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1. INLEDNING
Aktivitetskatalogen är tänkt som en inspirationskälla för kommuner i deras förebyggande arbete för att minska antalet personer som omkommer i bostadsbränder.
I katalogen finns exempel på hur olika kommuner arbetar med frågan. Detta kapitel
beskriver först bakgrunden till aktivitetskatalogen, syftet med den och hur den är
upplagd. Den senast uppdaterade versionen av Aktivitetskatalogen finns alltid
tillgänglig i digital form på Brandskyddsföreningen Skånes hemsida. Hösten 2018
trycktes katalogen även i bokform.

1.1 Bakgrund
Allt för många omkommer eller blir allvarligt skadade vid bostadsbränder. Ett
utvecklat och intensifierat förebyggande brandskyddsarbete ska minska antalet
omkomna och allvarligt skadade. En nationell strategi har därför tagits fram för
att stärka brandskyddet för den enskilde människan. Räddningstjänsterna i Skåne
medverkar i det nationella arbetet genom att utveckla en regional strategi med regionalt och lokalt anpassade aktiviteter.
Det tre nationella målen är:
•
•
•

Antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska minskas med
minst en tredjedel till år 2020.
Medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i händelse
av brand ska öka.
Andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska
öka.

Utifrån dessa tre nationella mål har tre aktivitetsstrategier tagits fram regionalt av
AG Skåne – sakområde skydd och säkerhet.
•
•
•

Identifiera grupper av personer med speciella behov och utveckla paketlösningar för varje specifik grupp. (kopplat till det första nationella målet).
Satsa på det personliga mötet för att stärka den enskildes förmåga att förebygga och hantera brand (kopplat till det andra nationella målet).
Satsa på målgruppsanalyser och personliga möten med rätt budskap till rätt
målgrupp för att öka förekomsten av brandvarnare (kopplat till det tredje nationella målet).

2011 genomfördes en workshop där samtliga räddningstjänster i Skåne var inbjudna
för att diskutera de tre ovan nämnda aktivitetsstrategierna. Under workshopen kom
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det upp många idéer och exempel på olika aktiviteter som en kommun kan genomföra inom området. Under våren 2012 projektanställdes en person för att samla in
och sammanställa alla dessa idéer och resultatet av detta arbete är denna aktivitetskatalog.
2012 genomfördes ytterligare en workshop och där diskuterades hur aktivitetskatalogen skulle användas. Diskussionerna resulterade i en handlingsplan för 2013
för hur räddningstjänsterna i Skåne skulle samarbeta kring aktiviteterna i
aktivitetskatalogen. Samtidigt anställdes en projektledare på 20 procent för att
arbeta med handlingsplanen. Räddningstjänsterna enades också om tre regionala
mål enligt:
•
•
•

Antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska minskas med
minst en tredjedel till år 2020, referensperiod genomsnittet 2008 - 2010.
Antalet bostadsbränder där räddningstjänsten är involverad ska halveras till
2020, referensperiod genomsnitt 2008 - 2010.
Andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska
öka i enlighet med rekommendationen.

Under 2013 togs en ny verksamhetsplanering fram som gäller för perioden 2014 2015. Denna planering bygger vidare på de mål som anges ovan.
Under 2014 anordnades en ny workshop med deltagare från samtliga räddningstjänster i Skåne. Workshopen handlade om stärkt brandskydd för äldre personer och
medverkade gjorde även ansvariga personer för äldrefrågor från olika kommuners
omsorgsförvaltningar. Syftet med workshopen var att skapa kontakter och hitta nya
samarbetsformer mellan räddningstjänsterna och omsorgsförvaltningarna.
Under 2015 fortsatte arbetet med den regionala strategin. Bland annat bjöds samtliga räddningstjänster samt omsorgsförvaltningar i de skånska kommunerna in till
ytterligare en workshop. Här låg fokus på äldresäkerhet samt myndighetsutövning.

1.2 Syfte
Syftet med aktivitetskatalogen är att vara en inspirationskälla till räddningstjänsten
i planeringen av förebyggande åtgärder. Aktivitetskatalogen är skriven utifrån ett
räddningstjänstperspektiv men många av de aktiviteter som beskrivs involverar
flera andra förvaltningar och privata aktörer.
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1.3 Avgränsningar
Räddningstjänsterna i Skåne arbetar förebyggande för att minska antalet olyckor
i stort, denna Aktivitetskatalog är dock avgränsad till att omfatta aktiviteter vars
syfte är att minska antalet skadade och omkomna i bränder och då främst bränder i
bostad.

1.4 Material
Material som samlats in som exempel från olika räddningstjänster presenteras i bilagor. För att det inte ska bli för många bilagor har exempel som liknar varandra eller behandlar samma sak satts ihop till ett dokument. Till exempel så visas endast
en typ av checklista, men denna checklista försöker ha med alla synpunkter från
olika räddningstjänsters checklistor. De bilagor som är exempel på Power pointpresentationer finns presenterade i samma kapitel som övriga bilagor, men finns att
ladda ner i sin helhet för användning via brandskyddsföreningens hemsida.
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1.5 Disposition
Kapitel 2. FASTIGHETER
Beskriver olika aktiviteter som utförs mot fastighetsägare som till exempel, områdesbesiktning, trapphusbesiktning och hembesök.
Kapitel 3. SÄRSKILT RISKUTSATTA
Beskriver hur räddningstjänsten kan samarbeta med andra för att stärka brandskyddet för personer med speciella behov. Det kan vara äldre personer eller personer med fysiskt eller psykiskt handikapp som har behov av ett förstärkt brandskydd.
Kapitel 4. BARN OCH UNGDOMAR
Ger exempel på hur man kan arbeta med att stärka brandskyddet och brandkunskapen hos barn och ungdomar.
Kapitel 5. EVENEMANG OCH INFORMATION
Beskriver hur räddningstjänsten kan arbeta med att informera allmänheten.
Kapitel 6. UTBILDNING
Beskriver olika utbildningar som kan genomföras.
Kapitel 7. ÅTGÄRDER EFTER INSATS
Beskriver hur räddningstjänsten kan arbeta under och efter en inträffad olycka för
att hjälpa den/de drabbade.
Kapitel 8. SAMVERKAN
Kapitlet ger tips på olika samverkansaktörer.
Kapitel 9. SOCIALA MEDIER
Kapitlet beskriver olika digitala kanaler som kan passa för räddningstjänsterna,
samt ger tips på hur de kan användas.
Kapitel 10. VIDARE LÄSNING
I kapitlet finns länkar till intressanta sidor för den som vill läsa mer. Kapitlet beskriver också Brandskyddsföreningens roll och vilken nytta en räddningstjänst kan
ha av dem.
Kapitel 11. REFERENSER
Kapitel 12. BILAGOR & LÄNKAR
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2. FASTIGHETER
Kapitlet inleds med en generell beskrivning av hur en kommun kan arbeta med
att stärka brandskyddet för den enskilde genom riktat arbete mot fastighetsägare.
Exempel på material som går att använda finns i bilagor, se hänvisningar i texten.
Efter metodbeskrivningen presenteras tips, erfarenheter och goda exempel som
finns ute i landet. Författaren tar på sig fulla ansvaret för eventuella fel i citaten.

2.1 Bakgrund
Olika räddningstjänster har varierande namn på samma sak, men det går att urskilja tre typer av insatser mot fastighetsägare, i denna katalog kallas de tre insatserna
för områdesbesiktning, trapphusbesiktning och hembesök. Detta för att det lättare
ska gå att skilja på de olika metoder som används i arbetet mot fastighetsägare.
Tabell 1: Beskrivning av tre typer av insatser som räddningstjänster gör mot flerbostadshus.

Det är viktigt att beslut om att arbeta mot fastighetsägare kommer uppifrån och att
det finns med i verksamhetsmålen. Viktiga frågor att ta ställning till innan arbetet
påbörjas är bland annat: hur ska vi arbeta med frågan, vem i organisationen ska
göra vad, vilka områden ska vi besöka, hur följer vi upp arbetet och vilka mål ska vi
uppfylla?

2.2 Övergripande information
Urval & allmänna förberedelser
Vilka fastigheter man besöker är olika, ofta beror det på vilka fastighetsägare som
man har etablerad kontakt med. Flera räddningstjänster går också efter insatssta-
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tistik och koncentrerar sig på ”problemområden” vilken kan vara positivt eftersom
undersökningar visar att hembesök ger störst effekt i socialt utsatta områden.
En annan bra förberedelse är att läsa igenom MSB:s skrift ”Brandsäkerhet i flerbostadshus” som riktar sig till hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och andra som
äger, hyr eller förvaltar bostäder i flerbostadshus. Den beskriver vilket ansvar olika
parter har för brandskyddet och är tänkt som stöd i fastighetsägarens systematiska brandskyddsarbete. Skriften kan även vara bra att ha med ut när man träffar
fastighetsägare. Ytterligare en skrift av MSB som kan vara bra att läsa är ”Rimligt
brandskydd i olika boendemiljöer”, där MSB beskriver vilket brandskydd de tycker
olika boendeformer ska ha. MSB har också genomfört en kostnadsnyttoanalys
angående brandvarnare och handbrandsläckare som visar att både brandvarnare
och handbrandsläckare är kostnadseffektiva. Läs mer i ”Kostnadsnyttoanalyser och
evidens av brandskydd i bostäder”. (MSB, 2011b). Du hittar ovan nämnda publikationer på www.msb.se.

Projekt inom bostadsbränder
Ett projekt som kan vara bra att hålla sig uppdaterad kring är ”Lärande om bostadsbränder” vars övergripande syfte är att öka kunskapen om bränder i bostadsmiljö.
Projektet startade i Stockholm och drivs nu av Brandforsk i samarbete med MSB.
Projektet inriktas mot bostadsbränder i allmänhet, oavsett hustyp, förlopp, bakomliggande orsaker och storlek på branden eller skadorna.
MSB tagit fram en applikation som räddningstjänster kan använda sig av för att fylla i fördjupad information om en bostadsbrand. Applikationens syfte är att få större
kunskap kring varför bostadsbränder inträffar och hur de kan förebyggas.
Vid en bostadsbrand fylls insatsrapporten i som vanligt, sedan loggar man in på
applikationen och fyller i fördjupade uppgifter. Inloggning fås från MSB och de
uppgifter man ska fylla i behandlar typ av byggnad, brandorsak, brandens upptäckt
och larmning samt utrymning.

Spisvakter
Det finns en standard för spisvakter (SS-EN 50615). Räddningstjänsterna i Skåne
rekommenderar att man installerar en spisvakt som är testad och godkänd enligt
standarden.
Sedan tidigare har initiativ tagits inom den nationella strategin till ett projekt som
ska förklara vad en spisvakt är och via tester definiera vad en spisvakt ska klara av.
Det finns tester av spisvakter men kunskapen om vad de är och ska klara behöver
öka. Bakgrunden till projektet är att 30 procent av alla bränder i bostäder under
åren 2008 - 2012 började i köket varav 59 procent av dem berodde på glömd spis.

9

I Bilaga F1 finns sammanfattning av ett test som Södertörns brandförsvar och SP
gjort på spisvakter. Brandskyddsföreningen har kartlagt vilka olika spisvakter som
finns på marknaden idag. Du hittar mer information om detta på www.msb.se, sökord:
”Kartläggning av spisvakter SBF”.
Allmän information under besök
För att veta om en aktivitet ger effekt eller inte är det viktigt att föra statistik. Den
lilla extra tid det tar att föra statistik vägs upp av den värdefulla kunskap som kan
vinnas ur detta. Innan hembesöken bör man ha en plan för vilken statistik som ska
föras och hur den ska dokumenteras. Intressant statistik är till exempel hur många
som öppnat vid dörrknackning, hur många som varit intresserade av information,
vilken brandskyddsutrustning som finns i hushållet och vilken kunskap hushållet har
om brandskydd.

