivs hur räddningstjänsterna arbetar med IAB idag och 
därefter de framgångsfaktorer och hinder de stött på. Samtliga intervjuade räddningstjänster är 
organiserade i förbund. Mer detaljerade intervjuresultat återfinns i Bilaga 4-Resultat 
intervjustudie räddningstjänsten. 
 
6.1.1 Arbete mot riskgrupper 
Nedan beskrivs räddningstjänsternas arbete mot riskgrupper inom brand i bostad. En 
utförligare beskrivning av resultatet från intervjuerna finns i Bilaga 4-Resultat intervjustudie 
räddningstjänsten. Där beskrivs räddningstjänsternas arbete mot riskgrupper var för sig. 
 
Flera räddningstjänster genomför hembesök som i de flesta fall inte är riktade. De som 
genomför riktade hembesök söker upp områden där personer med hög ålder bor och det 
beskrivs fungera bra. Vissa räddningstjänster gör händelserelaterade hembesök. En av 
räddningstjänsterna har en fixartjänst som innefattar att den utryckande styrkan hjälper till 
med bland annat att byta lampor och gardiner. Syftet med fixartjänsten är främst att minska 
fallolyckor men beskrivs även vara deras inkörsport till att identifiera utsatta i samhället. 
 
Flera kommuner har brandvarnare som är kopplat till trygghetslarm. Genom att följa upp 
larmen kan personen få rätt brandskyddsåtgärd som gör deras hem säkrare. Det har även varit 
effektivt då hemtjänstpersonal har varit först på plats och kunnat rädda personens liv, men 
även kunnat vara behjälplig till räddningstjänsten med information om vårdtagaren. En del 
räddningstjänster erbjuder ett hembesök där de går igenom en brandchecklista i samband med 
installation av trygghetslarm. En av räddningstjänsterna hade undersköterskor anställda som 
åker när trygghetslarmen larmar, de åker som nattpatrull och även som första insatsperson. 
 
Nästan alla räddningstjänster hade någon erfarenhet av brandchecklistan. Flera 
räddningstjänster beskriver att de inte fått det att fungera samt att det är lätt att arbetet fallerar 
när det ska dokumenteras. Inom en annan räddningstjänst arbetar endast den privata 
hemtjänsten med checklistan och det är ett samarbete mellan äldreförvaltningen och 
socialförvaltningen. Privata hemtjänsterna får i detta fall betalt för att genomföra 
checklistorna och det följs upp av kommunen då det är ett krav. En av räddningstjänsterna 
beskrivs ha lyckat med ett pilotprojekt av arbetet med checklista inom hemtjänsten och det 
arbetet ska nu implementeras. Arbetet infördes hos en av deras kommuner men ska nu 
implementeras i en ytterligare kommun. De var två projektledare, en på räddningstjänsten och 
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en på socialförvaltningen. De har även börjat med ett arbete att checklistan ska nu även börja 
användas hos kommunens bostadsbolag.  
 
En av räddningstjänsterna har anställt en seniorsamordnare som arbetar aktivt med 
individanpassat brandskydd och som tidigare arbetat inom kommunen. Seniorsamordnaren 
möter politiker, bygger och förmedlar kontakter till personer riskgrupp och är ute hos 
hemtjänstpersonalen. En viktig del i arbetet beskrevs även vara att informera om olika 
tekniska hjälpmedel som finns att tillgå, vilket har ökat föreskrivningen av flera hjälpmedel. 
Seniorsamordnaren har även kontakt med fastighetsägare för 55+ boenden för att få dem att 
stötta mer i brandskyddsarbetet. En till räddningstjänst som intervjuades ska anställa en 
utbildare lika seniorsamordnaren, med tidigare erfarenhet inom kommunen som kan arbeta 
aktivt med individanpassat brandskydd.  
 
Ett flertal räddningstjänster hade även en kontaktväg där de kan göra en orosanmälan till 
socialförvaltningen vid tillbud eller hembesök som beskrivs vara uppskattad. Andra arbeten 
mot personer i riskgrupp var informationskampanjer, kostnadsfria utbildningar och kontakt 
med pensionärsföreningar. 
 
6.1.2 Hinder 
I intervjuerna med räddningstjänsterna framkom det att kostnader ofta är det största hindret 
för att kommunerna ska arbeta med IAB. Kommunerna beskrivs vara budgetstyrda och det är 
en utmaning att få till effektiva lösningar med pressade ekonomier. Det är främst kostnaderna 
för åtgärderna som beskrivs vara främsta hindret. Spisvakt är den åtgärd som beskrivs ha ett 
tydligt system för hur den bekostas genom bostadsanpassningsbidrag. I en kommun har de 
köpt in flera spisvakter som de lånar ut vid behov. Kostnader för övriga åtgärder har 
räddningstjänsterna olika lösningar för. I ett flertal kommuner är det kommunen som bekostar 
åtgärderna men ett problem som ofta uppstår är med mobila sprinklers där kostnaden är högre 
än för andra åtgärder. En lösning som en räddningstjänst hade var att brandförsvaret köpte in 
mobila sprinklers och lånade ut dem, men när det blev för kostsamt så hyrde de ut dem för en 
viss summa vilket ledde till att personer inte hyrde dem. I en annan kommun identifierades en 
person vara i stort behov av en mobil sprinkler så när personal från räddningstjänsten beskrev 
problematiken för kommunen bekostade kommunen inköpet. I en kommun betalar den 
enskilde för åtgärder och det beskrivs att det brukar ordna sig i dialog med den enskilde och 
anhöriga. I en annan kommun har de inte något bestämt system för kostnader utan ibland 
betalar kommunen och ibland räddningstjänsten, och i vissa fall delar de på kostnaderna. Det 
beskrivs inte varit något hinder då de inte haft några åtgärder som varit så kostsamma. Vid 
mindre åtgärder som till exempel rökförkläde så är de för de flesta kommunerna den enskilde 
som betalar samt att många mindre åtgärder kan åtgärdas direkt av personal på plats.  
 
Arbetet med IAB beskrivs i samtliga intervjuer vara eldsjälsbaserat och bygga på 
nyckelpersoner som arbetar aktivt med IAB och driver arbetet framåt. Det är både när 
personer på räddningstjänsten och kommunen slutar som arbetet ofta påverkas och stannar 
upp eller i de flesta fall pausas. Ett flertal påstod vid intervjun att om personen i fråga slutar 
kommer ingen att driva arbetet eller att det kommer falla mellan stolarna. Det beskrevs vid 
flera intervjuer att det måste finnas någon som tycker det är intressant med IAB för att arbetat 
ska pågå. Även de som hade en tjänst tillägnat IAB trodde arbetet hade lagts ned om de 
slutade. Arbetet med IAB faller även ofta bort vid omorganisationer eller budgetbesparingar. 
Men om viljan och intresset finns hos både räddningstjänsten och kommunen skulle arbetet 
förmodligen inte bortprioriterats helt.  
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Ett annat hinder som uppmärksammades vid flera intervjuer var att det är en stor gråzon av 
individer som räddningstjänsterna inte når. Det är främst personer med missbruksproblematik 
och socialt utsatta personer som det är svårare att bli insläppta hos och den procentuella delen 
av samtycke är ofta lägre. Eftersom arbetet med IAB bygger på frivillighet är det många som 
det är svårt att hjälpa. De räddningstjänster som arbetar med checklistan tror det är möjligt att 
använda checklistan på flera riskgrupper än äldre. Det enda problemet som nämndes var att 
det kan vara svårare att få samtycke från den enskilde.  
 
Flera räddningstjänster påpekade vikten av att styra om räddningstjänstens intention och 
fokus. Att det borde läggas större vikt att arbeta förebyggande mot privatpersoner för det är 
där personer omkommer. Men det upplevs vara ett motstånd att styra om fokuset då det finns 
en hel del fördomar kring vad räddningstjänsten ska göra. Kommunerna är inte heller alltid 
medvetna om att räddningstjänsten arbetar med förebyggande frågor som IAB.  
 
Att implementera IAB i stora kommuner beskrivs som en svårighet då det ofta är svårare att 
påverka politiskt och få en helhet hur arbetet skulle kunna bedrivas. De kommuner som har 
implementerat arbetet har börjat med ett område inom en av kommunerna och sedan 
expanderat då det är svårt att starta arbetet överallt samtidigt. I en av intervjuerna nämndes att 
en kommunal räddningstjänst förmodligen har mer närhet till kommunerna än ett förbund. 
Andra hinder som beskrevs i intervjuerna var otydlig ansvarsfördelning inom kommunen 
vilket gör att ingen tar sig an frågan och även att resurser i form av tid saknas vilket begränsar 
arbetet.  
 
6.1.3 Framgångsfaktorer 
Den framgångsfaktor som nämns i samtliga intervjuer är samverkan mellan flera olika 
kompetenser inom kommunen. Någon måste vara ansvarig för att driva arbetet men det 
behövs även experter inom sakfrågan. Nyckeln beskrivs vara att ta hjälp av varandra för att 
kunna se vad de olika instanserna kan bidra med.  
 
Den politiska förankringen anses vara viktig för att lyckas med implementeringen. Det gäller 
att gå högt upp i kedjan och få politiker intresserade för att arbetet inte ska bortprioriteras. Det 
krävs att kommunen inser allvaret i frågan och har viljan att driva arbetet.  
 
Ett vinnande koncept beskrivs vara att ha med någon i arbetet som kan kommunens system 
väl och även ha utsedda nyckelpersoner med avsedd tid från båda parterna. Det måste vara 
tydligt att vem som har det som arbetsuppgift. 
 
Att lära känna kommunen var en av de främsta framgångsfaktorerna för att kunna bygga 
kontakter och arbeta sig in i kommunen. Det är viktigt med den löpande kontakten till både 
politiker, intresseorganisationer och pensionärsråd. Att knyta kontakt till personer i riskgrupp 
vid bostadsbränder via pensionärsorganisationer är en framgångsfaktor, då de ofta är 
intresserade av att sprida information vidare. Genom att lära känna kommunen och knyta till 
sig kontakter byggs relationer. Det gör att tilltron ökar och att samtycke till hjälp ökar. 
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6.2 Uppsala brandförsvars medlemskommuner 
I följande avsnitt presenteras en sammanställning av resultatet från intervjustudien med 
samhällsfunktioner inom Uppsala brandförsvars medlemskommuner. För mer detaljerat 
resultat för respektive kommun se Bilaga 5-Resultat intervjustudie Uppsala kommun, Bilaga 
6-Resultat intervjustudie Östhammar kommun och Bilaga 7-Resultat intervjustudie Tierp 
kommun. 
 
6.2.1 Personer med hög ålder 
Utifrån intervjuerna med medlemskommunerna konstaterades att det endast är Uppsala 
kommun som aktivt arbetar med IAB. I Östhammar kommun är arbetet i uppstart och tanken 
är att de ska arbeta på liknande sätt som Uppsala kommun. Arbetet i Uppsala kommun 
startade år 2010 genom ett projekt vid namn förbättrat brandskydd för boende inom hemtjänst 
och vårdboende. Uppsala brandförsvar och Uppsala kommun startade tillsammans projektet 
med syfte att öka nivån på brandskyddet i de boenden där Uppsala kommun på olika sätt var 
involverade genom till exempel hemtjänst, fastighetsägare eller drivare av verksamheten. 
Projektet drevs av brandförsvaret i samverkan med verksamheterna och involverade personer 
inom kommunen (Carlsson, 2010). 
 
Intervju med chef som var delaktig i uppstarten av projektet beskriver att de tog fram en 
personalgrupp från egen regi och från den privata sidan som tillsammans kom fram till en 
arbetsmetod. Det som framkom var behovet av en checklista som beskrev olika delar i 
hemmiljö som kan utgöra brandrisker, vilket framtogs. Det ansågs även vara viktigt att 
checklistan innefattade vem som hade respektive ansvarsområde och vem som ska kontaktas 
om behov fanns av åtgärd. Det bildades även en remissgrupp med en chef som hade 
budgetansvar för mobila sprinklers, en arbetsterapeut samt berörd personal i personalgruppen. 
Det köptes in sprinklers som placerades hos personer med missbruksproblematik och som 
sedan utlöstes vilket beskrivs troligen ha räddat livet på personerna.  
 
Vid starten av arbetet beskrivs det av respondenten att de trodde tiden som 
hemtjänstpersonalen hade hos vårdtagaren skulle bli ett problem, vilket de löste genom att de 
fick betalt för att genomföra checklistan. Från äldre och de med funktionsnedsättning beskrivs 
det inte varit något motstånd. Vidare beskriver respondenten att det inte resulterade i några 
stora kostnader utan det viktiga var att arbetet sätts i system så det inte prioriteras bort. 
 
Utifrån projektet tog äldreförvaltningen i Uppsala kommun 2019 fram ett normerande 
styrdokument där nämnden var beslutsfattare. Styrdokumentet vid namn Brandförebyggande 
åtgärder i hemtjänsten har syfte att beskriva och säkerställa att vårdtagare med 
hemtjänstinsatser erbjuds en riskbedömning för att förebygga brand i hemmet. Det är 
verksamhetschefen som ansvarar för att riktlinjen följs. En mer lättarbetad checklista togs 
fram, se Bilaga 3-Uppsala kommun , utifrån den återkoppling som gavs till den tidigare 
checklistan och den nuvarande checklistan beskrivs vara enklare att använda. Checklistan ska 
fyllas i årligen, när vårdtagarens tillstånd förändras och vid byte av utförare. Checklistorna 
sparas på enheten tillsammans med andra dokument som rör vårdtagaren och informationen 
som framkommer av checklistan dokumenteras i vårdtagarens journal. Skulle det uppkomma 
genom checklistan att den enskilde behöver brandtekniska åtgärder för att kunna förebygga, 
agera och hantera eventuell brand på ett tillfredställande sett hamnar det ansvaret hos 
verksamhetschefen. Oftast handlar det om att den enskilde behöver enklare åtgärder som kan 
utföras av hemtjänstpersonalen direkt på plats som att flytta bort brandfarliga föremål från 
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spis eller flytta levande ljus till en säkrare plats. Skulle behov finnas av spisvakt kontaktas 
arbetsterapeut.  
 
Arbetet med att fylla i checklistan och identifiera behov av åtgärder beskrivs fungera bra i 
dagsläget då personalen beskrivs ha en god medvetenhet kring brand enligt samtliga 
verksamhetschefer. Av intervjuerna med verksamhetscheferna framgår det att checklistan 
hamnar hos verksamhetschefen som sedan inte vet vart den ska lyfta det vidare om det behövs 
större åtgärder. En frustration beskrivs av samtliga verksamhetschefer finnas att vilja hjälpa 
den enskilde som i vissa fall varken kan se, höra eller röra sig men att de inte vet vart de ska 
vända sig. Det önskas en kontaktperson eller en grupp som kan ansvara för uppföljning av de 
checklistor där större åtgärder behövs samt där en regelbunden dialog finns kring frågan. 
Brandskydd beskrivs av verksamhetscheferna inte vara deras expertis och därför råder en 
tveksamhet kring om arbetet med IAB borde ligga hos dem. Detta beskrivs även av övriga 
medlemskommuner som ett hinder för att börja arbeta med IAB, ett behov av någon att 
kontakta när det finns ett behov av större åtgärder belyses.  
 
