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Associationer kring brandfara och
självskattat beteende

De flesta bränder sker i bostaden vilket gör bostadsmiljön till vår största riskzon då det gäller
brandfara.  Med riskzon avses i detta fall ett område/miljö som är särskilt utsatt för brandrisk. En
obesvarad fråga inom brandforskningen är huruvida människor i allmänhet uppfattar sitt hem som
en uppsättning riskzoner och vilket preventivt beteende de har valt i relation till de uppfattade
riskzonerna inom hemmets domäner.

Vidare saknas det forskning kring huruvida riskzoner utanför hemmet uppfattas av individen samt vilka dessa
är och hur man skattar sitt eget preventiva beteende i dessa riskzoner. Genom att jämföra statistik som
berättar om var de reella riskzonerna finns både i hemmet och utanför med information om vilka riskzoner
människor verkligen uppfattar, kan viktiga ledtrådar till hur väsentliga gap av information/kunskap hos
allmänheten bör fyllas. Under våren 2004 har BrandScript Ltd vid fyra olika tillfällen genomfört
gruppintervjuer med vuxna respondenter i åldrarna 25-65 i syfte att skapa hypoteser kring hur människor
relaterar till farozoner knutet till brand. Undersökningens huvudsponsor var Trygg Hansas forskningsstiftelse.
Då denna studie var av explorativ karaktär och därmed endast kan generera hypoteser krävdes en
kvantifiering av resultatet för att skapa ett forskningsmaterial av god reliabilitet. Under sommaren 2005
genomförde Brandscript Ltd på uppdrag av Brandforsk en kvantitativ studie i syfte att statistiskt säkerställa
vilka associationer kring både riskzoner och situationer som dominerar hos allmänheten. En ytterligare
undersökningsuppgift var att jämföra allmänhetens associationer av riskzoner och situationer med
verklighetens risker. Detta i syfte att generera viktiga gap som kan användas kommunikativt.

Resultatet av studien visar att vissa associationer klart och tydligt dominerar intervjupersonernas medvetande
vad gäller både situation och riskzon.  Tända ljus, Glömda spisplattor, Glömda kaffebryggare dominerar
risksituationerna. Vid analys av de reella riskerna jämfört med de upplevda ser vi omedelbart avsaknaden av
rökning i associationsmönstret vilken är den vanligaste orsaken till dödsbränder. I motsatt riktning verkar
rädslan för blixtnedslag vilken är kraftigt överdriven hos de flesta människor. Rädslan för tända ljus och
glömda spisplattor verkar vara den variabel som mest överensstämmer med verklighetens risker.
En mycket väsentlig information som intervjupersonerna ger oss är att den egna glömskan är det man mest
av allt fruktar.  De miljöer som intervjupersonerna i första hand bedömde som riskzoner var gamla(trä)hus,
bilbrand/trafikolyckor, nattklubbar, kryssningsfartyg/färjor samt köksregionen hemma. Kopplingen mellan vad
som uppfattas som brandfarliga material (trä/bensin) och miljöer vilka är svåra att fly ifrån (kraschade bilar/
fartyg ) verkar ligga djupt i associationsbanken. Jämfört med verkliga riskzoner så är gapet mycket stort.
Värt att notera är att nästan ingen ser lägenheter som riskzon trots att antalet dödsbränder i lägenhet och hus
ligger på samma nivå. En trolig orsak till att trähus associeras i så hög grad med en riskzon är kopplingen
mellan eld och fara.

Då det gäller det självskattade beteendet så kan man notera att i den miljö som utgör den största farozonen,
dvs. i hemmet där har intervjupersonerna en matchning mellan upplevd risksituation och den verkliga. Åter
igen fokuserar intervjupersonerna på rädslan för den egna glömskan. Det preventiva beteendet handlar i stort
sett om att göra en extra koll. Noterbart är dock avsaknaden av självskattat beteende avseende rökning,
något som sannolikt torde bero på att en majoritet av intervjupersonerna inte röker.

Ur ett kommunikativt perspektiv är de viktigaste lärdomarna från studien dels att det som mest påverkar
allmänhetens preventiva beteende är rädslan för den egna glömskan, att eld och inte rök gör oss rädda, att
lägenheter ej upplevs som en riskzon på samma sätt som hus (av trä) samt att få människor ser rökning som
en potentiell risksituation. Vi menar att rätt kommunikation kan fylla associationsgapen i människors
medvetande så att rätt sorts preventivt beteende uppstår.
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