2.3 Kontakt med fastighetsägare
Inför möte med fastighetsägare
En vanligt förekommande aktivitet är att man bjuder in fastighetsägare och bostadsrättsföreningar för en informationsträff. En bra idé är att samtidigt bjuda in försäkringsbolag till denna träff eftersom det då kan vara lättare att få igång ett arbete med
stärkt brandskydd. Eftersom det kan vara svårt att locka fastighetsägare till ett möte
är det bra att utnyttja naturliga mötesplatser för fastighetsägare, kanske finns det ett
fastighetsägarforum där man kan informera.
Under möte med fastighetsägare
På mötet bör man ta upp:
•
•
•

•
•
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Bakgrunden (MSBs mål och de regionala målen).
Statistik från hemkommunen som visar hur mycket det brinner och vad en genomsnittlig brand kostar (går att få från försäkringsbolagen).
Berätta vad MSB och räddningstjänsten tycker är ett skäligt brandskydd, använd gärna räddningstjänsterna i Skånes rekommendationer, se Figur 1. Ta gärna upp något exempel på en verklig händelse för att belysa vad som kan hända
och vilka konsekvenser det kan få.
Beskriv vilket ansvar fastighetsägare har och hur man bedriver ett systematiskt
brandskyddsarbete. Dela gärna ut MSB:s skrift ”Brandsäkerhet i flerbostadshus”.
Tipsa om att de kan ansluta sig till MSB:s kampanj ”Aktiv mot brand”. Där kan
de ladda ner broschyrer och annat material som kan sättas upp i trappuppgången eller delas ut till hyresgäster. De får även uppdaterad information om kampanjer och nytt material. Presentationsunderlag för information till fastighetsägare finns i Bilaga A1.

Figur 1: Räddningstjänsterna i Skånes gemensamma rekommendation för ett
brandskyddat hem.
2.3.2 Efter möte med fastighetsägare
Vid mötet etableras kontaktvägar till brandskyddsansvariga/områdesansvariga
etc. Nästa steg blir sen att boka in besöket på en lämplig tid när det passar fastighetsägaren. Om man har som mål att även informera de boende är såklart kvällstid
och helger att föredra. Det är också viktigt att fastighetsägaren ser till att informera
hyresgästerna när räddningstjänsten kommer genom till exempel anslag i trapphus,
utskick etcetera. Förslag till avisering finns i Bilaga A2.

2.4 Besiktning av fastigheter
Besöket kan delas upp i tre olika delar: områdesbesiktning, trapphusbesiktning och
hembesök (för definition se tidigare tabell). Det kan antingen vara hela styrkan som
åker ut, en tillsynsförrättare eller styrkeledare/insatschef. Har räddningstjänstpersonalen jour samtidigt som de är på platsbesök är det viktigt att detta uppmärksammas så att fastighetsägaren vet att de kan behöva åka. Viktigt är också att man
går igenom med alla vilken brandskyddsutrustning vi rekommenderar och vad vi
tycker är skäligt så att alla säger samma sak, se Figur 1.
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Områdesbesiktning
Områdesbesiktning kan även ses som en orienteringsövning för styrkan och förslagsvis är hela styrkan med och undersöker området och testar resa stegen, undersöka brandvägar, angreppsvägar, brandposter med mera. Dessa kan ritas in på en
kartbild för att sedan göras till ett insatskort. Gör man detta under kvällstid brukar
många nyfikna komma ut och ställa frågor vilket är positivt. Brister med åtgärdsförslag antecknas och lämnas skriftligen till fastighetsägaren så att uppföljning kan
ske. Exempel på insatskort finns i Bilaga A3.
Trapphusbesiktning
Även trapphusbesiktning kan ses som en orienteringsövning. Vid besiktning av gemensamma utrymmen som källare och vind kan det dock bli trångt för alla att vara
med och det kan kännas olustigt för den brandskyddsansvarige att ha med sig alla.
Om hela styrkan är med kan en person gå med den brandskyddsansvarige och kolla
gemensamhetsutrymmen medan resterande delar av styrkan undersöker området.
Brister med åtgärdsförslag antecknas och lämnas skriftligen till fastighetsägaren så
att uppföljning kan ske. Checklista finns i Bilaga A4.
Här kan man använda sig av LSO kap 5 (tillsyn) eller LSO kap 3:2 vilken handlar
om att ge råd och stöd att följa lagen. Vissa räddningstjänster använder sig av
avgiftsbelagd tillsyn och tycker det fungerar bra, medan andra ser det som rådgivning. Vissa gör också en kompromiss, det vill säga ser det fint ut är det gratis men
om det är mycket fel skrivs ett tillsynsprotokoll. Vid användning av den operativa
styrkan där fastighetsägaren måste vara beredd på att besöket kan komma att avbrytas kan det vara mer motiverat att inte ta betalt.
Hembesök
Utvärderingar från både England och USA visar att hembesök är den klart viktigaste faktorn för att nå utsatta grupper. Även nationella utvärderingar visar att
hembesök ger störst effekt i socioekonomiska utsatta områden och att effekten av
hembesök blir större om det är räddningstjänstens personal som utför hembesöken
än om det är annan extern personal. Andra positiva effekter av att knacka dörr är att
visa good-will till fastighetsägaren, att själv lära sig hur människor tänker kring sitt
brandskydd och att kunna samla in värdefull statistik.
De räddningstjänster som väljer att göra hembesök använder sig av LSO 3:2 för att
motivera hembesöken. Det som visat sig positivt med att göra hembesök är att man
många gånger kommer åt de personer som bäst behöver informationen eller annars
inte är intresserade av den. Vid ett allmänt utskick, eller att man står någonstans
och informerar kommer endast de som redan är intresserade. Viktigt är att gå två
och två så att det inte kan uppstå några situationer där Räddningstjänstpersonal
blir anklagade för att ha stulit något, samt för att undvika hotfulla situationer. En
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bra idé är också att ha med sig ett tryckt informationskort med kontaktuppgifter,
lättförståelig information om brandskydd i hemmet samt uppgifter om vad räddningstjänsten rekommenderar i form av brandskyddsutrustning, se figur 1. Informationskort kan finnas på flera språk och kan även läggas i brevlådan hos de som inte
öppnar. Checklista finns i Bilaga A5.
På www.msb.se, sökord: ”Skydda dig mot brand hemma” finns förslag till en lättförståelig informationslapp som MSB tillsammans med migrationsverket tagit fram.
Erfarenheter nationellt
2011 gav MSB företaget Markör i uppdrag att utvärdera hembesök och uppsökande
verksamhet med brand- och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer. Nedan redovisas några av de slutsatser som drogs efter intervjuerna.
Hembesöken gör skillnad och då speciellt i Malmö där det var Räddningstjänsten
Syds räddningstjänstpersonal och/eller brand- och säkerhetsvärdar som genomförde besöken och inte som i Göteborg där det var utbildade informatörer.
Av de personer som haft hembesök i Malmö tyckte 73 procent att besöket var mycket bra och 22 procent att det var bra. De rekommendationer som Markör ger vid
fortsatt arbete med hembesök är att:
•
•
•
•

Var noggrann med att förannonsera besöken. Kanske inte bara i trapphuset,
utan också med flerspråkiga brev eller motsvarande som delas ut.
Flerspråkiga personer är bra i samband med hembesöken.
Avsätt tid för besöket så att allt hinns igenom och frågor hinner ställas.
Ha med informationsmaterial på flera språk som lämnas efter besöket.

Viktigt är också att personalen har god kunskap om bränder och är utbildade i hur
hembesöken ska genomföras, men det är också av vikt att personalen är engagerad.
Kunskap och engagemang skapar trovärdighet och då når budskapet lättare fram.
Förbättringsförslag från personalen är att samarbeta mer med fastighetsägarna så
att de är med och visar att det är deras ansvar att upprätthålla brandskyddet. Att
ha med sig fastighetsägaren gör också att denna person kan ta över om det skulle
komma ett larm. Ytterligare förbättringsförslag är att det går att anordna gårdsfester där räddningstjänsten kan vara med och informera. Samarbete med socialtjänst
skulle också vara bra eftersom det upptäcks en del missförhållanden som inte är
direkt kopplade till brandskyddet samt att de kan hjälpa till om det är någon person
som skulle behöva ett förhöjt brandskydd med till exempel portabel sprinkler.
Du kan ladda ner hela rapporten på www.msb.se, sökord: ”Utvärdering hembesök
rapport”.
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Olika sätt att genomföra hembesök
1. Ett alternativ är att låta styrkan åka till ett område och knacka dörr, ge information och kontrollera brandvarnare. Efter besöket noteras vilka lägenheter där ingen
öppnade och vilka som inte hade fungerande brandvarnare. Dessa uppgifter lämnas sedan till fastighetsägaren eller brandskyddsansvarig och det blir deras ansvar
att informera dem. Viktigt här är att få skriftlig återkoppling från fastighetsägaren
att denne har satt upp brandvarnare där det saknades och informerat de personer
som inte öppnat. Begär man ingen skriftlig återkoppling är det lätt för fastighetsägaren att strunta i åtgärderna.
Erfarenheter från dörrknackning visar att man inte bör knacka för tidigt på dagen
och inte för sent på kvällen för då öppnar inte folk. Vid besök av invandrartäta områden är det positivt att ha med någon med utländsk härkomst.
2. Ta med fastighetsägaren eller dess representant vid dörrknackning. Detta är
positivt av flera anledningar, dels är det deras ansvar att upprätthålla brandskyddet,
räddningstjänstens uppgift är att informera och ge råd, och dels känner ofta hyresgästerna igen personen och har då större tendens till att öppna. Fastighetsägaren
kan då också ha med sig brandvarnare som kan sättas upp direkt.
3. Ha med sig batterier och brandvarnare och sätta upp där det saknas. Positivt med
detta är att det kommer upp brandvarnare som kanske räddar ett liv. Negativt är att
det inte är räddningstjänstens roll att förse medborgarna med brandvarnare utan
det är varje persons egenansvar. I ett flerfamiljshus går det att lägga ansvaret på
fastighetsägarna men med en villaägare är det svårare att veta att brandvarnaren
verkligen kommer upp. Ett alternativ är att dela ut brandvarnare men säga att de får
komma tillbaka med brandvarnaren när de har köpt sig en egen. Syftet med detta är
att ryktet inte ska spridas att räddningstjänsten delar ut gratis brandvarnare, men
om de aldrig dyker upp och lämnar tillbaka varnaren gör det ingenting.

2.5 Efter besök och besiktning
Efter besiktningen kan följande åtgärder vara aktuella:
•

•
•
•
•
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De boende får svara på enkätfrågor om sitt beteende vid brand som kan uppstå
i exempelvis trapphus eller i det egna boendet. Informationen sammanställs
och utifrån denna kan det göras ytterligare brandskyddsåtgärder.
Uppföljning så att bristerna blir åtgärdade.
Framtagande av insatskort som implementeras i något datastöd.
SBA-utbildning.
Brandsäker hem-utbildning för alla boenden (ev. erbjudande att få genomföra
den gratis).

•

Fortsatt dialog med fastighetsägaren för att få till en handlingsplan. Information genom hyreskontrakt, intern tidning, hyresavin etcetera. Exempel finns i
Bilaga A6.