En problematik som har funnits sedan början av arbetet är hur personalen ska utbildas i 
checklistan för att få förståelse för vad de ska titta på för brandrisker och varför. Tidigare 
skickades personal på en fyra timmars brandutbildning som hölls av brandförsvaret men det 
blev en stor kostnadsfråga som innebar att få fick möjlighet till utbildning. Nu utförs istället 
utbildningen på hemtjänstens arbetsplatsträffar vilket beskrivs fungera bättre och fler får 
utbildning i checklistan. Utifrån intervjuerna beskrivs det att utbildningen skulle kunna 
utvecklas ytterligare då det fortfarande beskrivs som ett problem att få blir utbildade. Förslag 
framkom om en kort digital variant av utbildning som även den privata sektorn inom 
hemtjänsten får ta del av. 
 
När frågan ställs till Tierps kommun om de skulle kunna arbeta med en checklista svarar 
respondenterna att det handlar om vad som händer med checklistan efter den är ifylld och att 
det är en sak att konstatera att det behövs en åtgärd och en annan att åtgärda. För att arbeta 
aktivt med frågan skulle de behöva stöd i form av expertis inom brand. Det skulle behövas ett 
samarbete mellan kommunen och brandförsvaret där någon följer upp hur de olika 
verksamheterna arbetar med frågan. De tror även att det skulle vara lättare att implementera 
en checklista hos boendestöd och stöd i boende än inom hemtjänsten eftersom de ofta har mer 
tid hos vårdtagaren och inte samma tidsbegränsning. Ett hinder som framkom av intervju med 
äldreomsorgen i Tierps kommun är den strategiska ekonomin och att få in det i den 
ekonomiska agendan. En utbildningstimme kostar mycket pengar för kommunen och därför 
behöver arbetet få politisk förankring för att det ska prioriteras. I Östhammar kommun 
beskrivs det som en prioritering vid uppstart att det måste vara tydligt vem som ansvarar för 
vilken åtgärd. Det har precis påbörjats i samband med intervjuerna ett arbete med att skapa en 
remissgrupp i Östhammar och tanken är att gruppen ska innefatta chef för boendestöd, 
socialförvaltningen och enheten för hjälpmedel och förebyggande och även avdelningen för 
bostadsanpassning, arbetsterapeut samt brandförsvaret. Remissgruppens syfte ska vara att 
hantera de svåra ärendena och finnas som stöd vid frågor. Det finns även en grupp som är 
förankrade med nämnden och brukarråden för personer med funktionsnedsättning och 
pensionärsföreningarna. Genom denna grupp har checklistan som används i Uppsala kommun 
skickats ut till bland annat PRO som spridit checklistan samt information om brandskydd, 
vilket beskrivs fungera bra. 
 
Tierps kommuns hemtjänst består endast av kommunala utförare som i dagsläget inte arbetar 
aktivt med IAB. Det beskrivs finnas en medvetenhet hos hemtjänstpersonalen som upptäcker 
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problematik kopplat till brandskyddet hos sina vårdtagare. När det uppmärksammar ett behov 
har de en dialog med arbetsterapeuter som skriver intyg till bostadsanpassningen som beslutar 
om bidrag. De beskriver att de är väldigt generösa med att utfärda bidrag till spisvakt. 
Respondenterna beskriver att ett arbete med informationsutskick skulle vara effektivt för att 
öka medvetenheten i samhället och på så sätt även hos riskgrupperna. De vet inte riktigt om 
brandsäkerheten är deras uppdrag utan mer att de kan vara behjälplig att se till helheten. Det 
kanske kan finnas en checklista tillgängligt för allmänheten och att de kan få hjälp av 
vårdpersonal att genomföra den. 
 
Östhammar kommun arbetar även med förebyggande hembesök som erbjuds till alla som 
fyller 80 år de året. Individen får själv bestämma om den vill ta emot ett hembesök eller 
endast få information hemskickad. Vid besöken används Socialstyrelsens och MSB:s 
information som finns till äldre. Fokuset ligger på fallprevention och förebyggande insatser 
där brand finns med. I detta arbete beskrivs även checklistan kunna användas.  
 
Arbetsterapeuterna inom äldreomsorgen i samtliga kommuner möter många äldre personer 
genom bland annat hembesök. De arbetar med aktivitet och bedömer förflyttningsstatusar och 
hemmiljö, ofta i samverkan med hemtjänsten om personen har hemtjänst. Arbetsterapeuten får 
indikation om det finns ett behov av åtgärder kopplat till aktivitet från framförallt den 
enskilde, anhöriga, sjukhus, hemtjänst eller om arbetsterapeuterna själva signalerar. 
Arbetsterapeuterna arbetar inte med IAB och respondenten beskriver en osäkerhet kring hur 
mycket de ska fokusera på brandskydd då arbetsterapeuter ska se till aktiviteter. I Östhammar 
kommun ställer sig intervjuad arbetsterapeut positiv till att använda en brandchecklista som 
hjälpmedel vid hembesök. Om arbetsterapeuten upptäcker att det finns en brandrisk hos den 
boende önskas även här en kontakt att meddela vidare för åtgärd. Arbetsterapeuterna är 
länken till bostadsanpassning och skriver intyg kopplat till den enskildes förmåga till aktivitet 
som sedan används till den enskildes ansökan om hjälpmedel vid bedömning av 
bostadsanpassning. Beslutet tas sedan av handläggare på enheten för bostadsanpassning. 
Arbetsterapeuterna kan även hjälpa till med kontakt till hjälpmedelscentralen som kan hjälpa 
till vid behov av kognitiva hjälpmedel. Bostadsanpassning beviljar bidrag för ungefär 200 
spisvakter årligen i Uppsala kommun. Att tillägga är att spisvakt beviljas för att göra den 
boende mer självständig och inte som ren säkerhetsåtgärd. Skulle de upptäcka att en person 
behöver annat boende tas de beslutet i team med den enskilde, arbetsterapeut, hemtjänst, 
anhörig, sjuksköterska och andra involverade.  
 
Uppsalahem och Östhammarshem har både 55+ boenden samt trygghetsboenden för 70+. De 
arbetar med att informera om brandskydd genom att skicka ut information till de boende samt 
bjuda in brandförsvaret vid trapphusmöten och andra tillställningar. Information sprids även 
via hemsidan, bostadsförmedlingen sociala medier och kundtidning. De ser som 
fastighetsägare till att det finns brandvarnare och att batteriet byts. De har även mycket intern 
personal som uppmärksammar där det finns behov och eftersom de är kommunalt ägda sker 
en god samverkan med kommunen och ett tydligt system finns för att anmäla brandtillbud. Att 
arbeta med checklista beskrivs av respondenterna som svårt i deras roll. 
 
Ur samtliga intervjuer framgick att den enskildes personliga integritet väger tungt och att allt 
bygger på samtycke från den enskilde. Vill personen fortsätta röka i sängen och inte ha en 
spisvakt går det inte att tvinga den enskilde men genom en dialog går det oftast att göra 
situationen bättre.  
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6.2.2 Personer med funktionsnedsättning och personer med 
missbruksproblematik 

I följande avsnitt presenteras resultatet utifrån intervjustudien i medlemskommunerna kopplat 
till personer med funktionsnedsättning och personer med missbruksproblematik. Det framkom 
ur intervjuerna att de som möter personer med funktionsnedsättning och personer med 
missbruk ofta är samma funktioner och därmed har de slagits ihop till ett avsnitt.  
 
Samtliga medlemskommuner har funktionen boendestöd. Boendestöd innefattar hembesök i 
privata bostäder där fokus ligger på att uppnå de saker den enskilde vill förändra. Det kan 
handla om personer som är funktionsnedsatta utifrån en psykiatrisk diagnos eller utifrån 
kognitiv förmåga. Målet är att personen ska kunna bo kvar hemma och ha en fungerande 
vardag. Oftast är det anhörig eller god man som initierar ett behov av boendestöd. De möter 
ofta personer med samsjuklighet och det är inte ovanligt att det lever marginaliserade och att 
det även finns en missbruksproblematik. Boendestöd arbetar inte i dagsläget med 
brandsäkerhet i privata boenden men respondenterna beskriver att de vore möjligt att arbeta 
med en checklista likt de gör i Uppsala kommun inom hemtjänsten. För att kunna arbeta med 
en checklista och brandsäkerhet hos den enskilde lyftes behovet av tydliga rutiner och 
riktlinjer där boendestöd får mandat att titta på dessa frågor hos vårdtagarna. Att det är tydligt 
från start när de får ett gynnsamt beslut om boendestöd att det ingår att de kommer se över 
vårdtagarens bostad, där en checklista skulle vara till hjälp. Det beskrivs annars vara lätt att 
det blir kränkande mot den enskilde, men det är även viktigt att belysa att det handlar om 
arbetsmiljön för boendestöden som arbetar i hemmiljö. Skulle de arbeta med en 
brandchecklista på boendestöd belyses vikten av att det är tydligt vems ansvar det är och vem 
de vänder sig till om de upptäcker ett behov av åtgärd, så de inte bara identifierar problemen 
men inte kan åtgärda. Problematiken att arbeta med IAB inom boendestöd beskrivs i flertalet 
av intervjuerna vara att de inte alltid får tillträde till personens boende, men där de får tillträde 
beskrivs en checklista kunna vara ett bra hjälpmedel. Samtliga respondenter beskriver en 
frustration över att se att det skulle kunna gå riktigt illa om det började brinna, men inte kunna 
göra något.  
 
Arbetsterapeuterna inom vård och omsorg arbetar i hemsjukvården där de träffar patienter 
som är i behov av arbetsterapeut utom de med handproblematik samt de över 65 år. Det kan 
till exempel handla om patienter med minnessvikt, hjärnskador eller psykiatridepressioner. 
Respondenten beskriver att de skriver intyg kopplat till spisvakt men att resterande 
brandskydd är utanför deras arbete. Det beskrivs vara möjligt att arbeta med brandchecklista 
där de har en långvarig kontakt hos vårdtagaren och där det finns sociala problem. Däremot 
belyses vikten av att de inte får bli en kränkning av den enskilde.  
 
Identifieringen av personer med missbruksproblematik beskrivs oftast ske via ansökan eller 
anmälan. Socialförvaltningen har utredare, behandlare och uppsökande verksamhet kopplat 
till framförallt riskgruppen personer med missbruksproblematik. De beskrivs i Östhammars 
kommun utföra hembesök, men att det beror på om det går ur säkerhetssynpunkt eller om det 
är bättre att mötas på kontoret. De möter en ökning av äldre som har missbruksproblematik 
och det handlar ofta om samsjuklighet. Socialförvaltningen i Östhammars kommun har 
jourboenden och håller även på att starta upp ett projekt med stödboenden som ska kunna 
användas som ett temporärt boende innan individen flyttar till eget boende efter att ha varit 
placerad på vårdenhet. I dagsläget finns fyra lägenheter där de boende oftast har psykisk 
ohälsa, förr var det mer missbruksproblematik. På jourboenden görs väldigt många hembesök 
och där har det även förekommit brandtillbud. Där finns även möjlighet att ha bättre koll och 
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ställa krav på jourboendena. Idag ställs krav på att de ska ha brandvarnare, hemförsäkring och 
inte röka i bostaden.  
 
Intervju genomfördes med ett brukarombud i Uppsala kommun som arbetar för att stärka 
inflytandet, delaktighet och egenmakt för medborgare som har en funktionsnedsättning. 
Brukarombudet arbetar nära brukare och föreningar men är även till hjälp för kommunen om 
de behöver något stöd. Brukarombudet skriver årligen en rapport om vad som setts under året 
och rekommenderar vad kommunen bör tänka på. Rollen är kommunövergripande och är 
placerad på omsorgsförvaltningen men behandlar funktionsrättsfrågor inom alla förvaltningar.  
 
Brukarombudet möter personer med både psykiska- och fysiska funktionsnedsättningar. 
Brukarombudet beskriver att dennes roll inte arbetar med brandsäkerhet hos riskgrupper utan 
främst tillgänglighetsfrågor. Däremot anser brukarombudet att det skulle kunna ingå i dennes 
roll att fungera som stöd inom arbetet med IAB, som resurs. Brukarombudet tror även att 
checklistan som används inom äldreomsorgen skulle kunna användas på fler riskgrupper som 
till exempel personer med funktionsnedsättning. Arbetet skulle fungera på samma sätt och det 
är viktigt att checklistorna genomförs tillsammans med andra checklistor och att det 
presenteras som ett erbjudande och inget tvång. Samtycket beskrivs kunna vara svårt hos 
vissa men brukarombudet menar att det är bemötandet hos medarbetarna som är det viktigaste 
för att den enskilde inte ska känna sig hotad eller kränkt. Brukarombudet beskriver att det 
finns en kultur inom kommunen där de är så försiktiga att de tenderar till att de svåra frågorna 
undviks och ingen förbättring sker. Respondenten påpekar vikten av att våga fortsätta arbeta 
med dessa typer av frågor trots att det kan anses vara otäckt. Brukarombudet poängterar också 
att kommunen har ett stort ansvar kopplat till IAB. Brukarombudet skulle kunna vara med vid 
några få möten men tycker inte att den borde ingå i en projektgrupp, utan bör istället vara en 
resurs som hjälper till att komma fram till bra lösningar. Brukarombudet tycker även det ingår 
i arbetet att se till så kommunen arbetar med tillgänglighetsfrågor, och inom det ingår även 
god brandsäkerhet.  
 
Brukarombudet poängterar att Uppsala kommun har tagit fram ett program för full delaktighet 
för personer med funktionsnedsättning som utgår från FN-konventioner om mänskliga 
rättigheter. Programmet tar upp mål för att öka tillgängligheten och delaktigheten för personer 
med funktionsnedsättning. Begreppet tillgänglighet innebär att samhället ska utformas så att 
alla kan delta på lika villkor. Ett övergripande mål i programmet är ”Alla ska ha och kunna 
leva i en bostad som är anpassad efter individens behov” (Uppsala kommun, 2017).  
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7 Analys och diskussion 
I följande avsnitt analyseras resultatet från litteraturgenomgången och intervjustudien. 
Resultatet analyseras utifrån ramverket CFIR. Därefter analyseras och ges förslag på en 
eventuell arbetsmetod för Uppsala brandförsvar och medlemskommunerna. 
 
7.1 Analys av resultat 
Nedan analyseras resultatet från både litteraturgenomgången och intervjustudien utifrån fyra 
av delarna från ramverket i CFIR. Resultatet analyseras utifrån interventionens egenskaper, 
yttre miljö, inre miljö och individens egenskaper. Implementeringsprocessen beskrivs 
detaljerat i avsnitt 8.2 Förslag på arbetsmetod. 
4 
7.1.1 Interventionens egenskaper 
Interventionens egenskaper innefattar hur välkänd metoden är, tidigare implementering av 
metoden, komplexiteten och kostnaden som uppstår vid implementering. 
 
