
BRANDSKYDDSFÖRENINGEN 2018
– för ett brandsäkrare Sverige



VÅR VISION OCH
VÅRT UPPDRAG

Brandskyddsföreningen är en allmän-
nyttig förening som arbetar för ett 
brandsäkrare Sverige. 

Vi är ett ledande kunskapscentrum som 
ökar framtidens brandsäkerhet och 
minskar samhällets skadekostnader. 



VÅR STRATEGI 

 Utveckla och sprida kunskap

 Ta ställning och driva opinion

 Bedriva lönsam affärsverksamhet



PROFILFRÅGOR 2018

 Brandsäkerhet i boendemiljö

Hållbart byggande och 
brandsäkerhet 



BRANDSKYDDSFÖRENINGEN I KORTHET

 Antal medlemmar: 2 015
 Verksamhetsintäkter: 229 Mkr
 Bidrag till Brandforsk: 2,7 Mkr
 Antal anställda: 85 personer 
 Huvudkontor i Liljeholmen, Stockholm
 22 regionala föreningar 



UTVECKLA OCH SPRIDA  KUNSKAP



SNART 100 ÅR AV KUNSKAP OCH ERFARENHET  

 Initiativ av lokala brandtjänstemän 1908 ledde till föreningens bildande 1919
 Respekterad aktör inom skadeprevention och brandsäkerhet
Utvecklar normer, regler och rekommendationer baserade på kunskap, 

erfarenhet och forskning 



ETT KUNSKAPSCENTRUM
FÖR BRANDSÄKERHET
 Fokus på kunskap som ökar framtidens 

brandsäkerhet

 Breda nätverk och samverkan inom 
samhälle, näringsliv och akademi

 Innovationer som snabbt omsätter 
forskningsresultat till praktisk nytta

 Nya initiativ: Kurser på akademisk nivå 
och forskarskola för yrkesverksamma 
brandingenjörer 



BÅDE FÖRENING OCH AFFÄRER SPRIDER KUNSKAP

 Ideella informationskampanjer till allmänheten om brandförebyggande råd (Julkampanjen 2016)

 Hembesök och informationskampanjer med Räddningstjänsten och de regionala föreningarna

 Förlagsverksamhet, utbildningar, e-learning

 22 regionala föreningar utbildar cirka 35 000 personer per år i brandsäkerhet

 Genom övrig affärsverksamhet som t.ex. besiktning av elanläggningar, normer för brandsäkert 
byggande, brandlarm och sprinklers

https://www.youtube.com/watch?v=RkvEFxPGRIM


BRANDFORSK
– FORSKNINGSAKTÖR OCH SAMVERKANSPART 



Arbetar med 4-åriga forskningsprogram

Prioriterade områden under 2017-18:

 Innovativt brandskydd i det digitala samhället

 Brandsäkerhet i ett hållbart samhälle

 Brandsäkerhet för en åldrande befolkning

 Resilient och balanserat brandskydd från ett systemperspektiv

BRANDFORSK 



UTBILDNING 
OCH FÖRLAG



RIKSTÄCKANDE VERKSAMHET MED LOKAL NÄRVARO  

 Föreningen Sverige

 22 regionala föreningar

 Utbildningar, e-learning, konferenser, seminarier, 
informationskampanjer och uppsökande verksamhet

Exempel: 

 Utbildning av brandskyddsledare

 Utbildning av brandbefäl

 Förebygga skolbränder

 Hembesök och individanpassat brandskydd för äldre

 Utbilda personal på asylboenden, asylsökande och 
ensamkommande i brandsäkerhet



OMFATTANDE UTBILDNINGSVERKSAMHET 

 Föreningen Sverige: Närmare 200 utbildningstillfällen, webbutbildningar och seminarier med 
omkring 4 500 deltagare 

 Regionala föreningar:  Över 35 000 deltagare i olika utbildningar

 Konferenser: BRAND, Skadeplats, Brandlarm & Sprinkler, Skolan Brinner, ELfack med flera

Målgrupper: 

 Myndigheter, företag och organisationer; Räddningstjänsten, Polisen, Trafikverket, 
försäkringsbolag, byggnadsindustri, kulturinstitutioner, kyrkor, fastighetsägare, individer, kommuner 
och landsting.



Heta Arbeten®
Heta Arbeten®



FÄRRE OLYCKOR MED CERTIFIERING Heta Arbeten®

 Utbildning för yrken där verktyg och utrustning används som alstrar värme eller gnistor som 
kan orsaka brand på tillfällig arbetsplats.

 Behörighetsutbildning krävs för att få utföra tillfälliga brandfarliga heta arbeten.
 Krav enligt våra säkerhetsregler och regleras i svenska försäkringsbolags försäkringsvillkor.

 Krav på behörighetsutbildning kan också ställas av andra aktörer i exempelvis byggbranschen 
och tillverkningsindustrin.