2.6 Goda exempel
Nedan nämns några goda exempel på hur olika kommuner och privata aktörer agerat för att stärka brandskyddet i sina fastigheter.
- HSB Malmö har antagit Skånes räddningstjänsters rekommendationer för stärkt
brandskydd i sina nybyggnationer, se Bilaga A6.
- I Hudiksvalls kommun har beslut tagits att byta ut nuvarande timers och istället
installera spisvakter på servicehusen och i hemtjänsten (Lagerwall, 2011).
- Familjebostäder i Stockholm har provat att installera spisvakter i ett nybyggt
kvarter. Erfarenheter av detta är att det inte fanns några negativa effekter på köksventilation eller andra tekniska brister. Merkostnaden beräknades till cirka 5 000
kronor per nyproducerad lägenhet och då ingick även brandsläckare, brandfilt och
nätansluten brandvarnare. Även det kommunala bostadsbolaget i Nordanstig har
beslutat att stärka brandskyddet i sina lägenheter genom att installera brandsläckare i alla lägenheter och vid omfattande renoveringar utrusta lägenheterna enligt
baskonceptet brandsäkert hem (Lagerwall, 2011).
– I Trelleborg har man samarbetat inom kommunen för att låta kommunens sommarjobbare mäta brandvarnarförekomsten i kommunens enfamiljshus (villor och
radhus). Genom att låta sommararbetare (gymnasieungdomar) knacka dörr i ett antal utvalda bostadsområden har man fått en bra grundstatistik för hur många som
har brandvarnare, brandsläckare och brandfilt samt hur ofta de testar sin brandvarnare. Arbetet kostade inte räddningstjänsten någonting, eftersom det utfördes
av kommunens feriearbetare. Arbetat planerades av sommararbetarna själva med
stöd från räddningstjänsten och några dagar innan de knackade dörr la de en lapp
i brevlådorna i de utvalda områdena för att informera att de skulle komma. Informationsutskicket gav nästan bästa effekt, säger Räddningstjänsten i Trelleborg,
eftersom den gjorde att många hörde av sig till räddningstjänsten med frågor om
vilket brandskydd de behöver. Alltså mätte man inte bara brandvarnarförekomsten
i staden, utan man ökade också medvetenheten kring brandskydd.
- För att förstärka brandskyddet hos sina försäkringstagare erbjuder vissa försäkringsbolag rabatt på försäkringar om de innehar brandskyddsutrustning. En talong
där kunden får fylla i vilken utrustning denne har skickas då ut, ibland månadsvis
tillsammans med fakturan.
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2.7 Tips & råd
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Det är oerhört viktigt att alla går ut med samma budskap och det är bra om IL
gör bostadstillsynen eftersom det är den personen som ska leda insatsen.
Utbilda personalen och berätta varför vi ska göra detta, till exempel att det är
vår skyldighet att informera enligt LSO och att flera utvärderingar har visat att
det är ett effektivt sätt att nå fram med ett budskap.
Gör hembesök på tider då det är god chans att de boende är hemma.
Om ni knackar dörr, informera innan om att ni kommer dit så att ingen misstänksamhet väcks.
Sammankoppla alla insatser som görs mot fastighetsägaren så att det inte blir
tillsyn ena dagen och dörrknackning andra dagen.
Passa på att berätta om andra saker som Räddningstjänsten kan erbjuda, exempelvis Säkert hem-utbildning, hembesök, tillsyner och hjälp med SBA.
Uppmana fastighetsägare att de bör ha ett konto där de sätter av pengar för
brandsäkerhet.
Berätta hur man som hyresgäst reagerar vid ett brandtillbud, till exempel kan
man visa Rökrasaren och beskriva skillnaden om det funnits en brandvarnare i
rummet och om det funnits en brandsläckare eller brandfilt.
Ha med material att lämna kvar vid hembesök, exempelvis lättförståelig
information om brandskydd i hemmet som broschyren ”Räddningstjänsterna i
Skåne rekommenderar”.

2.8 Erfarenheter
Nedan presenteras några av alla de tankar och erfarenheter som kommit upp i de
samtal som förts med olika räddningstjänster. För fler erfarenheter kring hur andra
kommuner tänkt kring arbetet med fastigheter, se Tabell 2.
•

•
•

•
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Svedala: Ryktet om bostadsinformationen sprids som ringar på vattnet och
många efterfrågar det. Deltidsstyrkecheferna tycker det är intressant och ser
detta som kompetensutveckling.
Kristianstad: Orienteringen är kanon eftersom vi lär känna våra områden
mycket bättre.
Kristianstad: Tack vare en tidningsartikel där journalister ringde upp bostadsbolag och frågade dem hur det var ställt med deras brandskydd så är tillsynerna uppskattade av fastighetsbolagen. De kan med gott samvete berätta för
journalisterna att de arbetar med att förbättra brandskyddet
Perstorp: Fanns trapphus med systematiska fel, cirka 80 procent hade inte
brandvarnare på grund av att brandvarnarna hade monterats upp för nära kö-

•

•

•
•

ken, vilka var utrustade med för dåliga köksfläktar.
Trelleborg: Inventering av brandvarnare gjordes av kommunens sommarpraktikanter, men tyvärr ringde folk in och frågade vad de höll på med. Lärdom från
detta är att det är viktigt att informera att man kommer innan.
SÖRF: Genom att bjuda in alla fastighetsägare och försäkringsbolag till ett gemensamt möte har de svårt för att säga nej. Ett bra forum att trycka på gällande
dessa frågor.
Ängelholm: Bra att kombinera det operativa och det förebyggande eftersom
man tar lärdom av båda områdena.
Under vintermånaderna genomförs inga bostadstillsyner i Dalamitt eftersom
en rädsla för att öppna dörren funnits hos de boende under den mörka perioden.

Tabell 2: Kommuner som har erfarenhet av att arbeta på olika sätt med fastighetsägare etcetera.

Skåne Nordväst samarbetar kring förebyggande frågor och för mer information kan kontakt tas
med samtliga kommuner i samarbetet. Fråga efter personal som sitter med i gruppen skydd och
säkerhet.
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3. SÄRSKILT RISKUTSATTA
Kapitlet inleds med en kort beskrivning av den vägledning som MSB har tagit fram.
Den beskriver hur man på kommunal nivå kan arbeta med att identifiera särskilt
riskutsatta personer och erbjuda dem ett individanpassat brandskydd. Sedan följer
en generell beskrivning av hur en kommun kan arbeta med att stärka brandskyddet
för riskutsatta personer. Exempel på material som går att använda finns i bilagor,
se hänvisningar i texten. Efter beskrivningen presenteras goda exempel som finns
ute i landet samt tips och erfarenheter från de räddningstjänster som har besökts.
Författaren tar på sig fulla ansvaret för eventuella fel i citaten.

3.1 Bakgrund
Samhällets inriktning är att äldre personer och personer med vissa funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att bo kvar i sin bostad så länge som möjligt. De ska få
individuellt anpassat stöd i form av vård, omsorg, hjälpmedel och anpassning av
bostaden. Det brandskydd som bygglagstiftningen ställer krav på i ordinärt boende
förutsätter att den boende själv kan agera och sätta sig i säkerhet i händelse av
brand. Det innebär att det kan finnas behov av att anpassa och stärka brandskyddet
efter individens förutsättningar.

3.2 Övergripande information
MSB har tagit fram en vägledning där det ges exempel på grupper som det är
lämpligt att fokusera på. Med konkreta exempel från några kommuner beskriver
vägledningen olika arbetsmetoder och förutsättningar att ta hänsyn till för att
underlätta planering, genomförande och uppföljning av ett arbetssätt som syftar till
att åstadkomma brandsäkra bostäder för alla i samhället.
Du hittar publikationen på www.msb.se, sökord: ”Brandsäker bostad för alla: Vägledning för individanpassat brandskydd”.

3.3 Urval & förberedelser
Bjud in ledningspersonal från socialförvaltningen (eller motsvarande i kommunen)
till ett informationsmöte. På mötet går man igenom syfte, mål, och varför räddningstjänsten vänder sig till dem. Se exempel i Bilaga B1.
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Under möte
Bestäm hur brandskyddsfrågorna kan implementeras i den dagliga verksamheten.
Diskutera frågor som vilka arbetsrutiner som finns idag kring dessa personer; går det
integrera brandskyddet i dessa rutiner; hur ska bedömning av brandskyddet göras?
Utarbeta en handlingsplan och åtgärdsplan. Exempel på arbetsgång finns i Bilaga B2.

Urval av riskutsatta
Ta hjälp av en checklista för att identifiera riskutsatta. Förslag på vilka som kan använda sig av en checklista finns nedan.
•

•
•
•

•
•
•

Personal från socialförvaltningen går igenom sina brukare och funderar kring
vilka som stämmer in på beskrivningen av riskutsatta personer. Exempel från
Örebro finns Bilaga B5.
Hemtjänstpersonal har med sig checklistan ut till brukarna vid hembesök. Kontroll enligt checklistan genomförs hos alla en gång per år.
Checklistan används samtidigt som arbetsmiljön beaktas. Detta sker när någon ny
ska in i systemet eller om någon blivit sämre.
Handläggaren som bestämmer vilka insatser som personen är berättigad till har
antagligen redan en checklista med olika trygghetspunkter och kan då komplettera denna med brandskyddsfrågor.
”Fixar – Malte” har med sig checklistan när han är ute och besöker äldre.
Många kommuner erbjuder idag trygghetssamtal för alla över en viss ålder.
Checklistan kan implementeras i detta samtal.
Extern person, till exempel person från räddningstjänsten, åker ut till äldre och
pratar brandskydd.

Förslag på checklista finns i Bilaga B3 samt informationslapp i Bilaga B4.

3.4 Kompletterande identifiering
Nedan följer förslag på andra sätt att arbeta för att nå personer med speciella behov:
•

Regelbunden utbildning (exempelvis vart tredje år) av all personal inom socialförvaltningen eller motsvarande. Det gör att personalen oftare uppmärksammar
tecken på vilka personer som behöver extra åtgärder. Viktigt med regelbunden
återkoppling och att även vikarier får utbildning.
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•
•
•
•
•

•

•
•

Utbilda socialförvaltningens brandskyddsombud i SBA.
Se till att SFI använder sig av broschyrer om brandskydd i sina utbildningar.
Civilförsvaret har ofta gratiskurser för äldre. Finns de aktiva i er kommun kanske de kan låna räddningstjänstens lokaler gratis.
Erbjuda gratis utbildning till pensionärsföreningar eller liknande organisationer.
Många kommuner anordnar idag en säkerhetsmässa för äldre, till exempel i
samband med Äldresäkerhetsdagen. Hör med er kommun alternativt ordna
egen äldresäkerhetsdag tillsammans med pensionärsorganisationer i kommunen. Varva dagen med utställare och föreläsningar från exempelvis polis, ambulans, individanpassat brandskydd, demensföreläsning, fallprevention mm.
Samarbete med den dagliga verksamheten som finns i kommunen, till exempel
visa upp sina bilar och prata lite om skydd mot olyckor och vad händer om
olyckan skulle ske.
Skapa en interaktiv utbildning för omsorgspersonal för att underlätta i deras
planering.
Arbeta för att alla vårdboenden i kommunen har ett rimligt brandskydd. Vad
MSB tycker är ett rimligt brandskydd finns i skriften ”Rimligt brandskydd i
olika boendemiljöer”, till exempel anser de att varje lägenhet ska utgöra en
egen brandcell, att boendet ska ha heltäckande automatiskt brandlarm med
rökdetektorer och att personalen kan genomföra en snabb och effektiv insats
(MSB 2011).

Åtgärder efter identifieringen
Det är viktigt att redan innan er personal börjar använda checklistan ha en plan för
hur brister ska åtgärdas. Till exempel:
•
•
•

•

•
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Sammankoppling av trygghetslarm och brandvarnare.
Förvaltningsbeslut att installera boendesprinkler, spisvakt, brandvarnare och
liknande beroende på vilka behov som en person har.
Vid eventuella fel/brister enligt checklistan tar hemtjänstens personal kontakt
med personal på räddningstjänsten som åker hem till vårdtagaren och gör en
hemtillsyn av bostaden. Vid fel/brister i samband med hemtillsynen tar man
kontakt med fastighetsägare eller anhöriga för att lösa problemen hos vårdtagaren. Vårdtagaren får godkänna att bli kontaktat av räddningstjänsten.
Checklistan fylls i med åtgärdsförslag och en kopia lämnas till brukaren och
dess anhöriga med en kopia till socialtjänsten och räddningstjänsten. Räddningstjänsten följer upp projektet årsvis. Vårdpersonal får som tack kostnadsfri
utbildning.
Mindre åtgärder utförs av anhöriga eller ”Fixar – Malte”. Större åtgärder som
till exempel installation av spisvakt, sprinkler etcetera beslutas av handläggare.