Utifrån intervjuerna med räddningstjänster som på olika sätt arbetar med IAB framkommer att 
den vanligaste metoden är att arbeta med brandchecklista. Checklistan används inom 
hemtjänsten i Örkelljunga kommun, Nacka kommun och Uppsala kommun. Arbete med 
checklista kan därav konstateras vara en välkänd metod. Att dessa kommuner har ett 
fungerande arbete med checklistan gör att det anses vara en lämplig metod att använda. Att 
använda sig av arbete som är välkänt skulle minska komplexiteten, vilket är en viktig aspekt. 
Det skulle minska komplexiteten med implementeringen genom att applicera checklistan som 
Uppsala kommun använder på både de andra kommunerna och andra samhällsaktörer. Det går 
även att utgå ifrån de framgångsfaktorer och hinder som framkommit vid intervjuerna för att 
utveckla arbetet med checklistan ytterligare.  
 
Kostnaden skulle minska om arbetet med checklistan utgick från en befintlig checklista 
istället för att alla samhällsaktörer ska arbeta med att ta fram en egen. En kostnad som 
kvarstår är för utbildning av personal inom checklistan. Utifrån både Örkelljungas positiva 
erfarenhet kring deras film som går igenom checklistan samt respondenternas önskemål kring 
en ”digital snutt” som utbildningsmaterial skulle kostnaderna minska ytterligare. Att tillägga 
är att även fler skulle ha möjlighet att utbildas och uppdateras inom checklistan. Detta innebär 
en kostnad vid framtagandet av filmen som av intervjuerna lämpligast skulle utföras av 
räddningstjänsten men som sedan skulle gå att använda av samtliga samhällsaktörer och 
förslagsvis även av privatpersoner. Detta skulle göra att kostnaderna för att skicka personal på 
utbildning inom checklistan skulle minska samt att användandet av checklistan skulle bli 
enklare. 
 
En annan problematik som konstaterades var kostnaderna för åtgärderna. Utifrån intervjuerna 
framkom att de mindre åtgärderna som personalen kan utföra direkt på plats samt spisvakt 
inte är några problem, däremot blir kostnaden för en mobil sprinkler mer påtaglig. Där har en 
del räddningstjänster löst det genom att räddningstjänsten och socialtjänsten delar på 
kostnaden. En annan räddningstjänst har lösningen att den boende får betala själv och en 
annan räddningstjänst valde att köpa in ett antal mobila sprinklers att låna/hyra ut. Det finns 
dock ingen bland respondenterna som har ett tydligt tillvägagångssätt när det gäller 
finansiering och implementering av mobil sprinkler. Att ha ett tydligt tillvägagångssätt skulle 
underlätta implementeringen och undvika att hamna i frågan om vems ansvar det är och vem 
som ska ta kostnaden, då det ofta leder till att syftet åsidosätts. Att tillägga är att de åtgärder 
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som har behövts enligt de intervjuade räddningstjänsterna ofta inte innefattar stora kostnader. 
Det är få som beskrivs vara i behov av mobila sprinkler, exempelvis i Örkelljunga har det 
endast satts in hos en person. Det är dock ändå viktigt att det finns ett system för att få en 
mobil sprinkler där behovet finns. 
 
7.1.2 Yttre miljö 
Nedan diskuteras yttre faktorer som kan kopplas till organisationerna. Det innefattar bland 
annat ekonomi, politik och resurser för implementering. Även yttre egenskaper som 
konkurrenspress och kosmopolitism diskuteras. Den yttre miljön analyseras utifrån de olika 
kommunerna. 
 
Äldreförvaltningen i Uppsala kommun har ett styrdokument där det beskrivs hur de ska arbeta 
med IAB. Detta konstateras utifrån intervjuerna vara en stor anledning till att arbetet med IAB 
har prioriterats. Det framkommer av många intervjuer att den politiska förankringen är en 
viktig framgångsfaktor och äldreförvaltningen i Uppsala är ett exempel på där man lyckats 
fått in det i politiken. Ekonomin blir inte ett lika stort hinder i Uppsala kommun då de redan är 
implementerat och beslutat att pengar ska läggas på arbetet. Verksamhetschef för boendestöd i 
Uppsala kommun lyfter även vikten av den politiska förankringen i och med behovet av 
riktlinjer. Brukarombudet belyser att kommunen har ett stort ansvar att arbeta med IAB vilket 
är ännu en anledning till att den politiska förankringen bör finnas.  
 
Östhammar kommun har påbörjat ett arbete med IAB samt har en tydlig resurs i och med 
chefen som var med och startade upp arbetet i Uppsala kommun. Denna resurs bidrar till att 
det finns ett förtroende för frågan högt upp i organisationen och även kunskap, vilket är 
viktiga aspekter vid implementering. Det gör det dock även sårbart då arbetet med IAB utifrån 
flertalet intervjuer beskrivs som eldsjälsbaserat, vilket innebär att det lätt faller mellan 
stolarna om den som driver arbetet slutar. Att ha styrdokument och riktlinjer kring hur arbetet 
med IAB ska fungera skulle kunna hindra detta från att ske då de ställer krav på 
implementering.  
 
Av intervjuerna framkommer att de som känner till att hemtjänsten i Uppsala kommun arbetar 
med en checklista är positiva till att implementera det i sin organisation. Detta beror troligtvis 
på en viss konkurrenspress men även att ”om de kan varför skulle inte vi kunna”.  
Kostnadsmässigt beskrivs det inte som något hinder i Östhammar kommun då de skulle finnas 
en färdig checklista att använda sig av samt att de håller på att sätta ihop en remissgrupp som 
kommer ha i uppgift att driva arbetet. I intervjuerna framkommer även att det är viktigt med 
rutiner och styrning för hur boendestödet får och kan se över brandskyddet hos den enskilde. 
Resurserna beskrivs finnas inom Östhammars kommun men vikten av att det finns en grupp 
att ha en dialog med belyses som viktig, där brandförsvaret förväntas ingå.  
 
Det önskas riktlinjer för hur arbetet med checklistan ska genomföras och vart 
verksamhetscheferna ska vända sig när ett behov upptäcks. Detta skulle kunna lösas genom 
riktlinjer och styrdokument kring implementering av IAB samt en remissgrupp. I Östhammar 
arbetar de med att sprida information via externa organisationer så som pensionärsföreningar 
vilket beskrivs ha givit effekt, där sprids checklistan som hemtjänsten i Uppsala kommun 
använder. En film som förklarar checklistan skulle bidra till att spridningen skulle kunna ske 
ytterligare och resurserna öka då fler skulle besitta kunskap.  
 
I Tierps kommun arbetar de inte med IAB i dagsläget. I och med att hemtjänsten i Uppsala 
arbetar med IAB ses det inte som någon omöjlighet däremot belyses behovet av expertis och 
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samverkan. Politisk förankring i form av riktlinjer och styrdokument anses vara en viktig 
faktor för lyckad implementering samt en remissgrupp där brandförsvaret ingår för att styra 
arbetet framförallt i början. En annan aspekt är den strategiska ekonomin där den politiska 
förankringen belyses ännu en gång som en viktig del för att arbetet ska prioriteras.  

7.1.3 Inre miljö 
Nedan utvärderas och analyseras den inre miljön hos organisationerna och verksamheterna 
som möter personer som är i riskgrupp vid bränder i bostad. Den inre miljön karaktäriseras av 
samverkan, värderingar, implementeringsklimat och individernas uppfattning om vikten av 
implementering av IAB.  
 
Enligt respondenterna inom äldrevården i Uppsala uppfattades arbetet fungera olika beroende 
på vilken position i organisationen respondenten har. Verksamhetscheferna var eniga om att 
arbetet fungerar bra fram tills att checklistorna är ifyllda och därifrån växer endast en 
frustration fram. De högre upp i organisationen beskriver att arbetet fungerar bra och att 
åtgärder genomförs, vilket inte är enigt med hur verksamhetscheferna upplever det. En bättre 
samverkan inom äldrevården hade förmodligen kunnat utveckla arbetet så 
verksamhetscheferna inte känner samma frustration. De uttryckte att de behövde mer stöd och 
expertis inom området för att genomföra åtgärder. Genom att införa kontinuerlig uppföljning 
mellan äldreförvaltningen och verksamhetscheferna hade problematiken kring checklistan 
varit mer känd hos äldreförvaltningen. En kontinuerlig uppföljning mellan 
verksamhetscheferna och räddningstjänsten hade förmodligen minskat frustrationen då de 
skulle kunna få stöttning av de med mer expertis inom ämnet. En uppföljning mellan 
verksamhetscheferna och räddningstjänsten hade förmodligen varit effektiv då det är de som 
tar emot checklistorna och förväntas införa eventuella åtgärder. 
 
Eftersom arbetet inte bedrevs inom äldrevården i Östhammar eller Tierp har inte samma insyn 
fåtts i deras verksamhet kring hur samverkan fungerar. I Östhammar har arbetet påbörjats 
ordentligt och en tydlig plan finns för hur arbetet ska gå till. Det som kan anses vara en fördel 
i Östhammar är att de har en person som tycker arbetet är viktigt och även har startat arbetet 
tidigare i Uppsala. Som tidigare nämnt är arbetet väldigt eldsjälsbaserat och där har de en 
fördel. Dock är arbetet ännu mer sårbart när personen slutar och därför är det viktigt att fler 
personer involveras och att det förankras politiskt. I Östhammar har de skapat en remissgrupp 
som ska innefatta olika funktioner som möter olika riskgrupper och även de med expertis 
inom området. Gruppen kommer bidra till att samverkan mellan samhällsfunktionerna ökar 
och att det finns ett forum dit de kan vända sig till vid frågor. En remissgrupp beskrevs i 
intervjuerna med verksamhetscheferna i Uppsala saknas och därför vore en bra åtgärd vara att 
skapa en remissgrupp igen i Uppsala som Östhammar nu ska göra. Östhammar har även 
skapat en grupp som är förankrade med nämnden och brukarråden för funktionsnedsättning 
och pensionärsråd. Det gör att kommunikationen och samverkan till även 
pensionärsföreningar och andra föreningar är god och information, kunskap och stöd kan 
spridas till fler vilket anses vara en viktig faktor i arbetet enligt erfarenhet från 
räddningstjänsten. Efter intervjuerna började direkt frågan med IAB att uppmärksammas och 
möten inbokades mellan de intervjuade samhällsaktörerna. Det påvisar att förståelse och 
motivation för vikten av implementering finns.  
 
Det beskrivs i intervju att det finns en kultur inom kommunen där de är så försiktiga att 
arbetet istället tenderar att utebli. Det finns en oro för att kränka vårdtagaren, vilket nämndes 
av flera boendestöd, och då är risken större att frågorna istället undviks. Den viktiga faktorn 
som nämns för att inte kränka vårdtagaren är bemötandet av medarbetarna och att det är ett 
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erbjudande och det går att tacka nej. Det är viktigt att kulturen inom organisationen inte faller 
på att det är svårt och därför ger upp, utan istället har förståelse för implementeringen och att 
det måste ske en förändring.  
 
En remissgrupp har inte tidigare nämnts från räddningstjänster som arbetat med frågan men 
samverkan och nätverkande har beskrivits som den främsta framgångsfaktorn. Flera av 
räddningstjänsterna hade någon som arbetade aktivt med frågan och det kommer förmodligen 
behövas även inom Uppsala brandförsvar. En remissgrupp med olika experter inom olika 
områden som har kontinuerliga uppföljningar och diskuterar olika åtgärder ihop skulle 
förmodligen vara framgångsrikt. Eftersom ansvarsfrågan inte är tydlig bidrar det ofta till att 
aktörer inte prioriterar arbetet med IAB. Om det istället blir en gemensam fråga för alla 
samhällsfunktioner som bör vara involverade hade inte bara en god samverkan skapats utan 
även ännu effektivare lösningar. I intervju med både räddningstjänst och arbetsterapeut 
framkom det att det finns många effektiva lösningar som inte alltid behöver vara kostsamma 
och är anpassade efter personens behov, men det är sällan någon som vet att de finns. Det kan 
dels vara brandtekniska lösningar som vibrationsplatta för personer med hörselnedsättning 
eller tekniska hjälpmedel för att ringa SOS alarm.  
 
Samhällsfunktionernas värderingar och uppfattning om vikten av implementeringen av IAB 
uppfattades vara väldigt eniga inom kommunerna. Samtliga uttryckte att det är ett viktigt 
ämne och ett flertal uttryckte även oron som de har över personerna i riskgrupp och att de 
känner sig maktlösa. Däremot ansåg inte samtliga att implementeringen borde ske hos dem, 
utan att det är utanför deras arbetsuppgifter. Det var även några som tyckte de mötte så pass få 
personer i riskgrupp så att fokus istället borde vara att sprida till allmänheten för att nå fler. 
Istället för att anse att hela individanpassade brandskyddsarbetet ska implementeras hos 
samhällsfunktionerna som möter de i riskgrupp skulle det öka förståelsen om 
räddningstjänsten förklarade för de olika verksamheterna att de är deras ögon ute i samhället 
som kan identifiera personer i riskgrupp. Därefter är det viktigt att räddningstjänsten möter 
samhällsfunktionerna i arbetet med implementering av åtgärder. Ett önskemål fanns att 
räddningstjänsten skulle kunna följa med på hembesök vid behov, det beskrivs vara 
fungerande i Räddningstjänsten Nordväst. Att bygga en relation med samhällsfunktionerna 
och informera om varför de borde arbeta med det skulle förmodligen ändra deras uppfattning 
och inte tro de är ensamma i arbetet. Det upplevdes finnas en oro kring att de kommer fylla i 
checklistor och sedan inte ha någonstans att göra av dem. Det beskrevs i intervjuerna att det 
ofta behöver hända någonting för att arbetet ska starta och där behövs en förändring. De som 
var positiva till implementering av arbetet var främst de som beskrev att de hade en stor oro 
hos flera av deras vårdtagare och de som reflekterat över att brandskyddet inte är tillräckligt. 
Trots att vårdtagaren har en brandvarnare förstod de att det inte skulle vara tillräckligt för att 
den enskilde skulle kunna klara sig vid en brand. Det var däremot flera som nämnde att de 
flesta av deras vårdtagare har brandvarnare och det går inte att göra mycket mer än så vilket 
visar på vikten av att utbildning inom IAB borde nå fler för att öka förståelsen för att 
brandskyddet behöver vara individanpassat.  
 
7.1.4 Individens egenskaper 
Nedan diskuteras individens egenskaper inom organisationen. Individens egenskaper 
karaktäriseras av personalens tillhörighet med organisationen och deras kunskap och 
motivation till ämnet.  
 