 Brandskyddsföreningens behörighetsutbildning resulterar i en certifiering Heta Arbeten® 



KRAFTIGT MINSKADE SKADEKOSTNADER  
Totala skadekostnaderna för bränder direkt orsakade av heta arbeten har sjunkit 
med 75 procent sedan 90-talet då Heta Arbeten® infördes.
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LIKVÄRDIG UTBILDNING ÖVER HELA LANDET

Aktiva instruktörer 868, tillkomna 2017: 90

Aktiva arrangörer 462, tillkomna 2017: 29
Giltiga certifikat 350 000

Nya certifierade ”hetarbetare” Drygt 77 000 



Certifieringsinstitut



SVENSK BRAND- OCH SÄKERHETSCERTIFIERING  (SBSC)  

Hälftenägt certifieringsinstitut med Stöldskyddsföreningen (SSF)
Exempel på certifieringar för:

 Anläggarfirma brandlarm respektive anläggarfirma sprinkler
 Sprinklerkonsultfirma
 Besiktningsfirma brandskyddsanordning



Restvärderäddning



MINSKAR KONSEKVENSERNA
AV EN OLYCKA 

Tar vid när räddningstjänstens skadehantering är klar

 80 restvärdeledare arbetar 24/7 med beredskap 
över hela Sverige

 Cirka 10 000 uppdrag per år

 Brand-, vatten-, trafik-, transport- och miljöskador

 Särskild expertis inom miljöområdet

 Drygt 90 % av alla försäkringsbolag verksamma i 
Sverige är kunder

 Myndigheter, t.ex. Trafikverket och företag är 
viktiga kunder



BIDRAR TILL ETT BÄTTRE 
SLUT EFTER EN OLYCKA

 Bidrar till stor samhällsnytta både 
ekonomiskt, miljömässigt och socialt

 Sparar pengar och räddar stora värden 
– ibland ovärderliga 

 Gör att drabbade snabbare kan återgå 
till vardagen och verksamheter 
snabbare kommer igång efter avbrott.



”Tack vare Brandskyddsföreningens 
Restvärderäddnings specialist-
kunskaper, lyhördhet, handlingskraft och 
breda kontaktnät för sanering och 
konservatorinsatser kunde skadan 
begränsas till att endast omfatta 
ersättningsbart material.
Att restvärdetjänsten finns är en stor 
trygghet”.

Maths Rigelius, fastighets- och 
säkerhetsansvarig på Sjöhistoriska 
museet



TA STÄLLNING
OCH DRIVA OPINION



NORMER,
REGLER OCH
BESIKTNINGAR 



KUNSKAP ÄR GRUNDEN FÖR ALL AFFÄRSVERKSAMHET 

 Identifierar kontinuerligt behovet av normerande riktlinjer, utvecklar och 
kvalitetssäkrar regelverk för ett brandsäkrare Sverige
Normer som leder till skadeprevention och styrande byggtekniska krav 

kan bli grund för försäkringsvillkor och premier
 En respekterad remissinstans – ett femtiotal remisser besvaras per år
 Avtal med Svensk Försäkring innebär upprätthållande av 40-tal normer
 Standardisering genom samarbete med SIS



BESIKTNING AV
ELANLÄGGNINGAR 

 12 500 slutförda besiktningsuppdrag

 440 000 välmotiverade anmärkningar

 Samarbete med 80 anslutna svenska 
och utländska försäkringsbolag

 90 anslutna besiktningsföretag med 
240 besiktningsingenjörer



LANTBRUK

Våra rekommendationer är 
grunden för enhetliga 
brandförsäkrings- och 
brandskyddsbestämmelser 
för lantbruket.



HOTELL

 Hotellcertifieringsavtal 2016-
2018 med Scandic Hotel
 Bearbetning av fler hotellkedjor 

pågår



MEDIA, SYNLIGHET OCH OPINION



Unika webbesökare per månad: < 19 800
 Följare Facebook: 6 830 - ökade med 1 100 
 Följare LinkedIn: < 1 000  - ökar snabbt
Mellan 15 och 300 publiceringar per månad:
Artiklar, egna debattartiklar, inslag i tryckt press, 

webb, tv och radio.

BRED SPRIDNING AV PROFILFRÅGOR 



VÄXANDE AFFÄRSVERKSAMHET
STÄRKER FÖRENINGEN 



 Skadeprevention minskar samhällets kostnader
 Vår samhällsnytta kan mätas i färre skador tack vare 

utbildningar som Heta Arbeten®

Överskottet går oavkortat tillbaka till föreningen och den 
allmännyttiga verksamheten – t.ex. till olika kampanjer för 
brandskydd och utbildning för asylboende

SUND AFFÄRSVERKSAMHET STÄRKER IDEELLA VERKSAMHETEN



I KORTHET – ”BOILERPLATE”

 Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare 
Sverige. Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens 
brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader.

 Brandskyddsföreningen driver affärsverksamhet inom bland annat utbildning, förlag, 
restvärderäddning, brand- och säkerhetscertifiering samt brandforskning. 

 www.brandskyddsforeningen.se

https://www.brandskyddsforeningen.se/


BRANDSKYDDSFÖRENINGEN
FÖR FRAMTIDENS BRANDSÄKERHET
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