3.5 Goda exempel
•

Ett mycket bra exempel på där förebyggande arbete räddar liv är från Örebro
kommun där det efter en riskinventering av utsatta personer i Örebro kommun
installerades Qfog hos tre personer. Bara ett år senare räddade denna investering troligen ett liv (Larsson, 2008).

•

Ett annat exempel är från Merseyside Fire & Rescue Service (MFRS) som sedan
1999 aktivt har gått ut och sökt upp riskutsatta människor. De har använt sig
av så kallade brobyggare, personer med specialkunskap om exempelvis droger,
alkohol, äldre, döva, flyktingar med flera och deras mål är att få personerna att
godkänna ett besök från räddningstjänsten eller förmedla kontakter till andra
myndigheter. På bara tio år har de lyckats få ner antalet dödsbränder och stärkt
brandskyddet hos de som mest behöver det. Läs vidare i Brandsäkert nr 4 2008
(Wandrell, 2008).

•

Södertörns brandförsvar har producerat olika foldrar som riktar sig till äldre.
Foldrarna heter t.ex. ”Sveriges brandfarligaste mamma” och beskriver på ett enkelt sätt vilka tekniska hjälpmedel som finns att tillgå för att öka brandskyddet
hos de som inte själva kan uppmärksamma eller släcka en brand i hemmet. På
deras hemsida finns också en interaktiv utbildning som ger ökade kunskaper
om brandrisker i hemmet.

•

Rsyd: Projekt för att stärka brandskyddet för äldre som bor kvar hemma. I
samarbete med kommunens vård- och omsorgsförvaltning tar man fram en metodik för hur man ska identifiera personer med behov av utökat skydd samt hur
dessa åtgärder ska implementeras. Man jobbar också med riktade hembesök
hos målgruppen äldre enligt ett särskilt koncept. Deltar i informationsaktiviteter som exempel Peppar peppar-dagen i samverkan med stadsdelar med flera.

•

Trelleborg: Hade en räddningstjänsteman som inte längre kunde åka operativt
som åkte ut till äldre och pratade brandsäkerhet. Socialförvaltningen betalade
hans lön. Vinnande faktorer var att han var lite äldre och kunde därför kommunicera bättre med de äldre än om en ung person hade kommit. Han var
känd i Trelleborg och tyckte det var roligt. Kanske kan man betala pensionerad
räddningstjänstpersonal per timme som åker ut? Använda veteranklubb som
rekvireringsunderlag?

•

Kristianstad: Räddningstjänsten har ett avtal med omsorgsförvaltningen att de
har en man som kör ut bostadsanpassningsmaterial och där är det lätt att få
denna person att kolla lite extra på brandsäkerheten.
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•

Brandvarnare kopplat till trygghetslarm: Under 2016 hade Rsyd 39 larm från
brandvarnare som var kopplade till Malmö stads larmcentral. Sammantaget
kan följande utläsas: 33 av de 39 larmen från larmcentralen var spisrelaterade,
3 var relaterade till rökning, 2 larm berodde på vattenånga och en av okänd
anledning.

3.6 Tips & råd
•

•
•
•
•

Jämför brandskyddet med arbetet med fallprevention, det vill säga att man gör
en kontroll och åtgärdar de fel som finns, men att man inte har ansvar ifall det
ändå skulle börja brinna.
Det är viktigt att sätta ett slutdatum då arbetssättet ska vara implementerat annars drar tiden lätt iväg.
Det ska finnas tydliga ansvarsområden och varje person ska veta vilka mandat
den har och vem som ska kontaktas vid olika frågeställningar.
Det kan vara lite trögt, men det gäller att följa upp och vara lite envis och försöka få dem att förstå varför detta är viktigt.
Det finns även hemsidor som presenterar olika hjälpmedel och ger tips på
brandvarnare för hörselnedsättning och andra tekniska hjälpmedel som kan
vara bra att ha när man blir äldre.

3.7 Erfarenheter
•

•
•
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Nedan presenteras några av alla de tankar och erfarenheter som kommit upp
i de samtal som förts med olika räddningstjänster. För fler erfarenheter och
frågor kring hur andra kommuner tänkt kring arbetet med riskutsatta personer,
se Tabell 3.
Det gäller att träffa rätt person, vissa kommuner har nappat direkt medan
andra sagt blankt nej.
Örebro: Personer med speciella behov är en utsatt grupp i samhället och majoriteten av dödsbränderna är från denna grupp. Det är många som vinner på att
stärka brandskyddet hos denna grupp, exempel är:
o Den enskilde som kan bo kvar hemma.
o Kringboende har mindre risk för att utsättas för brand.
o Fastighetsägare minskar risken före egendomsskador.
o Kommunen kan få lägre skadekostnad och därmed lägre försäkringspre
mier, dessutom möjlighet att låta enskilda bo kvar hemma.
o Försäkringsbolagen får också lägre skadekostnader.
o Troligtvis är samhällsnyttan högre än samhällskostnad.

Tabell 3: Kommuner som har erfarenhet med att arbeta med olika aktiviteter som
stärker brandskyddet för personer med speciella behov.

4. BARN OCH UNGDOMAR
Kapitlet inleds med att beskriva hur en kommun kan arbeta med utbildning för
barn och ungdomar. Därefter beskrivs hur en säkerhetsmässa kan genomföras och
det ges förslag på fritidsaktiviteter. Sedan följs av en kort beskrivning om anlagd
brand. Exempel på material som går att använda finns i bilagor, se hänvisningar i
texten. Kapitlet avslutas med att presentera olika erfarenheter som finns ute bland
de räddningstjänster som har besökts. Författaren tar på sig fulla ansvaret för eventuella fel i citaten.

4.1 Bakgrund
Alla barn går i skolan och genom att utbilda samtliga elever regelbundet når man
alla barn och ungdomar i samhället. Det är svårt att mäta nyttan med utbildningarna men barn och ungdomar är mer mottagliga av olika budskap än deras föräldrar.
Men de kan förhoppningsvis påverka sina föräldrar.
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4.2 Skolbesök
Inför skolbesök
På MSB:s hemsida finns det kostnadsfritt skolmaterial anpassat för alla skolans målgrupper. Materialen är mycket uppskattade och får höga betyg i undersökningar. Det
kan dock vara bra att lokalanpassa materialet med exempel från den egna kommunen
eftersom detta kan göra eleverna mer uppmärksamma.
> Kostnadsfritt skolmaterial från MSB hittar du på www.msb.se, sökord: ”Skolamaterial”
> Brandskyddsföreningen har en utbildning för högstadieelever som heter ”Upp i rök”.
Utbildningarna sker i samarbete med räddningstjänsterna och är kostnadsfri. Läs mer
på www.brandskyddsforeningen.se, sökord: ”Upp i rök”.
> Brandskyddsföreningen producerar även olika typer av material som är anpassade
för barn och som man till exempel kan dela ut till alla förskoleklasser. Du hittar materialet i webbutiken på www.brandskyddsforeningen.se, kryssa i ”För barn”.

Under skolbesök
Försök gärna få igång en dialog (särskilt viktigt bland äldre årskurser) och få dem att
tänka efter hur det ser ut hemma. Finns det brandvarnare och i så fall var sitter den?
Hur skulle eleven reagera om det brann hemma, vilka åtgärder skulle han/hon vidta? I
de äldre årskurserna kan det vara aktuellt att diskutera anlagd brand, varför eldar man,
vilka konsekvenser kan en brand skapa och vilka kostnader kan en brand medföra?

4.2 Andra aktiviteter
Säkerhetsmässa
Räddningstjänsten kan vara med och informera på säkerhetsmässor tillsammans med
socialförvaltning, polis, ambulans, sjukvård och andra myndigheter. I vissa kommuner är det räddningstjänsten som är drivande och i vissa är det den avdelningen som
förvaltar skydd och säkerhetsfrågor som driver mässan. Antingen åker man ut till
skolan eller så kommer ungdomarna till brandstationen. Polisen kan till exempel prata
om trimmade mopeder och cykelstölder, och exempelvis Trafikverket kan informera
om riskerna med tågtrafik, exempelvis riskerna med att beträda spår eller leka nära
kontaktledningar. Försäkringsbolag kan också vara där och informera om att använda
cykelhjälm och räddningstjänsten kan, förutom att informera om brandsäkerhet, även
visa upp en trafikolycksövning.
Detta var bara några exempel på olika aktörer som kan vara med i en säkerhetsmässa
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men det finns säkert många andra intressanta aktörer i er kommun. Säkerhetsmässan arrangeras i de flesta kommuner för högstadieelever och i vissa kommuner
arrangeras också ett disco med utrymningssimulering.
Fritidsaktiviteter
Vissa kommuner har ungdomsgrupper som till exempel ungdomsbrandkår eller liknande. I Svedala är ungdomsbrandkåren väldigt aktiv och mycket populär. Ungdomar som är med är aktiva i alla sammanhang där kommunen håller i något evenemang. De delar ut broschyrer, visar handbrandsläckare med mera. Varje onsdag har
de någon aktivitet inbokad och det är ett 20-tal ungdomar mellan 12 och 16 år som
är medlemmar, men många andra står på kö för att få vara med. Det gäller dock att
ha en eldsjäl som vill arbeta med detta, men räddningstjänsten kan sponsra med
lokal och material.
Räddningstjänsten kan också vara med och anordna ett brand- och säkerhetsläger
för skolungdomar.

Övrig information
Anlagd brand
Många anlagda skolbränder inträffar på skolor som tidigare har haft andra problem med till exempel otrivsel eller skadegörelse. Det är därför viktigt att ha ett
nära samarbete med skolorna, till exempel ett fungerande tillbudsrapporteringssystem så att problem kan ta tags i redan innan de växer sig stora. Vid tillbud kan
till exempel en räddningstjänstpersonal kopplas till skolan som kommer ut och
pratar med elever och visar upp sig för att bygga förtroende. Kommunen kan bilda
säkerhetsgrupper som diskuterar läget i kommunen, syftet med gruppen kan vara
att upptäcka oroligheter direkt för att sedan kunna förebygga dessa innan större
problem uppstår.
Lärarna kan utbildas i SBA så att de själva kan upptäcka om skolans brandskydd är
bristfälligt på något sätt. Tillsyner är också ett bra verktyg för att upptäcka brister
i skolans brandskydd och detta kan kanske kombineras med att styrkan besöker
skolan. Till exempel så kan tillsynsförrättaren genomföra tillsynen med avseende
på SBA och det tekniska brandskyddet, medan resten av styrkan pratar med barnen
och visar upp bilarna. Informationsmaterial kan också skickas ut till skolorna inför
olika säsonger, se exempel i Bilaga C1.
Mer information finns att hämta på www.msb.se, sökord: ”Anlagd brand skola”.
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4.5 Goda exempel
•

•

Brandskyddsföreningen Kronoberg och räddningstjänsterna i Kronoberg arbetar med konceptet Bamses brandskola. En uppskattad del av konceptet är att
arrangera tävlingar, till exempel ”fiffigaste brandskyddstipset”. Detta får barnen
(och föräldrarna) att fundera över deras brandskydd.
Räddningstjänsten i Båstad samarbetar med kulturskolan och sätter upp en
teater som handlar om brandskydd. Föreställningen äger rum hos räddningstjänsten och det är förskoleklasser som bjuds in.

4.6 Tips & råd
•

Praoverksamhet är något som man kan utnyttja genom att eleverna får lära
sig HLR, prova på rökdykning, klippa upp fordon, gå igenom all materiel med
mera. Under en vecka får elever i årskurs 9 känna på räddningstjänstyrket mer
än att bara gå bredvid.