I Uppsala beskrev verksamhetscheferna på hemtjänsten att deras personals kunskap och 
medvetenhet kring brand är god och att deras kunskap anses vara tillräcklig för att fylla i 
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checklistan. Men de beskriver även att checklistan har ökat personalens medvetenhet och gjort 
så de genomför enkla åtgärder som att ta bort saker från spisen. De beskriver att genom att 
göra en digital utbildning kan även vikarier ta del av checklistan och öka deras medvetenhet, 
men annars beskrivs deras personal ha tillräckligt god kunskap för att arbetet ska fungera. 
Däremot anser inte verksamhetscheferna att de har tillräcklig kunskap för att kunna besluta 
om vilka åtgärder som ska införas, där beskrivs arbetet fastna och en frustration skapas. De 
beskriver att det inte är deras expertis och där skulle antingen ytterligare utbildning i 
checklistan behövas eller att de med expertis inom området tar över arbetet efter checklistan 
är ifylld. Även från arbetsterapeuter beskrivs det att det saknas någon att meddela vidare till 
om brandsäkerheten är bristfällig hos den enskilde, och ett behov av någon att lämna över 
frågan till. Lämpligen hade det kunnat vara en person från räddningstjänsten som möter upp i 
dessa frågor likt i Räddningstjänsten Skåne Nordväst, då det beskrivs ha fungerat väl.  
 
I Östhammar ska det anges tydligt i checklistan vem personalen ska vända sig till för 
respektive åtgärd. Eftersom de även skapat en remissgrupp som kan svara på frågor och stötta 
i arbetet kommer förmodligen kunskapen hos personalen vara tillräcklig för att kunna 
kontakta respektive person som ansvarar för en viss åtgärd i checklistan. Det viktiga är att 
kunna kartlägga och identifiera vem som har ansvar för vilken åtgärd i checklistan men det 
skulle även kunna bli svårt eftersom det framkommit att vissa åtgärder, som mobil sprinkler, 
saknar någon som beslutar om den. Även hjälpmedelscentralen bör vara en central del 
eftersom det finns flera smarta tekniska lösningar som kan underlätta för den enskilde men 
som inte är välkända. Den kunskapen om hjälpmedel hade varit viktig att nämna i en 
checklista. Flera samhällsfunktioner som arbetsterapeut, boendestöd och vuxensektionen i 
Östhammar var positiva till att använda sig av en checklista som hjälpmedel då det ökar 
kunskapen hos dem vad de ska titta på. 
 
I Tierp beskrivs hemtjänstpersonalen vara medvetna och upptäcker brister hos personers 
brandskydd. Kunskapen beskrivs som tillräcklig men för att arbeta mer aktivt med frågan 
beskrivs de behövs mer expertis inom sakfrågan. Däremot ansågs hindren från chefernas sida 
handla om tidsbrist och kostnader för utbildning. Ett sätt att öka motivationen enligt tidigare 
erfarenheter från räddningstjänsten är att de får betalt för att utföra arbetet. Det skulle däremot 
inte fungera eftersom det är kommunal hemtjänst och inte privat. Det skulle dessutom bli 
ännu dyrare för kommunen att börja arbeta med IAB. Motivationen till att börja arbeta med 
IAB var låg på grund av att de inte anser att de möter så stor procentuell del av befolkningen 
som är i riskgrupp. För att öka motivationen skulle utbildning och kunskap om hur många 
hemtjänsten faktiskt når och vilken skillnad de kan göra vara viktigt. Andra räddningstjänster 
har haft speciellt utbildningar för hemtjänstpersonalen eller att de kommer ut och pratar med 
dem för att öka medvetenheten. Inom boendestöd i Tierp var motivationen högre då de 
funderat på att införa arbetet med checklista då det blir tydligare vad man ska titta på vilket 
betyder att det skulle underlätta för personalen och öka kunskapen vad som behövs se över. 
Det beskrevs att personalen var medvetna om att det finns en ökad risk hos personer de möter 
och det bidrar troligtvis till deras motivation för att kunna öka säkerheten hos personerna 
innan en olycka sker. En eventuell olycka där någon omkommer eller skadas är ofta ett 
startskott till att verksamheter börjar arbeta med IAB eller i alla fall inser att det behövs. Så 
var fallet i Östhammar och flera räddningstjänster beskrev liknande scenarion. Det ska inte 
behövas en olycka för att arbetet ska starta utan det behövs ett arbetssätt för att kunna 
motivera verksamheterna utan att någon ska behöva skadas.  
 
Det som även bör lyftas fram inom individens egenskaper är de personerna i riskgrupp. 
Motivationen hos dem och deras samtycke till hjälp är väldigt varierande men utifrån tidigare 
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erfarenheter från räddningstjänster är många äldre positiva till att få hjälp och speciellt då 
räddningstjänsterna skapat en god relation till dem. Antingen att den skapas genom att de är 
ute hos pensionärsföreningar, genom hembesök eller informationsutskick där de berättar att 
de vill träffa personen. Även de flesta äldre som har hemtjänst ger ofta sitt samtyckte. 
Däremot beskrivs samtycket vara lägre hos personer med missbruk och psykisk sjukdom och 
där saknas just nu en lösning. Det är enklare att få se över den enskildes ordinära boende om 
det är ett jourboende eller om det hyrs ut i andrahand till den enskilde, då kan de kräva mer av 
den enskilde och införa åtgärder redan innan personen flyttar in. Att erbjuda personer i 
riskgrupp hjälp med boende skulle därför kunna vara en faktor för att kunna ge dem ett 
säkrare boende, genom att redan installera vissa brandskyddsåtgärder. Men det kommer 
fortfarande finnas ett stort mörkertal som bor i sina egna lägenheter och inte ta emot hjälp och 
så länge det inte finns något mandat att ingripa utan samtycke är det svårt att ställa krav. Det 
som beskrivs vara framgångsrikt är att försöka skapa en relation till den enskilde och 
förmedla kontakter till personen som behöver hjälp. En bra väg att är gå genom är boendestöd 
då den enskilde ofta har förtroende för sitt boendestöd. Men om den enskilde vill fortsätta 
röka i sängen går det inte att stoppa, och det är just den frustrationen som beskrivs av flera 
samhällsfunktioner.  
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7.2 Förslag på arbetsmetod 
Nedan diskuteras ett förslag på arbetsmetod för Uppsala brandförsvar och 
samhällsfunktionerna i de olika kommunerna. Förslaget på arbetsmetod grundar sig i tidigare 
erfarenheter hos räddningstjänster som arbetat med IAB, men framförallt från 
samhällsfunktionerna som intervjuats i kommunerna där deras inställning och perspektiv till 
arbetet gavs.  
 
Det första som bör göras är att förankra arbetet med IAB politiskt genom styrdokument och 
riktlinjer. Det har visat sig vara effektivt hos både äldrevården i Uppsala kommun som arbetar 
med IAB och i Räddningstjänsten Skåne Nordväst där den politiska förankringen var det 
första steget i arbetet. Finns IAB i den politiska agendan kommer inte en eventuell 
budgetbesparing eller liknande inom kommunen leda till att arbetet bortprioriteras. Lämpligen 
är det en ansvarig person inom räddningstjänsten som bör driva så att arbetet förankras 
politiskt. Det har beskrivits vara enklare att förankra politiskt i mindre kommuner, vilket både 
Tierp kommun och Östhammar kommun är. I Uppsala är det som tidigare nämnt redan 
förankrat politiskt inom äldrevården där de arbetar med IAB. Däremot skulle arbetet även 
behöva förankras inom fler förvaltningar som har koppling till riskgrupperna som 
socialförvaltningen. Syftet med att förankra arbetet inom fler förvaltningar är att nå flera 
riskgrupper vid brand i bostad. Riktlinjer och styrdokument har visat sig vara effektivt då det 
finns ett krav att de ska arbeta med IAB genom en checklista inom äldrevården i Uppsala. 
Brukarombudet i Uppsala kommun bör bidra till att belysa vikten av arbete med IAB för 
kommunen.  
 
Nedan redovisas Figur 4 som beskriver arbetsgången som föreslås för arbetet med checklistan 
inom medlemskommunerna. Checklistan fylls förslagsvis i en gång per år, vid ny vårdtagare 
samt vid förändrat tillstånd hos vårdtagaren. De blåa rutorna innefattar det arbete som bör 
göras av de som fyller i checklistan, till exempel hemtjänstpersonalen. De gröna rutorna 
innefattar det som bör göras av de som tar emot checklistan, till exempel 
verksamhetscheferna. Den orangea rutan innefattar arbetsterapeuternas arbete med att se över 
ett behov av spisvakt, där bidrag sedan bedöms av bostadsanpassningen och söks av den 
enskilde eller anhöriga. Slutligen innefattar de gula rutorna förslag på remissgruppens 
arbetsuppgifter.  
 

 
Figur 4. Föreslagen arbetsgång med checklista. 
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Den arbetsmetod som förslagsvis bör implementeras inom både hemtjänsten och boendestöd 
är arbete med en checklista. Checklistan skulle även kunna användas av fler 
samhällsfunktioner som möter personer i riskgrupp. Däremot avser förslaget att börja 
implementering av checklista inom hemtjänst och boendestöd och därefter utveckla arbetet till 
fler samhällsaktörer. Metoden anses lämplig inom äldrevården i Uppsala eftersom de har ett 
pågående arbete och med vissa justeringar skulle kunna bli ännu mer fungerande då verktygen 
redan finns. Flera samhällsfunktioner hade vid intervju god inställning till ett arbete med 
checklista och de når ut och träffar väldigt många personer som är i riskgrupp, vilket även 
underbygger förslaget på arbetsmetoden. Checklistan blir en naturlig väg att identifiera 
personer i riskgrupp genom samhällsfunktioner som möter personerna i sitt dagliga liv. En 
checklista ska fyllas i hos alla vårdtagare där samtycke ges och där personalen befinner sig i 
vårdtagarens ordinära boende.  
 
Personalen som ska fylla i checklistan bör få utbildning i checklistan genom en kortare film 
utgiven av Uppsala brandförsvar, där syftet är att få förståelse för hur checklistan fylls i och 
vilka risker som är viktiga att kolla på. Att utbildas i checklistan genom en kortare film ger 
fler av personalen och även vikarier möjlighet till utbildning. Filmen kan med fördel även 
spridas till allmänheten genom Uppsala brandförsvars hemsida och sociala medier där 
checklistan också bör finnas tillgänglig. Det skulle öka medvetenheten hos allmänheten om 
viktiga risker som bör kontrolleras och även vart personen ska vända sig vid behov av 
åtgärder.  
 
Efter checklistan är ifylld bör den lämnas till verksamhetschefen och där ett behov finns av 
annan åtgärd än spisvakt eller enklare åtgärder så kontaktas remissgruppen för vidare analys 
av den enskildes behov. Remissgruppen bör bestå av representanter från flera involverade 
samhällsfunktioner som räddningstjänst, äldreförvaltningen, arbetsterapeut, socialförvaltning 
och flera som anses vara lämpliga. Det bör finnas en mejladress till remissgruppen som bland 
annat verksamhetscheferna kan mejla. Remissgruppen bör bidra till att hitta lösningar på 
åtgärder till den enskilde så inte checklistorna fastnar hos verksamhetscheferna. Det bidrar 
även till en bättre samverkan över förvaltningarna. Brukarombudet bör vara en resurs till 
remissgruppen som kan användas för att komma fram till bra lösningar för personer med 
funktionsnedsättning. Fler personer i riskgrupp skulle kunna fångas upp genom detta då det 
finns någonstans att vända sig. Remissgruppen bör ha kontinuerliga uppföljningsmöten hur 
arbetet fungerar där brukarombudet bör vara inbjuden. Någon i remissgruppen bör även ha 
kontinuerliga möten med verksamhetscheferna för att ha uppföljning på hur deras arbete 
fungerar.   
 
Det bör finnas en person på räddningstjänsten med ett tydligt uppdrag och avsatt tid till att 
arbeta med IAB. Samma person bör fördelaktigt ingå i remissgruppen. Det har visat sig 
framgångsrikt att ha en person som har tidigare erfarenhet av arbete inom kommunen men 
genom remissgruppen kan den erfarenheten och det perspektivet ändå erhållas. 
Arbetsuppgifter som bör ingå hos den ansvarige på räddningstjänsten är att samverka med de i 
remissgruppen, följa med på hembesök hos vårdtagare om det efterfrågas, ha kontakt och 
bygga relation med externa organisationer som pensionärsföreningar och funktionsrätt.  
 
För att identifiera personer i riskgrupp bör räddningstjänsten utföra riktade hembesök, det har 
visat sig vara effektivt enligt räddningstjänster som arbetat på det sättet. De riktade 
hembesöken bör göras utifrån där de är känt att personer i riskgrupp bor, som till exempel 70+ 
boenden. Det är då den utryckande styrkan som bör genomföra hembesöken och går igenom 
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checklistan som finns om samtycke ges. Vid hembesök kan antingen enklare åtgärder 
genomföras på plats eller om behov finns förmedla kontakt till remissgrupp som tar ärendet 
vidare. Vid tillbud eller liknande bör även en kontaktväg finnas mellan räddningstjänsten och 
socialförvaltningen där orosanmälan kan lämnas, förslagsvis genom remissgruppen. 
Orosanmälan har visat sig fungera hos andra räddningstjänster och en bra kanal för att fånga 
upp personer i riskgrupp. Det skulle även vara en fungerande kanal för arbetsterapeuter och 
fastighetsägare att lämna orosanmälan till socialförvaltningen, då det beskrevs framförallt av 
arbetsterapeut saknas. Socialtjänsten tar emot orosanmälan och kan tillsammans med 
remissgruppen se över om det finns ett behov av brandtekniska åtgärder eller hembesök 
utöver eventuella faktorer som inte är kopplade till brandskyddet. Genom hembesök 
identifieras inte endast personer i riskgrupp, utan det är även relationsskapande och höjer 
medvetenheten kring brandskydd hos allmänheten som i sin tur kan fånga upp personer i sin 
närhet som är i riskgrupp. 
 
En åtgärd som bör fångas upp är brandvarnare kopplat till trygghetslarm som visat sig vara 
effektivt. Därför bör brandvarnaren kopplas till trygghetslarmet när ett trygghetslarm 
installeras. Då skulle eventuella brandtillbud registreras och kunna följas upp. 
Hemtjänstpersonalen kan även vara behjälplig vid en insats med information om den 
enskildes tillstånd, nycklar och i vissa fall är de även först på plats och kan göra en insats. Det 
finns flera erfarenheter av att hemtjänstpersonalen är den som räddat personens liv. Vid 
installation av trygghetslarm skulle det vara möjligt att ha som rutin att genomföra checklistan 
hos den enskilde. Ytterligare åtgärd som skulle kunna införas är hembesök till personer över 
80 år som redan genomförs i en av kommunerna. Där erbjuds den enskilde ett hembesök där 
brandskydd är en del som ses över. Dessa hembesök genomförs förslagsvis av äldreomsorgen. 
Då finns möjligheten att nå ännu fler äldre, även de som inte har någon form av vård.  
 
Ett tydligt åtgärdsförslagspaket bör tas fram där flera brandtekniska åtgärder presenteras och 
inte endast spisvakt utan även åtgärder som vibrationsplatta kopplat till brandvarnare, 
tekniska hjälpmedel och rökförkläde. En metod bör tas fram för hur den enskilde får en mobil 
sprinkler och det bör tydliggöras vem som ska kontaktas, vem som tar kostnaden och vilka 
eventuella kriterier den enskilde måste uppfylla för att beviljas det. Olika kriterier skulle 
kunna vara till exempel att den enskilde ska vara över en viss ålder och att rökning sker i 
sängen. Det finns studier på hos vilka personer det är kostnadseffektivt att installera en mobil 
sprinkler. Problematiken finns då mobil sprinkler inte innefattas av bostadsanpassningslagen 
då det inte anses vara en fast installation. Det behövs därför ses över om mobil sprinkler bör 
ingå i bostadsanpassningslagen eller annan lagstiftning.  
 
Utvärdering av arbetet med IAB är något som i intervjustudien beskrivits som svårt. För att 
mäta effekterna av arbetet med IAB skulle det på lång sikt kunna gå att använda sig av 
statistik från händelserapporter. Andra sätt att mäta nyttan är att föra statistik på de insatta 
åtgärder som utförts och att skicka ut enkät till personal om hur de upplever brandskyddet hos 
den enskilde. Även registrera antal utlösta mobila sprinklers och larmade trygghetslarm 
kopplat till brandvarnare skulle ge viss utvärdering av åtgärdernas nytta.  
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Nedan presenteras Figur 5 som kartlägger hur de olika riskgrupperna vid brand i bostad ska 
kunna fångas upp genom de förslag på arbetsmetod som diskuterats ovan. Efter 
identifieringen genomförs åtgärder som är anpassade efter individens behov. 

 

 
Figur 5. Förslag på hur identifiering av personer i riskgrupp kan ske. 

 
Arbetssätten med individanpassat brandskydd skiljer sig en del för riskgrupperna vilket till 
stor del beror på att det oftast är enklare att identifiera personer med hög ålder och göra 
hembesök än vad det är att identifiera en person med missbruksproblematik och få samtycke 
av personen. Därför anses det vara en bättre arbetsmetod att de personer som skapat en 
relation till den enskilde med missbruksproblematik får vara den som främst stöttar inom 
brandskyddet. De går även att utläsa ur Figur 5 att det idag finns fler kontaktvägar att nå 
personer med hög ålder eftersom tidigare arbeten främst haft fokus på riskgruppen äldre. 
Troligtvis kommer kontaktvägarna även att öka till de andra riskgrupperna desto mer arbetet 
kommer igång.   
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7.3 Analys av metod och utförande 
Nedan analyseras aspekter och faktorer som kan haft inverkan på resultatet.  

Vilka personer som intervjuades har stor inverkan på resultatet både inom räddningstjänsten 
och samhällsfunktionerna då de hade olika erfarenhet av arbete med IAB. De flesta som 
intervjuades var rekommenderade av högre chefer eller kommunens kontaktcenter vilket 
innebär att de kunnat finnas fler lämpliga att prata med som hade kunnat givit en annan bild 
av hur arbetet går till och fungerar. De finns även samhällsfunktioner som inte hade möjlighet 
till intervju inom tidsaspekten för examensarbetet, detta innebär att till exempel den privata 
hemtjänsten inte kunde nås som önskat. Utifrån tidsaspekten fanns som nämnt inte möjlighet 
att prata med alla, vilket gör att arbetet har utgått ifrån respondenternas upplevelse av arbete 
med IAB. Om mer tid funnits hade enkäter kunnat skickas ut till hemtjänstpersonal för att få 
ännu mer information om hur arbetet fungerar. Att alla inte gav återkoppling hade inverkan på 
resultatet då de största fastighetsbolagen nåddes i två kommuner men inte den tredje samt att 
arbetsterapeut intervjuades i två av tre kommuner. Detta ledde till en varierad mängd resultat 
och olika antal respondenter från de olika medlemskommunerna. Vikten av att få mycket 
information från olika samhällsfunktioner i kommunerna ansågs väga högre än att täcka 
samtliga funktioner inom alla kommuner. 

Urvalet av de intervjuade räddningstjänsterna gjordes främst genom kännedom att de arbetar 
med IAB. Ingen spridning geografiskt eller till storlek togs hänsyn till vilket skulle kunna 
givit arbetet ytterligare bredd. Målet med intervjuerna av räddningstjänsterna var att få svar på 
vilka metoder de arbetar utefter samt vilka framgångsfaktorer och hinder de stött på i sitt 
arbete. Detta för att lägga grund för Uppsalas medlemskommuners arbete och inte för att 
redogöra för hur arbetet ser ut idag nationellt. Om syftet istället hade varit att redogöra för hur 
arbetet ser ut idag hade en större spridning geografiskt behövts. 

Majoriteten av intervjuerna genomfördes digitalt med video vilket öppnade upp till mer 
diskussion då båda parterna kunde se varandra. Det gjorde intervjuerna mer levande än de 
som hölls över telefon samt där frågor ställdes över mejl. Det kan ha en inverkan på resultatet 
i den bemärkelse att intervjuerna via videosamtal gav mer nyanserade svar än de över telefon 
och mejl. Intervjuerna spelades även in vilket kan ha påverkat respondenternas känsla att våga 
uttrycka sig om de som fungerar mindre bra. Att ha intervjuer direkt hade kunnat bidra till 
ännu mer diskussion och för att få en tydligare känsla av hur respondenterna upplevde 
frågorna. Att ha intervjuer direkt hade dock bidragit till att antalet intervjuer varit mer 
begränsat och färre samhällsfunktioner hade varit en del av arbetet. Covid-19 var även en 
orsak till att intervjuerna valdes att hållas på distans.  

Frågorna i intervjuguiden var öppet ställda vilket kan ha bidragit till att respondenterna 
tolkade frågorna olika, vid ett par intervjuer där intervjuguide inte delgavs respondenten hade 
denne svårt att förstå frågan vilket bidrog till att en del svar var svårtolkade. Det belyser 
vikten av att använda intervjuguide vid semistrukturerade intervjuer.  
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8 Slutsats 
Examensarbetet har innefattat en litteraturgenomgång samt en intervjustudie där 
representanter från olika samhällsfunktioner inom Uppsala brandförsvars medlemskommuner 
och flertalet räddningstjänster intervjuats. Syftet med arbetet var att svara på de 
forskningsfrågor arbetet innefattar vilka är: hur arbetet med IAB ser ut hos räddningstjänsten 
och samhällsfunktionerna idag samt hur arbetet med IAB kan utvecklas och förbättras. I 
följande kapitel presenteras arbetets slutsats utifrån de ovannämnda forskningsfrågorna.  
 
Räddningstjänsterna som intervjuades arbetar med IAB på olika sätt, där de vanligaste 
förekommande metoderna är en brandchecklista och hembesök. Flertalet av de intervjuade 
räddningstjänsterna har en person som i sin anställning har i uppgift att arbeta med IAB. De 
flesta räddningstjänster är endast fokuserade på riskgruppen personer med hög ålder.  

I dagsläget är det endast i Uppsala kommun inom hemtjänsten som samhällsfunktionerna 
arbetar aktivt med IAB. Arbetet innefattar en checklista som fylls i av hemtjänsten hemma 
hos den enskilde, som sedan lämnas till verksamhetschefen vid behov av åtgärd. Ett arbete 
likt det som görs i Uppsala håller på att startas upp i Östhammar kommun där även fler 
samhällsfunktioner är tänkta ingå i arbetet.  

Utifrån intervjuerna identifierades de hinder och problematik som finns i arbetet med IAB 
både hos räddningstjänsterna och samhällsaktörerna. De främsta hindren som framkom var 
kostnaden, ansvarsfördelningen, politiska förankringen och vem som ansvarar för att åtgärder 
implementeras. Framgångsfaktorer belystes så som vikten av politisk förankring, en utsedd 
person som arbetar med IAB och samverkan mellan samhällsaktörer och räddningstjänsten. 

För att svara på hur arbetet med IAB kan utvecklas och förbättras togs ett förslag på 
arbetsmetod fram. Det första som bör göras är att förankra arbetet IAB politiskt genom 
styrdokument och riktlinjer. En remissgrupp bör upprättas bestående av representanter från 
flera involverade samhällsfunktioner som räddningstjänst, äldreförvaltningen, arbetsterapeut, 
socialförvaltning och flera som anses vara lämpliga. Det bör finnas en mejladress till 
remissgruppen som bland annat verksamhetscheferna kan kontakta. Remissgruppen bör bidra 
till att lösa problemet så inte checklistorna fastnar hos verksamhetscheferna och arbeta mot en 
bättre samverkan över förvaltningarna. Det bör även finnas en person på Uppsala 
brandförsvar som har avsatt tid för att arbeta med IAB och som ingår i remissgruppen. Arbete 
med brandchecklista bör användas inom hemtjänst och boendestöd inom samtliga 
medlemskommuner och där kontakt kan tas med remissgruppen om stöttning i arbetet behövs. 
Checklistan bör fyllas i en gång per år, vid ny vårdtagare samt vid förändrat tillstånd hos 
vårdtagaren. Riktade hembesök är även en metod som bör användas samt att det finns en 
kontaktväg om behov av åtgärder identifieras i samband med brandtillbud.  

Ett åtgärdsförslagspaket bör tas fram där flera brandtekniska åtgärder presenteras och en 
metod för hur implementering av åtgärder ska ske, samt vem som tar kostnaden. En 
problematik som uppmärksammats under arbetet är att det inte finns någon metod för hur den 
enskilde får en mobil sprinkler, vilket tenderar till att åtgärd i form av mobil sprinkler uteblir. 
Därför bör en metod tas fram för hur den enskilde får en mobil sprinkler och det bör 
tydliggöras vem som ska kontaktas, vem som tar kostnaden och vilka eventuella kriterier den 
enskilde måste uppfylla för att beviljas det. Andra förslag på hur arbetet kan utvecklas och 
förbättras är att underlätta utbildning av personal i checklistan. Detta görs förslagsvis genom 
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en film framtagen av Uppsala brandförsvar som även bör finnas tillgänglig för allmänheten. 
Slutligen bör även kontakt med ideella organisationer tas för att nå ut till så många personer i 
riskgrupp som möjligt, men även för att få ut information på fler sätt vilket ökar 
tillgängligheten av information. 

En viktig slutsats av examensarbetet är att arbetet med IAB bygger på samtycke från den 
enskilde och att den enskildes personliga integritet väger tungt. Vill personen inte ta emot 
hjälp går det inte att tvinga den enskilde men däremot går det oftast att genom en dialog göra 
situationen till det bättre.  
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9 Förslag till framtida studier 
Utifrån att implementering av IAB är ett brett och viktigt ämne presenteras nedan förslag på 
ytterligare studier som skulle kunna göras inom ämnet.  

• Undersöka hur implementering av IAB skulle kunna ske hos riskgruppen 
marginaliserade personer som lever i utanförskap. 
 

• Examensarbetets ambition var att få kontakt med så många samhällsaktörer som 
möjligt av de som möter personer i riskgrupp, där bland annat tiden samt Covid-19 
begränsade detta. Ett förslag är att komplettera examensarbetets resultat med 
ytterligare samhällsaktörer och ideella organisationer för att undersöka hur de kan 
arbeta med IAB.  
 

• Studera om brandskydd borde ingå i lagstiftningen om boendeanpassning eller annan 
lagstiftning. Skulle ansvarsfördelningen kunna lagstadgas? 
 

• Studera och ta fram statistik över hur många av de i riskgrupp som omkommer i 
bostadsbränder som har kommunalt stöd i sitt privata hem.  
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Bilaga 1-Intervjuguide till samhällsfunktionerna 

Bakgrund   

I Sverige omkommer i genomsnitt 100–110 personer i bränder och 90 procent inträffar i 
bostäder. De som skadas och omkommer i brand skiljer sig statistiskt från befolkningen i stort 
i flera avseenden. Det brinner inte oftare hos de här grupperna, men förmågan att agera vid 
brand är det som är avgörande för chansen att överleva och undkomma skador.    

De dominerande grupper som omkommer och skadas i bränder är personer med hög ålder och 
män samt personer som lever i en utsatt situation så som psykisk sjukdom, missbruk eller 
funktionsnedsättning.   

2018 publicerade MSB och Karlstad universitet rapporten Mot en evidensbaserad nollvision 
kring bostadsbränder. Rapporten tog död på en del felaktiga uppfattningar, till exempel att 
utländskt var en faktor som påverkade risken att skadas vid bränder. Rapporten pekade på 
risken för att skadas svårt eller omkomma vid bränder är större hos personer med:  

• Nedsatt kapacitet  
• Missbruk  
• Psykisk sjukdom  
• Hög ålder  
• Samt marginaliserade personer som lever i en utsatt situation  

De som skadas och omkommer i brand skiljer sig statistiskt från befolkningen i stort i flera 
avseenden. Det brinner inte oftare hos de här grupperna, men förmågan att agera vid brand är 
det som är avgörande för chansen att överleva och undkomma skador. I MSB:s rapport 
konstaterades att åtgärder som syftar till att stärka individernas egen handlingsförmåga i hög 
grad saknar relevans.  

Syftet med vårt examensarbete är att ta fram en metod för hur samarbetet mellan Uppsala 
brandförsvar och dess medlemskommuner kan ske med målsättningen att rätt åtgärder 
implementeras så färre personer i riskgrupperna skadas eller omkommer vid brand.  

Du har blivit kontaktad som representant för din kommun/samhällsfunktion och urvalet är 
baserat på de som arbetar med och möter dessa riskgrupper. Inga svar eller tankar är rätt eller 
fel utan hjälper oss att förstå vilka möjligheter och hinder som finns kopplat till att 
implementera IAB för denna riskgrupp och kommun.   

Inledningsblock:  
Namn:  
Kommun:  
Tjänst/Titel:  

Frågor kring din tjänst och organisation:  
Vilka ansvarsområden finns i din tjänst?  
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Arbetar din del av kommunen riktat mot brandsäkerhet hos riskgrupper? Eller har ni gjort det 
innan? Eller funderat på att göra det?  
Hur kommer ni i kontakt med riskgrupper?  
Hur tror ni att man skulle kunna nå dessa riskgrupper kopplat till IAB?  
Hur upplever du att brandskyddet är hos de ni möter? 
Har ni några boenden? 
Gör ni hembesök? 
Finns det riktlinjer kopplat till IAB?  
Hur tror ni att implementering av IAB och arbetet kring detta skulle kunna ske på bästa sätt?   
Vad ser du som problematiskt med att implementera IAB hos personer i riskgrupp? 
Tror du ni skulle kunna arbeta med detta i er roll i så fall hur? 
Har du kontakter till andra som kan vara bra för oss att prata med? 
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Bilaga 2-Intervjuguide till räddningstjänsterna 
 
Bakgrund  
2018 publicerade MSB och Karlstad universitet rapporten Mot en evidensbaserad nollvision 
kring bostadsbränder. Rapporten tog död på en del felaktiga uppfattningar, till exempel att 
utländskt var en faktor som påverkade risken att skadas vid bränder. Rapporten pekade på 
risken för att skadas svårt eller omkomma vid bränder är större hos personer med: 

• Nedsatt kapacitet 
• Missbruk 
• Psykisk sjukdom 
• Hög ålder 
• Samt marginaliserade personer som lever i en utsatt situation 

De som skadas och omkommer i brand skiljer sig statistiskt från befolkningen i stort i flera 
avseenden. Det brinner inte oftare hos de här grupperna, men förmågan att agera vid brand är 
det som är avgörande för chansen att överleva och undkomma skador. I MSB:s rapport 
konstaterades att åtgärder som syftar till att stärka individernas egen handlingsförmåga i hög 
grad saknar relevans. 
Syftet med vårt examensarbete är att ta fram en metod för hur samarbetet mellan Uppsala 
brandförsvar och dess medlemskommuner kan ske med målsättningen att rätt åtgärder 
implementeras så färre personer i riskgrupperna skadas eller omkommer vid brand. 
Utifrån detta skulle vi vilja ställa frågor kring hur ni arbetat med att implementerat detta hos 
riskgrupper vid bränder i bostad. Följande frågor kommer att ställas:  
 
Introduktion 
Tjänst: 
Hur har du varit involverad i arbetet med riskgrupper? 
Hur länge har du arbetat med detta? 
 