4.7 Erfarenheter
För erfarenheter kring hur andra kommuner tänkt kring sitt arbete med barn och
ungdomar, se Tabell 4. Efter utförda utbildning har flera räddningstjänster märkt att
barnen påverkar föräldrarna positivt, till exempel:
•
Träffat föräldrar som sagt att deras barn blivit ”säkerhetstossiga” och tvingat
dem att köpa brandvarnare, de har blivit förskonade mot skolbränder och fått
bra respons från lärarna.
•
Ett konkret exempel var en mamma som ringde och sa att tack vare utbildningen så brann inte deras hus upp. Hon tänkte hälla vatten på fritösen när den
började brinna men då sa hennes barn till henne att inte göra det.
Tabell 4: Kommuner som utfört olika aktiviteter till barn och ungdomar.
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5. EVENEMANG OCH INFORMATION
Kapitlet beskriver hur räddningstjänsten kan arbeta med att informera allmänheten,
vara med på olika arrangemang och anordna kampanjer. Exempel på material som
går att använda finns i bilagor, se hänvisningar i texten. Författaren tar på sig fulla
ansvaret för eventuella fel i citaten.

5.1 Bakgrund
Att synas och höras är viktigt för att öka kännedomen såväl som kunskapen om
brandskyddsfrågor. Genom att vi förmedlar korrekt information på bra sätt kan
vi påverka allmänheten. Att kombinera personliga möten där vi verkligen kan få
kontakt med allmänheten, med informationsutskick med viktig information är ett
effektivt sätt att försöka öka brandsäkerheten i vår region.

5.2 Förberedelser
Det är viktigt att i förväg bestämma syftet med kampanjen och vilket budskap man
vill nå ut med. Inför varje kampanj kan budskap, mål, aktivitetsförslag och vilket
material som ska användas skrivas ner kortfattat. Exempel på hur en sådan kampanj kan vara utformad finns i Bilaga D1 och D2.
Bland ett sådant utskick kan det exempelvis ingå att man informerar att det går att
kontakta räddningstjänsten för att få mer information eller om man vill att räddningstjänsten ska komma ut och informera. Ett tips när kampanjer eller budskap
ska utformas är att ta hjälp av kommunens kommunikatör som är expert inom området, samt att i god tid involvera andra medaktörer som polis, andra förvaltningar,
ambulansen med flera.
Det finns många broschyrer på olika språk och med olika budskap som är gratis hos
både MSB och Brandskyddsföreningen.

5.3 Digital- och pappersinformation
Utskick av broschyrer är ofta billigt. Exempelvis finns det företag som sköter allt
från layouten till utskicket alldeles gratis. Företaget finansierar bland annat detta
med reklamintäkter från lokala handlare. Ofta kommer företaget ut till räddningstjänsten och fotograferar så att det blir en lokal anknytning till broschyren. Text-
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material, till exempel checklistor och information, finns att hämta från MSB och
Brandskyddsföreningen. Man kan även ta fram olika målgruppsanpassade och säsongsvisa checklistor, vilket Räddningstjänsten Syd upptäckt vara mycket effektivt.
Ett bra tips är också att lägga ut dessa digitalt för nedladdning för att enkelt kunna
sprida materialet vidare.
Spridning av information
Det finns många olika sätt att sprida information på och ofta är en kombination av
flera olika informationskanaler effektivt för att nå ut till allmänheten.
Ett sätt att få ut broschyrer är att stå på torg och dela ut dem samtidigt som du får
direkt kontakt med förbipasserande. Andra sätt kan vara att ge ett antal broschyrer
till deltidskårer och räddningsvärn och som sedan får bestämma hur de vill dela ut
dem. Även brandbilarna kan användas som informationsspridare. Brandbilarna blir
ofta uppmärksammade när de är ute och åker, vilket kan utnyttjas för att få ut ett
budskap. Bilarnas sidor kan utföras med olika budskap som till exempel en uppmaning om att kontrollera sin brandvarnare.
Budskapen kan också spridas via hemsidor och sociala medier. Flera kommuner
och organisationer har idag Facebook-grupper, det finns många olika bloggar och
flera inom branschen använder Twitter. Finns det inte möjlighet att skapa en egen
sida kan man sprida vidare de sidor som redan finns idag (se kapitel 9 om sociala
medier). Kommunens kommunikatör kan även här vara en hjälp på vägen. Intressanta hemsidor är till exempel din säkerhet (www.dinsakerhet.se) som MSB administrerar. Brandskyddsföreningen har skapat en interaktiv utbildning om brandskydd i hemmet. De har också ofta tävlingar om man genomför ett kunskapstest
(www.brandskyddsbanken.se). Räddningstjänsten Syd har även utformat digitala
risktest som ett sätt att skapa intresse för risker och hur man hanterar dessa på rätt
sätt (hurfarligardu.nu/risktestet, hurfarligardu.nu/sommar).

5.4 Personliga möten
Det är viktigt att komma ut och synas och det personliga mötet är oslagbart för att
få människor att förstå ett budskap. Idag är många brandstationer låsta för allmänheten och här kan man fundera på om det går att bli mer öppna och bjuda in allmänheten. Många räddningstjänster är ute på olika arrangemang som julskyltning,
marknader, festivaler och andra kommunala event. Öppet hus är ofta ett uppskattat
inslag och det brukar vara mycket folk som vill komma och titta.
Stå utanför mataffär
Att ställa sig utanför en mataffär har visat sig positivt hos flera räddningstjänster.
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Först etableras en kontakt med affären där man berättar att man vill komma och
visa upp sig och att affären gärna får ha kampanjer på brandskyddsutrustning samtidigt. Detta är något som många affärer nappar på eftersom de ofta får sålt mycket
mer än vad de brukar. Räddningstjänsten är ofta uppskattad av kommuninvånarna
och kan genom att stå utanför affären få fler folk att komma dit och handla. Det kan
vara den operativa personalen som står och informerar, men det kan också vara bra
om det är någon som inte är operativ som är där så att inte alla försvinner vid ett
larm.
Tillsammans med försäkringsbolag
Ett annat tips är att se till att få med sig de dominerande försäkringsbolagen i kommunen att vara med på kampanjer. Om räddningstjänsten ska ha öppet hus eller stå
på torget så kan de vara med och berätta om försäkringar och samtidigt sälja brandskyddsutrustning. Brandskyddsutrustningen kan ofta säljas väldigt billigt med
argumentet att det förhoppningsvis i långa loppet bidrar till att färre människor
måste använda sina försäkringar. En naturlig mötesplats där räddningstjänsten ofta
kommer i kontakt med försäkringsbolagen är efter insats och då kan man diskutera
detta med dem. Det är bra om brandskyddsutrustning finns i nära anslutning till
informationen så att det blir enkelt för folk att ta steget och köpa brandvarnare,
brandfilt och annan liknande utrustning.
Tips på platser där ni kan synas
Nedan följer lite tips på olika ställen där man kan synas, skapa dialog och försöka
nå ut med sitt budskap.
›
›
›
›
›
›
›

Grannsamverkansträffar.
Julskyltning.
Vara med som en sportlovsaktivitet.
Utanför mataffärer.
Kulturnatten.
Sätta upp information på brandbilarna
Radio eller poddar.

Tips på olika saker att göra
På nästa sida följer lite tips aktiviteter som man kan göra när man åker ut till olika
platser för att informera.
•
•

Dela ut broschyrer.
Dela ut olika saker med budskap som t.ex. en diskduk med viktiga budskap till
äldredagen, frisbee och grillskrapa till sommarkampanjen, reflexer, kylskåpsmagneter, nyckelband, klistermärken, isskrapor till sportlov och information
om öppet hus.
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•
•
•
•

Hjälpa till att packa kassar i affärer och passa på att dela ut en broschyr.
Grilla korv (låt affären sponsra).
Samarbete med affärerna så att de har kampanj på brandskyddsutrustning
samtidigt.
Få folk intresserade genom att arrangera en tävling.

5.5 Media
Använd gärna media. Om det hänt något så försök också få med ett budskap i artikeln när intervjun sker. Kanske kommunen redan har en sida i lokaltidningen där
samhällsinformation publiceras. Alternativt så ringer man upp lokalreportern och
säger att man har något intressant att berätta (fungerar ofta bättre på mindre orter),
det är oftast fler som läser en artikel än läser en annons.
Exempel:
•

•
•
•
•

Kristianstad: Media kom ut när vi hade bostadstillsyn och hade en artikel i
lokaltidningen och det gjorde att många bostadsrättsföreningar hörde av sig
och ville ha en besiktning.
SÖRF: Ringer upp lokalreportern och säger att man har något intressant att
säga. Får en artikel med ett budskap.
Lomma-Staffanstorp: Ser till att underrätta media varje gång som de har en
aktivitet och de kommer ofta och gör reportage.
Rsyd: Informerar alltid media om kampanjer och annat som är på gång i god
tid innan och bjuder in press att närvara på plats.
Gemensamt pressmeddelande skickas ut till all media i Skåne inför olika kampanjer.

5.6 Goda exempel
•

•
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Ett gott exempel på hur informationskampanjer kan förhindra en brand är
reklamfilmen ”Jag släckte ljusen”. När reklamfilmen visades på bio kom en
person på att han hade glömt att släcka ljusen hemma. Han ringde en granne
som kunde gå in och släcka ljusen. Detta räddade huset från att börja brinna
(Martinsson, 2012).
Räddningstjänsten i Osby har placerat ut pelare med informationsfoldrar i olika affärer, vilket kan vara ett bra sätt att sprida informationen när det inte finns
möjlighet att vara ute och dela ut dem personligen. För att locka folk att ta en
broschyr kan man anordna en tävling där personer har möjlighet att fylla i en
talong och stoppa i en låda.

5.7 Tips & råd
•
•
•
•
•

Ta hjälp av kommunernas kommunikatör.
Använd färdiga kampanjer som finns hos MSB eller Brandskyddsföreningen
samt det material som AG Skåne Skydd & säkerhet skickar ut.
Involvera andra aktörer i god tid.
Lägg även ut materialet online.
Inför varje säsong kan man köra ut och lämna skriften ”Gasol för hem och
fritid” till campingar och restauranger med gasolhantering.

5.8 Erfarenheter

Tabell 5: Kommuner som utfört olika informationsinsatser.