Arbetet kring riskgrupper 
På vilket sätt arbetar ni riktat mot brandsäkerhet hos riskgrupper? 
Vilka riktlinjer arbetar ni efter? 
Hur gick arbetet till? 
Vilka har ni haft kontakt med under arbetets gång? 
Hur fungerar det idag, vilka resultat kan man se? 
Hur bekostas åtgärder?  
Vad stötte ni på för hinder? 
Vad tror ni utmaningarna är med att applicera ert koncept på fler riskgrupper och i fler 
kommuner? 
Hur tror ni man kan nå alla riskgrupper? 
Vad tror du är framgångarna för att lyckas? 
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Bilaga 3-Uppsala kommun checklista 
Nedan redovisas checklistan som idag används inom äldreomsorgen i Uppsala kommun.  
 

 
 

  Sida 1 (4) 

 

Tillhör Riktlinje för Brandförebyggande åtgärder i hemtjänsten ALN-2019-0267 

 

Checklista för att förebygga brand 
 

Checklistan fylls i av personalen tillsammans med brukaren som ger sitt samtycke, se sista sida.  
 
Alla brukare med hemtjänstinsatser erbjuds en riskbedömning i syfte att förebygga brand i hemmet.  
I samband med att checklistan fylls i med brukaren lämnas förslag på åtgärder. Brukaren har ett egenansvar 
att utföra brandförebyggande åtgärder. 

 

Personuppgifter 
Avdelning 

      

Efternamn 

      

Personnummer (12 siffror) 

      

Adress 

      

Postnummer 

      

Postort 

      

Trygghetslarm 

 Ja  Nej 

Utförare 
Namn på verksamhet och enhet 

      

Telefon dagtid 

      

Chef 

      

Typ av bostad 
Vilken typ av bostad har den enskilde? 

   Lägenhet i flerbostadshus   Villa  Radhus/parhus/kedjehus  Fritidshus 

  Annat:        

Tidigare brandtillbud 
Har det förekommit brand eller brandtillbud i bostaden? 

 Ja  Nej  Vet ej 
Om ”Ja”: när i tid och vilken typ av brandtillbud i bostaden? 

       

       
Vänligen fyll i nästa sida ➔ 
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Sida 2 (4) 

Tillhör Riktlinje för Brandförebyggande åtgärder i hemtjänsten ALN-2019-0267 

Brandvarnare 
a) Finns fungerande brandvarnare? 

 Ja  Nej  Vet ej  

b) Finns det rutin på att testa larmet och byta batterier? 

 Ja  Nej  Vet ej  
c) Kan brukaren uppfatta ljudet från brandvarnaren? r/t hörselskada osv? 

 Ja  Nej  Vet ej  
d) Är brandvarnare rätt placerad? (ska sitta i taket) 

 Ja  Nej  Vet ej  
Kommentar: 

       

       
Åtgärdsförslag: Införskaffa och montera brandvarnare, regelbundet kontrollera brandvarnaren och byta batteri-tips 
”testhorn”. Vid behov av hjälpmedel för att höra brandlarm kontaktas den klinik som tidigare skrivit ut hörselhjälpmedel. 

Spis och fläkt 
a) Hanteras spisen på ett säkert sätt? (kontrollera ev. torrkokning) 

 Ja  Nej  Vet ej  

b) Rengörs fläktfiltret med regelbundenhet? 

 Ja  Nej  Vet ej  
Kommentar: 

       

       
Åtgärdsförslag: Flytta bort brännbara föremål från spisen eller dess närhet. Vid behov kontakta arbetsterapeut gällande 
ansökan om bostadsanpassningsbidrag för installation av spisvakt/timer. Regelbunden rengöring av spisfläkt. 

Rökning 
a) Sker rökning på ett säkert sätt? (inga brännmärken på kläder, textilier, säng, golv osv) 

 Ja  Nej  Vet ej  

Kommentar: 

       

       
Åtgärdsförslag: Föreslå rökning mot brandsäkert underlag (t ex plåtbricka), placera en kanna med vatten i närhet där  
rökning sker, införskaffa rökförkläden. Hellre tändare än tändstickor. 

Levande ljus och öppen eld 
a) Hanteras levande ljus på ett säkert sätt? (brandsäkra ljusstakar, brandsäkert underlag) 

 Ja  Nej  Vet ej 

b) Används stadiga ljusstakar av icke brännbart material? 

 Ja  Nej  Vet ej 

c) Hanteras öppen spis/kakelugn, värmepanna på ett säkert sätt? Finns det rutiner för hur aska hanteras? 

 Ja  Nej  Vet ej 

Kommentar: 

       

       
Åtgärdsförslag: Ta bort olämpliga ljusstakar, placera ljus på obrännbart underlag, föreslå batteridrivna ljus, införskaffa  
plåthink för aska. 

Vänligen fyll i nästa sida ➔ 
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Sida 3 (4) 

Tillhör Riktlinje för Brandförebyggande åtgärder i hemtjänsten ALN-2019-0267 

 
Elektronik 

a) Är elektronikföremål och sladdar/uttag i gott skick? (Trasiga kontakter eller uttag, sladdar i kläm, glappkontakter, blinkande lysrör osv) 

 Ja  Nej  Vet ej 

b) Sker laddning av telefon, surfplatta, dator på ett säkert sätt?(på brandsäkert underlag, under uppsikt) 

 Ja  Nej  Vet ej 

c) Är lampor placerade på et brandsäkert underlag och står stadigt? 

 Ja  Nej  Vet ej 

d) Hanteras elektroniska apparater på ett säkert sätt, t ex kaffebryggare, strykjärn, inga föremål på TV-apparat? 

 Ja  Nej  Vet ej 

e) Hanteras värmeelement på ett säkert sätt? (får ej övertäckas) 

 Ja  Nej  Vet ej 

f) Är värmefilt i gott skick? 

 Ja  Nej  Vet ej 

Kommentar: 

       

       

Åtgärdsförslag: Flytta felplacerad elektronik, åtgärda trasiga sladdar, byt ut brandfarlig elektronik, skaffa timer till 
kaffebryggare/strykjärn, ladda telefon/surfplatta/dator under uppsikt-ej nattetid, ta bort föremål ståendes på TV-apparat.  
Se till att lampor står stadigt och säkert på bord, inte nära brännbart material och att de inte ramlar ner i stoppad möbel/ säng. 

Larmning och utrymning 
a) Kan brukaren upptäcka en brand i hemmet? 

 Ja  Nej  Vet ej 

b) Kan brukaren ringa 112 på egen hand? 

 Ja  Nej  Vet ej 

c) Kan brukaren uppge adress och vad som hänt? 

 Ja  Nej  Vet ej 

d) Kan brukaren utrymma själv inom 2 -3 min, t ex till trapphus? 

 Ja  Nej  Vet ej 

e) Är utrymningsvägarna fria? 

 Ja  Nej  Vet ej 

Kommentar: 

       

       
Åtgärdsförslag: Minneslapp med larmnummer vid telefon, kontakta brandansvarig på verksamheten för vidare åtgärder. 
Ombesörj att eventuella utrymningsvägar är fria-ej blockerade. 

Möjlighet att släcka 
a) Finns utrustning för att släcka brand i bostaden? 

 Ja  Nej  Vet ej 

b) Kan brukaren släcka mindre brand själv? 

 Ja  Nej  Vet ej 

Kommentar: 

       

       
Åtgärdsförslag: Införskaffa brandfilt, införskaffa handbrandsläckare, placera kanna med vatten där den enskilde ofta  
befinner sig. 

Vänligen fyll i nästa sida ➔ 
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Sida 4 (4) 

Tillhör Riktlinje för Brandförebyggande åtgärder i hemtjänsten ALN-2019-0267 

Fritextfält 
Övriga omständigheter som kan påverka den enskildes brandsäkerhet? Övriga kommentarer? 

 

 

 

Samtycke 
Samtycke till att omsorgsförvaltningen/äldreförvaltningen behandlar den enskildes uppgifter 

När du lämnar uppgifter på blanketten samtycker du till att äldreförvaltningen behandlar dina uppgifter enligt dataskyddsförordningen 
(GDPR). Det innebär att du har rätt att på skriftlig begäran få information om, och rättelse av, de uppgifter som behandlas. 

 

 Jag samtycker  Jag samtycker inte 

Datum Underskrift av den enskilde* Namnförtydligande 

*Om den enskilde inte själv kan skriva under 

 Den enskilde kan inte skriva under. Kom ihåg att dokumentera i journal att personen inte kan skriva under! 

 

Spara giltig ifylld checklista i brukarens akt och dokumentera i Siebel. 
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Bilaga 4-Resultat intervjustudie räddningstjänsten 
I nedanstående avsnitt presenteras hur de intervjuade räddningstjänsterna arbetar mot 
riskgrupper i brand i bostad. De intervjuade räddningstjänsterna presenteras i Tabell 9. 
 

Tabell 9. Intervjuade räddningstjänster och respondentens tjänst. 

Räddningstjänsten Syd Seniorsamordnare 

Räddningstjänsten Östra Götaland Utvecklingsledare på förbundskansli 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Processledare för prioriterade målgrupper  

Södertörns brandförsvarsförbund Brandingenjör 

Räddningstjänsten Väst Verksamhetschef 

 
Räddningstjänsten Syd 
Räddningstjänsten Syd har sedan 2014 en tjänst kallad seniorsamordnare avsedd för IAB med 
tidigare erfarenhet i kommunerna som biståndshandläggare samt anhörig- och 
äldreinformatör. Räddningstjänsten syd arbetar främst mot riskgruppen äldre genom riktade 
hembesök. De identifierar områden där fler äldre bor eller söker upp på internet och skickar 
brev om att de skulle vilja träffa personen.  
 
Seniorsamordnaren är aktiv med att ha möte med politiker för att förmedla problematiken och 
är även ute och träffar hemtjänstpersonal och utbildar dem inom brand. Hemtjänsten arbetade 
tidigare med en checklista men det fallerade då det skulle dokumenteras. Vid olyckor hos 
vårdtagare med hemtjänst följer seniorsamordnaren upp olyckan tillsammans med personalen 
och följer även med personal vid behov till den enskilde där det behövs hjälp. 
Seniorsamordnaren bygger kontakter med bland annat pensionärsföreningar och hjälper till att 
förmedla kontakter till personer i riskgrupp som är i behov av en åtgärd. Ett ytterligare arbete 
mot äldre som görs är kontakt med fastighetsägare för 55+ boende för att försöka få dem att 
stötta mer med brandskyddet. Det är främst de äldre som arbetet är riktat mot men 
seniorsamordnaren försöker även hjälpa till och förmedla hjälp till andra riskgrupper. 
 
Seniorsamordnaren belyser i intervjun vikten av att informera om de hjälpmedel som finns 
tillgängliga då det ökat förskrivningen av hjälpmedel i deras kommuner. Ett hjälpmedel som 
används mycket i Malmö är brandvarnare som är kopplat till den enskildes trygghetslarm. Vid 
larm följs det upp vad orsakerna är och vid en uppföljning av larmen under ett år var 85 
procent av larmen spisrelaterade. Genom att följa upp larmen har åtgärder införts som 
spisvakt, urkoppling av spis eller andra mindre åtgärder. Vid ett tillfälle kom 
hemtjänstpersonalen först till platsen och kunde gå in och släcka branden i täcket hos 
personen. Hemtjänstpersonalen har även kunnat vara behjälpliga med nycklar och information 
om personen till insatsstyrkan som har underlättat insatserna. Ett annat hjälpmedel som 
seniorsamordnaren sett börjat förskrivas mer är en vibrationsplatta som är ett hjälpmedel för 
personer med hörselnedsättning när de ska sova. Vibrationsplattan placeras under 
huvudkudden och är kopplad till en klocka som börjar blinka när brandlarmet går samt att 
vibrationsplattan börjar vibrera. Hjälpmedlet får personer med hörselnedsättning kostnadsfritt 
av Region Skåne men är även tillgängligt för privatpersoner. 
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Räddningstjänsten Östra Götaland 
I Räddningstjänsten Östra Götaland bedrivs hembesöksarbeten sedan 2017 men huvudsyftet 
är inte riktat mot riskgrupper. Vid hembesöksarbetet utgår de ifrån en checklista från MSB. 
Hembesöken beskrivs inte bara vara brandförebyggande utan även relationsskapande. Arbete 
som främst är riktat till riskgruppen äldre är informationskampanjer tillsammans med 
kommunen men det genomförs inget arbete riktat mot äldre kontinuerligt. De har tidigare 
försökt använda en checklista inom hemtjänsten men det har inte fungerat helt. De har en 
speciell utbildning för hemtjänstpersonalen på deras utbildningscenter där fokus är på att 
upptäcka risker.  
 
Räddningstjänsten Östra Götaland ska nu anställa en utbildare med särskild kompetens för de 
personer som är riskutsatta och som tidigare har arbetat inom kommunen. Förhoppningen är 
att arbetet kopplat till riskgrupper ska komma igång ännu mer. 
 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
I Räddningstjänsten Skåne Nordväst genomförs hembesök som i de är flesta fall är 
händelsebaserade och inte specifikt riktat mot någon riskgrupp. Om det vid tillbud upptäcks 
stora risker i en bostad kan de göra en oroanmälan till socialförvaltningen som därefter tar 
över ärendet. De har även kostnadsfria utbildningar för äldre på träffpunkter. 
 
De startade ett pilotprojekt riktat mot äldre i Örkelljunga kommun som beskrivs som en 
mindre, lantlig kommun inom förbundet. Projektet bestod av två medprojektledare, en från 
räddningstjänsten och en från socialförvaltningen. Projektet innefattade att 
hemtjänstpersonalen fyller i en brandchecklista vid besök hos vårdtagaren och lämnar därefter 
den till medprojektledaren på socialförvaltningen. Medprojektledaren går igenom 
checklistorna och tar undan dem där det upptäcks brister, därefter har båda projektledarna en 
avstämning i kvartalet där gör en bedömning och eventuellt bokar nytt hembesök där 
projektledaren från räddningstjänsten följer med. Hemtjänstpersonalen utbildades först på 
deras arbetsplatsträffar men har reviderats till en utbildning i checklistan genom en kortare 
film. Även checklistan reviderades under projektets gång. Hemtjänstpersonalen kunde 
identifiera flera riskpersoner redan i början av projektet och hos en vårdtagare installerades 
mobil sprinkler tre veckor efter risken hos den enskilde identifierats. Den mobila sprinklern 
bekostades av kommunen. 
 
Under projektets tid träffade projektledarna pensionärsföreningar och informerade om 
projektet. Checklistan har även börjat användas av kommunens bostadsbolag där de kan se 
över brandsäkerheten i ordinära boenden och nå fler än riskgruppen äldre. Projektet har nu 
implementerats i Örkelljunga och ska nu implementeras i ännu en kommun men det har 
försenats på grund av Covid-19. Ingen utvärdering av projektet i Örkelljunga har ännu utförts.  
 
Södertörns brandförsvarsförbund 
I Södertörns brandförsvarsförbund arbetar de främst med IAB mot äldre i kommunen Nacka. 
Där har de fixartjänst kallad Tryggve som började år som innefattar att den utryckande 
styrkan bland annat hjälper till med att byta lampor och gardiner. Det främsta syftet var att 
minska fallolyckor men beskrivs som inkörsporten för hur de utsatta i samhället kan 
upptäckas. Räddningstjänsten kan göra orosanmälan till socialförvaltningen om de anser att 
åtgärder bör vidtas vid till exempel torrkokning eller att någon röker i sängen. De får ingen 
återkoppling från socialförvaltningen om det leder till några åtgärder på grund av sekretess.  
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Inom hemtjänsten arbetar de med en checklista men det beskrivs fungera bäst inom de större 
organisationerna. Det finns en mindre checklista och därefter genomförs vid behov en 
fördjupad. Det är äldreenheten och socialtjänsten som arbetar tillsammans och det är endast 
privata hemtjänster som genomför checklistan. Hemtjänsterna får betalt för att genomföra 
checklistorna och det följs upp av kommunen då det är ett krav. Personalen får utbildning i 
checklistan dels genom brandutbildning från Södertörns brandförsvarsförbund och genom en 
webbutbildning.  
 
Räddningstjänsten Väst 
Räddningstjänsten Väst började år 2009 med BoBra, bostadsbrandskydd, i Varbergs kommun 
som var ett trygghetsprojekt för att minska bränder och fallolyckor. De genomför hembesök 
och försöker genom dem identifiera personer i riskgrupp, men hembesöken är inte riktade. 
När de installerar och anordnar trygghetslarm så erbjuder de även hembesök där de går 
igenom en checklista. De flesta identifierade bristerna åtgärdas direkt men om det är större 
åtgärder kontaktas biståndshandläggare. Många har även sin brandvarnare kopplat till 
trygghetslarm. De har 100 anställda undersköterskor på brandförsvaret, så kallat 
trygghetsteam, som åker när trygghetslarmen larmar, som nattpatrull och även som första 
insatsperson. 
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Bilaga 5-Resultat intervjustudie Uppsala kommun 
Nedan presenteras resultatet utifrån intervjuerna kopplat till Uppsala kommun. Avsnittet är 
uppdelat i tre delar: tidigare arbete med IAB, personer med hög ålder och personer med 
funktionsnedsättning och personer med missbruksproblematik. 
   
Tidigare arbete med IAB 
Tidigare arbete med IAB som bedrivits i Uppsala kommun beskrivs nedan. Detta är utifrån 
intervju med chef både på Socialförvaltningen samt Enheten för hjälpmedel- och 
förebyggande i Östhammars kommun. Responderande chef var även med och startade upp 
arbetet i Uppsala kommun. Nedan presenteras även dokumentation i form av Projektdirektiv 
utfärdat 2010 och program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.  
 
Uppsala brandförsvar började enligt Carlsson (2010) sitt arbete med IAB i Uppsala kommun 
mot äldreboenden, seniorboenden och serviceboenden. Arbetet startade i samband med 
Eskilsbränderna som ägde rum i början av 2000-talet där två äldre omkom på ett 
serviceboende. Arbetet var främst inriktat mot verksamheter med särskilt boende och inte 
personer i privat boende. Att förbättra det individanpassade brandskyddet hos riskgrupper i 
sina privata bostäder kvarstod och 2010 utfördes projektet vid namn förbättrat brandskydd för 
boende inom hemtjänst och vårdboende. Projektet handlade om att öka nivån på brandskyddet 
i de boenden där Uppsala kommun på olika sätt var involverade genom till exempel 
hemtjänst, fastighetsägare eller drivare av verksamheten. Projektet drevs av Uppsala 
brandförsvar i samverkan med verksamheterna och involverade personer inom kommunen 
(Carlsson, 2010). 
 
Arbetet började enligt chef på Socialförvaltningen genom att de tog fram en personalgrupp 
från egen regi och från den privata sidan och kom tillsammans fram till en arbetsmetod. Det 
som framkom var behovet av en checklista som beskrev olika delar i hemmiljö som kan 
utgöra brandrisker, vilket framtogs. Det ansågs även vara viktigt att checklistan innefattade 
vem som hade respektive ansvarsområde och vem som ska kontaktas om behov fanns av 
åtgärd. Det bildades även en remissgrupp med en chef som hade budgetansvar för mobila 
sprinklers, en arbetsterapeut samt berörd personal i personalgruppen. Det köptes in sprinklers 
som placerades hos personer med missbruksproblematik och som sedan utlöstes vilket 
beskrivs troligen ha räddat livet på personerna.  
 
Vid starten av arbetet beskrivs det av respondenten att de trodde tiden som 
hemtjänstpersonalen hade hos vårdtagaren skulle bli ett problem, vilket de löste genom att de 
fick betalt för att genomföra checklistan. Från äldre och de med funktionsnedsättning beskrivs 
det inte varit något motstånd. Vidare beskriver respondenten att det inte resulterade i några 
stora kostnader utan det viktiga var att arbetet sätts i system och inte faller mellan stolarna.  
 
Uppsala kommun har tagit fram ett program för full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning som utgår från FN-konventioner om mänskliga rättigheter. Programmet 
tar upp mål för att öka tillgängligheten och delaktigheten för personer med 
funktionsnedsättning. Begreppet tillgänglighet innebär att samhället ska utformas så att alla 
kan delta på lika villkor. Ett övergripande mål i programmet är ”Alla ska ha och kunna leva i 
en bostad som är anpassad efter individens behov” (Uppsala kommun, 2017).  
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Personer med hög ålder 
Intervjuer genomfördes med chefer på äldreförvaltningen, arbetsterapeut, bostadsanpassning, 
Uppsalahem samt verksamhetschefer inom hemtjänsten. Syftet var att få insikt i hur arbetet 
med IAB fungerar idag samt eventuella hinder och brister som finns i arbetet. Resultatet 
utifrån intervjuerna presenteras nedan. 
 
Äldreförvaltningen i Uppsala kommun tog år 2019 fram ett normerande styrdokument där 
nämnden var beslutsfattare. Styrdokumentet vid namn Brandförebyggande åtgärder i 
hemtjänsten har syfte att beskriva och säkerställa att vårdtagare med hemtjänstinsatser erbjuds 
en riskbedömning för att förebygga brand i hemmet. Det är verksamhetschefen som ansvarar 
för att riktlinjen följs. I början av arbetet lades mycket ansvar på att hemtjänstpersonalen som 
skulle utföra åtgärder vilket senare insågs inte fungera vare sig arbetsmiljömässigt eller 
tidsmässigt då personalen har en begränsad tid hos varje vårdtagare.  
 
En ny mer lättarbetad checklista togs fram, se Bilaga 3-Uppsala kommun , utifrån den 
återkoppling som gavs till den tidigare checklistan och nu beskrivs checklistan vara enklare 
att använda. Checklistan ska fyllas i årligen, när vårdtagarens tillstånd förändras och vid byte 
av utförare. Checklistorna sparas på enheten tillsammans med andra dokument som rör den 
enskilde. Informationen som framkommer av checklistan dokumenteras i vårdtagarens 
journal. Skulle det uppkomma genom checklistan att den enskilde behöver brandtekniska 
åtgärder för att kunna förebygga, agera och hantera eventuell brand på ett tillfredställande sett 
hamnar det hos verksamhetschefen. Oftast handlar det om att den enskilde behöver enklare 
åtgärder som kan utföras av hemtjänstpersonalen direkt som att flytta bort brandfarliga 
föremål från spis eller flytta levande ljus till en säkrare plats. Skulle behov finnas av spisvakt 
kontaktas arbetsterapeut.  
 
Arbetet med att fylla i checklistan och identifiera behov av åtgärder beskrivs fungera bra i 
dagsläget då personalen har god medvetenhet kring brand enligt samtliga verksamhetschefer. 
Av intervjuerna med verksamhetscheferna framgår att checklistan hamnar hos 
verksamhetschefen som inte vet vart den ska lyfta det vidare om det behövs större åtgärder. 
En frustration som beskrivs av samtliga verksamhetschefer finns att vilja hjälpa den enskilde 
som i vissa fall varken kan se, höra eller röra sig men att de inte vet vart de ska vända sig. Det 
önskas en kontaktperson eller en grupp som kan ansvara för uppföljning av de checklistor där 
större åtgärder behövs samt där en regelbunden dialog finns kring frågan. Brandskydd 
beskrivs av verksamhetscheferna inte vara deras expertis och därför råder en tveksamhet kring 
om arbetet med IAB borde ligga hos dem.  
 
En problematik som har funnits sedan början av arbetet var hur personalen ska utbildas i 
checklistan för att få förståelse för vad de ska titta på för brandrisker och varför. Tidigare 
skickades personal på en fyra timmars brandutbildning som hölls av Uppsala brandförsvar 
men det blev en stor kostnadsfråga som innebar att få fick möjlighet till utbildning. Nu utförs 
istället utbildningen på hemtjänstens arbetsplatsträffar vilket beskrivs fungera bättre och fler 
får utbildning i checklistan. Utifrån intervjuerna beskrivs det att utbildningen skulle kunna 
utvecklas ytterligare då det fortfarande beskrivs som ett problem. Förslag framkom om en 
kort digital variant av utbildning som även den privata sektorn inom hemtjänsten får ta del av. 
 
Arbetsterapeuterna inom äldreomsorgen möter många äldre personer genom bland annat 
hembesök. De arbetar med aktivitet och bedömer förflyttningsstatusar och hemmiljö ofta i 
samverkan med hemtjänsten hos de personer som har det. Arbetsterapeuten får indikation om 
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det finns ett behov av åtgärder kopplat till aktivitet från framförallt den enskilde själv, 
anhöriga, sjukhus, hemtjänst eller om arbetsterapeuterna själva signalerar. Arbetsterapeuterna 
arbetar inte med IAB och respondenten beskriver en osäkerhet kring hur mycket de ska 
fokusera på brandskydd då arbetsterapeuter ska se till aktiviteter. Om arbetsterapeuten 
upptäcker att det finns en brandrisk hos den boende önskas även här en kontakt att meddela 
vidare för åtgärd. Arbetsterapeuterna är länken till bostadsanpassning och skriver intyg 
kopplat till den enskildes förmåga till aktivitet som sedan används till den enskildes ansökan 
om hjälpmedel vid bedömning av bostadsanpassning. Beslutet tas sedan av handläggare på 
enheten för bostadsanpassning. Arbetsterapeuterna kan även hjälpa till med kontakt till 
hjälpmedelscentralen som kan hjälpa till vid behov av kognitiva hjälpmedel. 
Bostadsanpassning beviljar bidrag för ungefär 200 spisvakter årligen. Att tillägga är att det 
beviljas för att göra den boende mer självständig och inte som ren säkerhetsåtgärd. Skulle de 
upptäcka att en person behöver annat boende tas de beslutet i team tillsammans med den 
enskilde, hemtjänst, anhörig, sjuksköterska och andra involverade.  
 
Uppsalahem har både 55+ boenden samt trygghetsboenden för 70+. De arbetar med att 
informera om brandskydd genom att skicka ut information till de boende samt bjuda in 
Uppsala brandförsvar vid trapphusmöten och andra tillställningar. Information sprids även via 
hemsidan, bostadsförmedlingen sociala medier och kundtidning. De ser som fastighetsägare 
till att det finns brandvarnare och att batteriet byts. De har även mycket intern personal som 
uppmärksammas där det finns behov och eftersom de är kommunalt ägda sker en god 
samverkan med kommunen och ett tydligt system finns för att anmäla brandtillbud.  
 
Ur samtliga intervjuer framgick att den enskildes personliga integritet väger tungt och att allt 
bygger på samtycke från den enskilde. Vill personen fortsätta röka i sängen och inte ha en 
spisvakt går det inte att tvinga den enskilde men genom en dialog går det oftast att göra 
situationen bättre.  

 

Personer med funktionsnedsättning och personer med 
missbruksproblematik 
Nedan redovisas resultatet utifrån genomförda intervjuer med arbetsterapeut inom vård och 
omsorg, verksamhetschef på omsorgsförvaltningen, brukarombud och Uppsalahem.  
 
Verksamhetschefen på omsorgsförvaltningen är ansvarig för boendestöd kopplat till 
socialpsykiatri inom Uppsala kommun. För att få boendestöd krävs ett myndighetsbeslut och 
de arbetar utefter socialtjänstlagen. Det kan handla om personer som är funktionsnedsatta 
utifrån en psykiatrisk diagnos eller utifrån kognitiv förmåga. Boendestöd arbetar inte i 
dagsläget med brandskydd i det ordinära boendet men respondenten beskriver att de vore 
möjligt att arbeta med en checklista likt de gör på särskilda boenden inom socialpsykiatrin. 
För att kunna arbeta med en checklista och brandskydd generellt lyftes behovet av tydliga 
rutiner och riktlinjer i hur det arbetet ska bedrivas. Även att rutinerna är anpassade efter deras 
verksamhet specifikt. Respondenten beskrev att hur de kan arbeta med IAB beror på vad de 
får för beställning av den enskilde. Om de inte är i den ordinära bostaden kan de inte arbeta 
med en brandförebyggande checklista utan de får rikta in sig hos de personer som det är 
möjligt. I intervjun beskrivs att personalen behöver få kunskap att kolla ur 
brandsäkerhetsperspektiv hos den enskilde och att det skulle erhållas om det skapades en rutin 
av arbetet. Arbetet med IAB skulle efter intervjun lyftas av respondenten inom 
organisationen.  
 