5.9 Utvärdering informationskampanjer
Nedan sammanfattas utvärderingar av olika informationskampanjer. Utvärderingarna är uppdelade utifrån om de är utförda internationellt, nationellt eller lokalt.
Internationellt
I Norge har man arbetat med informationskampanjer och att ge alla medborgare en
brandskyddsutbildning. Detta har resulterat i en liten nedgång bland bostadsbränderna (Gylfe, 2010). Bostadsbränderna i Norge har även minskat på grund av att
man enligt lag måste ha brandvarnare och manuell släckutrustning i alla hushåll.
Utvärderingen av lagkravet har visat att cirka tio liv sparas varje år och att nettovinsten för släckutrustning är 50 miljoner norska kronor. Men utvärderingen visade
också att 14 procent av de tillfrågade inte kände till kravet och därför krävs ständiga
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påminnelser och bra kommunikation till allmänheten (MSB, 2010).
Vårt andra grannland Danmark har också haft en nedgång i antalet bostadsbränder
och där tror man att nedgången beror på brandvarnarkampanjer och brandundervisning i skolan (Gylfe, 2010).
Även England har arbetat mycket med informationskampanjer genom att ha satsat
brett på att få ut information, allt från tv-kampanjer till skolambassadörer. Utvärderingen av informationskampanjerna visar på mätbara effekter mellan kampanjerna
och antalet bostads- och dödsbränder (MSB, 2010).
Nationellt
Våren 2009 skrevs ett examensarbete som undersökte brandsäkerhetsinformation
från räddningstjänsten till allmänheten. Det var räddningstjänsten Dala-Mitt som
ville ha en fördjupad utredning på hur människan fungerar när det handlar om att
ta till sig information och hur räddningstjänsten kan bli bättre på att förmedla information om brandsäkerhet. De slutsatser som drogs var att det inte går att skapa
en gemensam information till alla människor utan informationen måste målgruppsanpassas. Därför måste räddningstjänsten bestämma sig för vilken eller vilka
målgrupper de i första hand vill nå ut till och vad budskapet ska vara. Den bästa
kommunikationen uppnås vid personlig kontakt där en dialog kan ske. Massutskick
eller annonsering kan dock användas som ett första skede för att väcka uppmärksamhet. Mest mottagliga för information är människor när de blivit utsatta för en
händelse. Om det till exempel brunnit i ett bostadsområde är det effektivt om räddningstjänsten några dagar senare åker ut och informerar, antingen lägger lappar i
brevlådorna eller anordnar en träff. Det viktiga är att inte skrämmas utan informera
hur man kan skydda sig så att det inte händer igen (Lindén & Sandin, 2009).
Lokalt
Landskrona stad skickade ut en broschyr som handlade om mer än bara brand, allt
från drunkning till fallolyckor. Vid hembesök ställdes frågan om de fått broschyren
och om de läst och förstått den (Intern statistik, Landskrona räddningstjänst, 2011).
Cirka 50 procent hade sett den och cirka 25 procent hade läst och förstått budskapet. 25 procent kan tyckas vara en låg siffra men med tanke på den relativt låga
kostnaden för att skicka ut broschyrer kan man ändå tycka att utskick är ett bra sätt
att nå många. Den låga siffran kan också bero på att en hög andel av de tillfrågade
personerna var av utländsk härkomst.
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6. UTBILDNING
Många räddningstjänster erbjuder idag utbildningar till privatpersoner, föreningar
och företag. Kapitlet ger några exempel på vilka som kan utbildas och förslag på
olika utbildningar. Sist i kapitlet presenteras olika erfarenheter som finns ute bland
de räddningstjänster som blivit besökta. Författaren tar på sig fulla ansvaret för
eventuella fel i citaten.

6.1 Bakgrund
De flesta räddningstjänster erbjuder brandskyddsutbildningar till kommunanställda, privatpersoner och företag. Mycket utbildningsmaterial finns på Brandskyddsför-enings hemsida. Att utbilda personer är viktigt för att sprida korrekt information
om brandskydd samt öka medvetenheten kring frågorna.

6.2 Inför en utbildning
Det är viktigt att anpassa en utbildning till personernas vardagliga miljö, till exempel genom att ha
utbildningen ute på plats eller åka ut och fotografera exempel innan utbildningstillfället. Genom att
deltagarna får se sin egen hemmiljö eller arbetsmiljö blir de mer vakna och uppmärksamma. Det
kan också vara intressant att visa upp olika saker
som brunnit för då får deltagarna en uppfattning
om hur saker beter sig när de brinner.

6.3 Urval av personer att utbilda
Alla kommunala förvaltningar och bolag ute i de skånska kommunerna utbildas
regelbundet i SBA och brandskydd.
Exempel på olika grupper som räddningstjänster utbildar:
•
•
•
•
•
•

Bostadsrättsföreningar
Pensionärsföreningar
SFI
Privatpersoner
Kommunala förvaltningar
Företag
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6.4 Förslag på utbildningar
•
•

På hemsidan www.dinsakerhet.se finns filmer, checklistor, lärarhandledning och
annat material som går att använda i utbildningssyfte.
Brandskyddsföreningen har många olika utbildningskoncept att välja mellan
på sin hemsida www.brandskyddsforeningen.se

Interaktiva utbildningar
Interaktiva utbildningar genomförs via datorn, de kan innehålla olika scenarier med
frågeställningar som ska besvaras. I utbildningen ingår filmklipp, animationer, bilder och speakersljud. Inga räddningstjänster i Skåne har ännu utvecklat interaktiva
utbildningar, men Brandskyddsföreningen erbjuder interaktiva lösningar anpassat
efter kundens behov. Även privata aktörer som Kiddes, Informationsbolaget med
mera har utvecklat olika interaktiva utbildningar. På www.brandskyddsbanken.se
finns en interaktiv utbildning riktad till privatpersoner. Det går också att genomföra
ett kunskapstest efter utbildningen. Utbildningen är fri att använda.

6.5 Erfarenheter
Nedan presenteras några av alla de tankar och erfarenheter som kommit upp i de
samtal som förts med olika räddningstjänster.
•
•

I Bromölla uppger en butiksägare att det efter en utbildning ofta säljs många
brandvarnare.
Kristianstad har varit ute och aktivt erbjudit utbildningen ”Hem och fritid” hos
pensionärsföreningar och många har nappat.

7. ÅTGÄRDER EFTER INSATS
Kapitlet redogör för hur en kommun kan arbeta för att ge återkoppling till de
drabbade efter en olycka. Första steget är att beskriva rutiner för hur återkoppling
bör ske. Det andra avsnittet beskriver hur man kan agera under olyckan och det
tredje avsnittet berättar lite kort om brandutredningar. Avslutningsvis beskrivs hur
själva återkopplingen kan ske och kapitlet avslutas med erfarenheter från besökta
rädd-ningstjänster. Exempel på material som går att använda finns i bilagor, se
hänvisningar i texten.

34

7.1 Bakgrund
Syftet med en återkoppling är dels att de drabbade ska få möjlighet att få prata av
sig och få ställa frågor, men det är också ett tillfälle för räddningspersonalen att få
feedback på sitt arbete. Genom att träffas några dagar efter en händelse kan båda
parterna skapa sig en helhetsbild av vad som hände, vilket kan vara en viktig del i
de drabbades bearbetning. De extra erfarenheter som ges genom att prata med de
drabbade gör att rutiner kan förbättras, roller kan tydliggöras och eget handlande
kan granskas och utvärderas. Dessutom är människor som mest mottagliga för
budskap precis när en olycka skett och därför bör detta tillfälle utnyttjas som ett
arbetssätt i det förebyggande arbetet.

7.2 Förberedelser – skapa rutiner
Innan en olycka inträffar är det viktigt att skapa en rutin för hur man ska arbeta och
agera under och efter olyckan. Vem gör vad, vem har ansvar för att det genomförs
och vem samordnar alla insatser är viktiga frågor att reda ut. I en större organisation är det mycket viktigt att det finns någon samordningsansvarig eftersom
det ofta är olika personer som utför olika moment och att man inte på samma sätt
som i en liten organisation har möjlighet att på ett enkelt sätt överblicka vem som
gör vad. Även i mindre organisation är det dock viktigt att någon är ansvarig för
återkopplingen så att alla som drabbats får samma chans till återkoppling. De personer som har ansvaret för återkoppling kan behöva genomgå en utbildning innan.
Exempel på rutiner finns i Bilaga E1.

7.3 Under en olycka
Tala med de drabbade och de som är indirekt drabbade för att få en uppfattning av
vilket behov av återkoppling som finns. Om behov finns, försök boka uppföljningsmöte redan ute på plats. Är det endast de direkt drabbade som behöver återkoppling eller finns det andra personer som också behöver vara med som exempelvis
grannar, fastighetsägare och verksamhetsansvarig.
Följande checklista används i RSNV:s brandförsvar:
•
•
•

Vid händelse i flerfamiljshus tag kontakt med representant från fastighetsbolag, ägare, förvaltare etc.
Kontakta försäkringsbolag (genom RvR-ledare) för avstämning.
Tala med de boende, för att få en uppfattning om vilket behov av återkoppling
som finns.
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•
•
•
•

Undersök var lämplig lokal finns för genomförandet av återkopplingen.
Fundera över vilka som ska delta (ex boende, egen förvaltning, andra aktörer).
Se över behov av dokument, utrustning med mera.
När enskild person drabbas är det viktigt att ta personlig kontakt med den
drabbade för att bedöma behovet av stöd och hjälp. Är inte behovet akut
före-liggande, ska ett hänvisat telefonnummer delges den drabbade för en
eventuell framtida kontakt.

7.4 Efter en olycka
Information
Ta tillvara på det faktum att människor är mer mottagliga för information efter att
en olycka har skett. Passa på att dela ut informationsblad, både till de som är direkt
drabbade men även till grannar genom att antingen sätta upp information på
anslagstavlor eller lägga den i brevlådor. Informationsbladet kan innehålla information om vart man kan vända sig om man har frågor, men kan också innehålla
information om hur man ska agera och bete sig i händelse av brand. Exempel på
informationsblad till drabbad finns i Bilaga E2 och exempel på informationsblad
som kan sättas upp i trapphus finns i Bilaga E3. I Bilaga E4 finns en checklista
som kan användas efter brand i bostad.
Till grannar och indirekt drabbade finns även två bra broschyrer som går att beställa gratis från www.msb.se:
•
Koll på brand – information om hur man förebygger brand på ett flertal språk sökord: ”Filmer och material om utrymning villa och lägenhet”.
•
Skydda dig mot brand – lättförståelig folder om hur man skyddar sig mot
brand. Tillverkad av MSB tillsammans med migrationsverket - sökord: ”Publikationer brandskydd hemma”.
Brandutredning
Utredning bör göras för att få reda på orsaken till branden. Räddningsledaren överlämnar ärendet till brandutredaren och vid överlämningen kan följande ingå:
›
›
›
›
›

En redogörelse av händelsen.
En redogörelse av räddningstjänstens insats.
Eventuella kontaktuppgifter till drabbade personer.
Eventuella bilder som tagits i samband med insatsen.
Övriga viktiga uppgifter.

Vid allvarliga brister i brandskyddet meddelas också tillsynsavdelningen som åker
ut och tittar.
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Uppföljning genom telefon
Om återbesök inte bestämdes under olyckan bör de drabbade få ett samtal av räddningstjänsten senast fem dagar efter olyckan. Vid samtalet är det viktigt att lyssna
aktivt och ge rimligt stöd, samt att aldrig diskutera skuld eller leta syndabockar.
Nedan visas ett exempel på vad man kan prata om (från Kristianstads räddningstjänst):
•
•
•
•
•
•

Hur känner den/de drabbade just nu.
Fråga hur den/de drabbade uppfattat situationen.
Berätta kortfattat om vår insats, vad gjorde vi och varför.
Hur upplevde den/de drabbade vårt ingripande och bemötande.
Är det något vi kan hjälpa till med, exempelvis att förmedla kontakter.
Hade den/de drabbade fått någon form av information eller brandutbildning
om hur man skall agera vid ett tillbud. Vilken typ av information eller utbildning hade man i så fall fått.

Uppföljning genom personligt möte
Personligt möte kan antingen vara ett samtal runt köksbordet med de direkt drabbade eller om behov finns en informationsträff med exempelvis grannar, fastighetsägare och försäkringsbolag. Vid informationsträff med en större grupp behöver
lokal bokas, helst någon lokal i anslutning till olyckan så att drabbade personer
inte måste resa för långt. Det kan också vara bra om lokalen har en projektor så att
bilder eller dylikt kan visas. Om branden ska utredas kan det vara bra att ha genomfört brandutredningen innan besöket eftersom värdefulla uppgifter kan komma
fram i utredningen.
På nästa sida finns exempel på hur ett utdrag från en dokumenterad återkoppling
kan se ut (från RSNV:s Brandförsvar):
•
•
•
•
•
•

Presentation av oss alla!
Vad hände på platsen innan vi kom fram?
Vad händer när vi kommer fram?
Frågestund om larmet!
Vad kan man göra för att förhindra liknande olyckor!
De frågor som de boende oroade sig mest över var:
o Hur säkert bor vi i vårt radhus?
o Hur kunde brandförloppet gå så snabbt?
o Kan vi göra mer för att skydda oss?

I Bilaga E5 finns förslag på power point presentation som kan vara till hjälp vid ett
återbesök.

37

7.5 Erfarenheter
Nedan presenteras några av de tankar och erfarenheter som kommit upp i de samtal som förts med olika räddningstjänster. Se Tabell 6 för kommuner som arbetat
med återkoppling till drabbade.
•

Helsingborg: Vi har mycket positiva erfarenheter av återkoppling till drabbade.
Många avböjer återkoppling vid själva olyckstillfället, men då är det viktigt att
förklara så att den drabbade förstår att frågor kommer att dyka upp i efterhand.
När vi kommit tillbaka efter några dagar är det ibland hundratals frågor som
man önskar få svar på.

Tabell 6: Exempel på kommuner som arbetat med återkoppling till drabbade.

8. SAMVERKAN
Kapitlet beskriver lite tankar och idéer som Skånes räddningstjänster har haft angående samarbete med andra aktörer. Mycket av den samverkan som sker har redan
nämnts i de föregående kapitlen men här berörs lite mer övergripande om samverkan och tips på andra aktörer som går att använda.

8.1 Bakgrund
Genom samverkan med såväl andra räddningstjänster som kommunala förvaltningar, fastighetsägare med mera sprider vi enklare budskap kring säkerhetsfrågor.
Samverkan är ett effektivt arbetssätt där det största steget är att identifiera och
kontakta samarbetspartners. Med etablerade kontakter är det sedan enklare att nå
ut till en bredare allmänhet.

8.2 Förberedelser – Omvärldsanalys
En bra början kan vara att sätta sig ner och fundera på vilka grupper som vi når
idag. I ett nästa steg fundera på vilka grupper som finns i kommunen idag och hur
vi kan nå dessa? I ett första skede kan omvärldsanalysen utföras av personal från
räddningstjänsten men för att vidga perspektivet bör andra intressenter också vara
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Skåne Nordväst samarbetar med förebyggande frågor och för mer information kan kontakt ske
till samtliga kommuner i samarbetet. Fråga efter personal som sitter med i gruppen skydd och
säkerhet.

med.
Kanske finns någon säkerhetsgrupp eller dylikt i kommunen som går att använda?
Kartlägg organisationer, grupper eller personer som går att samverka med för att nå
•olikaBVC
•
Elektriker
grupper i samhället, till exempel:
•
Lärarutbildningen
•
Politiker
•
Lantbrevbäraren
•
Sotaren
•
SOS Alarm
•
Fastighetsägare
•
Campingplatser
•
Hemtjänst
•
Komvux
•
Socialtjänst
•
SFI
•
Säkerhetssamordnaren
•
Frivilligorganisationer
•
Försäkringsbolag
•
Bostadsrättsföreningar
•
Med flera

8.3 Särskilda kontaktgrupper
Sotaren
Sotaren går att använda så att han/hon kollar brandvarnare och ger brandskyddsinformation samtidigt som denne genomför brandskyddskontroll. Sotarna i Värmland
är med och hjälper till med en utökad insatsrapport. Vid soteld åker en sotare ut och
fyller i en utökad insatsrapport. Värmlands kommun har ett regionalt nätverk mot
eldstadsrelaterade bränder med bland annat Länsstyrelsen, försäljare, installatörer,
försäkringsbolag, räddningstjänst, sotare, mäklare och brandskyddsföreningen
Värmland. När sotarna är ute kontrollerar skorstenen kontrollerar de också brandskyddsutrustning och för statistik som; Saknar brandvarnare, har ej brandvarnare
i tillräcklig omfattning, har defekta brandvarnare, har felplacerade brandvarnare,
saknar brandsläckare med mera.
Andra kommunala förvaltningar
Säkerhetsfrågor är något som berör alla kommunala förvaltningar och därför är en
bred samverkan viktigt. Räddningstjänsten kan få i uppgift att utbilda all personal i
brandskydd mer eller mindre regelbundet beroende på vilken funktion personalen
har. Gränsöverskridande samverkan kan också vara att man bildat en säkerhetsgrupp eller dylikt. Risk- och sårbarhetsanalyserna kan också användas för att få
en bättre samverkan över förvaltningsgränserna och vara en hjälp till att stärka
brandskyddet.
Säkerhetssamordnaren sitter hos vissa kommuner under samma tak som räddningstjänsten och därför blir det lättare att få ett helhetstänk i säkerheten och en
mer gränsöverskridande samverkan.
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Andra räddningstjänster
Samarbeta med andra räddningstjänster, till exempel gå ut med gemensamma broschyrer eller definiera och beskriv vad ett skäligt brandskydd innebär och gör detta
till en gemensam ståndpunkt för en bredare effekt.
De kommer hela tiden nya idéer och projekt ute i landet och det forskas en hel del
inom området. Tips är att hålla ögonen öppna. Ni kan också samarbeta med universitet och högskolor, kanske någon exempelvis kan göra sitt examensarbete hos er.
Övriga exempel
I bland annat Svedala finns en veteranklubb för de som varit med förr. Tanken är att
de ska vara en förebild för att locka ny räddningstjänstpersonal. Rsyd har hållit föredrag på Malmö Universitet för de som går socionomprogram-met. Föreläsningen
brukar ligga i en delkurs som bland annat handlar om aspekter på social utsatthet i
relation till funktionshinder, åldrande, barn- och unga med missbruk samt om samverkan mellan olika myndigheter, frivilligorganisationer med flera.
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9. SOCIALA MEDIER
Det här kapitlet ger en inblick i olika sociala medier såsom Facebook, Instagram
och Twitter och ger en överblick av kanalernas styrkor och svagheter. Kapitlet ger
förslag på hur Räddningstjänsterna i Skåne kan använda sociala kanaler tillsammans, på egen hand eller tillsammans med andra aktörer. Dessutom ger kapitlet
förslag på innehåll i kanalerna och lyfter fram viktiga saker att tänka på innan man
börjar använda sociala medier i räddningstjänsternas namn. Kapitlet är dock bara
en sammanställning av information, och det finns mycket mer att läsa för den som
är intresserad.

9.1 Bakgrund
Sociala medier bygger på teknik som tillåter medskapande, dialog och interaktion.
Facebook är den vanligaste kanalen i Sverige, men det finns även andra sociala
nätverk som bilddelningssajterna Instagram och Snapchat, mikrobloggen Twitter,
karriärsnätverket Linkedin samt videosajten Youtube och många fler. Genom att
använda sociala medier som informationskanal skapas nya möjligheter för Räddningstjänsterna att interagera och skapa dialog med våra målgrupper.

9.2 Övergripande information – kanalerna
Nedanstående information är ett urval av kanaler som kan vara lämpliga för Räddningstjänsterna i Skåne att använda sig av. Utöver dessa finns en uppsjö av kanaler.
Ett tips är dock att inledningsvis begränsa sig till en eller två kanaler, och uppdatera dessa regelbundet, snarare än att finnas i flera kanaler men inte uppdatera dem.
För den som vill läsa mer om vilken målgrupp som använder de olika kanalerna
finns bra information i en rapport från Stiftelsen för internetinfrastruktur att ladda
ner på www.iis.se.
9.2.1 Facebook
Facebook är världens största sociala nätverkssajt. I åldern 16–25 år besöker 93
procent någon gång Facebook och åtta av tio gör det dagligen och var tredje flera
gånger dagligen. Mest aktiva med att producera eget material på Facebook är
personer mellan 36 och 55 år. Det är även i den åldersgruppen som man är mest
aktiv med att lägga upp bilder. Likväl innebär detta att Facebook idag en del av den
dagliga rutinen för många, och kanalen är därför bra om man vill få stor spridning
i en viss målgrupp. Eftersom Facebook är den kanal där flest finns är den bra på att
föra dialog med sina följare. Exempelvis kan man ställa frågor om deras idéer eller
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åsikter, samt få in tips eller förslag på hur man kan lösa olika problem. Facebook
går också att använda som en slags kundservice som samtidigt skapar engagemang
och tillhörighet
Tänk på
•
Varje socialt media har egna regler för hur och i vilka sammanhang deras
logotyper får användas. Innan du marknadsför tryckt eller digitalt material
som innehåller Facebooks logotyp är det viktigt att du läser igenom gällande
riktlinjer. Gå till Facebooks sida med riktlinjer och nedladdningsbara logotyper
(https://www.facebookbrand.com/).
•
På Facebook kan du välja att starta antingen en sida eller en grupp, där den
sistnämnda kan vara öppen eller sluten beroende på syfte.
9.2.2 Instagram
Instagram är en bildtjänst där man med hjälp av en app laddar upp och delar bilder
samt har möjlighet att gilla och kommentera varandras publiceringar. Användningen av Instagram har ökat och idag använder mer än hälften (53 %) av alla
internetanvändare tjänsten och nästan en tredjedel (31 %) gör det dessutom dagligen. Användningen har ökat i alla åldersgrupper och mest har den ökat bland de
äldre internetanvändarna. Det är en större andel kvinnor än män som använder
Instagram (Svenskarnaochinternet.se/kommunikation-och-sociala-plattformar/anvandning-av-sociala-plattformar, 2018-09-28).
Eftersom Instagram handlar om bilder är kanalen särskilt bra på att inspirera på
ett enkelt sätt (en bild säger mer än tusen ord). På så sätt skapar den engagemang
och kan visa upp sådant som är bildmässigt men kanske inte gör sig lika bra i text,
exempelvis vardagen på en räddningstjänst för att skapa förståelse för arbetet.
Tänk på
•
Använda hashtagg (#) på Instagram så är det enklare att lyfta fram särskilda
trender och ämnen, exempelvis #räddningstjänsteniskåne.
•
Fundera över om ni ska starta ett eget konto eller exempelvis använda kommunens Instagram-konto om sådant finns, men använda en hashtag för er
räddningstjänst. Se till att alltid använda samma hashtag så att det är enkelt att
följa. Fördelen med taggarna är att även kollegor och andra kan hjälpa till och
bidra med bilder.
9.2.3 Twitter
Twitter är världens största så kallade mikroblogg. På Twitter skriver man korta statusmeddelanden som maximalt får innehålla 140 tecken. Ofta länkar man vidare till
en annan text, bild eller video. I Sverige har Twitter sin huvudsakliga bas i professionella nätverk, med den största tyngden inom media, journalister/bloggare och
inom politik och opinionsbildning.
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Twitter är en relativt tidskrävande kanal och det kan krävas en viss startsträcka för
att lyckas med sin satsning och bygga upp ett stort nätverk. I gengäld är Twitter
ett mycket bra medium för att bygga relationer. Ett bra sätt att komma igång med
Twitter är att använda kanalen för omvärldsbevakning och följa olika diskussioner.
9.2.4 Youtube
Youtube är en webbplats där användare kan ladda upp egna filmer och titta på
andras videoklipp. Till varje uppladdat videoklipp finns även tillhörande kommentarsfält samt möjligheten att länka sitt eget eller andras videoklipp i flera sociala
medier så att det får större spridning.
Statistik visar att över 80% av alla internetanvändarna någon gång tittar på Youtube och det är hela 86% av 12-15åringar som dagligen använder plattformen. Det är
ungefär tre av fyra som använder Youtube för att titta på underhållsfilm medan
58% av alla tittar på instruktionsfilmer. (https://2017.svenskarnaochinternet.se/
titta-lyssna-och-lasa/youtube/, 2018-09.19). Då tjänsten är gratis samt att det är ett
relativt enkelt verktyg att använda är det idag många företag och organisationer
som väljer att publicera information och kampanjmaterial på Youtube. Plattformen
kan fungera som ett bibliotek där exempelvis Räddningstjänsterna i Skåne kan ha
sin egen kanal för att samla alla videoklipp för den skånegemensamma julkalender.
Kanalerna gör det lättare för besökare att hitta avsändarens alla filmklipp på ett och
samma ställe.