 67 

Arbetsterapeuterna inom vård och omsorg arbetar i hemsjukvården där de träffar patienter 
som är i behov av arbetsterapeut utom de med handproblematik samt de över 65 år. Det kan 
exempelvis handla om patienter med minnessvikt, hjärnskador eller psykiatridepressioner. 
Respondenten beskriver att de skriver intyg kopplat till spisvakt men att resterande 
brandskydd är utanför deras arbete. Det beskrivs vara möjligt att arbeta med brandchecklista 
där de har en långvarig kontakt hos vårdtagaren och där det finns sociala problem. Däremot 
belyses vikten av att de inte får bli en kränkning av den enskilde.  
 
Uppsalahem beskrev att de möter personer inom riskgrupperna och att de oftast handlar om 
ett beteende som gör att det går från en mindre incident till en brand.  
 
Intervju genomfördes med ett brukarombud som arbetar för att stärka inflytandet, delaktighet 
och egenmakt för medborgare som har en funktionsnedsättning. Brukarombudet arbetar nära 
brukare och föreningar men är även till hjälp för kommunen om de behöver något stöd. 
Brukarombudet skriver årligen en rapport om vad som setts under året och rekommenderar 
vad kommunen bör tänka på. Rollen är kommunövergripande men är placerad på 
omsorgsförvaltningen och behandlar funktionsrättsfrågor inom alla förvaltningar.  
 
Brukarombudet möter personer med både psykiska- och fysiska funktionsnedsättningar. 
Brukarombudet beskriver att dennes roll inte arbetar med brandsäkerhet hos riskgrupper utan 
främst tillgänglighetsfrågor inom mänskliga rättigheter. Däremot anser brukarombudet att det 
skulle kunna ingå i dennes roll att vara som stöd inom arbetet som en resurs. Brukarombudet 
tror även att checklistan som används inom äldreomsorgen skulle kunna användas på fler 
riskgrupper som personer med funktionsnedsättning. Arbetet skulle fungera på samma sätt 
och det är viktigt att checklistorna genomförs tillsammans med andra checklistor och att 
checklistan presenteras som ett erbjudande och inget tvång. Samtycket beskrivs kunna vara 
svårt för vissa men brukarombudet menar att det är bemötandet hos medarbetarna som är det 
viktigaste för att den enskilde inte ska känna sig hotad eller kränkt. Brukarombudet beskriver 
att det finns en kultur inom kommunen där de är så försiktiga att de lätt blir att de svåra 
frågorna undviks och ingen förbättring sker. Men respondenten påpekar vikten av att våga 
fortsätta arbeta med det trots att det kan anses vara otäckt. Brukarombudet poängterar också 
att kommunen har ett stort ansvar kopplat till IAB.  
 
Brukarombudet skulle kunna vara med vid några få möten men tycker inte att den borde ingår 
i en projektgrupp utan bör istället vara en resurs som hjälper till att komma fram till bra 
lösningar. Brukarombudet tycker även det ingår i arbetet att se till så kommunen arbetar med 
tillgänglighetsfrågor, och inom det ingår även god brandsäkerhet.  
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Bilaga 6-Resultat intervjustudie Östhammar kommun 
Nedan presenteras resultatet utifrån intervjuerna kopplat till Östhammar kommun. Avsnittet är 
uppdelat i personer med hög ålder, personer med funktionsnedsättning och personer med 
missbruksproblematik.   
 
Personer med hög ålder 
Östhammars kommun är under omorganisation vilket innebar att intervjun genomfördes med 
en chef som var både på socialförvaltningen samt enheten för hjälpmedel och förebyggande. 
Denna chef var även med och startade upp arbetet kring IAB i Uppsala kommun. En 
legitimerad arbetsterapeut samt Östhammarshem intervjuades också. Resultatet utifrån 
intervjuerna presenteras nedan. 
 
Planen är att i Östhammar kommun ska arbeta på liknande sätt som Uppsala kommun. Arbetet 
startades i höstas på förekommen anledning där en person omkom vid en brand i bostad vilket 
gjorde att frågan prioriterades. Personen var något äldre, hade missbruksproblematik och 
problematik med hantering av tändstickor. Arbetet är under uppstart men har lagts på paus på 
grund av Covid-19 vilket även är en anledning till att arbetet inte dragit igång ordentligt inom 
kommunen än. Tanken är att arbeta med checklista inom hemtjänsten men även inom andra 
delar av kommunen. Checklistan ska vara lik den som används i Uppsala kommun men vikten 
av att ha tydliga direktiv om vem som ska kontaktas inom de olika delarna belyses. Det ska 
vara tydligt vem som har ansvar för olika åtgärd i checklistan. 
 
Det har i samband med intervjuerna påbörjats skapa en remissgrupp. Tanken är att denna ska 
innefatta chef Boendestöd, chef Socialförvaltningen, chef Enheten för hjälpmedel och 
förebyggande, bostadsanpassning, arbetsterapeut samt Uppsala brandförsvar. Denna grupp 
ska kunna hantera de svåra ärendena och finnas som stöd vid frågor. Det finns en grupp som 
är förankrad med nämnden och brukarråden för personer med funktionsnedsättning och 
pensionärsföreningarna. Genom denna grupp har checklistan som används i Uppsala kommun 
skickats ut till PRO som spridit informationen vidare. 
 
Kommunen arbetar även med förebyggande hembesök som erbjuds till alla som fyller 80 år. 
Individen får själv bestämma om den vill ta emot ett hembesök eller endast vill få information 
hemskickad. Vid besöken används Socialstyrelsens och MSB:s information som finns till 
äldre. Fokuset ligger på fallprevention och förebyggande insatser där brand finns med. I detta 
arbete skulle även checklistan kunna användas.  
 
Arbetsterapeuterna genomför hembesök och är med och skriver intyg gällande spisvakt. 
Skulle det behövas en större åtgärd som mobil sprinkler tror respondenten att det skulle 
hamna på fastighetsägaren i samverkan med Uppsala brandförsvar. Arbetsterapeuten ställer 
sig positiv till att arbeta med checklista vid hembesöken då det inte är ovanligt att det finns 
bland annat minnesproblematik. Det skulle fungera som ett hjälpmedel att använda. De når ut 
till personer över 21 år som har någon form av funktionsnedsättning. En del med 
missbruksproblematik vill inte ta emot förebyggande hembesök som erbjuds vid 80 år men 
behöver besök av arbetsterapeut för hjälpmedel som rullator.  
 
Östhammarshem har ca 1 900 lägenheter med ett par 55+ och 70+ boenden inkluderat. Skulle 
de upptäcka att det finns en person som behöver hjälp i sitt boende görs en orosanmälan till 
kommunen. Det är sedan kommunen som behovsprövar om det ska sättas in åtgärder. Vill 
utredaren ha en spisvakt så bekostar kommunen detta.  
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Personer med funktionsnedsättning och personer med 
missbruksproblematik 

Biträdande verksamhetschef på Socialförvaltningen IFO vuxensektionen samt Enhetschef på 
IFO Boendestöd intervjuades och resultatet presenteras nedan. Det framkom att de som möter 
personer med funktionsnedsättning och personer med missbruk ofta är samma funktioner och 
därmed har de slagits ihop till ett avsnitt.  
 
Socialförvaltningen har utredare, behandlare och uppsökande verksamhet kopplat till 
framförallt riskgruppen personer med missbruksproblematik. De utför hembesök men 
mötesplatsen beror på om det är möjligt ur säkerhetssynpunkt eller om det är bättre att mötas 
på kontoret. De ser en ökning av äldre som har missbruksproblematik och det handlar ofta om 
samsjuklighet.  
 
Socialförvaltningen har jourboenden och håller även på att starta upp ett projekt med 
stödboenden som ska kunna användas som en sluss innan individen går ut i eget boende efter 
att ha varit placerad på vårdenhet. I dagsläget finns fyra lägenheter där de boende oftast har 
psykisk ohälsa, förr var det mer missbruksproblematik. På jourboenden görs väldigt många 
hembesök och där har det även förekommit brandtillbud. Där finns även möjlighet att ha 
bättre koll och ställa krav. Idag ställs krav på att de ska ha brandvarnare, hemförsäkring och 
inte röka i bostaden.  
 
Identifieringen av personer med missbruksproblematik sker oftast via ansökan eller anmälan. 
Ibland även vid uppsök kopplat till bland annat hyres- och elskulder där de kan få kontakt 
med en person som känner att den inte orkar längre och vill ha hjälp.  
 
Problematiken med att arbeta med IAB hos dessa individer framkom i intervjun vara att de 
ofta inte får tillträde till personens boende samt den begränsade tiden i personens boende. Där 
de får tillträde beskrivs en checklista kunna vara ett bra hjälpmedel. Även av dessa 
respondenter beskrivs en frustration över att veta att det skulle kunna gå riktigt illa om det 
började brinna, men inte kunna göra något.  
 
Boendestöd är en funktion som erbjuds efter beslut från myndighet om en person har en 
varaktig psykisk funktionsnedsättning. Målet är att personen ska kunna bo kvar hemma och 
ha en fungerande vardag. Boendestöd innefattar hembesök i privata bostäder där fokus ligger 
på att uppnå de saker den enskilde vill förändra. Oftast är det anhörig eller god man som 
initierar ett behov av boendestöd. De möter ofta personer med samsjuklighet och det är inte 
ovanligt att det lever marginaliserade och att det även finns en missbruksproblematik.  
 
Önskemål finns om en rutin där boendestöd får mandat att titta på dessa frågor hos 
vårdtagarna. Att det är tydligt från start när de får ett gynnsamt beslut om boendestöd att det 
ingår att de kommer se över din bostad, där en checklista skulle vara till hjälp. Det är annars 
lätt att det blir kränkande, men det handlar ju även om arbetsmiljön för de som arbetar i 
hemmiljö. Skulle de arbeta med detta på boendestöd belyses vikten av att det är tydligt vems 
ansvar det är och vart de vänder sig till om de upptäcker ett behov av åtgärder, så de inte bara 
ser problemen och inte kan göra något åt det.  
 
Efter intervjun med Enhetschef på IFO Boendestöd tog enhetschefen med frågan vidare till 
sitt ledningsmöte och ska även ha ett möte med chefen på socialförvaltningen samt enheten 
för hjälpmedel och förebyggande där de tillsammans ska diskutera frågan vidare.   
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Bilaga 7-Resultat intervjustudie Tierp kommun 
Nedan presenteras resultatet utifrån intervjuerna kopplat till Tierp kommun. Avsnittet är 
uppdelat i personer med hög ålder, personer med funktionsnedsättning och personer med 
missbruksproblematik.   
 
Personer med hög ålder 
Intervjuer har genomförts med chef för äldreomsorgen och verksamhetschef för vård och 
omsorg som innefattar: äldre- och funktionshindradeomsorgen och biståndsenheten. Utifrån 
intervjuerna presenteras resultatet nedan.  
 
Tierps kommuns hemtjänst består endast av kommunala utförare som i dagsläget inte arbetar 
aktivt med IAB. Det beskrivs finnas en medvetenhet hos hemtjänstpersonalen som upptäcker 
problematik kopplat till brandskyddet hos sina vårdtagare. När det uppmärksammar ett behov 
har de en dialog med arbetsterapeuter som skriver intyg till bostadsanpassningen som beslutar 
om bidrag. Respondenten beskriver att de är väldigt generösa med att utfärda bidrag till 
spisvakt.  
 
Det har diskuterats att ha någon form av uppsökande verksamhet där brand kanske skulle 
kunna ingå men det är ingenting som är bestämt. Respondenterna beskriver att ett arbete med 
informationsutskick skulle vara effektivt för att öka medvetenheten i samhället och på så sätt 
hos riskgrupperna. De vet inte riktigt om brandsäkerheten är deras uppdrag utan mer att de 
kan vara behjälplig att se till helheten. Det kanske kan finnas en checklista tillgängligt för 
allmänheten och att de kan få hjälp av vårdpersonal att genomföra den.  
 
När frågan ställs om Tierps kommun skulle kunna arbeta med en checklista svarar 
respondenterna att det handlar om vad som händer med checklistan efter den är ifylld och att 
det är en sak att konstatera och en annan att åtgärda. För att arbeta aktivt med frågan skulle de 
behöva stöd i form av expertis inom brand. Det skulle behövas ett samarbete mellan 
kommunen och Uppsala brandförsvar, någon som följer upp hur de olika verksamheterna 
arbetar med frågan. De tror även att det skulle vara lättare att implementera en checklista hos 
boendestöd och stöd i boende än hemtjänsten då de ofta har mer tid hos vårdtagaren och inte 
är lika tidsbegränsade.  
 
Ett hinder som framkommer är den strategiska ekonomin och att få in det i den ekonomiska 
agendan. En utbildningstimme kostar mycket pengar för kommunen. Arbetet behöver få 
politisk förankring för att det ska prioriteras.  

 

Personer med funktionsnedsättning och personer med 
missbruksproblematik 
Resultatet presenteras nedan utifrån intervju med samordnare för boendestöd samt 
Verksamhetschef IFO som innefattar ekonomiskt bistånd, barn och unga, missbruk, 
arbetsmarknadsverksamhet, boendestöd och sysselsättningsbitar för psykiskt 
funktionsnedsatta. Därav kommer båda riskgrupperna personer med funktionsnedsättning och 
personer med missbruk presenteras i samma avsnitt. 
 
Arbetsterapeuterna beskrivs titta på boendesituationen samt de som utför stöd i boende och 
boendestöd. Stöd i boende är som hemtjänst för personer med funktionsnedsättning som 
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behöver stöd i sina privata bostäder, tjänsten utförs av servicepersonal. Boendestöd finns för 
de med psykiska funktionsnedsättningar och missbruk där fokus förenklat är på att den 
enskildes ska ha förmåga att klara sig själv. 
 
Boendestöd i Tierps kommun jobbar både med personer med psykiska funktionsnedsättningar 
och personer med missbruksproblematik och det är en del av öppenvården. Brandskyddet 
beskrivs som mycket varierande. Det finns en del klienter som har problem med cigaretter, 
minnesproblematik och rädsla för att brandvarnaren är en kamera och därför tar ner den. De 
arbetar i dagsläget inte med IAB mot dessa grupper men respondenten beskriver att det finns 
en ökad risk hos personer de möter och att de är uppmärksamma på brandskyddet hos 
klienterna. De har exempelvis varit delaktiga i att ansöka om spisvakt samt motivera den 
enskilde till att se över sitt brandskydd. De har sett checklistan som Uppsala kommun 
använder inom hemtjänsten och funderar på att införa checklistan då det blir tydligare med en 
lista även om personalen i dagsläget är uppmärksamma.  

Riskgrupperna personer med funktionsnedsättning och personer med missbruk nås framförallt 
av IFO genom boendestöd och även vid hembesök kopplat till bedömning eller liknande. En 
del av personerna bor i bostäder med socialkontrakt och dem är det lättare att nå och ställa 
krav hos. Problematiken med att nå fram till vissa personer belyses samtidigt som 
respondenten är positiv till att se över hur boendestödet skulle kunna arbeta med checklista 
kopplat till brandskydd. Rent kostnadsmässigt beskrivs det inte som ett hinder att utfärda 
åtgärder av mindre karaktär så som spisvakt men att större åtgärder blir dyrt. Respondenten 
belyser dock att det blir ännu dyrare om det brinner.  

 