9.3 Urval och förberedelser
Steg 1: Välj kanal
Sociala medier är bra för att nå nya målgrupper, särskilt de yngre, som räddningstjänster annars kan ha svårt att nå. Att nå dem kan vara viktigt i ert förebyggande
arbete. Det är lätt att tänka att sociala medier är något som man ”måste” finnas med
i för att hänga med och vara uppdaterad, utan att egentligen tänka igenom varför
just er räddningstjänst ska starta ett konto. Det första steget är därför att tänka på
vilka ni vill nå på sociala medier, och vad ni vill säga. Först därefter föreslår vi att ni
väljer kanal.
Steg 2: Egen kanal eller använda annan aktörs
Bestäm om ni ska öppna ett eget konto eller förslagsvis använda er av kommunens
konto. Att använda ett annat konto är bra om ni anser att ni inte har tid med ett
eget konto, dessutom kan de redan ha följare som kan vara viktiga för er att nå. Vill
ni använda er av exempelvis kommunens kanaler så ta kontakt med deras kommunikatör för att inleda ett samarbete. Förklara vad ni har för syfte med er sociala
medier-närvaro och hur ofta ni vill uppdatera. Bestäm vem hos er som är ansvarig
för kontakten med kommunen.
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Steg 3: Ta fram en strategi
Att ta fram en strategi för er kanal kan kännas onödigt, men det gör att arbetet
sedan flyter på smidigt och inte tar onödig tid. Fundera över vilken tid och resurser
som finns avsatt för arbetet, och vad som är rimligt för ert mål. Som myndighet är
vi dessutom skyldiga att hålla våra kanaler under uppsikt, svara på inkommande
frågor och ta bort eventuellt olagligt material. Bestäm vem som är ansvarig för kanalen, och vilka övriga medarbetare som kan tänkas bidra med innehåll. Det är bra
med personer som har ett intresse för sociala medier, där uppdateringarna kommer
naturligt.
Fundera också över hur eventuella frågor eller kommentarer ska övervakas och besvaras, samt hur olagligt eller oönskat material ska hanteras. Det finns enkla mallar
för hur ni tar fram en strategi. Att fylla i en strategi är bra för att veta vilken nivå
man vill att arbetet i sociala medier ska ligga på. Förslag på innehåll i en strategi
är: Kanal/ Till vem (målgrupp)/ Syfte/ Ansvarig/ Förslag på in-nehåll/ Hur ofta/
Eventuell budget.
Steg 4: Regelverk
E-delegationen har på regeringens uppdrag tagit fram riktlinjer för myndigheters
användning av sociala medier. Gå in på www.esamverka.se, klicka på Stöd och vägledning > Aktuella vägledningar a-ö > Riktlinjer för sociala medier. Läs igenom dem
innan ni startar så vet ni vad som gäller.

9.4 Förslag på innehåll
Levandegöra och skapa förståelse för räddningstjänsternas arbete
•

•
•

Låt medarbetare sköta ert Instagram-konto under en vecka eller en månad, där
de ska uppdatera en bild om dagen från arbetet. Det skapar förståelse för hur ni
arbetar och intresse för brandskyddsfrågor.
Skapa mervärde med hjälp av information som organisationen har, exempelvis
tips på att elda säkert.
Berätta er räddningstjänsts historia på ett kortfattat sätt, kanske finns det ett
arkiv med bilder som ni kan lägga upp på Instagram.

Involvera målgruppen
•
Uppmana följare att dela bilder på olika teman, exempelvis badbilder i samband med kampanj kring badvett under sommaren.
•
Be folk dela sina historier, exempelvis i vilka samband de har haft kontakt med
räddningstjänsten och hur de skulle vilja ha kontakt med räddningstjänsten
framöver.
•
Svara på vanliga frågor som ni får om er verksamhet, exempelvis varför man
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ska dra ut laddningssladden ur eluttaget eller varför det är viktigt att inte elda
under sommaren när det råder eldningsförbud.
Nyheter
•
Länka till artiklar om er räddningstjänst.
•
Länka till andra artiklar som berör er verksamhet, det kan vara allt från rapporter, till viktig information om eldningsförbud.
•
Länka till platsannonser om ni vill få större spridning av dem.
•
Berätta när ni deltar i evenemang, föreläsningar, ”finns på stan” osv.
•
Uppdatera med information kring de kampanjer där ni medverkar.

9.5 Tänk på
•

•
•
•

I informationen om ert konto ska det vara tydligt vem som är avsändare och
när kontot är bemannat (så att följare vem när eventuella frågor besvaras). Länka även till er hemsida och andra kontaktuppgifter.
Sätt upp rutiner för hur ni svarar på frågor. Generellt är det bra att skriva under
med namn och funktion så att mottagaren vet var informationen kommer ifrån.
Håll koll på olämpliga kommentarer. Radera eventuellt spam.
Besvara eventuella frågor. Länka gärna till relevant information på andra hemsidor som er egen eller MSB’s.

9.6 Tonalitet
Att bestämma hur ni ska prata med er målgrupp är viktigt. Språket ska gärna vara
mindre formellt och mer tillgängligt än i exempelvis en broschyr, även om det så
klart inte ska skämtas om allvarliga saker. Prata med de som ska uppdatera era konton om vilken ton ni ska hålla, nedan följer förslag på inriktning:
•
•
•
•
•
•
•

Öppen och inbjudande: svara på frågor.
Involverande och ödmjuk: ställ frågor till följarna och var intresserad av deras
svar (tacka gärna för svaren).
Kortfattad och enkel: låt bilderna tala och länka hellre till information än ha för
långa statusuppdateringar.
Ha ett du-tilltal. Skriver ur följarnas perspektiv: “Information till dig, istället för
”Räddningstjänsten informerar”.
Var generös: Dela med er av er kunskap och länka till bra tips.
Använd gärna humor, men låt det vara allvarligt när det behövs.
Anpassa uppdateringar efter säsong: Är det jul, fredag eftermiddag eller en kall
morgon så är det även det i de sociala medierna också.

45

9.7 Erfarenheter
AG Skåne Skydd och Säkerhet har, tillsammans med flera räddningstjänster i Skåne
under 2017 och 2018, skapat en julkalender med filmklipp som spridits på Facebook
och Youtube. Hela december fram till jul öppnas luckor som innehåller uppdateringar kring verksamheten och brandskyddsinformation. Genom samverkan mellan
räddningstjänsterna och AG Skåne Skydd och Säkerhet skapas filmer med budskap
som sedan sprids och delas i sociala medier.

10. VIDARE LÄSNING
Nedan i avsnittet finns tips på olika hemsidor som kan vara intressanta att besöka

10.1 Hemsidor
På hemsidorna nedan går det att hitta mycket material som går att använda i utbildnings- och informationssyfte. Många av sidorna har även material på andra språk.
www.dinsakerhet.se – filmer, checklistor etc.
www.brandskyddsföreningen.se – utbildningsmaterial, filmer, kampanjmaterial etc.
www.msb.se – skolutbildningsmaterial, ny forskning, exempelkatalogen etc.
https://www.msb.se/aktivmotbrand - ladda ner informationsmaterial, bilder som kan
användas vid presentationer med mera.
www.brandsakerthem.se – filmer och foldrar på många språk etc.
www.brandskyddsbanken.se – interaktiv utbildning och kunskapstest.

10.2 Brandskyddsföreningen
Brandskyddsföreningen Skåne är en lokal ideell förening som, tillsammans med
Brandskyddsföreningen Sverige, har till uppgift att verka för ett säkrare Skåne med
särskild inriktning på brandskydd. De områden som är prioriterade inom verksamheten är: Färre bostadsbränder, färre anlagda bränder med inriktning mot främst
skolan, samt bättre brandskydd hos företag och organisationer. Föreningen skall,
utöver samarbete med Brandskyddsföreningen Sverige och övriga regionala brandskyddsföreningar, samarbeta med kommunal räddningstjänst samt med intressenter för näringsliv, offentlig verksamhet, organisationer samt försäkringsbranschen.
Föreningen skall genomföra informationsinsatser, utbildningar, övningar, konferenser och andra aktiviteter som främjar föreningens mål.
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Medlemskap
Föreningen har aktiva och stödjande medlemmar. Föreningens aktiva medlemmar
utgörs normalt av försäkringsbolag, organisationer, institutioner, myndigheter, verk,
företag, landsting, kommuner och samfälligheter som är verksamma inom föreningens geografiska område. Men även enskilda personer kan vara medlemmar. Samtliga räddningstjänster i länet är också medlemmar i föreningen.
Aktiviteter
Utöver utbildningar i Heta arbeten, brandfarlig vara och självskyddsutbildningar
bedrivs företagsanpassade utbildningar samt utbildningar i HLR. Samtliga dessa
utbildningar genomförs av instruktörer från räddningstjänsten och administreras
av Föreningen.
Under året genomförs olika medlemsaktiviteter såsom Skånsk Brandskyddsdag i
samarbete med MSB Revinge och Föreningen Sveriges Brandbefäl, Skåne-Blekinge.
Dessutom arrangeras ett antal medlemsträffar under året.
Varje år delas utmärkelsen ”Rådigt ingripande” ut till personer som gjort rådiga
ingripanden i samband med brand eller andra olyckor.
Inom det prioriterade området ”Färre Bostadsbränder” deltar och stödjer ekonomiskt föreningen den ”Regionala strategin för stärkt brandskydd för den enskilde”.
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12. BILAGOR OCH LÄNKAR
Nedan redovisas vilka bilagor som finns att tillgå. Bilagorna finns att hämta på AG
Skåne Skydd och Säkerhets hemsida www.kfsk.se/agskåne och är fria att nyttja
som hjälp i det dagliga arbetet. Använd materialet och gör om det så att det passar
er organisation. Dokument och länkar uppdateras löpande på sidan.

12.1 Bilagor
Bilaga A – Fastighetsägare
1. Informationsunderlag till fastighetsägare – power point presentation som
kan användas när man informerar fastighetsägare.
2. Avisering hembesök – förslag på information som kan sättas upp i trapp		
huset innan räddningstjänsten åker på hembesök.
3. Insatskort – förslag på hur ett insatskort på flerbostadshusområde kan 		
utformas.
4. Checklista flerbostadshus – förslag på checklista som kan användas i sam
band med tillsyn på flerbostadshus.
5. Frågeformulär hembesök – förslag på frågeformulär som kan användas vid
hembesök, samt information om vad som ska sägas vid ett hembesök.
6. Handlingsplan HSB Malmö – Utdrag från handlingsplan angående brandskydd hos HSB Malmö.
Bilaga B – Särskilt riskutsatta personer
1. Presentationsunderlag för information till socialförvaltningen – power point
presentation som kan användas vid information till socialförvaltningen eller
motsvarande i kommunen.
2. Exempel arbetsgång – Exempel på hur arbetsgången kan se ut vid arbete med
riskutsatta personer.
3. Checklista brandsäkerhet hos riskutsatta – Exempel på checklista som kan
användas vid identifiering av riskutsatta. Checklistan är tagen från MSB:s vägledning om brandskydd för riskutsatta.
4. Information om brandskydd – Information om vilket brandskydd man bör ha.
Kan användas vid utbildning av hemtjänstpersonal eller ge till riskutsatta, tagen från MSB:s vägledning.
5. Riskinventering i Örebro kommun – exempel på frågeställningar som Örebro
kommun hade för att identifiera riskutsatta.
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Bilaga C – Barn och ungdomar
1. Checklista till skola – exempel på en checklista som kan skickas till skolor
innan jul.
Bilaga D – Evenemang och information
1. Instruktioner julkampanj
2. Riktlinjer sommarkampanj
Bilaga E – Åtgärder efter bostadsbrand
1. Rutiner efter bostadsbrand – exempel på riktlinjer för hur arbetet kan ske efter
en bostadsbrand.
2. Informationsblad efter olyckan – folder som går att dela ut till drabbade efter
att en olycka skett.
3. Information från räddningstjänst efter bostadsbrand – Informationslapp att
sätta upp i trapphuset efter en bostadsbrand.
4. Checklista efter brand i bostad – checklista som kan användas vid en bostadsbrand.
5. Återkopplingsmöte – power point presentation som kan användas vid ett återkopplingsmöte med drabbade, grannar och andra intressenter efter en bostadsbrand.
Bilaga F – Utvärdering och vidare läsning
1. Spisvaktsprovning – sammanfattning av provning av spisvakter.

50

51

52

